
Tar inte vara 
på kompetensen

Ett nyckelföretag 
i Älvängen

Snart är det dags 
för Flamzz igen

Ale HF:s herrar säkrade i veckan seriesegern i division 4 Göteborg västra, där de inför sista omgången ännu inte har förlorat.
Per Johannesson, Jonathan Franzén, Urban Tallheden, David Nielsen, Markus Ahlbom, Michael Strigelius Anton Thunberg, 
Mattias Karlsson, Simon Liljeblad, Hampus Eskilsson, Nicolas Myrén och Joakim Samuelsson.

Seriesegrare!
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Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror till fast pris!
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Lödöse 0520-66 00 10

VECKANS VARA
Arla 5 dl 40%

Max 1 st/hushåll
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Ale Torg

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

Gäller v 11 • 11/3–15/3

Nu är det inte bara bra 
för hälsan att röra på sig.  
Det lönar sig också. Du får 
upp till 25 procents rabatt  
på utvalda varor. Läs mer på 
ica.se/hälsa och ladda ner 
appen ICA hälsorabatten  
så fort du kan.

Gäller för dig med ICA-kort på max 5 kampanjvaror. 
Avvikelser i pris och sortiment kan förekomma.

Var med
  & må bra

Vard: 10 – 19 | Lör: 10 – 15  |  Sön: se hemsida 
ICA Kvantum 7 – 23 alla dagar  |  www.aletorg.se

KNALLARNA 
KOMMER!

Fredag
13 mars

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

TENSON DAMJACKA
Med avtagbar luva, dragsko i midja,
vind och vattentät (5000mm 
vattenpelare). Färger: vit, corall och 
marin. Stl. 36-46.
ORD PRIS 1999:-

NU 999:

TENSON HERRJACKA
Kort klassisk modell.
Vind och vattentät (5000mm 
vattenpelare). Färger: Marin, 
röd. Stl S-XXXL.
ORD PRIS 1399:- 

NU 999:

VÅRNYTT
från

ANSVAR 
FÖR  

SVERIGE

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

LÖRDAGSÖPPET 
VARJE
VECKA!

LÖRDAGAR KL 09 – 14

TELEFONEN ÄR ÖPPEN 
FÖR TIDSBESTÄLLNING  



Veckans berättelse 
om hur arbetsgiva-
ren Ale kommun 

har behandlat 19-årige Ola 
skrämmer mig, men kan 
förhoppningsvis leda till 
att den styrande politiken 
vaknar och inser att vägen 
till vallöftet ”Ingen ung utan 
jobb” är lång och mödosam. 
När inte ens kommunen 
som politikerna själva styr 
över kan följa arbetsmarkna-
dens mest självklara regler 
och inte heller agera med 
det sunda förnuftet finns det 
starka skäl att reagera.

Inte nog med att kom-
munen avskedar en 19-åring 
med omedelbar verkan. Man 
gör det utan att motivera 
varför, utan att visa upp vad 
som ligger till grund och 
dessutom helt utan doku-
mentation. Inga papper 
skrivs under, inget avtal om 
villkoren för ersättning och 
värst av allt – inget samtal 
om hur vederbörande mår 
och ser på situationen. Om 
det är den här typen av 
erfarenheter kommunen vill 
ge sina ungdomar under sin 
första anställning har man 
lyckats väl. Väldigt väl. Om 
det finns en annan idé, har 
man lite att jobba med.

Jag har pratat med många 
om den aktuella händelsen. 
Ingen har varit i närheten 
av att hålla med om att 
Ola har felat. Hans tele-
fon är dessutom full med 

lyckönskningar från tidigare 
lärarkollegor. Något har 
gått fel, riktigt fel. Vilka 
har kommunens utredare 
pratat med? Det är en enkel 
fråga som borde vara lätt 
att besvara, men svaren från 
chefstjänstemännen har mer 
eller mindre uteblivit. När 
jag dessutom vet att ingen 
har pratat med Ola blir his-
torien ännu värre. Om inte 
båda sidor får uttala sig kan 
utredningen knappast anses 
vara underbyggd. Faktum 
kvarstår, att utredningen 
som man hänvisar till men 
som ingen annan har sett, 
har stulit jobbet från en ung 
människa.

Jag skäms inte över 
att erkänna att vi saknar 
kollektivavtal på arbets-
platsen Alekuriren. Vi 
följer däremot det grafiska 
fackförbundets riktlinjer, 
men har alltid erbjudit lite 
mer i kompensation mot att 
också kunna begära lite mer 
när nöden så kräver. Det 
har fungerat fläckfritt i snart 
20 år. Jag låter hjärtat och 
hjärnan styra när problem 
uppstår. När personal 
har lämnat har vi alltid 
sett till att personen 
själv har fått vara med 
och diktera villkoren. 
Nuvarande och även 
tidigare personal är 
viktiga ambassadörer 
för företaget, därför 
anser jag att det är värt 

att bjuda till. Däremot får 
jag ofta höra att villkoren 
skulle vara sämre i det priva-
ta näringslivet jämfört med i 
offentlig sektor. Efter att ha 
tagit del av historien om Ola 
är jag övertygad om att så 
inte är fallet. Kollektivavtal 
i all ära, men om inte hjärtat 
och hjärnan får vara med 
spelar det ingen roll. Då är 
den enskilde personen alltid 
en förlorare. Det går inte att 
avtala bort.

19-årige Ola skickades 
hem i slutet av januari. 
Snart är det mitten av mars 
och han har fortfarande inte 
fått läsa motivet till varför 
och vad som nu väntar. Det 
är inte bara dåligt. Det är 
riktigt ynkligt och dessutom 
helt olagligt. 

Ung utan jobb!

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

VECKA 11         NUMMER 09|02 LEDARE

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

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

GRAFISK FORM GRAFISK FORM

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

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

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

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

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

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

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

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

VDANSVARIG UTGIVARE

REDAKTÖR GRAFISK FORM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

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

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

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

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2015. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

WEBB & GRAFISK FORM WEBB & FILM

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

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

 Starrkärr 103, Älvängen

Alvhems IK håller

ÅRSMÖTE
Söndag 15/3 kl 16.00

i klubblokalen
Välkomna!

Energideklaration 1750:- 
inkl. moms och resa

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

Nils Energideklarationer AB

www.broms-experten.se

BROMSEXPERTEN
KAMPANJ!

DÄCKBYTE OCH VISUELL KONTROLL 
AV BROMSSYSTEMET FÖR BARA 

150KR
VI UTFÖR BYTE AV BROMSKLOSSAR
FRAMAXEL      500 KR inkl. moms/axel *
BAKAXEL         600 KR inkl. moms/axel*

* Material tillkommer. Bromsvätskebyte  550 kr  
för både material och arbete.

BROMSEXPERTEN, Älvvägen 9, 446 37 Älvängen
Tel: 0737-73 98 44

VERKSTAD FÖR BROMSSYSTEMET

Måndag 23/3 19.00
Glasbruksmuseet i Surte

ÅRSMÖTE
Glasbruksmuseet vänner

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

Studentbuffé?

Den fixar vi!

0701-44 35 31 / henrikdaniel.Se

Det är vi som  
lagar maten  
på Klädkällaren!

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!

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37

TYGLADAN heminredning
Tyger, gardiner & 

VAXDUK, ORGANZA,  
DUCHESS, TYLL &  
LAKANSVÄV 30:-/m

MARKISVÄV 

95:-/m

KAPELLVÄV 

239:-/m

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
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EGENBAKATALLTID FÄRSKT

DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

STORPACK

:-59
Max 1 paket/kund

/ST

ALLA DAGAR
06.00–23.00

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.
Priserna gäller onsdag–söndag v 11 2015 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se

BARKIS

ÄLVENS GROVA

20:- 19:-

DELIKATESSEN

GRILLAD KYCKLING

1290
/HG

GÄSTABUDS-
SKINKA

VÅR EGNA 
POTATISSALLAD

FÄRSK 
LAXFILÉ

FÄRSK 
TORSKFILÉ

FRYST
KYCKLINGFILÉ

FÄRSK
FLÄSKYTTERFILÉ

S:T AGUR
ÄDELOST

FÄRSK
TORSKRYGG

ÄPPLEN

JORDGUBBAR
I ASK

89/KG
:-

5/ST
:-

59/KG
:-

2990
/ST

3990
/KG

790
/HG

690
/KG

10/ST
:-

5990
/ST

149/KG
:-

1490
/HG

KANON

PRIS

SISTA
CHANSEN

Begränsat parti 
Max 3st/hushåll

Max 5kg/hushåll

SEMLOR 2-PACK

SKALDJUR TILL  
LÄGSTA DAGSPRIS!
GILLA OSS PÅ 
FACEBOOK OCH 
SE BILLIGASTE 
PRISET DÄR.
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LEDIGA TJÄNSTER

ALAFORS. Vid Blå Stjär-
nan Akademin utdela-
des för första gången 
Swevet Awarden.

Awarden är ett stipen-
dium med ett värde av 
20 000 kronor.

Leg djurskötaren 
Elisabeth Jendestig, 
som till vardags arbe-
tar på AleVeterinären 
i Alafors, var en av två 
stipendiater som upp-
märksammades.

Veterinären Hanna Berg-
ström Ledin och djursjuk-
skötaren Elisabeth Jen-
destig blev mottagare av 
Blå Stjärnan Akademins 
och Swevets gemensamma 
”award”. Utdelningen ägde 
rum vid BSA-kongressen i 
Göteborg för några veckor 
sedan. 

Hanna Bergström Ledin 
har som mål att utveckla 
akut- och intensivvård på 
djursjukhuset i Sundsvall. 
Hennes award ska därför gå 
till ett externship på en akut-
klinik i Chicago under året.

Elisabeth Jendestig kom-
mer att starta en tvåårig ut-
bildning som ska leda till ett 

ISFM-diplom (International 
Society of Feline Medicine) 
omvårdnad för katter. Hon 
blir då specialist i ”feline 
nursing”. Lisa vill förbättra 
vården för katter på kliniker 
och djursjukhus i Sverige.

– Statusen vad det gäller 
katten som husdjur har höjts. 
Man ska inte lura sig och tro 
att katter är små hundar. 
Hundar visar när de inte mår 
bra, katter döljer sina symp-
tom längre. Det kan därför 
vara lite lurigare att hitta 
felet hos en katt, säger Elisa-
beth Jendestig.

– Mycket handlar om 
att erbjuda ett lugn och en 
trygghetsskapande miljö på 
kliniken så att katten inte blir 
stressad. 

Elisabeth Jendestig har 
arbetat på AleVeterinären 
sedan fem år tillbaka, främst 
på operationsavdelningen 
med ansvar för att söva pa-

tienterna och övervaka nar-
kosen.

– Vi tar redan emot många 
katter och det tenderar att 
öka hela tiden. Ryktet går 

bland djurägarna och vi har 
faktiskt många kunder som 
åker från Göteborg och hit, 
avslutar Elisabeth Jendestig.

JONAS ANDERSSON

– Vill förbättra vården för katter
Stipendium till Elisabeth Jendestig

Elisabeth Jendestig på AleVe-
terinären i Alafors.

Stipendiaterna Hanna Bergström Ledin och Elisabeth Jendestig. Här flankeras de av prisets initiativtagare Bert-Jan Reezigt från Blå 
Stjärnan (längst t v) och Antonio Gozzo från Swevet.
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Ytterbygg är ett fastighetsbolag som hyr ut anpassade lokaler till företag i 
Storgöteborg. Vi är en aktiv fastighetsutvecklare, som hela tiden bygger nya 
lokaler och anpassar befintliga efter våra hyresgästers behov. Vårt kontor 
ligger i Kungälv och med 30 medarbetare bygger vi över 3 000 kvm lokalyta 
per år. Största delen av våra 150 000 kvm lokaler ligger i Kungälv och på 
Hisingen.
Vår verksamhet präglas av kundfokus, ständig utveckling och miljötänk vilket 
vi omsätter i praktiken genom lean-koncept och miljödiplomering.

Uthyrare av lokaler
Du hyr ut lokaler och är även ansvarig för relationerna med 
våra befintliga hyresgäster. I arbetet ingår marknadsföring 
och att svara för de affärsmässiga avtalen med hyres-
gästerna vid ombyggnader och uthyrningar.

Du är duktig på att bygga upp och vårda relationer. Du har 
mycket stort driv i att göra affärer och god erfarenhet från 
säljande befattningar. Vi ser gärna att du har kunskaper i 
avtalsjuridik, fastighetsförvaltning och gärna en förståelse 
för tekniska utmaningar och kundbehov vid ombyggnationer.

För mer information om tjänsten, kontakta vd Mats Berntsson:
E-post: mats.berntsson@ytterbygg.se
Tel: 0708-994 804

I denna rekrytering samarbetar vi med Ultimatrekrytering. 
Vi behandlar ansökningar löpande. Ansökan lämnas på: 
www.ultimatrekrytering.se/lediga-jobb

Audi Q5 Sports Edition.  
For the land of quattro.®

Audi Q5 Sports Edition 2.0 TDI 150 hk.
Vår fyrhjulsdrift quattro är för alla oss som vill göra egna val  
i livet, få roligare körning och mer säkerhet på vägen. Sportiga 
och mångsidiga Audi Q5 ger dig den perfekta balansen mellan 
prestanda, effektivitet och rymlighet. Audi Q5 är en av våra 
110 quattromodeller. Varmt välkommen in för provkörning.

» quattro permanent fyrhjulsdrift » Farthållare » Färddator 
» Radio Concert » Mittarmstöd fram » 18” Aluminiumfälg 
» Sportstolar » Läder/tyg » Xenon plus » Läderklädd multi-
funktionssportratt » Bluetooth » Stöldlarm 
» Parkeringshjälp fram/bak

Bränsleförbr. blandad körning 0,56 l/100 km. CO₂ 147 g/km.

Q5 Sports Edition 2.0 TDI 150 hk 
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. (ord. pris 365.000 kr)

Trollhättevägen 18, Kungälv
Vard. 9-18, lör 10-15
Tel. vxl. 0303-620 00,
Bilförsäljning 0303-620 55

333.000 kr     7.5 basbelopp
OBS!

Vi har förbeställda lagerbilar på väg!

Är du en framåt, initiativrik och målinriktad

SÄLJARE
är detta jobbet för dig

Bilab Kungälv AB - Det personliga företaget grundades 1963 och är auktoriserad återförsäljare för 
Audi, Volkswagen och Volkswagen transportbilar samt är auktoriserad servicepartner för Skoda. I våra 
lokaler i centrala Kungälv har vi försäljning, serviceverkstad, skadeverkstad, reservdelsförsäljning samt 
biluthyrning. I koncernen Bilab ingår även det helägda dotterbolaget Bilab Lastbilar AB. Koncernen har 
85 anställda, omsätter 500 miljoner och levererar 2000 bilar varje år. 

Som bilförsäljare för Audi eller Volkswagen på Bilab driver du hela säljprocessen från 
första kontakten med kund till leverans. Du jobbar med försäljning av nya och begag-
nade bilar till företags- och privatkunder. Dina arbetsuppgifter består bl.a av att söka 
upp och skapa nya kundrelationer samt att utveckla och underhålla befintliga kunder för 
långsiktiga relationer.

Kvalifikationer
Vi söker dig som jobbar proaktivt och med ett driv till avslut och bra resultat. Du har ett 
gott sinne för affärsmannaskap och jobbar strukturerat. Erfarenhet från uppsökande för-
säljning är meriterande. Vi ser dig som socialt kompetent och att du är inte rädd att röra 
dig även utanför komfortzonen. Du bör bo inom vårt marknadsområde Stenungssund, 
Tjörn, Ale, Lilla Edet eller Kungälv. Tjänsten är en heltidsanställning med 6 månaders 
provanställning. Lönen består av en fast del och en prestations baserad del.

Krav
B-körkort

Kontakt
Ansökan med personligt brev, meritförteckning skickas per mail till:
Hakan.rahbe@bilab.se. Märk din ansökan med ”Säljare”. 

Vi arbetar med löpande urval och intervjuer så 
välkommen med din ansökan snarast.



www.ale.se 
0303-33 00 00

På gång
Churchill var inte heller klok 
– om arbetslivet för personer med funktionsnedsättning 
Upptäck den dolda arbetskraften. Kompetenser du inte 
visste fanns! Företagskväll med teaterföreställning och 
mingel. 12 mars kl 16.30–18.30
Plats: Ale kulturrum 
Anmälan: jagkommer@ale.se 

Paketera - det är väl bara att göra, eller? 
Workshop kring paketering för besöksnäring. Hur 
paketerar du ditt företag? Framgångsfaktorer, fällor och 
samarbeten. 14–15 mars lördag 9–15 söndag 10–16
Plats: Uspatorp, Tid
Anmälan: jagkommer@ale.se 

Välkommen till höstens  
ortsutvecklingsmöten!
Nu har datumen för höstens ortsutvecklingsmöten blivit fastställda. 
Passa på att redan nu skicka in frågor till kommunen eller att komma 
med utvecklingsförslag som DU tycker att ortsutvecklingsmötet ska 
diskutera.
 
Bohus   31 mars
Hålanda   1april 
Alafors   14 april
Nödinge   14 april
Nol   15 april

 
Ortsutvecklingsmötena är din möjlighet att inhämta information om 
vad som händer på lokala orter i Ale kommunen. Det är även din 
möjlighet att framföra idéer och utvecklingsförslag till kommunens 
förtroendevalda. Om du har en fråga som du vill ska behandlas på 
ortsutvecklingsmötena så skicka den till:
Ortsutvecklingsmöten, Att. Cecilia Stedt, 449 80 Alafors
 
Det går även bra att mejla frågorna till e – postadress:  
cecilia.stedt@ale.se. Frågorna ska vara kommunen till handa senast 
en vecka innan mötet för att du ska vara säker på att få svar på 
dem under mötet. En mer utförlig dagordning för respektive möte 
kommer att publiceras i senare nummer av Alekuriren och på  
www.ale.se så snart de är färdiga.
 
 
 

 
Skepplanda   21 april
Starrkärr/Kilanda  22 april
Alvhem   23 april
Älvängen   23 april
Surte   29 april

 

Snart slut på isen för i vår
Sista dagen för allmänhetens åkning i Ale Arena 
är 15 mars kl 16.00–19.00. Öppettiderna för sista 
veckan finns på www.ale.se/skridsko.

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

 

Delta i Earth Hour
lördag den 28 mars kl 20.30–21.30 är det dags för 
Earth Hour – världens största klimatmanifestation. 
Genom att släcka dina lampor under en timme visar du 
ditt engagemang för klimatfrågan. Varför inte utnyttja 
timmen till att avge ett klimatlöfte, som att ta cykeln 
istället för bilen oftare eller bli bättre på att källsortera? 
Gå in på www.wwf.se/earthhour och anmäl att du är 
med. På www.ale.se kan du läsa om vad som händer i 
kommunen i samband med Earth Hour.

BäBismYs

Fredagar på ale 
BiBliotek, nödinge 

kl 10.30–11.30

Fredag på 
skepplanda BiBliotek 

kl 10.30–11.30

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

Fixa gatan med app
Nu har vi en app där du kan anmäla fel och problem på gator, vägar,
belysning och annat i din omgivning. Du behöver inte ta reda på vem
som egentligen är ansvarig för underhåll och service för en specifik
plats. Anmälan hamnar rätt, oavsett om den ska till en vägförening, Ale
El eller Ale kommun. Appen finns på Google Play i kategorin Resa och
lokalt och snart också på Apple Store. Du kan också anmäla fel på 
fixamingata.se.
 
Har du frågor om hur felanmälan genom fixa min gata fungerar?
Kontakta Gustaf Nilvall på e-post gustaf.nilvall@ale.se eller telefon
0303-33 09 94.

Vad ska BäBisen äta?
alla föräldrar vill ju att barnen ska 
äta, nyttigt och helst med glädje. 

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

16
MarS



ÄLVÄNGEN. Lärlings-
gymnasiet i Ale har 
polisanmälts av Ale 
kommun för att ha 
serverat frukost utan 
tillstånd.

Skolan hade glömt re-
gistrera verksamheten, 
men en tillsyn som gjor-
des hittade inga brister.

Nu väntar polisförhör 
trots att Lärlingsgym-
nasiet numera har fått 
tillstånd.

Det är en anmärkningsvärd 
historia som spelas upp. För-
ra läsåret införde Lärlings-
gymnasiet i Ale pedagogisk 
frukost. Satsningen hade 
flera skäl.

– Framför allt tränas elev-
erna i ett socialt samspel som 

är viktigt att ha med sig när 
de går ut på praktik, men 
det känns också bra att kun-
na erbjuda en näringsriktig 
kost, berättar rektor Malin 
Luukinen.

I en tidningsartikel berät-
tade skolan bland annat om 
sin pedagogiska frukost, vil-
ket noterades på sektor sam-
hällsbyggnad i Ale kommun. 
De upptäckte också att verk-
samheten saknade tillstånd.

– Till skillnad mot ett 
företag som serverar fru-
kost till sina anställda måste 
en skola registrera att man 
förfogar över en livsmedel-
sanläggning. Detta saknade 
jag kunskap om, vilket jag 
självklart får ta på mig. När 
en miljöinspektör senare ge-
nomförde en tillsyn av loka-
len och vår frukostservering 
fanns inget att anmärka på. 

Vi fick ganska snart det till-
stånd vi behövde, berättar 
Malin Luukinen.

Döm av hennes förvåning 
då det ändå damp ner ett 
brev från polismyndigheten. 
Lärlingsgymnasiet hade po-
lisanmälts av ansvarig tjäns-
teman på kommunen.

Nu kallas Lärlingsgymna-
siets företrädare till polisför-
hör som senare ska ligga till 
grund för en utredning som 
en åklagare ska ta ställning 
till.

– Det känns verkligen 
som att göra en höna av en 
fjäder. Problemet är åtgärdat 
och löst. Det borde finnas 
viktigare sysslor för polisen, 
avslutar Malin Luukinen.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ
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Kommunernas Gryning

Känner du och din familj engagemang och intresse 
för barn och ungdomar i behov av stöd?

VILL NI BLI VÅRT NYA JOURHEM?  
Vi har en ökad eft erfrågan på platser i våra jourhem för barn och ungdomar 
och behöver därför utvidga vår jourhemsverksamhet. Vi söker trygga och
engagerade familjer med erfarenhet av egna eller andras barn. Det är en
fördel om ni ti digare har varit familjehem eller jourhem.

Förutom ett  gott  stöd från våra familjehemskonsulenter erbjuder vi:

• Ett  arvode som gör det möjligt för en person att  vara hemma på helti d
• Konti nuerlig handledning 
• Återkommande utbildningsdagar
• Tillhörighet i en arbetsgrupp med andra jourhem
• Gemensamma konferensresor och sociala akti viteter

Vill du veta mer – ring gärna ti ll oss konsulenter på Gryning, Familjehem
Göteborg och besök gärna vår hemsida
www.gryning.se/familj.asp

Åsa Andersson 031-40 54 30

Gryning Vård är ett  av landets största bolag inom HVB, Hem för Vård och Boende. 
Bolaget erbjuder ett  brett , varierat, och kundanpassat vårdutbud för barn, ungdomar 
ch familjer med beroendeproblemati k. Gryning Vård driver behandlingshem, familjehem, 
öppenvårdsverksamhet, asylboende samt LSS-boende och har ca 40 enheter belägna 
inom Västra Götalands län. Bolaget är kommunägt och drivs utan vinstsyft e.

lansforsakringar.se

Tryggt och prisvärt larmpaket!
Du får vårt larmpaket, installerat och klart, för 1 995 kronor. 
Är du Guldkund betalar du bara 495 kronor för grundpaketet. 
I månadsavgiften på 299 kronor ingår dygnet runt-uppkoppling 
mot vår larmcentral och support under hela avtalstiden.

Ring oss på 020-20 79 00 eller gå in på LFlarmcentral.se

Sverigedemokraterna 
fick en ärlig chans att 
vara med att påverka. 

En chans att få med era 
tankar och idéer kring Ales 
skolor. Ni valde att inte ta 
den och vi kan inte låta bli 
att undra hur era väljare tän-
ker kring det. Ni pratar om 
demokrati, men väljer bort 
möjligheten att genomföra 
delar av era skolpolitiska 
förslag genom dialog med 
övriga partier i nämnden.

Ni tycks ha uppfattningen 
att skolöverenskommelsen 
i Ale är ny. Skolöverens-
kommelsen är inte ny, den 
offentliggjordes i novem-
ber 2013. Det är inte det 
enda ni fått om bakfoten. 
Nämnden sammanträd-
de inte för att jobba med 
inriktningsdokumentet utan 
för andra ärenden. Kommu-
nens inriktningsdokument 
är inte en nämndfråga, men 
när vi ändå var samlade 

bjöds de partier som är med 
i skolöverenskommelsen in, 
för att skriva gemensamma 
texter till det dokument som 
ska staka ut vägen för Ale 
kommuns skolutveckling. 

Då valde ni att gå hem. 
Sen väljer ni att svara på 
en muntligt ställd fråga via 
en offentlig insändare. Det 
agerandet är onekligen lite 
märkligt.

Det bör inte vara någon 
överraskning för de som rös-
tade på någon av oss att vi 
bestämt att lägga partipolitik 
åt sidan i skolfrågorna, för vi 
är övertygade om att vi till-
sammans löser skolfrågan. 
Men just ordet tillsammans 
brukar ju inte vara populärt 
hos er sverigedemokrater.

Som ett led i arbetet med 
skolan har vi som vill vara 
med och ta ansvar valt att 
sätta våra lärare och skolle-
dare i förarsätet och faktiskt 
frågat dem vad som är 

viktigast för utvecklingen i 
skolan istället för att med ett 
ovanifrån perspektiv driva 
igenom detaljerade förslag 
inom områden som lärarna 
själva ska äga. 

Vi inom skolöverenskom-
melsen har valt att genom 
samtal med varandra arbeta 
med att få så bra förutsätt-
ningar för våra skolor och 
förskolor som möjligt. Lika 
mycket som att det är i 
klassrummet resultaten för 
våra elever skapas, så skapas 
förutsättningar för bra 
skolpolitik på andra sätt än 
genom pajkastning i media.

Elena Fridfelt (C)
Dennis Ljunggren (S)

Carina Zito (M)
Johnny Sundling (V)
Rolf Engström (FiA)

Jenny Sandqvist (MP)
Rose-Marie Fihn (FP)
Helene Ahlberg (AD)

Jonatan Sundéen (KD)

Malin Luukinen, rektor på Lärlingsgymnasiet, tycker att kommunen gör en höna av en fjäder.

– Polisanmäls av kommunen

Serverade
pedagogisk
frukost

Svar på SD:s insändare vecka 10:

”Tillsammans är inte populärt 
hos er sverigedemokrater”
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Syns du inte – finns du inte

alekuriren.se

Vi besöker dem om två veckor 
– har du något att berätta?

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

Upplaga 20 000 ex.

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

Boka er
annons!

Björn Amneskog
0303-333 732
bjorn@alekuriren.se

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

Vilken syn på äld-
re och multisjuka 
invånare har Ale 

kommun egentligen? På 
Kungälvs sjukhus finns ett 
tjugotals utskrivningsklara 
äldre och/eller multisjuka 

invånare som vecka in och 
vecka ut står strandsatta på 
någon överbelagd vårdavdel-
ning i väntan på en korttids-
plats/boendeplats. Under 
tiden utsätts de för bland 
annat risk av att insjukna 

i gastroenterit (magsjuka) 
eller influensa (vanligt 
förekommande på avdel-
ningar) för att inte tala om 
deras livskvalité, att ligga på 
sjukhuset helt i onödan.

Omorganisationen av 

äldreomsorgen och reha-
bilitering är ett nationellt 
problem, men i Ale kom-
mun verkar det vara särskilt 
allvarligt. Politikerna och 
beslutsfattare i Ale, rann-
saka Er själva och vakna! 

Snart står Ni själva, gamla 
och multisjuka, i kö för att 
komma vidare i Era liv, för 
att komma till något boende 
– om ni har tur. Har ni otur 
och blir plötsligt sjuka i 
yngre ålder, säg att Ni får 

en stroke, då finns det nog 
ingen rehabilitering som 
duger i Er kommun. Palli-
ativ boende i Ale har aldrig 
funnits så vitt jag vet.

En anställd vid
Kungälvs sjukhus, geriatriken

Vilken syn på äldre och multisjuka har Ale kommun?

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

Gilla oss på  
Facebook

Abonnemang Fast avgift

16 lägenhet 128 kr/mån

16 256 kr/mån

20 319 kr/mån

25 400 kr/mån

35 556 kr/mån

50 804 kr/mån

Abonnemang Fast avgift

63 1004 kr/mån

80 1278 kr/mån

100 1561 kr/mån

125 1968 kr/mån

160 2568 kr/mån

200 3331 kr/mån

Den 1 april 2015 justeras  
de fasta elnätsavgifterna
De nya avgifterna blir:

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta 
oss på tel 0303-33 24 00.  
Vi har öppet måndag till fredag kl 07:00- 16:00!

Är du nyfiken på hur du 
kan tillverka din egen el?
Besök vår hemsiad där du kan  
läsa om våra erbjudanden!

www.aleel.se

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

ALE. 28 423 alebor.
Det är den nya re-

kordnoteringen för Ale 
kommun.

Totalt växt kommu-
nen med 349 personer 
under 2014, en ökning 
med 1,24%.

Ale kommun har satt som 
mål att nå en årlig befolk-
ningsökning med 1,5%, 
därför var 2013 ett besvikel-
sens år då ökningen bara var 

0,83%. Nu har vinden vänt 
och under 2014 blev nettoö-
verskottet 349 personer.

Ale nådde 28 423 invånare 
vid årsskiftet. Av dessa är 14 
474 män och 13 949 är kvin-
nor. Det föddes 294 barn 
och det dog 242, vilket ger 
ett positivt födelseöverskott 
på 52 personer. Flyttström-
marna är fortsatt starkare till 
än från Ale. 1 845 personer 
flyttade till Ale och 1 553 
flyttade ut.

Totalt sett hade hela Gö-

teborgsregionen skäl att fira 
befolkningstrenden under 
2014. GR ökade med 12 888 
invånare, vilket betyder att 
970 912 personer bor i nå-
gon av de tretton kommu-
nerna. 

Lilla Edet ökade med 
1,57% och omfattar nu 13 
031 invånare, en ökning med 
202 personer. Snittet i GR 
låg på 1,35%

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

28 423 alebor räknades in vid årsskiftet. En ökning med 1,24% eller 349 personer, men målet är 
att nå 1,5%.

Ale fortsätter att växa
– Men målet är att öka takten
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Prata pension med oss.

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

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

Välkommen att boka ett möte.

Sarah Charlotte

FYRA RAKA
Manuell – Automat

Dubbat – Odubbat

Let´s Dance – På spåret

Grillat – Skaldjur

jakt framförallt”.
Favoriträtt: ”Trots att jag 
är jägare så älskar jag fisk. 
Torsk med äggsås är en 
favorit”.
Lyssnar helst på: ”Det som 
är bra. Jag är en allätare”.

Nöjda kunder
är drivkraften

Intresset för bilar föddes i 
ungdomsåren och när det 
blev dags att välja yrkesin-
riktning hade Jonas Henrik-
sen målbilden klar för sig. 
Efter gymnasiet arbetade 
han på en mindre Citro-
enverkstad. 1994 var Jonas 
med och startade Frontbilars 
Verkstad. 2000 startade han 
en egen auktoriserad Citro-
en-verkstad, som han hade 
fram till 2005.

– 2007 tog jag över Everts 
Bilverkstad i Nödinge, som 
jag hade varit och nosat på 
betydligt tidigare än så.

2009 utnämndes Jonas 
Henriksen till ”Årets ny-
företagare” och året därpå 
blev verksamheten en del av 
Mekonomen.

– Vi har haft en positiv ut-
veckling och idag har jag fem 
mekaniker anställda. Själv 
ansvarar jag för kundmot-
tagningen varför det inte blir 
så mycket tid i verkstaden för 
min del.

Vad är drivkraften?
– Det är att sy ihop dagen 

för gubbarna och att kunder-
na blir nöjda.

Hade du en dröm om 
att bli egen företagare?

– Nej, det bara blev så. 

Det bästa med att vara egen 
är friheten. Illusionen om att 
man skulle kunna vara lite 
mer ledig överensstämmer 
dock inte med verkligheten. 
Snarare blir det tvärtom, du 
jobbar hur mycket som helst.

Hur har arbetet som 
bilmekaniker förändrats 
under åren?

– Idag renoverar vi inte 
motorer på samma sätt som 
tidigare, det mesta är data-
styrt med väldigt komplexa 
system. Som fordonsägare 
är det svårare att göra något 
på egen hand, du tvingas mer 
eller mindre lämna in din bil.

Hur kommer framti-
dens bilverkstad se ut?

– Det har snackats i 30 år 
om att bränslet kommer att 
ta slut, men det gör det inte. 
Däremot så tror jag att vi 
kommer att se fler hybridbi-
lar. Bilarna kommer ändå att 
behöva lagas. Kostnaden för 
kunden kommer att öka, re-
parationerna blir dyrare.

Hur står sig Everts 
Bilverkstad i konkurren-
sen med auktoriserade 
bilverkstäder?

– Mycket bra! Vi har ex-
tremt duktiga personal, hög 
kompetens inom olika områ-

den. Vi tar hand om kunden 
från det att han eller hon 
kommer in, fullföljer vårt 
åtagande under utlovad tid 
och håller vår prisbild. 

Om du haft ett annat 
yrke?

– Då hade jag nog varit 
polis.

Handen på hjärtat; 
föredrar du japanskt, tyskt 
eller svenskt?

– Jättesvår fråga! Blir jag 
tvungen att välja så köper 
jag nog en tysk bil. Det finns 
emellertid många bilmärken 
som erbjuder väldigt hög 
kvalitet.

JONAS ANDERSSON

Drömsemester: ”En jaktresa till Ka-
nada”.
Det vet inte folk om dig: ”Att jag har 
några SM-guld i varpa som jag tog på 
80- och 90-talet”.

Ålder: 45.
Bor: Nol.
Familj: Fru och två barn, 
ett bonusbarn.
Yrke: Verkstadsägare.
Bil: Volvo Xc70.
Intresse: ”Skog och natur, 

FÖRETAGARE I FOKUS JONAS HENRIKSEN

Jonas Henriksen har alltid gillat att skruva, pilla och laga sådant som gått sönder.
Det fick honom att bli bilmekaniker. Sedan 2007 driver han Everts Bilverkstad i 
Nödinge som tillika utgör en enhet inom Mekonomen.

Systrarna Raad. Jara gratulerade storasyster Batoul efter Eldsjälsgalan i torsdags. Galan direktsän-
des i TV4 och Batoul blev tvåa i kategorin Årets Unga Ledare. 
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Stor glädje för Batoul!
NÖDINGE. Eldsjälsgalan 
som sändes i TV4 på 
torsdagen arrangerades 
för åttonde gången.

Batoul Raad, 18 år 
från Nödinge, var en av 
tre finalister till Årets 
unga ledare.

– Det var en helt 
otrolig kväll, så mycket 
glädje och kärlek. Att 
jag blev tvåa spelar 
ingen roll, sa Batoul 
efteråt.

Eldsjälsgalan arrangeras 
årligen av organisationen 

Folkspel vars enda syfte är 
att generera pengar till Sve-
riges föreningsliv. 2015-års 
upplaga var den åttonde i 
ordningen och direktsändes i 
TV4 med Ingvar Oldsberg 
som programledare. 

I programmet utsågs 
Årets Eldsjäl, Årets kompis 
och Årets Unga Ledare. Till 
den sistnämnda utmärkelsen 
kandiderade Batoul Raad. 
Hon startade själv Ale Pys-
sel- och kulturförening när 
hon var tolv år och har lett 
verksamheten sedan dess.

Prisutdelare på galan var 
den meriterade, men nume-

ra pensionerade skidskytte-
drottningen, Helena Ek-
holm.

– Ni ger er egen fritid så 
att andra människor kan ut-
vecklas och bli bättre på de 
som de tycker om. Stort tack 
till er alla tre, sa Ekholm 
innan vinnaren förkunnades.

Förstapriset gick till Pat-
rik Nilsson, IFK Arvidsjaur, 
som ringde flyktingmottag-
ningen när det saknades spe-
lare och lyckades skapa ett 
helt lag med spelare från en 
massa olika kulturer. 

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ 



re ta vara på kompetensen 
i samhället och invandrare 
med vårdutbildning tillhör 
den kategorin. Tjänstemän-

nen får svara på frågan hur 
detta bäst kan ske, ett sätt 
borde vara att erbjuda fler 
möjlighet till praktik.

Antouan bodde och job-
bade i Syriens huvudstad, 
Damaskus. När IS började 
sina attacker i staden blev 
högutbildade personer of-
fer för terrorn. Antouan har 
flera läkarkollegor som bli-
vit kidnappade och efter att 

själv ha blivit beskjuten i sin 
bil valde han att ta till flykten 
med sin familj.

– Det har jag aldrig ång-
rat, men det känns jobbigt 
att ha lämnat ett land där 
jag gjorde stor nytta för att 
i nästa stund vara en belast-
ning för ett samhälle där jag 
känner att jag gärna vill hjäl-
pa till.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ
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NÖDINGE. Över 20 års 
arbetslivserfarenhet 
som läkare i Syrien.

Idag tillhör Antouan 
Kassis en av alla arbets-
lösa akademiker som 
inte får jobb i sitt nya 
hemland.

– Jag vill inget hellre 
än att få göra rätt för 
mig och bidra till det 
svenska samhället, 
säger han.

Antouan Kassis, 49, har varit 
i Sverige i två år. Han flydde 
granatregnet i Syrien i sista 
minuten. Några veckor efter 
flykten fick han veta att en 
skolbuss med fem elever bli-
vit offer för en bomb, samma 
skolbuss som hans egen son 
åkte med tidigare varje mor-
gon.

– Vi är så otroligt tack-
samma för att ha fått komma 
till Sverige. En stabil demo-
krati med en human männis-
kosyn. Ett sådant samhälle 
vill man bidra till, men det 
är svårt som invandrare att 
komma in på den svenska 
arbetsmarknaden, säger An-
touan.

Det borde inte vara det. 
Antouan är högutbildad 
läkare med över 20 års ar-
betslivserfarenhet. Hans 
specialområde är kirurgi. 
Alla papper är i sin ordning 
och all kunskap är validerad. 
Det enda som krävs för att 
få ut en läkarlegitimation i 
Sverige är en sex månader 
lång praktik, men där tar det 
stopp.

– Jag vet inte vad de är 
rädda för, men varken sjuk-
hus eller vårdcentraler vill 
ställa upp. Det känns väldigt 
konstigt eftersom jag vet att 
det är personalbrist inom 
vården. Istället tvingas jag 
sitta hemma, säger Antouan.

Han anmälde sig direkt 
till SFI (svenska för invand-
rare) och har lärt sig språket 
på kort tid. Inte så konstigt, 
då han dessutom talar ryska, 
tyska, franska, engelska och 
arabiska. SFI-undervisning-
en skiljer sig åt från kommun 
till kommun. Det borde den 
inte göra, anser Antouan. 
Alla borde kunna erbjuda 

en nivå för akademiker för 
att snabbare få ut dem på ar-
betsmarknaden.

– Läkare, ekonomer, ju-
rister och arkitekter för att 
nämna några bristyrken är 
ofta motiverade att komma 
i arbete. Där har Sverige en 
enorm resurs som man bor-
de hitta ett system för att 
snabbare ta hand om.

Jean Altun, som själv har 
invandrarbakgrund träffade 
Antouan hemma på Klöver-
stigen i Nödinge, håller med 
om att det finns en lucka i 
systemet.

– Jag tror inte vi är bered-

da på att det nu kan komma 
personer med väldigt höga 
utbildningar som är på flykt. 
Vårt system utgår nog mest 
från att flyktingarna mer 
eller mindre saknar aka-
demisk utbildning. Det är 
frustrerande att veta att en 
så kompetent läkare inte ens 
kan erbjudas en praktikplats. 
Han får inte ens chansen att 
visa vad han kan, säger Jean 
som ändå inte har givit upp 
hoppet.

– Nej, jag utgår från att 
det löser sig, men på sikt tror 
jag att vi måste agera poli-
tiskt. Målet ska vara att bätt-

ANTOUAN KASSIS

Ålder: 49.
Bor: Nödinge.
Utbildning: Sex års läkar-
studier på Minsk universitet 
i Ryssland. Allmänläkare, 
kirurgi.
Yrke: Arbetssökande.
Familj: Fru och en son.
Saknar från Syrien: ”Jobbet”.
Bäst med Ale: ”Nära till allt”.
Om SFI: ”Viktigt att alla får 
chansen att lära sig svenska 
snabbt, men en skola för 
alla tror jag inte på. De 
som är mer motiverade, till 
exempel akademiker, borde 
gå i en klass för sig”.

– Svårt för akademiker med annan bakgrund
Läkare utan jobb

CRESCENT GORM MTB 16” 
Alu-ram, långa skärmar  
och pakethållare.  
Från ca 5år eller   
110cm lång. Grön/blå.
REK PRIS 2195:-

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

EXTRA SÖNDAGSÖPPET KL 11-14

ÄLVÄNGENS CYKEL

CRESCENT FEIMA DAM/TJEJ MTB 26” 

Vårt pris 4199:-

Vårt pris 1999:-

Alu-ram, mekaniska skivbromsar, 
fjädrande framgaffel med låsbar 

funktion, 24-vxl Shimano 
acera. Ram-höjder 38cm, 

48cm. Vit
REK PRIS 4495:-

Se fler erbjudanden på www.alvangenscykel.se

Jean Altun och Antouan Kassis diskuterar vad som borde göras för att hjälpa flyktingar och invandrare med akademisk bakgrund 
att snabbare ta sig in på arbetsmarknaden.

 Jag vet inte vad 
de är rädda för, 
men varken 
sjukhus eller 

vårdcentraler vill ställa 
upp. Det känns väldigt 
konstigt eftersom jag 
vet att det är personal- 
brist inom vården.  
Istället tvingas jag  
sitta hemma.
ANTOUAN KASSIS

Älvängen • Tel. 0303-74 60 12

 REA
HERR • DAM & UNGDOMSKLÄDER

TORSDAG-FREDAG-LÖRDAG
FINAL
HALVA REAPRISET
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Du har varit lärare i 45 år, 
berätta om den tiden?
– Jag var färdigutbildad lära-
re för småskolan när jag var 
22. Sen gick jag i pension när 
jag var 67. Jag hoppade trots 
det in som vikarie även efter 
pensionen för att jag tyckte 
om det. Något av det roli-
gaste jag minns var när jag 
under senare år var SFI lä-
rare och fick lära nyanlända 
det svenska språket. Det var 
väldigt roligt.

Vad har du för minnen från 
din lärartid?
– Först minns jag att vi hade 
en fantastisk lärarutbildning 

där vi från grunden fick lära 
oss hur man gjorde. Sen 
tycker jag att eleverna verk-
ligen ville bli något förr. 
Man hade klara mål och 
ambitioner. Tyvärr har inte 
alla det idag. Sen har jag väl-
digt många bra minnen. Jag 
kommer ihåg när jag hade 
en klass i teater. Då ställde vi 
upp i en tävling där vi satte 
upp en pjäs. Den vann vi och 
fick åka till London och sätta 
upp vår pjäs där. Det är så-
dant man inte glömmer.

Vad gör du nuförtiden?
– Jag håller mig sysselsatt. 
Jag målar väldigt mycket, 
tavlorna ger jag bland annat 
bort till försäljning för väl-
görenhet. Jag hjälper också 
till i vår kyrka med allt från 
städning till loppmarknad. 
Sen är jag guide på Lödöse 
museum ibland och varje år 
sätter jag upp en pjäs med 
skolungdomar som vi spelar 
upp i kyrkan tre gånger om 
året.

Hur viktig är konsten för 
dig?
– Den är väldigt viktig. Det 
går inte riktigt att förklara 
vad som är bra konst men 
för mig handlar det om att 
man mår bra och blir nöjd 
när man ser en tavla. Sen har 
jag målat väldigt mycket själv 
genom åren. Jag fick mina 
första oljefärger av mina för-
äldrar redan när jag var 11.

Sen gör du mycket för 
välgörenhet?
– Det gör jag. Allt från att 
måla och sälja tavlor till att 
hjälpa familjer som är utvis-
ningshotade. Det är så sorg-
ligt när människor som bott 
så länge här tvingas lämna.

Vad är det som driver dig?
– Jag tycker det är så roligt 
att ha saker att göra och 
hjälpa till. Sen är jag mycket 
med mina barnbarn, de är 
fantastiska. Det är verkligen 
livets efterrätt.

VIKTOR KARLSSON

Hillevi brinner 
för välgörenhet

I hela 45 år har Hillevi Petersson arbetat som lärare.
Idag är hon en livsnjutare och drivkraft för den lokala församlingen i Tunge.

Lokaltidningen har träffat Hillevi Petersson.  

HILLEVI PETERSSON

Ålder: Ska snart fylla 75.
Intressen: Konst, musik och 
lyrik.
Stjärntecken: Fisk.
Smultronställe: Lödöse 
museum och kyrkan.
Äter helst: Älgkött.

VECKANS PROFIL

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

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

kungalvssolskydd.se
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VÄSTSVENSKA 
FA S T I G H E T S B Y R Å N  

Hus, Nol

Utterstigen 10
155 KVM 6 ROK

Bostadsfakta
Accepterat pris 2 750 000 kr
Boarea 155 kvm
Rum 6 rum och kök
Byggnadsår 1970

Visning: Torsdag 12/3 kl 17.00 - 18.00
 Söndag 15/3 kl 14.30 - 15.30

Minna Kiviniemi
Reg. Fastighetsmäklare

0735-14 55 24
minna@vastfast.se

TI
LL

 S
ALU

!

Jesper Litén
Reg. Fastighetsmäklare

0703-03 25 01
jesper.@vastfast.se

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 3 mars
Grovt rattfylleri
Larm om singelolycka på 
Mollsjövägen i Nödinge. En 
man född 1952 och hemma-
hörande i Nol misstänks för 
grovt rattfylleri och vårds-
löshet i trafik.

Villainbrott i Nol. Tjuven 
tillgriper bland annat 
smycken.

Vid Grunne i Starrkärr får 
en personbilsförare sladd 
och kör ner en trafikstolpe i 
riktning mot Alafors. Olyckan 
inträffar strax före klockan 
sex på morgonen. Inga per-
sonskador. 

Torsdag 5 mars
Villainbrott
När villaägaren i Nol 
kommer hem upptäcker hon 
att någon tagit sig in i huset 
via ett källarfönster. Man har 
bland annat stulit en laptop 
och smycken. Polis åker till 
platsen och gör en brotts-
platsundersökning.

Söndag 8 mars
Narkotikabrott
Polisen beger sig till Ryk där 
ett fordon kört av vägen och 
fastnat mellan två björkar. 
Föraren är misstänkt för 
rattfylleri, narkotikabrott 
och våldsamt motstånd.

Försök till stöld i ett 
förråd i Nol. Skadegörelse 
sker också av den fontän 
som villaägaren har på 
tomten.

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

NÖDINGE. Marknadsfö-
ringen är aggressiv och 
riktar sig till ungdomar.

Cannabis är idag det 
vanligaste berusnings-
medlet efter alkohol.

I förra veckan bjöd 
Vakna in till en kun-
skapspåfyllande fö-
reläsning med Amelie 
Andersson, som bland 
annat har skrivit boken 
”Cannabis – en olycklig 
kärlekshistoria”.

Amelie Andersson är soci-
onom och har arbetat med 
ungdomar och missbruks-
problematik sedan början 
av 90-talet. Hon har således 
lång erfarenhet av att jobba 
med drogberoende ungdo-
mar och deras föräldrar.

– Nu arbetar jag med ut-
bildning i narkotikafrågor 
till olika yrkeskategorier som 
möter unga människor i sitt 
arbete, berättar Amelie An-
dersson och fortsätter:

– Att jag utbildade mig till 
socionom var för att jag vil-
le påverka samhället, att det 
skulle bli mer rättvist.

Amerikansk kultur
Cannabis har utgjort en 
del av Amelies arbete sedan 
1999. Hon tycker att attity-
den till drogen har föränd-
rats under åren.

– Cannabis har blivit mer 
accepterat och det tror jag 
beror på att vi tar till oss mer 
av den amerikanska kultu-
ren, vi reser mer och tar in-
tryck av det. Det finns stora 
ekonomiska intressen och 
det märks inte minst av den 
aggressiva marknadsföring 
som sker mot en specifik 
målgrupp – ungdomar.

Vid sitt besök i Ale Kul-
turrum avverkade Amelie 
Andersson två föreläsningar 
efter varandra. Den första 
vände sig till kommunens 
personal som arbetar med 
ungdomar. Senare hölls även 
ett föredrag för allmänheten.

– Det är en imponerande 
satsning som görs här och 
det glädjer mig i mitt arbe-
te. Det är bra att man satsar 
brett. Cannabis är en ange-
lägen fråga som vi måste ta 
på allvar.

Amelie Andersson berät-
tade om cannabis som berus-
ningsmedel, vad som händer 
i kroppen vid ett rus. Amelie 
redogjorde också om miss-
brukets kortvariga och lång-

variga effekter. Det gavs ock-
så utrymme till reflektion.

Mats Barre, behandlare 
på kommunens öppna verk-
samhet MiniMilli, agerade 
koordinator för kvällen och 
lät åhörarna ställa frågor. Ett 
knappt hundratal personer 
fanns i publiken.

– Cannabis är inget vi kan 
blunda för. I Ale kommun tar 
vi frågan på allvar och Ame-
lies besök ska ses som en del 
i vårt preventiva arbete. Det 
gäller att ständigt vara på 
tå och uppdatera sig, säger 
drogförebyggare Thomas 
Berggren.

JONAS ANDERSSON

ALE. FixaMinGata är 
en tjänst som funnits 
på webben i ett och ett 
halvt år.

Nu blir det ännu enk-
lare för kommuninvå-
narna att anmäla fel.

– Ale kommun har 
varit med och utvecklat 
appen FixaMinGata som 
går att ladda ned till 
android via Google Play, 
förklarar gatuingenjör 
Gustaf Nilvall.

FixaMinGata gör det enkelt 
som kommuninvånare att 
engagera sig och man behö-
ver inte ta reda på vem som 
är ansvarig för underhåll och 
service för en specifik plats.

– Tack vare FixaMinGa-
ta kan vi åtgärda problemen 
snabbare eftersom anmälan 
automatiskt skickas direkt till 
rätt person. Som anmälare 
får du även återkoppling och 
besked när problemet är löst, 

säger Gustaf Nilvall.
I dagsläget finns appen 

enbart för android, men 
kommer inom kort att släp-
pas även för Iphone.

– Vi vill gärna att invånar-
na rapporterar in problem. 
Ibland kan det röra sig om ett 
problem som är så uppenbart 
att alla tror att någon annan 
redan har rapporterat in det, 
vilket kan leda till att ingen 
anmäler problemet. Via Fix-
aMinGata kan aleborna söka 
i sitt närområde och se vilka 
fel som redan är inrapporte-
rade, säger Gustaf Nilvall.

Hittills har responsen från 
aleborna varit bra. Under det 
senaste året har 160 ärenden 
rapporterats.

– Den vanligaste felan-
mälan som görs avser gatu-
belysning samt hål i gatan. 
Noteras i sammanhanget är 
att Ale El ronderar var tredje 
månad och byter ut trasiga 
lampor, avslutar Gustaf Nil-
vall.

JONAS ANDERSSON

I och med appen FixaMinGata blir det nu ännu enklare för kom-
muninvånarna att anmäla fel förklarar Gustaf Nilvall, gatuingen-
jör på Ale kommun.

– Enkelt för aleborna att anmäla fel

FixaMinGata 
även i mobilen

Amelie Andersson bjöd på en kunskapsberikande föreläsning 
om cannabis i Ale Kulturrum.

– Amelie Andersson gästade Ale Kulturrum

Kunskapspåfyllande
föreläsning om cannabis

En av Nobinas bussar fastnade med bakre delen i diket när den 
skulle vända på Alingsåsvägen i höjd med Krokstorp i Älvängen. 
Incidenten medförde ett tillfälligt stopp för all tung trafik. Per-
sonbilar kunde emellertid ta sig förbi utan problem. Strax efter 
klockan nio kom bärgningsbilen och såg till att dra upp bussen 
ur diket.                                      Text och bild: Jonas Andersson

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

20–22 MARS 2015  
RESEMÄSSAN 

PÅSKLOVSPAKET 4 PERS

2950 KR 
När du köper en deal från Isaberg  

Mountain Resort på TUR*.

– Väldigt lyckat! Vi räk-
nade in ett 25-tal delta-
gare med en medelålder 
någonstans mellan 35-40 
år. Förutom kommunens 
näringslivsenhet deltog 
även representanter från 
Arbetsförmedlingen, Ny-
företagarcentrum, Almi 
och bankerna. En lokal 
entreprenör i Annelie 
Hedbom från Nödinge 
Ekonomitjänst höll ett 
anförande och delade med 
sig av sina erfarenheter. 
Annelie driver ett bolag 
som enligt BRG (Business 
Region Göteborg) har stor 
potential att växa.

Syftet med kvällen?
– Det är att inspirera 

och hjälpa människor som 
går i starta eget-tankar. 
Vår ambition är att ha två 
sådana här träffar om året. 
Nästa gång sker i oktober.

Ni informerade om 
ett resurskort, vad är 
det?

– Från februari 2015 
arbetar Ale med Nyföre-
tagarcentrum Väst som er-
bjuder ett resurskort. Ny-
företagare kan handha ett 
resurskort och därmed få 
ett bättre pris på konsult-
tjänster, alltifrån juristhjälp 
till marknadsföring. Det är 
lokala företagare som bi-
står med den servicen.

Starta företag-helg-
kurs är på gång, när?

– Det är lördag-söndag 
21-22 mars på Webfab i 
Surte. Det är ett samarbete 
mellan Ale och Lilla Edets 
kommuner ihop med BRG. 
Vi erbjuder en subventio-
nerad helgkurs för de in-
vånare som funderar på att 
starta eget. Kursen löper 
under en helg där delta-
garna arbetar konkret med 
sina respektive affärsidéer. 
Det finns fortfarande ett 
fåtal platser kvar. Samtidigt 
vill jag slå ett slag för den 
starta eget-information 
som Nyföretagarcentrum 
anordnar på Ale bibliotek 
torsdagen den 19 mars.

Hur går planeringen 
inför årets näringslivs-
gala?

– Det arbetet är i full 
gång. En inbjudan kom-
mer att gå ut under den 
här veckan. Arrangemang-
et äger rum torsdagen den 
23 april i Ahlafors fabriker, 
ett gammalt industriarv i 
kommunen som vi nu tar 
tillfället i akt att glorifiera. 
Anmälan sker via kommu-
nens hemsida senast den 17 
april.

JONAS ANDERSSON

Hur var
torsdagens
starta eget- 
mingel?

HALLÅ DÄR...

…Pia Areblad, näringslivschef 
i Ale kommun.

ÄLVÄNGEN. I lördagens 
V75-omgång på Bergsåker 
blev det hög utdelning på 
sju rätt. En andelskupong 
inlämnad hos Allans i Äl-
vängen gav hela 3 022 012 
kronor i vinst. 148 lyckliga 
kunder kunde kvittera ut 20 
419 kronor per andel. 

Kupongen innehöll förut-
om 14,8 rader med sju rätt, 
310,8 rader med sex rätt och 

2 501,2 rader med fem rätt. 
Det vinnande systemet inne-
höll två spikar, det vill säga 
ogarderade lopp.

Även Lengroth´s Spel & 
Café i Lilla Edet hade en 
andelskupong som lyckades 
pricka in sju rätt. Den totala 
vinstsumman blev 230 418 
kronor. Det vinnande syste-
met var sålt i elva andelar.

JONAS ANDERSSON

 Gunnar Larson på Allans i Älvängen hade satt ihop systemet  
 som gav 3 022 012 kronor i vinst fördelat på 148 andelar. 

Storvinst till Allans Bokhandel

REPSLAGAR
MUSEET

Vårmarknad 
med hantverkare

30 Maj
Intresserad?
Boka bord

0303-749910

www.repslagarbanan.se

I tisdags bänkade sig ett 80-
tal medlemmar i SPF Senio-
rerna Ale i Medborgarhuset 
för att njuta av trubaduren 
Ingvar Gunnarsson. Han 
underhöll med fina visor och 
roliga historier. Lokalombu-
den i Surte-Bohus bjöd på 
goda smörgåsar och vinst-
bordet var välfyllt.

Ett tjugofemtal medlem-
mar gästade Ahlafors Bryg-
gerier på torsdagskvällen. 
Stämningen var god och man 
njöt av gott öl och ”Cralles” 
hemgjorda gulaschsoppa.

På fredagen tog ett tret-
tiotal vandrare buss till 
Angered centrum och gick 
via Lövgärdet och Keillers 
damm till Surte. Denna 
vecka samlas vi i Nödinge 
och går via Hallbacken och 
Hälltorp till Alafors. Där tar 
man bussen hem.

Den 27 mars är det Vår-
fest med musikaliskt quiz i 
Medborgarhuset, Alafors.

Den 31 mars kommer 
Pelle Dalberg till Backavik i 
Nödinge och visar sina fan-
tastiska bilder. Förhandsan-
mälan är nödvändig.

Lennart Mattsson

 Kort paus. 

SPF Seniorerna Ale
gör mer än vandrar

LÖDÖSE. Intresset för 
lördagens bodag på 
Lödöse museum var 
stor.

Den planerade bygg-
nationen på Ekeberg 
tilldrog sig den största 
uppmärksamheten.

– Väldig positiv 
respons, konstaterade 
Clas Carlsson från Snick-
ar-Carlsson.

Mycket folk, inte minst gö-
teborgare, tog tillfället i akt 
att besöka Lödöse museum 
på lördagsförmiddagen där 
kommunen hade ordnat med 
en bodag. Ett tiotal utställa-
re medverkade; exploatörer, 
mäklare, finansiärer och re-
presentanter från Lilla Edets 
kommun.

– Ett väldigt bra initiativ. 
Besökarna får en samlad bild 
av de olika projekt som är på 
gång, förklarade kommunal-
rådet Ingemar Ottosson 
(S).

En av utställarna var Hen-
rik Ekeblad. Han berättade 
om EREIM AB:s planer på 
30 radhus utmed Dansbane-

vägen i Ekebergsområdet.
– Försäljningen startade 

för ungefär en vecka sedan 
och sex hus är redan bokade. 
Vi får se vad den här boda-
gen kan ge i en förlängning.

JONAS ANDERSSON

Bodag lockade 
många besökare

Clas Carlsson, Snickar-Carls-
son, och Agneta Johansson, 
Leifab, medverkade på boda-
gen i Lödöse.

Henrik Ekeblad, EREIM AB, presenterade konceptet för de 30 
radhus som ska uppföras i Ekebergsområdet. 

 Per-Arne Lidarp i Skepp-  
 landa har skickat in ett  
 vårtecken. Blåsipporna är  
 som synes på gång. 

Vårtecken
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NÖDINGE. Nationalen-
cyklopedin är ett av 
Sveriges mest ansedda 
kunskapsföretag.

Ales bibliotek har 
länge abonnerat på 
Nationalencyklopedins 
databas, men då har 
sökningen varit begrän-
sad till datorerna på 
respektive bibliotek.

– Nytt för i år är att 
vi köpt till en kommun-
licens som gör att alla 
med lånekort på Ale 
bibliotek kan logga in 
databasen hemifrån 
eller på sin mobil via 
vår webbplats biv.se, 
förklarar bibliotekarie 
Eva Albrechtsson.

Nationalencyklopedins da-
tabas är inte bara Sveriges 
största uppslagsverk utan 
innehåller också mycket an-
nat, exempelvis ordböcker, 
kartor och korsordshjälp.

– I och med den nya kom-

munlicensen har tillgäng-
ligheten för aleborna för-
bättras avsevärt, säger Eva 
Albrechtsson.

– En annan nyhet värd 
att informera om är att det 
nu går att låna e-böcker och 
e-ljudböcker till mobilen el-
ler surfplattan via vår webb-
plats. Det är en tjänst som 
varit efterfrågad.

Statistik visar att utlåning-
en på Ales bibliotek har ökat 
med 14 procent från 2012 till 
2014. Eva Albrechtsson för-
klarar den positiva utveck-
lingen så här:

– Meröppna bibliotek i 

Skepplanda och i Surte är en 
starkt bidragande orsak. På 
dessa ställen har utlåningen 
ökat med 15 procent. PI-
SA-undersökningen för lan-
dets skolor med inriktning 
på ökad läsförståelse märker 
vi också av. Barn läser skön-
litteratur på ett annat sätt 
idag.

Finns det några vårny-
heter på bokhimmelen?

– Det är mycket på gång. 
Onsdagen den 6 maj bju-
der vi in allmänheten till 
en bokstund på Ale bibli-
otek där personal kommer 
att redogöra för vårens och 
sommarens nyheter. Fjolår-
ets nobelpristagare Patrick 
Modiano från Frankrike 
släpper en ny bok, detsamma 
gäller för Kanadas ledande 
författare Margaret Atwood. 
Av våra svenska författare 
kan nämnas Anna Liham-
mar och Karin Wallberg. 
På ungdomssidan kan vi tip-
sa om Åsa Larssons PAXse-
rie där nya delar utkommer.

JONAS ANDERSSON

Bibliotekarie Eva Albrechtsson.

Förbättrad tillgänglighet på Ales bibliotek

ÄLVÄNGEN. I måndags 
var det premiär.

Älvängens Sko- & 
nyckelservice har flyttat 
in i före detta Gobeläng-
verkstan.

– Ett perfekt läge mitt 
i centrum, förklarar af-
färsinnehavaren George 
Tamer.

George är utbildad skoma-
kare och har tidigare drivit 
en liknande verksamhet i 
Steungsund. Att han fick upp 
ögonen för Älvängen beror 
på att brodern Tony driver 
en rörelse på orten.

– Min bror äger Tonys 
Guld. Av den anledningen 
blev jag tipsad om lokalen 
på Göteborgsvägen, berättar 
George.

Trots att det bara har gått 
några dagar sedan invigning-
en ägde rum har kunder varit 
inne för att beställa nycklar 
och få trasiga skor lagade.

– Nya klackar eller nya 
sulor är det vanligaste öns-

kemålet när det gäller skor. 
Dragkedjor som har gått 
sönder är också en del av 
vardagen.

I butiksdelen kommer 
Geroge att ha försäljning av 
diverse skotillbehör, eventu-
ellt gardiner också.

– Sedan har jag en verk-
stadsdel i anslutning till bu-
tiken där jag klär om gamla 
stolar, soffor och så vidare. 
Jag erbjuder även skrädderi, 

fixar allt som har med kläder 
att göra. I utbudet av tjänster 
ingår också kemtvätt, berät-
tar Geroge Tamer.

Ditt första intryck av 
Älvängen?

– Positivt! Det kommer 
säkert att ta sin tid innan 
konceptet når ut till alebor-
na, men jag ser stora möjlig-
heter för Älvängens Sko- & 
nyckelservice.

JONAS ANDERSSON

– Sko- & nyckelservice har öppnat
Nyetablering i Älvängen

Geroge Tamer på Älvängens Sko- & nyckelservice.

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
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ALE. Han stoppade ett 
snöbollskrig på skol-
gården och förlorade 
jobbet.

Någon skriftlig doku-
mentation om varför 
elevassistenten Ola, 19, 
inte har fått komma 
tillbaka till skolan har 
inte lämnats.

– Jag vet faktiskt inte 
om jag är uppsagd, av-
skedad eller avstängd. 
Trodde inte att man fick 
behandla människor så 
här, säger Ola.

Det är en berättelse som 
väcker många frågor och 
som bör ligga till grund för 
en internutredning i Ale 
kommun beträffande hur 

lagen om anställningsskydd 
(LAS) tillämpas. 

Ola har fått sin första rik-
tiga anställning som elevas-
sistent på en av kommunens 
mellanstadieskolor. I januari 
faller den första snön för 
året med allt vad det inne-
bär på en skola. Några killar 
roar sig med att kasta snö-
boll, dessvärre mot kön med 
elever till matsalen. Ola ber 
dem sluta, utan att få gehör.

– Jag bad dem upprepade 
gånger att sluta. Alla utom 
en lyssnade. När han på nytt 
kramar en snöboll slår jag 
den ur handen på honom. 
Han blev arg och hotade 
att slå mig, vilket han också 
gjorde. Jag fick flera knyt-
nävslag mot magen. Det 
var otrevligt och gjorde ont. 

Till sist var jag tvungen att 
få ett stopp på det och tog 
tag i hans armar. Då blev 
han ännu argare. Jag släppte 
iväg honom och en annan 
lärare försökte prata honom 
till rätta. Det var vad som 
hände. Nästa dag rullade 
allt på som vanligt och jag 
kunde aldrig tänka mig att 
det skulle få några konse-
kvenser, berättar Ola.

Polisanmäld
Någon vecka senare fick han 
veta att händelsen anmälts 
av föräldrarna till både sko-
lan och polisen. Det fanns 
en film på incidenten, men 
denna ansåg polisen mer 
styrkte Olas bild än något 
annat. Polisen lade ner ut-
redningen omgående. Dä-

remot genomförde kom-
munen en egen utredning 
som varken Ola eller någon 
annan utomstående har fått 
ta del av. Denna låg sedan 
till grund för mötet med 
rektorn och en representant 
från personalenheten som 
förkunnade att Ola förlorat 
jobbet.

Nolltolerans
– De berättade att det råder 
nolltolerans mot att ta i en 
elev och att jag skulle ha 
överträtt alla rimliga grän-
ser. Jag frågade vad man ska 
göra om en elev attackerar 
dig fysiskt, men fick inget 
svar. Inte heller vad man ska 
göra om två elever börjar slå 
varandra. Ska man inte gå 
emellan och avbryta då? Det 

är ju svårt om man inte får 
röra eleverna, menar Ola.

Det har nu gått drygt tre 
veckor sedan han gick hem 
från skolan. Någon skriftlig 
dokumentation av vad som 
hänt och vad som gäller 
fram över har inte kommit. 
Arbetsgivaren har inte ens 
hört av sig.

– Jag förstår att skälet är 
att jag tog tag i en kille som 
slog mig, men jag vet fortfa-
rande inte vad jag skulle ha 
gjort istället. Ingen av lärar-
kollegorna anser heller att 
jag gjort fel. Sen är det kon-
stigt att ingen har informe-
rat om vad som gäller rent 
ekonomiskt. Hur länge får 
jag lön? Mitt anställnings-
avtal gäller till 10 juni och 
eftersom jag inte vet om jag 

är avskedad, uppsagd eller 
avstängd utgår jag från att 
det enda avtalet vi har emel-
lan oss gäller. Något annat 
har ingen meddelat mig. 
Det känns bara konstigt att 
inte få gå till jobbet, avslutar 
Ola.

Rektorn på skolan har 
trots upprepade försök inte 
gått att nå för en kommen-
tar.

En lärare som lokaltid-
ningen har pratat med säger 
att denna händelse hade gått 
förbi om det varit någon av 
de etablerade pedagogerna.

– Sånt här händer ju näs-
tan varje dag!
Fotnot: Ola heter egentligen 
något annat.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

– Men elevassistenten Ola vet inte om han är avskedad, uppsagd eller avstängd
Tog tag i elev – förlorade jobbet!

Han skickades hem, utan 
ett enda papper. Bara med 
orden; ”du har överträtt alla 
rimliga gränser”. Vad orden 
grundades på, vilken utred-
ning som är gjord och vilka 
som har uttalat sig är det ing-

en som vet. Men en sak vet 
han.

– Ingen utomstående 
har pratat med mig och det 
känns ganska odemokratiskt 
att göra en utredning om 
en person som inte själv får 

komma till tals. Så här i efter-
hand finns det många tankar. 
Varför informeras du inte 
redan första dagen på skolan 
om ”nolltoleransen” och vad 
du som personal ska göra om 
en fara hotar. För mig är det 
fortfarande helt logiskt att du 
lyfter undan någon som ho-
tar en annan. Är du som lära-
re själv hotad måste du själv-
klart få skydda dig, säger Ola.

Händelsen hamnade 
till sist på högsta ort. Eva 
Lejdbrandt, sektorchef för 
utbildning, kultur och fri-

tid, tog beslutet om Ola till-
sammans med personalchef 
Anna Flood.

– Ja, det var vi som tog 
beslutet, men jag kommente-
rar inga enskilda personalä-
renden. Är det något som är 
oklart tar vi det med veder-
börande, svarar Flood.

Hon blir mycket förvånad 
när lokaltidningen informe-
rar om att i princip allt är 
oklart. Ola har ännu inte fått 
någon som helst skriftlig do-
kumentation angående den 
avslutade tjänstgöringen.

– I så fall har vi brustit. 
Det får vi fånga upp.

Polisen lade ner utred-
ningen omgående, men 
inte ni?

– Nej, vi har gjort en an-
nan bedömning, säger Flood.

Enligt Lena Håkansson, 
HR-specialist i Ale, är det 
självklart att man i samband 
med avsked följer en formalia 
som bland annat innehåller 
en dokumentation av skälen 
och gällande villkor.

– Vad som gäller vid av-
sked är väldigt tydligt i lagen 

om anställningsskydd (LAS), 
understryker hon.

Det kapitlet fanns dock 
inte med när Ola fick sin 
första arbetslivserfarenhet av 
Ale kommun. Inte heller gavs 
någon inledande information 
kring begreppet ”nolltole-
rans” som till sist kostade ho-
nom jobbet.

– Jag hoppas att de tänker 
till i framtiden. Det som jag 
har fått uppleva unnar jag 
ingen på första jobbet, avslu-
tar Ola.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

ALE. Avsked är ytterst ovanligt i kommunen och 
skulle det ske krävs en gedigen utredning, doku-
mentation och bevisning.

Det säger Lena Håkansson, HR-specialist på per-
sonalenheten i Ale kommun. 

Elevassistenten Ola, 19, har varken sett bevis, 
dokumentation eller någon skriftlig överenskom-
melse – men jobbet har han förlorat.

Självklart med skriftlig dokumentation

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

70x100 cm 199 kr • 50x70 cm 149 kr

Lokaltidning & Reklambyrå

VI SKRIVER UT DINA BÄSTA ÖGONBLICK
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ÄLVÄNGEN. Varje 
onsdagsförmiddag är 
det Damernas värld 
på Göteborgsvägen i 
Älvängen. 

Åtta glada pensionä-
rer träffas regelbundet 
för studiecirkel i Studie-
förbundet Vuxenskolans 
regi. 

De läser veckotidning-
ar från 50-60-talet och 
diskuterar dess innehåll.

– Jag fick idén när jag stod på 
second hand-butiken Kupan 
och såg alla veckotidningar 
som folk lämnat in. Det är 
inte gångbart att sälja, men 
det skulle göra ont att slänga 

dem, förklarar cirkelledare 
Inga-Britt Karlbom.

Nu utgör Hemmets Veck-
otidning, Året Runt, Allers 
och så vidare underlag till en 
studiecirkel. Lokaltidning-
en fanns med vid den sjätte 
träffen.

– Mellan allt prat läser 
vi lite grann. Det är väldigt 
roligt att ta del av det mode, 
händelser, dukningstips och 
annonser från förr. Det an-
das nostalgi, förklarar Ing-
Britt Karlsson, en av delta-
garna.

Damerna har blivit ett 
sammansvetsat gäng som 
söker nya utmaningar efter 
att högen av veckotidningar 
klarats av.

– Vi funderar på att ta oss 
an tidiga utgåvor av lokaltid-
ningen. Det vore intressant, 
avslutar Inga-Britt Karlbom.

JONAS ANDERSSON

BOHUS. Örjan Rutgers-
son, 48, har sålt det 
mesta i sitt liv.

Nu försöker han få fler 
att sälja – bland annat 
genom en loppis i Bohus 
centrum.

– Second hand är 
inne i en positiv trend, 
det borde gå att få fler 
alebor att intressera sig, 
säger Örjan.

Under mars månad har han 
bestämt sig för att försö-
ka liva upp Bohus centrum 
med en loppis varje lördag. 
Lokaltidningen hälsade på i 
lördags, men torget gapade 
då tomt.

– Det var bättre förra 
veckan, då var vi sju olika 
utställare. I december var vi 
ett 25-tal. Problemet har va-
rit att nå ut med budskapet 
till kunderna. Det tar tid att 
etablera en idé och få folk att 
ta en sväng runt Bohus på 
lördagar, men jag är överty-
gad om att det går. Det gäller 
bara att härda ut, säger Örjan 
Rutgersson som är född och 
uppvuxen i Bohus.

Han har under nästan hela 
sitt vuxna liv hållit på med 
någon form av försäljning. 
Oftast har det handlat om 
cyklar, mopeder och bilar.

– I Kungälv finns det en 
stark tradition med en större 
loppis och varför skulle det 
inte gå att etablera en liknan-

de verksamhet i Ale? På sikt 
hoppas jag kunna medverka 
till en bagageloppis på någon 
av kommunens grusplaner. 
Jag är övertygad om att det 
finns en stor mängd intres-
santa dyrgripar hemma i ga-
ragen och det gäller bara att 
hitta ett enkelt och naturligt 
sätt för folk att bli av med 
överblivet gods, säger Örjan 
som tänker fortsätta i Bohus 
centrum varje lördag under 
mars.

– Det är bara att ansluta 
om man är intresserad. Jag 
har alla tillstånd som krävs 
från skattemyndigheten och 
polisen.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Vid tisdagens partävling i 
Alvhem deltog 11 par. Medel 
var 88 poäng och följande 
par placerade sig över medel:
1. Elsa Persson/Rikard Johansson      108
2. Arnold Ivarsson/Kåge Samuelsson 106
3. Göte Olsson/Nils Lindström            102
4. Bertil Hansson/Thomas Elfving        96
5. Eiron Andersson/Marcus Sandberg  93
6. Marie-Louise Björklund/ 
    Karl-Eric Nilsson                               90

BRIDGE

Örjan Rutgersson hoppas få igång en loppistradition i Ale – och gärna i Bohus centrum.

Satsar på loppis i Bohus centrum Gamla veckotidningar från 50-60-talet utgör underlaget till en studiecirkel, förmodligen den 
första i sitt slag.

En tidig upplaga av Hemmets 
Veckotidning.

Damernas värld i Älvängen
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svaret när vi gick över till 
ett 5-1-försvar. Det förblev 
ett problem för dem hela 

matchen, säger Wahlgren.
Med en solid defensiv 

skapades lägen för snab-

ba kontringar och där var 
främst kantspelaren Lisa 
Mathiasson, 10 mål, ett 
vasst vapen.

– Kul för Lisa att det loss-
nade. Vi har kört en hel del 
kantavslut på träningarna 
i veckan och det tyckte jag 
märktes.

Nödinge spelade av 
matchen i andra halvlek med 
bland annat ett bra målvakts-
spel av Frida Möllberg. 
Målvaktsspelet fällde också 
avgörandet mot Torslanda 
tidigare i veckan. Då var det 
Johanna Kjellman som vak-
tade kassen.

– Vi är bortskämda med 
tre bra målvakter. Den som 
spelar minst i Kungälvs 
A-lag får stå i B-laget, därför 
varierar det lite, berättar Mi-
kael Wahlgren.

På söndag väntar serietvå-
an ÖHK Göteborg på borta-
plan, då kan NSK säkra kon-
traktet.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ
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FOTBOLL

INNEBANDY

HANDBOLL

BANDY

Östra Cupen
Lundens AIS – Ahlafors IF 2-0 (0-0)

DM Västergötland
SBTK – FC Gauthiod 2-1 (1-1)
Mål SBTK: Jonas Rhodén, Emil Frii 
(straff).

Träningsmatcher
Ahlafors IF – Göta BK 2-1 (1-0)
Mål AIF: Peter Antonsson 2. GBK: Niclas 
Graff.

Älvängens IK – Nol IK 1-1
Mål ÄIK: Samuel Ingvarsson. 
Mål NIK: Rahel Faraj.

Damer
Skepplanda BTK – Lindome GIF 5-3
Mål SBTK: Matilda Errind 3, Sofie Högrell, 
Josefine Claesson.

Division 3 Göteborg
Ale IBF – Burås IK 0-8
Matchens kurrar Ale: Billy Sörensen 3, 
William Kennheden-Skånberg 2, Christian 
Westerlind 1. 

Västra Frölunda – Surte IS IBK 6-12 
(1-5, 1-2, 4-5)
Mål SIS: Nicklas Pettersson 3, Pontus 
Jonsson 3, Daniel Antonsson 2, Richard 
Rydell 2, Mathias Larsson och Dennis 
Öberg 1 vardera. Matchens kurrar: 
Nicklas Pettersson 3, Toni Hilkamo 2, 
Dennis Öberg 1.

Division 2 Göteborg damer 
IBK Göteborg – Surte IS IBK 4-9 (1-4, 
3-2, 0-3)
Mål SIS: Emma Asplund 3, Carolina 
Björkner 2, Jessica Ljunggren 2, Natalie 
Hjertberg och Elin Fridh 1 vardera. 
Matchens kurrar: Emma Asplund 3, 
Natalie Hjertberg 2, Elin Fridh 1.

Surte IS IBK – FBC Lerum 7-5 (2-0, 
3-4, 2-1) 
Mål SIS: Katja Kontio 3, Jessica Ljunggren 
2, Emma Asplund, Jonna Leek. Matchens 
kurrar: Katja Kontio 3, Emma Asplund 2, 
Jessica Ljunggren 1.

Division 4 Göteborg västra 
Ale HF – HP Kongelf 32-26 (15-13) 
Mål Ale: Jonathan Franzén 8, Joakim 
Samuelsson 7, Simon Liljeblad 6, Per 
Johannesson 3, Anton Thunberg 3, 
Markus Ahlbom 4, Nicolas Myrén 1. 
Matchens kurrar: Jonathan Franzén 2, 
Per Johannesson 1.

Division 2 västsvenska västra dam
Nödinge SK – Kärra HK 29-23 (16-13)
Mål NSK: Lisa Mathiasson 10, Elina 
Mathiasson 6, Johanna Kristensson 
5, Jessica Petersson 4, Sofia Ström 3, 
Emelie Larsson 1. Matchens kurrar: Lisa 
Mathiasson 2, Frida Möllberg 1.

Torslanda HK – Nödinge SK 23-25
Mål NSK: Sofia Ström 6, Johanna Kris-
tensson 4, Linnéa Rönnberg 4, Johanna 
Zaman 3, Sanna Andréasson 2, Josefine 
Stemer 2, Emma Dillner 2, Jessica 
Petersson och Emelie Larsson 1 vardera. 
Matchens kurrar: Johanna Kjellman 2, 
Sofia Ström 1. Matchens kurrar: Johanna 
Kjellman 2, Sofia Ström 1.

Allsvenskt kval
Surte BK – Malmbäcks IF 9-2 (3-2)
Mål SBK: Martin Östling 2, Alexander 
Bergbacka 2, Jonas Trysberg 2, Robin 
Wang, Magnus Karlsson och Johan 
Janebrink 1 vardera. Matchens kurrar: 
Alexander Bergbacka 3, Magnus Karlsson 
2, Robin Wang 1.

Malmbäcks IF – Surte BK 1-7 (1-3)
Mål SBK: Magnus Karlsson 5, Lars 
Karlsson och Martin Östling 1 vardera. 
Matchens kurrar: Magnus Karlsson 3, 
Robin Wang 2, Martin Östling 1.

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. Seriesegern 
är säkrad. 

Ale HF hemmabese-
grade Kongelf med klara 
32-26 och kunde därför 
glädjas åt avancemang 
till division tre, trots att 
en omgång återstår. 

– Så länge killarna 
springer är vi helt över-
lägsna, åtminstone i den 
här serien, konstaterade 
lagets morfar och fort-
farande en av de allra 
främsta, Per Johannes-
son, 42.

Ale HF är när en omgång 
återstår fortfarande obese-

grat i division 4 Göteborg 
västra. På lördag avslutas 
säsongen med ett bortamöte 
mot serietvåan Backa Skäll-
torp. Matchen är seriesegern 
till trots, inte betydelselös 
för Ale HF:s killar, som har 
bestämt sig för att gå obese-
grade genom serien.

– Att vinna en serie är det 
inte alla som gör under sin 
karriär och att göra det utan 
förlust är ytterst ovanligt, 
menar Per Johannesson som 
därmed skulle sätta en värdig 
punkt på en lång karriär.

HP Kongelf bjöd hem-
malaget motstånd i en halv-
lek, sen blev tempot och 
det snillrika anfallsspelet för 
svårt att stoppa. Spelförde-
laren Jonathan Franzén 
var på bästa spelhumör och 
hittade både passningar samt 

effektiva varianter att avsluta 
själv. Det blev till sist åtta mål 
från Franzén som växt ut till 
en nyckelspelare under sitt 
första år i Aletröjan. Nyför-
värvet, kantspelaren Markus 
Ahlbom, var en annan som 
visade upp sin duglighet. Ale 
HF har en uppställning med 
vassa avslutare på samtliga 
positioner och det vore en 
smärre sensation om laget 
inte vinner också den sista 
matchen.

– Det ska mycket till för 
att stoppa oss nu. Jag tror 
killarna är riktigt sugna på 
att klara av bedriften att gå 
igenom serien obesegrade, 
säger en hoppfull Aletränare, 
Janne Franzén.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

NÖDINGE. Två segrar i 
två måstematchar.

Nödinge SK:s hand-
bollsdamer vann med 
kniven mot strupen.

– Det är stabilt när 
vi spelar som vi säger, 
kommenterar en lättad 
NSK-coach, Mikael 
Wahlgren.

Med två omgångar kvar har 
Nödinge äntligen tag sig 
över nedflyttningsstrecket 
i damernas division två. Se-
ger med två bollar borta mot 
Torslanda HK i onsdags och 
en ny triumf i söndagens 
hemmamöte med nästjum-
bon Kärra HF. Kampen om 
den sista platsen står mel-
lan Göteborg Finest IK och 
NSK. Det skiljer två poäng 
till Nödinges fördel.

– Vi har dessutom bätt-
re målskillnad. Vinner vi en 
match till är det definitivt 
klart. Jag tycker vi har en 
klar segerchans både mot Kv 
IK Sport och ÖHK Göte-
borg, säger en hoppfull Mi-
kael Wahlgren.

Självförtroendet blev inte 

sämre av insatsen mot Kärra. 
Nödinge spelade högeffek-
tivt efter en time out i un-
derläge 4-8 och gjorde hela 
9-0 på tio minuter.

– Där avgjordes matchen. 
Vi fick träff på dem i för-

– Obesegrade när en match återstår
Ale HF klara seriesegrare

FOTBOLL I ALE

Lör 14 mars kl 12.00
Forsvallen
SBTK dam – Borås GIF

Tis 17 mars kl 19.15
Forsvallen
Skepplanda – Älvängens IK

Ons 18 mars kl 19.00
Sjövallen
Ahlafors – Jonsereds IF

Division 4 Göteborg västra 
Ale HF – HP Kongelf 32-26 (15-13) 

HANDBOLL

Jonathan Franzén var på spelhumör och lotsade Ale HF till en 
säker hemmaseger mot HP Kongelf.

Medaljregn över Bohus Taekwon-Do

Bohus Taekwon-Do fortsätter med goda framgångar. Förra 
helgen så deltog föreningen med 15 tävlande på Partille 
Challenge 2015. Bohus Taekwon-Do tog hem inte mindre än 
nio guld, åtta silver och fyra brons.

Div 2 västsvenska västra dam
Nödinge SK – Kärra HK 29-23 (16-13)

Torslanda HK – Nödinge SK 23-25

HANDBOLL

Nödinge SK över strecket

Ett kantlöfte. Lisa Mathiasson gjorde hela tio mål på Kärra HK.
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Hålanda 
Sim & Trim
söker gympa- och  
vattengympaledare 

till höstterminen. 

Intresserad? 
Ring Erika Åkerblom 

0705 635909 / 0303 338917 

www.halandasimtrim.se



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 flickor födda2005

Lördagen den 14 februari 2015
09:00 – 16:00

Med lag från

Kungälvs FF-Hermansby IF-Sjöviks SK
Romelanda UF- Nödinge SK Fotboll

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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FRÖLUNDA. Tillfälligt 
eller ej?

För tillfället råder 
tronskifte inom her-
rinnebandyn i Ale.

Surte IS IBK är för 
första gången bättre 
placerat än rivalerna i 
Ale IBF.

Helgens resultat gick Surtes 
väg. Både Ale och Lerum 
förlorade på lördagen. Hade 
dessutom Myggenäs inte 
skrällt mot serieledande Älv-
stranden kunde Surtes her-
rar även nått tredjeplatsen. 
Genom segern över Västra 
Frölunda parkerar laget is-
tället på plats fyra, blott tio 
mål från bronsplatsen. Det 

är tätt om placeringarna, fem 
lag inom tre poäng.

– Det är klart att vi är 
glada över hur serien har 
utvecklat sig, att vi som är 
debutanter kan vara med och 
kriga om en tredjeplats. Det 
är starkt, säger Surtes träna-
re Tobbe Engström.

Inför mötet med Frölun-
da saknades tre tongivande 
spelare. Skyttekungen Da-
niel Dahlman, Christoffer 
Ahlström och Henrik Ka-
nevid. I deras frånvaro fick 
Dennis Öberg, född 1998, 
göra A-lagsdebut – och som 
han gjorde det.

– Han har en lysande 
framtid på innebandyplanen 
och fick göra en sagodebut 
med att bli målskytt direkt. 
Dennis gjorde en riktigt bra 
match, berömmer Tobbe 
Engström.

Surte IS IBK var överläg-
sen sin motståndare i Valhal-
la så länge fokuseringen var 
på topp, men det fanns stun-
der när laget slarvade och 
bjöd in VF i matchen.

– Jag är bortskämd med 
att killarna nästan alltid leve-
rerar på en hög nivå och blir 
därför besviken när vi inte 
gör det. Jag vet vad de kan 
och ska vi försvara vår tabell-
position så gäller det att hålla 
i nu, säger Tobbe Engström.

På torsdag kommer jum-
bon IBF Göteborg till Bo-
hushallen och där ska tre 
poäng vara givna. Av allt att 
döma kommer derbyt mellan 
Surte IS IBK och Ale IBF i 
Ale Kulturrum lördag 21 
mars att bli helt avgörande 
huruvida tronskiftet blir be-
stående eller ej.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Dam Div 2 Kl 14.45

Surte iS iBK
vs tvååKerS iBK

herr Div 3 Kl 12.30

Surte iS iBK
vs iBF GöteBorG

inneBanDy BohuShallen 14 marS

Kval  

till Div 1

SöDra!

– Surte vann när Ale torskade
Tronskifte i herrinnebandyn

Tronskifte. Mathias Larsson och Surte IS IBK passerade Ale IBF i tabellen efter att ha besegrat 
Västra Frölunda samtidigt som Ale förlorade hemma mot Burås.

Div 3 Göteborg
Västra Frölunda – Surte IS IBK 6-12

INNEBANDY

BOHUS. Sju raka segrar 
ger Surte IS IBK:s damer 
stora silvret i division 
två.

Nu väntar kvalspel till 
ettan med start redan 
på lördag.

Tvååker står då för 
motståndet i ett dubbel-
möte.

Fem matcher på elva dagar 
såg ut som ett tufft spelsche-
ma, men passade i själva 
verket Surte IS IBK:s damer 
väldigt bra. Det blev klara 
segrar och ett spelmässigt 
lyft.

I tisdagens hemmadrabb-
ning med FBC Lerum tap-
pade förvisso Surte en klar 
3-0-ledning på bara några 
minuter, men reste sig på 
nytt.

– Vi har spelat många 
svängiga matcher mot Le-
rum genom åren och redan 
när de satte första reduce-
ringen anade jag oråd. Dä-
remot trodde jag kanske inte 
att vi skulle falla ihop som 
ett korthus. Att vi släpper in 
några mål kan jag leva med, 
men det är sättet vi uppträ-
der på som är under all kri-
tik, mullrade tränare Tom-
mi Pasanen.

Han tvingades ta en time 
out efter att laget plötsligt 
hamnat i underläge.

– Vi kom överens om att 

sätta försvarsspelet. Det 
var ett måste att få stopp på 
dem. Att vi fick in kvitte-
ringen ganska snabbt och 
dessutom ett ledningsmål 
innan perioden var över gav 
oss självförtroendet tillbaka 
samtidigt som Lerum fick 
en ny uppförsbacke. Denna 
gång orkade de inte vända 
och vi kunde spela av tredje 
perioden, utan att vara direkt 
hotade, analyserade Pasanen 
på tisdagskvällen.

Lördagens möte med IBK 
Göteborg var kassaskåpsä-
kert. Ledning 4-1 redan ef-
ter en period.

– Vi vinner utan att för-
ta oss, men vi har en dipp i 
mittperioden där vi tappar 
hela konceptet. Jag vet inte 
varför, men det är oroväck-

ande att vi inte lyckas behålla 
fokus hela matchen. Nu ska-
pade de aldrig något riktigt 
tryck mot oss, även om de 
kröp närmare i mittperio-
den, ansåg Pasanen.

I tredje periode valde Sur-
te att gå ner på två kedjor 
och höjde därmed tempot på 
nytt. Det gav utdelning om-
gående och matchen avsluta-
des storartat. Noterbart från 
matchen var att Emma Asp-
lund svarade för fem poäng, 
tre mål och två assist.

– Hon var fenomenal och 
har prickat in en formtopp 
lagom till säsongsavslutning-
en, berömde Pasanen.

Närmast väntar nu 
kvalspel till division ett ge-
nom ett dubbelmöte mot 
Tvååker som vann division 

två Halland överlägset. Fak-
tum är att Tvååker bara har 
förlorat en match i år. Surte 
börjar hemma.

– Det är en motståndare 
som heter duga. De fick en 
del spelare från Varberg in-
för årets säsong och känt är 
också att de är svårslagna i 
sin hemmahall som är liten 
och trång. Men först ska de 

få möta oss i vår hemma-
borg och än så länge har vi 
inte förlorat i Bohushallen. 
Tyvärr tvingas vi ställa upp 
utan två av våra centrar. Jes-
sica Ljunggren och Natalie 
Hjertberg är båda bortres-
ta, så det blir tuff ur många 
perspektiv, säger Tommi Pa-
sanen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Surtes triumffärd fortsätter

Division 2 Göteborg damer 
IBK Göteborg – Surte IS IBK 4-9

Surte IS IBK – FBC Lerum 7-5

INNEBANDY

Grattis där satt tvåan! Katja Kontio gratuleras av Elin Fridh och 
Jessica Ljunggren efter att ha kämpat in 2-0.

ÖREBRO. I helgen avgjordes 
inomhus Ungdoms-SM i 
friidrott i Örebro och Bohus 
IF Friidrott hade med en 
deltagare i form av Markus 
Menander. Han kom dit med 
ett färskt personligt rekord på 
1.90 m i höjd och hade siktet 
inställt på den ädlaste valören. 
Två veckor innan tävlingen 
var han på väg in i en strålan-
de form, men åkte på en för-
kylning precis veckan innan, 
men modet och kämparandan 
var ändå på topp.

Markus gick in på 1.77m 
och tog på första, även på 
nästa höjd 1.80 m tog han på 
första, sedan fick han några 

rivningar på 1.83 och 1.85. 
När det sedan var dags för 
1.87 m så tog sjukdomsperi-
oden innan IUSM ut sin rätt 
och det blev för denna gång 
lite för högt. Denna silver-
medalj var Markus tredje i 
USM-sammanhang på höjd 
och han är nu etablerad i Sve-
riges ungdomselit. Han har 
även andra grenar på sin lyra 
och det lär bli en spännande 
utomhussäsong, men först är 
det lite vila nu och sedan är 
det uppbyggnadsträning någ-
ra månader inför kommande 
säsong.

Per Carlsson
Bohus IF Friidrott

Markus Menander, Bohus IF, blev silvermedaljör i höjdhopp när 
Ungdoms-SM avgjordes i Örebro den gångna helgen.

Markus silvermedaljör på Ungdoms-SM

Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

 
P04 KL 13.20
NÖDINGE SK vs Kroppskultur

F02 KL 14.10
NÖDINGE SK vs Kärra HF

F01 KL 15.00
NÖDINGE SK vs HK Aranäs

F00 KL 15.50
NÖDINGE SK vs Strömstad HK

HELGENS
MATCHER

ALE KULTURRUM
SÖNDAG 15 MARS
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I och med segern mot 
bottenlaget Lekstorps IF är 
Bohus IF med i allra högsta 
grad och slåss om seriese-
gern i division 4. Laget leder 
serien med en poäng och två 
matcher kvar att spela.

Lekstorps IF hade till 
dagens match toppat upp sitt 
lag med en av sina stjärnor 
från division 2, Joakim Jar-
fjord. Det var likadant när vi 
mötte Mölndal sist, de hade 
plockat in en av sina stjärnor 
från division 1.

– Det verkar som om vi 
skaffat oss ett rykte och att 
alla vill slå oss, säger Åke 
Mentor.

Med Joakim i laget blev 
det en helt annan match 
än vad som normalt varit 
fallet. Nu inledde Magnus 
Sjösten med att vinna sin 
singel, varpå Jonas Här-
sjö fick ge sig mot Joakim 
Jarfjord. Efter detta ryckte 
Bohus IF till sig en 4-1-led-

ning i och med att Åke 
Mentor, Peter Kornesjö 
och Magnus Sjösten enkelt 
vann sina matcher.

Efter detta vann på nytt 
Joakim Jarfjord sin match, 
denna gång var det Åke 
Mentor som fick se sig bese-
grad. Åke tog visserligen ett 
set men var i övrigt chanslös. 
Åke gav verkligen allt och 
tog faktiskt första set, men 
efter det var det roliga slut. 

Efter detta visade Peter 
Kornesjö upp sitt härliga, 
offensiva spel med tunga 
backhandsslag.

– Han har verkligen 
utveckla sitt spel, trots sin 
ålder, säger Jonas Härsjö.

Peter bidrog starkt till 
dagens seger. Efter Peters 
uppvisning, ville inte Jonas 
vara sämre, utan spelade ut 
sin motståndare enkelt och 
vann i tre raka set.

– Härligt att se Jonas 
i aktion. Idag visade han 

upp hela sitt register, säger 
Magnus.

6-2  och dags för dubblar. 
Här delade klubbarna 
matcherna i två och vann var 
sin dubbel. 

Nu stod det 7-3  och 
Magnus Sjötsten hade 
chansen att avgöra mot Joa-
kim Jarfjord. Trots tappert 
kämpande fick Magnus se 
sig besegrad i tre raka set. 
Istället blev det Åke Mentor 
som fick slå spik i kistan och 
avgöra hela matchen genom 
att relativt enkelt slå sin 
motståndare. Slutresultatet 
8-4 var ett faktum.

– Nu har vi Backa BTK 
borta om två veckor innan 
det förhoppningsvis blir en 
ren seriefinal mot Mölndal 
BTK. Vi kommer att träna 
hårt nu och vara väl förbe-
redda inför serieavslutning-
en, avslutar Peter Kornesjö.

Jan Johansson
Bohus IF bordtennis

Den senaste veckan har 
inneburit ett intensivt 
matchande för Bohus 
IF:s pingisungdomar och 
samtidigt har det varit ett 
framgångsrikt matchande. 
Det äldre laget hade två 
matcher i helgen och det 
blev segrar i båda. Den 
första matchen var mot 
storklubben BTK Linne. 
Detta var inget problem för 
utan segern skrevs till klar 
5-0. 

Matchen inleddes med att 
Ludwig Jönnå och Pon-
tus Törn enkelt vann sina 
inledande matcher med 3-0 
respektive 3-1. 

– Killarna visade direkt 
att de var laddade och bara 
skulle vinna denna match, 
säger en glad Stephan Jönnå. 

Efter detta avgjorde 
killarna hela matchen gen-
om att vinna dubbeln efter 
en hård drabbning. Avslut-
ningsvis tog Ludwig och 
Pontus även hem de sista 
singlarna på ett komforta-
belt sätt. 

Nästa match skulle ske 
mot Lekstorps IF. Tyvärr 
kom inte motståndarna så 
det blev en walk over-seger. 

– Nu har vi en match 
kvar och blir det seger i den 
kommer vi på en merit-
erande andraplats i serien 
och det skulle vara en stor 
framgång, säger Stephan.

Även föreningens yngre 
förmågor har varit i farten. 
Ett lag slog efter en tuff 
drabbning Partille PK med 
3-2. Laget bestod av Tobias 
Skyman och Jonas Ekström. 
Matchen inleddes med att 
Tobias enkelt vann sin singel 
och att Jonas fick ge sig efter 
hård duell. Efter det visade 
Bohuskillarna styrka och 
vann den viktiga dubbeln 
med 3-2 i set (11-6 i femte 
set). Efter dubbeln delade 
lagen på singlar och Tobias 
hade förmånen att få slå 
in segerbollen i sin singel-
match.

– Skönt att se att tränin-
gen börjar ge resultat i 
matcherna. Killarna tränar 
bra och det är kul att se att 
det ger utdelning, säger 
Anders Skyman efteråt. 

Nästa match blev en walk 

over-seger mot Mölndals 
BTK. 

– Vi ligger tvåa nu i serien 
och vinner vi de sista två 
matcherna kan det bli serie-
seger, berättar Anders.

För det andra laget i det 
yngre seriesystemet blev 
det varierande framgångar. 
De som varit med i laget 
har varit Jonathan Grob, 
Jonathan Olsson och Kasper 
Bredvad-Jensen. 

I den inledande matchen 
ställdes man mot Hålta IK. 
Detta blev en tuff drabbning 
som Hålta till slut vann med 
3-2. Lagen delade på sin-
glarna och vann två singlar 
var och då blev dubbeln helt 
avgörande. Den vann Hålta 
med 3-2 i set.

– Killarna visar på en 
härlig moral och ger sig 
inte trots att man låg under, 
säger man från ledarhåll. 

I den efterföljande match-
en blev det på nytt förlust 
med 3-2. Denna gången 
var det Lindome BTK 
som stod för motståndet. 
Återigen visade killarna på 
härliga kämpatag och stor 
moral. De kom i underläge 
med 2-0, men vann sedan 
dubbeln och den efterföl-
jande singeln. Nu blev sista 
singeln direkt avgörande och 
där fick den gulsvarta kämp-
en Kasper Bredvad-Jensen 
ge sig.

Den tredje matchen 
spelades mot Rudalens BTK 
och nu hade Bohuskillarna 
kommit igång ordentligt. 
Det blev en övertygande 
5-0-seger. Matchen inleddes 
med att Bohus IF vann de 
båda singlarna över fem set 
och detta följdes upp med en 
övertygande seger i dubbeln. 
De avslutande singlarna var 
mer av akademisk karaktär, 
men Bohus IF vann även 
dessa ganska enkelt.

Detta är första gån-
gen dessa killar är med i 
seriespel och de visar härlig 
inställning, både på träning 
och match. Segrar i de 
avslutande matcherna och vi 
kan komma topp tre, vilket 
är starkt gjort.

Jan Johansson
Bohus IF bordtennis

BOHUS. Surte BK visade 
att den allsvenska stan-
darden är god.

16-3 på två matcher.
Malmbäcks IF lycka-

des inte hota Surte BK:s 
allsvenska existens.

Det blev som väntat ingen 
riktig kamp mellan allsvens-
ka Surte BK och överlägsna 
seriesegrarna i division 1 
södra, Malmbäcks IF. Skill-
naden mellan divisionerna är 
för stor. Dubbelmötet inled-
des i Stinsens Arena i Nässjö 
på fredagskvällen. Smålän-
ningen Magnus Karlsson 
anförde Surtes trupper och 
noterades för hela fem mål. 
Den klara segern gjorde att 
söndagens möte i Ale Arena 
blev en tam historia.

– Det skiljer för mycket 
mellan lagen. Vi har en bätt-
re struktur, ett högre tempo 
och skickligare spelare på 
varje position. I båda match-
erna saknade vi flera etable-
rade spelare, men ersättarna 

Surte säkrade fortsatt 
spel i allsvenskan

Allsvenskt kval
Surte BK – Malmbäcks IF 9-2 (3-2)

Malmbäcks IF – Surte BK 1-7 (1-3)

BANDY

Bohus IF nära seriesegern

Framgångar för Bohus 
IF:s pingisungdomar

25 km (Kortvättlen 15 km)

Sätt målet för din träning/motion 
- anmäl dig nu!

Start och mål på samma plats, 4 st vätskekontroller. Mer info och anmälan på 
hemsida vattlefjall.se eller OK Alehof’s kansli tel: 0303-22 99 90

Kom med - Du får en härlig naturupplevelse och nyttig motion.
Leden går bland tjärnar och sjöar i vårfager natur.

SÖNDAGEN DEN 3 MAJ40:e  
året

tog chansen. Det här var 
aldrig oroligt, säger Surtes 
tränare, Jonny Samuelsson.

Anton Lööf och Mattias 
Timan missade båda match-
erna. Dessutom saknades 
målvakten Alexander Wet-
terberg, Adam Rohr och 
målkungen Lasse Karlsson 
i den andra matchen.

– Ändå är vi aldrig hotade 
och rent spelmässigt gör vi 
inga bländande insatser. Det 
är mycket felpass och missa-
de chanser, men det räckte. 
Idag var jag imponerad av 
hur Alexander Bergbacka 
löste sin upgift.

Nu väntar vila och analys 
för Surte BK. Säsongen blev 
inte vad den förväntades bli 
och nu gäller det att utvärde-
ra varför.

– Nummer ett är att vi har 
haft skador och sjukdomar 
emot oss. Egentligen har vi 
inte haft några marginaler på 
vår sida. Sedan har ett antal 

spelare under-
presterat och 
det måste jag 
fundera på. Är 
det för att vi har 
ändrat spelet, 
bytt positioner 
eller beror det 
på något annat? 
svarar Jonny 
S a m u e l s s o n 
som är fåordig 
om sin egen 
framtid. 

– Vi ska träffas om ett tag 
och då ska jag tala om hur 
jag ser på min situation och 
klubben ska berättar hur de 
ser på framtiden. Mer än så 
kan jag inte säga idag.

Däremot var han mån om 
att berömma klubbens sup-
porterkärna.

– De är helt suveräna och 
att de följde med oss till Näs-
sjö var värdefullt. Det stödet 
betyder oerhört mycket och 
ger både mig och killarna 

energi.
Någon spelare som 

du tycker har utvecklats 
positivt under året?

– Jag måste säga att Robin 
Wangs utveckling är fantas-
tisk. Han har varit väldigt 
duktig.

För klubbens del börjar 
arbetet med att säkerställa 
truppen till nästa års all-
svenska säsong – för där är 
Surte BK med.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Johan Janebrink.

 Robin Wang får ett kraftigt plusbetyg av  
 tränare Jonny Samuelsson för årets säsong. 
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NÖDINGE. Teatergrup-
pen Flamzz närmar sig 
sin tredje premiär.

I årets föreställning 
får publiken möta 
många kända ansikten.

Alla Astrid Lindgrens 
favoritfigurer är sam-
lade i en och samma 
föreställning.

– Hon har gjort så många ro-
liga personer att vi omöjligt 
bara kunde välja en, säger 
Hanna Eriksson, en av skå-
despelarna.

Clyde Persson och Mats 
Berggren, som från Ale Fri-
tids sida bistår med regin, 
föreslog för gruppen att för-
söka skapa en föreställning 
med Astrid Lindgrens ka-
raktärer. Resultatet efter en 
period med lek och impro-
visation blev föreställningen 
”Älskade Astrid”. Handling-
en speglar en relation mellan 
far och dotter.

– Hennes tankar om vux-
envärlden tas upp i hennes 
möten med Astrids figurer. 
Egentligen ifrågasätter alla 
dessa folkkära personlig-
heter våra värderingar som 
alltid är värda att diskutera, 
säger Mats Berggren.

I år har teatergruppen 
bjudit in Nödingeskolan i 
årskurs 1-3 till en av före-
ställningarna.

– Vi tror att de kommer 
att tycka om den för de äls-
kar ju Astrids figurer och vi 
tycker också att de är väldigt 
roliga, säger Hanna Eriksson 
som själv spelar Pippi och 
Ida.

Som sig bör när Astrid 
Lindgrens berättelser åter-
ges är sång och musik ett 
givet inslag. Jörgen Hans-
son har komponerat tonerna 
som är egna, men melodis-
lingorna är välbekanta.

– Vi gör alltid vårt bästa 
och det känns som att vi har 
lyckats modernisera själv-
aste Astrid Lindgren, säger 
Jörgen nöjt bakom tangent-
bordet.

Produktionen är den 
största som teatergruppen 
Flamzz gjort sett till rekvisi-
ta, kläder, ljud och ljus. Tors-
dag 19 mars är det premiär 
för 150 elever från Nödinge-
skolan, men det är inget som 
oroar ensemblen.

– Det är bara roligt att 
möta publiken, säger Sebas-

tian Sädås som bland annat 
spelar Emil.

Efter en viss betänketid 
är gruppen överens om vad 
som faktiskt är det bästa med 
föreställningen.

– Den slutar lyckligt, sä-
ger de och nickar.

Allmänheten bjuds in till 
en öppen föreställning på 
lördagskvällen, 21 mars.

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:

”Älska Astrid” nästa!

Repeterar för fullt. Det blir gott om kända ansikten när teatergruppen Flamzz har premiär för sin 
”Älskade Astrid”.

Bea och Örjan i en rolig scen.

Sång och musik ingår själv-
klart i föreställningen.

Bea och Sebastian.

Gisela och Hanna.

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

FLAMZZ

Teatergrupp i Ale med delta-
gare från daglig verksamhet. 
Tidigare uppsättningar är 
”Sveriges roligaste historia” 
och ”Världens bästa sjuk-
hus”. Gruppen repeterar två 
gånger en gång i veckan i 
Ale Kulturrum.

MIDDAG
Onsdag 1 april kl 19.00

 Teatern, Ale Kulturrum

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

En svart komedi från 
Riksteatern med  
Elisabet Carlsson



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 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

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!
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GÖTEBORG. TUR-mässan 
står för dörren.

Fredag-söndag, 20-
22 mars, välkomnas 
allmänheten till Svenska 
Mässan.

Repslagarmuseet 
finns på plats för att 
profilera sin verksam-
het.

Lokaltidningen träffar Bernt 
Larsson som i allra högsta 
grad är delaktig i förbere-
delserna inför årets TUR-
mässa. Maj-Lis Carlsson 

och Fredrik Arvidsson an-
svarar för inbjudningarna 
medan Bernt tillsammans 
med Christer Engström 
ska se till att montern blir 
klar i tid.

– Vi är privilegiera-
de och blir sponsrade av 
TUR-mässan. Vi har fått en 
plats precis intill det stora 
servicecentret, vilket vi är 
väldigt nöjda med. Det är en 
bra positionering.

På torsdagen är 
TUR-mässan öppen för 
fackfolk, men vid lunchtid 
dagen därpå öppnas dörrar-

na för allmänheten.
– Till skillnad från Båt-

mässan, som löper över en 
längre tidsperiod, blir det ett 
större tryck av besökare på 
TUR-mässan. Jag vill också 
påstå att vi når ut till en bre-
dare målgrupp, säger Bernt 
Larsson.

Precis som tidigare år 
återfinns NAV (Arbetslivs-
museerna i Västra Götaland) 
i Repslagarmuseets monter.

– Ett samarbete som vi ser 
väldigt positivt på.

Så värst mycket repslag-
ning lär det inte bli under 

SKEPPLANDA. Skepplan-
daföreningen har haft 
årsmöte.

Jonas Molin omvaldes 
till ordförande.

Beslut fattades om att 
arrangera Skepplanda-
dagen lördagen den 9 
maj.

Skepplandaföreningen, som 
såg dagens ljus förra året, 

bjöd in till årsmöte förra 
söndagen. Styrelsen kon-
stituerades enligt följande: 
Jonas Molin (ordförande), 
Ronny Eriksson (vice ord-
förande), Lesley Thorén 
(kassör), Emil Nilsson (se-
kreterare), Kent Carlsson 
(ledamot), Zainab Dahlöf 
(ledamot) och Eje Carlsson 
(ersättare).

Ett styrelsemöte kommer 
att äga rum måndagen den 

16 mars på Café Molin där 
fokus ligger på årets stora 
event – Skepplandadagen.

– Det blev en oerhörd 
succé i fjol med ett par tusen 
besökare. De vädermässiga 
förutsättningarna var fantas-
tiska. Vi hoppas naturligtvis 
att årets arrangemang ska bli 
något liknande, säger Ronny 
Eriksson.

– Vi har redan gjort klart 
med en del utställare och bo-

LÖDÖSE. Göta Älvda-
lens Konstförenings 70:e 
verksamhetsår kommer att 
avslutas med en retrospek-
tiv utställning med verk av 
konstnären Rune Ekre på 
Lödöse museum 14 mars till 
17 maj. Vernissage sker nu 
på lördag med tal av Ingvar 
Ekbrand.

Utställningen har fått 
benämningen ”Rune Ekre 
och hans konstnärskap” och 
belyser endast en sida av en 
livsgärning hos en stor och 
mångsidig kulturperson-
lighet. Han var en skicklig 
landskapsmålare, men har 
också målat många porträtt, 
prytt flera kyrkor och andra 
byggnader med sin konst.

Rune Ekre, som avled vid 
89 års ålder 2013, gjorde 
betydelsefulla insatser inom 
området medeltidsarkeologi 
och numismatik samt efter-
lämnar många skrifter. Rune 
Ekre utsågs till hedersdoktor 
vid Göteborgs Universitet 
1988 och tilldelades Svenska 
kyrkan i Göteborg kultur-
pris 2006 ”för ett visionärt, 
ofta sakralt måleri”.

Minnesutställningen 
blir en värdig avslutning av 
GÄK:s 70-årsjubileum och 
skall framförallt ses som en 
uppmärksamhet och heders-
bevisning till mannen, som 
var Göta Älvdalens Konst-
förenings och inte minst 
Konstnärssektionens grand 
old man – omdömesgill, 
tillitsfull och inspirerande.

Retrospektiv 
utställning
på Lödöse
museum

”Rune Ekre och hans konst-
närskap” är namnet på den ut-
ställning som visas på Lödöse 
museum 14 mars-17 maj.

Utbyggnaden av repslagarbanan pågår för fullt och Bernt Lars-
son hoppas att invigning ska kunna ske till hösten. Betydligt ti-
digare än så, närmare bestämt 20-22 mars, finns Repslagarmu-
seet på plats i Göteborg för att delta på årets TUR-mässa. 

Datum är satt för Skepplandadagen. Lördagen den 9 maj blir det 
fullt av aktiviteter på Albotorget.

Repslagarmuseet med på TUR-mässan
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N Skepplandadagen spikad

helgen, däremot kommer 
Repslagarmuseet att ha per-
sonal i montern för tillverk-
ning av souvenirer.

– Det vet vi är uppskat-
tat av besökarna. Det är 
många familjer som besö-
kare TUR-mässan och för-
hoppningsvis blir det en del 
alebor också, säger Bernt 
Larsson.

Vad det gäller renovering-
en av bryggan på Repsla-
garmuseet, som innebär 

ett återskapande av en full-
ängdsbana på 300 meter, 
fortgår projektet som plane-
rat.

– Målsättningen är att 
kunna ha en invigning sista 
lördagen i september i sam-
band med Repslagardagen. 
Då är det dessutom 20 år se-
dan som vi tilldelades utmär-
kelsen ”Årets industrimin-
ne”, avslutar Bernt Larsson.

JONAS ANDERSSON

kat in aktiviteter. Det kom-
mer att bli bakluckeloppis 
precis som i fjol, hoppborg 
för barnen, musikunder-
hållning från scenen och så 
vidare. Finns det ytterligare 
idéer tar vi tacksamt emot 
förslag i samband med vårt 
nästa möte, avslutar Ronny 
Eriksson.

JONAS ANDERSSON
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Överallt blir det laddat 
när det handlar om 
särskilda boenden 

för missbruk, Ale är inget 
undantag. Kommunens fö-
reträdare är fast övertygade 
att deras modell kommer att 
vara framgångsrik, personer-
na kommer ha närvarande 
personal dagtid på vardagar 
och få behandlingsprogram 
och genomförandeplan och 
de är starkt motiverade att 
bryta sitt missbruk. Kom-
munchefen säger att de ska 
vara helnyktra och inga 
narkomaner, ingen alkohol 
och droger får förvaras eller 
intas på boendet. Likaså att 
boendet är så ofarligt att det 
kan läggas var som helst. 
Varför är då många grannar 
och andra som använder 
Jennylund oroliga? En kom-
munpolitiker skriver i ett 
mail att alla bara bryr sig om 
sin egen bakgård. I och för 
sig en ganska allmänmänsk-
lig företeelse och som också 
kan drabba förtroendevalda. 
Men det vore klädsamt om 
kommunens ledande före-
trädare också ville fundera 
över vilka budskap de ger 
i allmän information och 
hur boendet beskrivs i de 
formella underlagen. 

 Så här beskrivs boendet 
enligt förslaget från novem-
ber 2012 (min kursivering); 
”… ska få stöd och hjälp 
med att kontrollera eller 
minimera sitt missbruk samt 
motiveras till ett drogfritt/

nyktert liv.”  Skrivelsen av-
sluts med sektorns bedöm-
ning: ”Att ha möjlighet att 
få bo i kommunen, ta del av 
enhetens kunnande och på 
så sätt kunna komma vidare 
till behandling och förhopp-
ningsvis ett drogfritt liv är 
en direkt kvalitetshöjning 
för kommunens invånare 
med missbruks/beroende-
problematik.” Av kalkylen 
framgår att det behövs både 
brandlarm till räddnings-
tjänsten, väktarbevakning 
och GPS larm till perso-
nalen. Men hur rimmar 
detta med vad som sägs från 
kommunen? Är det helt 
ofarligt? Hur motiverade är 
de människorna som ska bo 
där och hur motiverade är 
de som kommer in i senare 
skede? Hur ska de kunna 
bo där och bli motiverade 
att bli av med sitt missbruk 
men samtidigt inte kunna 
missbruka i sitt hem? Hade 
en egen bostad varit nyckeln 
för att ta sig ur ett missbruk 
så skulle vi ju knappat haft 
några med dessa problem. 
Innan de här personerna 
är beredda att gå in i en 
behandling, var tänker sig 
kommunen att de ska utöva 
sitt missbruk om inte där 
de bor. Ska de vara i Bohus 
centrum, på någon pendel-
tågsstation eller var?

 Det är ingen lätt resa 
dessa människor har att göra 
men det verkar faktiskt inte 
vara helt lätt för omgivning-

På Älvängens socialde-
mokratiska förenings 
årsmöte i slutet av 

februari, så valdes det in två 
yngre personer i förenings-
styrelse, dels Lena Orstadi-
us, sekreterare och Andree 
Storm, ledamot. Dessa 
två kommer nu att axla 
styrelsearbete från ett drygt 
75-årigt styrelseskap av 
Lars-Gunnar Wallin och 
Jarl Karlsson, dock är dessa 
numera styrelseersättare då 
de har förtroendeuppdrag i 
kommunen, regionen eller 
inom kyrkan. 

På årsmötet omvaldes 
Björn Norberg till ordfö-
rande och Kerstin Ståhl 
som ledamot. Sedan tidigare 
är Ingrid Inhammar, Ing-
ela Stéen, Seppo Tallhe-
den, Cecilia Nordberg 
och fyllnadsvaldes Bengt 
Lundberg.

Partiordföranden i Ale, 

Eva Eriksson medverkade 
på mötet som mötesord-
förande och gav också sina 
kommentarer till det nyss 
avslutade ”supervalåret” 
och partiets framtidspolitik 
med stort fokus på trygghet, 
demokrati och en väl funge-
rande skola. 

Den omvalde förenings-
ordföranden Björn Norberg 
informerade om föreningens 
kommande arbete med ett 
stort fokus på byggplanering 
av bostäder och anläggning-
ar, så att föreningen kan 
bidra till att projekten kan 
komma igång. På fören-
ingens nästa möte - som 
är öppet för alla - den sista 
mars är alla välkomna för 
utvecklingsdiskussioner. 

Jarl Karlsson (S)

Undertecknade vill se 
polisstation i Bohus. 
Bakgrunden är den 

polisiära omorganisationen 
där kommunerna Kungälv 
och Ale under året bildar 
nytt polisområde.

Vi ser positivt på det 
nya polisområdet. Kom-
munerna har mer likartade 
problem att brottas med och 
precis som polischef Håkan 
Frank säger så finns andra 
samarbeten redan etablerade 
mellan kommunerna.

Däremot kan effektivi-
teten spetsas till rejält. Polis-
chef Frank är inne på att det 

finns ändamålsenliga lokaler 
i Kungälv som duger gott 
till polishus för det nya om-
rådet. Vi menar att blicken 
bör höjas och ta sikte på en 
ändamålsenlig placering av 
polishuset.

Med placering i Bohus 
hamnar polishuset strate-
giskt mycket väl till med 
tanke på de ytterområden 
som både Ale och Kungälv 
har.

  Tyrone Hansson FiA
  Rose-Marie Fihn FP

  Åke Nicklasson C
  Carina Zito Averstedt M 

  Sune Ryden KD

Jag är tjugo år gammal 
och jag har spenderat 
stora delar utav de 

senaste tre åren med att äta 
antidepressiva och ångest-
dämpande mediciner. Jag 
gick hos BUP i två år och 
jag träffar nu en psykolog 
var tredje vecka. Jag har 
sådana problem med ångest 
att jag var tvungen att hoppa 
av min drömutbildning, och 
hur mycket jag vill kunna 
säga att jag är en av få, eller 
att det inte händer någon 
annan så kan jag inte det. 

Om vi bara kollar i Ale 
kommun så har vi en stor 
del psykisk ohälsa. Alldeles 
för stor. 

Enligt senaste Lupp 
undersökningen som gjor-
des 2013 kände ca 60% av 

åttondeklassare och andra 
ringelever att de har regel-
bundna hälsobesvär, så som 
stress, sömnproblem, ont i 
magen och huvudvärk. 

Vi lärde oss också utav 
denna undersökning att 
många känner sig otrygga i 
sina klassrum och att mindre 
än en femtedel känner att 
beslutsfattarna i kommunen 
lyssnar på dem och deras 
åsikter om förändring.

Det finns så mycket vi 
kan göra för att förbättra 
situationen, framförallt i 
våra skolor. 

Vi allihop måste våga pra-
ta om vår psykiska hälsa och 
faktiskt ta det på allvar och 
göra något, istället för att 
skjuta på det till framtiden. 

Nu när vi valt flytta på 

BUP från kommunen så 
måste vi mer än någonsin 
tidigare vara aktiva i arbetet 
mot den psykiska ohälsan. 

Fortbilda lärare och 
rektorer i vad depression, 
ångest och ätstörningar 
är och hur man ska prata 
om det, se till att minst en 
lärare och rektor på varje 
skola är HBT-certifierad 
för att kunna ge en bredare 
och mer accepterande 
sexualundervisning.

Ge eleverna möjlighet att 
prata med skolans kurator 
minst en gång i halvåret. 

Se till att föreningslivet 
är aktivt inkluderande av 
alla, aktivt jobba för att 
kulturskolan får ett breda-
re utbud för att så många 
som möjligt kan hitta något 

för dem. Samt stötta de 
politiska ungdomsförbunden 
och verkligen låta dem göra 
det de gör bäst, förädla och 
förbättra! 

Det är inte ett lätt arbete 
att försöka förbättra den 
psykiska hälsan i samhället, 
men det är ett arbete vi 
måste göra. Jag är övertygad 
om att nästa Lupp under-
sökning kommer ha ett 
bättre resultat om vi allihop, 
oavsett politisk färg jobbar 
tillsammans. 

Jag mådde otroligt dåligt 
för något år sedan, men med 
hjälp av BUP mår jag idag 
mycket bättre. Om sam-
hället kan hjälpa en kan vi 
hjälpa alla. 

Alfrida Johansson 
Miljöpartiet Ale 

Representanter från 
Kristdemokraterna 
i Ale besökte kom-

mun- och landstingsdagar i 
Örebro. Tillsammans med 
900 andra kristdemokrater 
lyssnade vi till olika talare 
och deltog i seminarier. 
EU-parlamentariken Lars 
Adaktusson talade om 
människovärdet och det svåra 
läget i Europa, med aggres-
sioner i Ukraina. Om hotet 
mot människovärdet och 
demokratin från en växande 
jihadiströrelser sa Lars: “Att 
inte göra någonting är det 
sämsta av alla alternativ. Det 

är att negligera människo-
värdet.”

Valet av ny partiledare 
blev såklart samtalsämnet i fi-
kapauserna. Vi passade på att 
träffa partiledarkandidaterna 
Penilla Gunther, Acko An-
karberg Johansson, Jakob 
Forssmed och Ebba Busch 
Thor. I vanlig ordning höll 
Göran Hägglund ett utmärkt 
tal, med skillnaden att det var 
hans avskedstal som parti-
ledare. Han var rörd då han 
tackade alla partivänner som 
under långa applåder visade 
sitt tack tillbaka.

Jonatan Sundeen (KD)

Härligt att Nödinge 
fått ett skogsområde 
där både barn och 

vuxna, bland annat, kan 
grilla sig en korv, lyssna på 
fågelsången och ströva om-
kring i sitt eget tempo utan 
att vara i vägen för personer 
som konditionstränar.

Vid ett besök berättade 
dock två barn i 8-10-års-
åldern ur skilda familjer 
att de inte kunde vara kvar 
på lekplatsen på grund av 
svårigheter att andas och att 
ögonen rann. Föräldrarna 
hade upptäckt att skogen 

var full av träd som gav 
barnen den allergiliknande 
reaktionen. Vilken förälder 
eller lärare vågar då ta risken 
att släppa dit sina barn eller 
elever om sådant inte är 
utrett innan små som stora 
människor släpps dit? 

Märkligt att ingen upp-
täckte dessa träd vid pro-
jekteringen innan naturlek-
platsen påbörjades, och inte 
heller när den färdigställts. 
Snacka om att handla först 
och tänka sedan eller kanske 
inte tänka alls.

Ej allergiker 

Ekskogens naturlekplats Vi måste våga prata om psykisk ohälsa

Partiledarkandidaten Ebba Busch Thor tillsammans med Jona-
tan Sundeen från Ale.

Jonatan Sundeen mötte Ebba Busch Thor

Ale Torg

VÄLJ
DEN GULA
KNAPPEN
NÄR DU
PANTAR

Generationsskifte 
i Älvängenförening 

Ale/Kungälv till Bohus!

Vad ska man tro på?

I Herrljunga kommun, 
har man med fram-
gång, tagit hjälp av 

föreningslivet att hålla ett 
vakande öga på sina sam-
hällen kvällar och nätter 
när polis och väktare inte 
finns tillgängliga.

I Herrljunga kallas det 
Nattkoll. Denna verk-
samhet är sanktionerad av 
polis som varit med och 
planerat Nattkoll För-
eningarna åker ut några 
timmar per natt.

Ingen utomstående vet 
när och var Nattkoll är i 
gång. De har till uppgift 
att rapportera vad som 
händer, om något händer. 

De skall inte ingripa utan 
lämna detta åt polis och 
väktare som då larmas för 
att ”ta över”. För detta får 
föreningarna en ersättning 
i förhållande till hur aktiva 
de är.

Med tanke på Ales 
geografi, en långsträckt 
kommun och den ökande 
oro många Alebor känner 
är detta en möjlighet att 
vidta ytterligare åtgärder 
för ett tryggare Ale. Ett 
komplement till väktare 
och polis.

Framtid i Ale föreslår 
att denna möjlighet omgå-
ende startas upp.

Rolf Engström Framtid i Ale

Låt föreningslivet vaka

en heller. Vi ombeds se till 
människan bakom missbru-
karen men vilken människo-
syn har kommunen visavi de 
som är oroliga? På infor-
mationsmötet bemöttes den 
närmaste grannens förtviv-
lan över att få ett pavil-

jongbygge på 380 kvm mitt 
emot sitt hus med att det 
är en intressekonflikt vilket 
var otroligt känslokallt. Då 
skämdes jag å kommunens 
vägnar.

K Johansson

SO
CI
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DEMOKRATERNA I A
LE

MEDLEMSMÖTE
I ALE

Torsdag 19/3 kl 18.30
Folkets hus i Nol

- Centrumutveckling i Nödinge 
med fokus på trafikfrågor. 

Medverkan av Magnus Blom-
bergsson, stadsarkitekt

- Aktuella kommunala frågor

www.alesossarna.se

Välkomna!
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www.svenskakyrkan.se/skepplanda

MEDDELANDE TILL  
GRAVRÄTTSINNEHAVARE I 
SKEPPLANDA PASTORAT

Borttagning av granris och 
vinterdekorationer från gravar på 

Skepplanda, Hålanda, St. Peder, Ale Skövde 
och Tunge kyrkogårdar kommer att påbörjas 

måndagen den 23 mars. Vi är tacksamma 
om gravlyktor och dekorationer är borttagna 

innan detta datum.

För information och frågor går det bra att 
ringa till Kyrkogårdsföreståndare  

Pierre Christiansen på 0303-44 25 20  
09.00-10.00 vardagar

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

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkommen!

SKEPPLANDA PASTORAT
HÅLANDA • SKEPPLANDA • TUNGE • S:T PEDER • ALE-SKÖVDE
ALPHA  
I HÅLANDA 
Börjar lördag  
14 mars kl 09.30
Alpha är en kurs i kristen  
tro som passar dig som  
är nyfiken, kristen eller inte.
Vi börjar med frukost och vid våra  
träffar finns möjligheter att samtala och 
ställa frågor om kristen tro.

Är du intresserad, har frågor eller vill 
anmäla dig så ring Liselotte Lind,  
tel 0303-44 25 04

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

Mässa i vårens tid, Henny Forsberg.
SÖNDAG 15 MARS KL 11 I NÖDINGE KYRKA
SÖNDAG 15 MARS KL 17 I SURTE KYRKA

Onsdagsträff  Anki Grosshög underhåller.
ONSDAG 18 MARS KL 13 I NÖDINGE FÖRSAMLINGSHEM

Festkonsert 
  Lerum Surte 

Symphonic Band 
 

  med sångsolist  
 Malin Nordén 

 

i Surtes Missionskyrka 
  Lördag 21 Mars 17.00 

 

 Dirigent: Folke Taubner  
Biljettpris 100kr,  säljes av 

orkestermedlemmar eller kontakta 
info@lerumsurtemusik.se 

 
                   Arrangeras tillsammans med 

Glasbruksmuseet surte, www.glasbruksmuseet.nu, Telefon: 0303-33 01 06

GLASBRUKSMUSEET
MINNENAS SURTE
En fotografisk kulturskatt

Ett urval bland tusentals bilder från Glasbruksmuseet och 
Kulturföreningen Bruksongars stora fotoarkiv visas på 
Glasbruksmuseet Surte från den 11 januarit t o m den 22 mars.  

OBS! Utställningen färlängs till den 22/3 2015.

Arrangörer:  
Kulturföreningen Bruksongar  
och Glasbruksmuseet

VÄLKOMNA!

SKEPPLANDA. Det blev succé i höstas.
På allmän begäran blir det därför 

en ny finsk-svensk afton i Skepplanda 
bygdegård.

– Lördag 21 mars smäller det, säger 
Kent Carlsson i Skepplanda bygde-
gårdsförening.

När Mr Cool Band stod på scenen i höstas 
kom över 100 personer till bygdegården. Nu 
blir det en favorit i repris nästa lördag.

– Det var på vinst och förlust som vi bjöd 
in till finsk-svensk afton i fjol och responsen 
blev överväldigande. Nu har ryktet spridit sig 
och vi hoppas på ännu fler besökare den här 
gången, förklarar Kent Carlsson.

Tidigare fanns en finsk-svensk förening i 
Skepplanda, men den är nedlagd sedan länge. 
Intresset för finsk dansmusik verkar dock fin-
nas kvar.

– Senast kom folk från både när och 
fjärran. Återstår att se hur det blir den här 
gången, säger Kent Carlsson.

Utöver musik bjuds det även dansuppvis-
ning under kvällen och bygdegårdsförening-
en kommer att ordna med fikaförsäljning.

– Det är först till kvarn som gäller. Vi får ta 
in maximalt 150 personer i lokalen, avslutar 
Kent Carlsson.

JONAS ANDERSSON

SURTE. Folk har vallfärdat till Glas-
bruksmuseet.

Över 1 000 personer har hittills 
tagit del av fotoutställningen ”Minne-
nas Surte”.

Det stora intresset har fått arrang-
ören att förlänga utställningstiden till 
och med söndagen den 22 mars.

Nog för att Kulturföreningen Bruksongar 
trodde intresset var stort, men responsen har 
överträffat förväntningarna.

– Fantastiskt roligt! För att ännu fler ska 
ges möjlighet att bevittna utställningen så lå-
ter vi bilderna hänga uppe fram till den 22 
mars, säger Bengt Henriksson, en av de 

drivande krafterna bakom fotoutställningen.
Totalt visas över 400 bilder. Fotografier-

na speglar Surte samhälle från sent 1800-tal 
fram till idag.

– Det finns sådana som varit här både två 
och tre gånger. Alla är jättenöjda med det 
jobb som vi har lagt ned och det värmer na-
turligtvis, säger Bengt Henriksson.

Ett 25-tal Bruksongar har via ABF:s regi 
bedrivit en studiecirkel där syftet har varit att 
åstadkomma utställningen ”Minnenas Sur-
te”.

– Vi har pratat om att fortsätta på den här 
inslagna vägen och återkomma med en ny 
utställning till hösten, avslutar Bengt Hen-
riksson.

JONAS ANDERSSON

n SPF Seniorerna Lilla Edetbygden hade i 
torsdags månadsträff på Träffpunkt Hägern. 
Marie Kjellén och Mats Andersson berät-
tade under rubriken ”Handikapp & sånt”. 
Mycket träffsäkert inbjöd de oss ”gåbenta” 
till en bussresa där allt var precis tvärs om. 
Men de ”hjulbenta” skulle ordna allt för 
oss. Det var inga problem. Många fick nog 
en tankeställare om hur vi bemöter dem 
som har andra behov. 

Efter kaffet pratade Ove Svensson om 
vikten av att bära hjälm vid vårens cykel-
turer. Britt-Marie Thorén rapporterade 
från en träff med Medpros ledning. Efter 
lotteridragning vände vi alla hem för att ta 
på cykelhjälmen och lära oss be om hjälp, 
och ge hjälp, på ett trevligt sätt.

Grattis till rätt lösning i
Musikkrysset, vi skickar er 
varsin trisslott!
Eva Benjaminson Alafors
Ulla-Stina Eriksson Nödinge
Sune Ahrnberg Nödinge
Desirée Nijland Skepplanda
Malin Löfberg Lödöse
Roger Åkesson Bohus
Gerd Karlsson Nödinge
Barbro Johansson Prässebo
Marie Sjöberg Skepplanda
Rosina Ivarsson Nygård

Månadsträff med SPF  
Seniorerna Lilla Edetbygden

 Bengt Henriksson från Kulturföreningen  
 Bruksongar låter hälsa att utställningstiden  
 för ”Minnenas Surte” förlängs och visas på  
 Glasbruksmuseet till och med den 22 mars. 

Kent Carlsson, Skepplanda bygdegårdsförening.

Stort intresse för ”Minnenas Surte”

Finsk-svensk afton i Skepplanda



Nödinge Församling
Sön 15/3 kl 11, i Nödinge 
kyrka: Mässa i vårens tid, 
Henny Forsberg. Kl 13, i 
Surte kyrka: Finsk mässa, 
Irma Nurmo. Kl 17, i Surte 
kyrka: Gudstjänst i vårens 
tid, Henny Forsberg. 

Skepplanda pastorat
Skepplanda sön kl 10, Mässa 
M Auvinen. Onsd kl 18.30, 
Veckomässa. Hålanda sön kl 
12, Familjegtj M Auvinen. 
S:t Peder sön kl 10, Mässa 
I Olenius. Ale-Skövde sön 
se övriga. Tor kl 13-15, 
Gemenskapsträff, Tor Hern-
gren visar film,” Äventyr i 
Östafrika”. Tunge sönd  se 
övriga.

Equmeniakyrkan i Surte
Ons 11/3 kl 17.30, Sånglek 
för barn 4-6 år. Terminsav-
gift 100:- Anmälan och 
frågor till Lisa, 0707-51 
82 47. Ons 11/3 kl 18.30, 
Tonår. Ons 11/3 kl 21, Inne-
bandy i Surteskolan. Vi blir 
gärna fler! Sön 15/3 kl 11, 
Gudstjänst. Roland Svantes-
son. Fika. Mån 16/3 kl 19, 
Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. 
Tis 17/3 kl 10. Barnrytmik 
för barn 1-2 år med deras 
föräldrar. Sopplunch för 
20:- efter babyrytmiken. Tis 
17/3 kl 10.45. Babyrytmik 
för barn 4 mån-1 år med 
deras föräldrar. Sopplunch 
för 20:- efteråt. Ons 18/3 kl 
15, onsdagsträff: Vi reser till 
Kenya på safari och skolpro-
jekt, med Katarina Johans-
son. Ons 18/3 kl 17.30, 
Sånglek för barn 4-6 år. Ter-
minsavgift 100:- Anmälan 
och frågor till Lisa, 0707-51 
82 47. Ons 18/3 kl 18.30, 
Tonår. Ons 18/3 kl 21, Inne-
bandy i Surteskolan. Vi blir 
gärna fler! Programmet kan 
komma att ändras, men på 
www.surtemissionskyrka.se 
hittar du alltid ett aktuellt 
program.

Guntorps Missionskyrka
Ons 11/3 kl 18.30, Tonår - 
ÄventyrarScout. Sön 15/3 kl 
11, Johanna Buller plus Lov-
sångsteam från Kortedala. 
Ons 18/3 kl 18.30, Spårar 
- UpptäckarScout.

Lilla Edets Pastorat
Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling. Sön 15/3 kl 10, Hög-
mässa, Isacson. Ons 18/3 kl 
18.30, Mässa, Kristensson.

Pingstkyrkan Bohus
Ons 11/3 Bibelläsning och 
bön. Sön 15/3 Leif Karlsson. 
Ons 18/3 Bibelläsning och 
bön.

Smyrnakyrka
Tis 10/3 kl 8.30-9, Bön. 
Kl 14, Bibelsamtalsgrup-
pen. Ons 11/3 kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Kl 18.30-
19.30 Bön. Tor 12/3 kl 15, 
Sångstund på Vikadamm. Kl 
18, Hobby. Fre 13/3 kl 19.30 
Tweenhouse. Kl 19.30 Gre-
enhouse. Lör 14/3 kl 10-13, 
Second Hand & Café.Sön 
15/3 kl 10.30 Bön inför 
gudstjänsten. Kl 11, Guds-
tjänst för stora och små. 
Lennart Henricsson från 
Youngsters. Kyrkkaffe. Mån 
16/3 kl 10 RPG stavgång. 
Tis 17/3 kl 8.30-9, Bön.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Tis 10/3 Nols kyrka kl 
18.30, Temakväll, 3 × 
DOPLIV, Åsa Lasse och 
Pia inleder med att berätta 
om vad deras eget dop bety-
der för dem idag. Därefter 
samtal om att leva ut sitt dop 
idag, Nordblom. Ons 11/3 
Älvängens kyrka kl 18.30, 
Taizémässa, Andersson. 
Ons 11/3 Starrkärrs kyrka 
kl 19, Bön för församlingen, 
Sön 15/3. Nols kyrka kl 11, 
Mässa, Nilsson. Älvängens 
kyrka kl 11,  Mässa, Anders-
son. Starrkärrs kyrka kl 18, 
Musikgudstjänst, Damkören 
Vox sjunger Brahms B Brit-
ten O di Lasso och svenska 
tonsättare, Nilsson.
’
Equmeniakyrkan 
Älvängen
Ons 11/3 kl 19, Bibelkväll 
”Det andliga samtalet”. Tor 
12/3 kl 18, Barnkören. Kl 
19.30, Körövning. Sön 15/3 
kl 11, Gudstjänst  Håkan 
Classon, sång: Mattias 
Larsson. Mån 16/3 kl 18, 
Spårarscout. Kl 18.30, 
Upptäckarscout. Tis 16/3 
kl 10, Tisdagsbön. Kl 10-13 
Stickcaféet. Kl 16, Konfir-
manderna.

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

PREDIKOTURER

Vårt varma tack till Er 
som hedrat minnet av vår 

älskade

Marianne Svensson 
Tack för närvaro under 
begravningsgudstjänst 

och minnesstund, vackra 
blommor och minnesgåvor

Britt-Marie, Inger, Berit, 
Bengt, Lisbeth, Kerstin, 

Monica med familjer

DÖDABETRAKTELSE

TACK

DÖDSFALL

JORDFÄSTNINGAR

Per-Olof Olsson, Älvängen 
har avlidit. Född 1925 och 
efterlämnar syskon med famil-
jer som närmast sörjande.

Henry Öberg. I Nödinge kyrka 
hölls tisdagen 3 mars begrav-
ningsgudstjänst för Henry 
Öberg, Nödinge. Officiant var 
Åke Andreasson.

Kerstin Jensen. I Starrkärrs 
kyrka hölls torsdagen 5 mars 
begravningsgudstjänst för 
Kerstin Jensen, Nol. Officiant 
var komminister Mikael Nord-
blom.

Anna-Lisa Jannesson. I Skepp-
landa kyrka hölls torsdagen 5 
mars begravningsgudstjänst för 
Anna-Lisa Jannesson, Nödinge. 
Officiant var komminister Mika 
Auvinen.

Sven-Åke Engelin. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 6 mars 
begravningsgudstjänst för Sven-
Åke Engelin, Ryd. Officiant var 
komminister Mikael Nordblom.

Min älskade Make 
och Pappa 

Karl-Olof 
"Kalle"  
Larsson 
* 3 maj 1947  

har stilla somnat in. 

Vänersborg 
 25 februari 2015 

LISBETH 
Henrik 

Brodern Sven-Ingvar 
med familj 

Övrig släkt och vänner 

I sorgen finns glädje 
för allt som Du gav 

Av kärlek, av omsorg 
till dem Du höll av 

Redo att hjälpa 
glad i Ditt sinne 
är Du vårt allra  
käraste minne 

Begravningsgudstjänsten 
ägter rum i Vänersborgs 
kyrka torsdagen den 26 
mars kl. 10.30. Efter akten 
inbjudes till minnesstund 
på Folkets Hus. Svar om 
deltagande till Fonus tel. 
0521-611 60 senast den 24 
mars kl. 15.00. Tänk gärna 
på en gåva till Cancer-
fonden pg. 90 19 86-0. 

Till Er alla som på olika 
sätt hedrade minnet av 

vår kära 

Hilda Mossberg 
vid hennes bortgång, för 

alla vackra blommor, 
närvaro vid 

begravningen samt 
minnesgåvor framför vi 

vårt varma tack. 

BARNEN 

Min älskade Make 
Vår käre Pappa 

och Morfar 

Christian 
Forsäng 

* 25 oktober 1943  

har efter en kort tids 
sjukdom lämnat oss i 
stor sorg och saknad. 

Älvängen 
27 februari 2015 

MERJA 
MIA 

William, Elina 
CARL och ÅSA 

Broder med familj 
Släkt och många vänner 

Tack för det rika och 
spännande liv vi fick 

tillsammans 

Vi saknar Dig ! 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen  
27 mars kl. 13.00 i 
Starrkärrs kyrka.  

Efter gravsättningen 
inbjudes till minnesstund 

i Festsalen, Smyrna-
kyrkan Älvängen. Svar 
om deltagande till Ale 
Begravningsbyrå tel. 

0303-33 33 99 eller via 
www.alebegravning.se 

senast tisdagen 24 mars.  

Vår käre Broder 

Per-Olof Olsson 
* 9 mars 1925  

har idag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad. 

Älvängen 
1 mars 2015 

BRITTA 
Bengt och Cathrin 

Oskar 
KURT och ANITA 

Lennart och Christina 
Ellen, Klara 

Flitig så länge krafterna 
varade 

I arbetets glädje Du 
levde Ditt liv 

Somnade stilla när 
livslågan släcktes 

Tacksamt vi önskar 
Dig, vila i frid 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum onsdagen  
18 mars kl. 11.00 i 
Starrkärrs kapell.  

Akten avslutas i kapellet. 

Ett varmt tack till den 
underbara personalen på 

Häljbo, Vikadamm för  
Er fina omvårdnad av 

Per-Olof. 

Hur ser din frukost ut, 
ja vad åt du i morse? 
Ja, vad behöver du och 

jag egentligen för att vi skall få 
energi och kraft för dagen som 
väntar oss? När det handlar om 
barn och ungdomar så försöker 
vi att lära dem att äta frukost, så 
de skall få energi och kraft för 
skolan inte minst. Hur många 
gånger har jag inte sagt, det är 
betydligt bättre att tanka bilen 
innan man skall köra än tvärt-
om! Och så säger jag till yngste 
sonen, ta åtminstone en smörgås 
innan du springer iväg! Själv så 
vill jag gärna börja dagen med 
yoghurt med müsli, en smörgås 
och så kaffet förstås. För då får 
jag energi och kraft och en bra 
start på dagen. Men ändå vid 
lunchtid så händer det något, då 
börjar magen ställa in sig på mat 
igen. För jag behöver ny energi. 
För så är det, vi behöver pauser 
och stunder för att inhämta ny 
kraft, för att ladda våra batterier. 
För så är det ju också med våra 
mobiler. För är inte batteriet 
laddat så spelar det ingen roll 
om det är den nyaste och mest 
populära mobiltelefonen, den 
fungerar ändå inte som det är 
tänkt 

Vi vet så väl, men ändå så 
glömmer vi många gånger att 
äta och äta rätt. Frukost är ju 
en sak, men vad händer sedan? 
Hur fyller jag på med ny energi 
under dagen? Jag tror att många 
av oss lätt ger efter för alla de 
lockelser som finns att tillgå, 
som skräpmat, fika och godis. 
För vem vill inte unna sig något 
gott i TV-soffan? Men det blir 
gärna för mycket av det ena och 
det andra och det ger inte någon 
varaktig energi utan tvärtom. 
Men är inte detta också en bild 
på något mycket större? En bild 
på att vi allt för ofta, ägnar oss åt 
det som inte ger liv och energi, 
utan istället det som dränerar 
och tar kraften ifrån oss. Men 
hör ni, det finns hjälp att få! Och 
då talar jag inte om 5:2-dieten 
eller LCHF-metoden, nej jag 
talar om något helt annat. Jag 
talar om ett mycket speciellt 
bröd. Det är inte franskbröd, 
grovt rågbröd eller surdegsbröd 
utan det är Livets bröd!  

Söndagens tema är just 
Livets bröd. Det är ett bröd 
som räcker till för alla och det 
ger oss liv och kraft för var ny 
dag. Det märkliga är att ju mer 
vi äter av det brödet, desto mer 
kraft får vi. Jesus säger, Jag är 
livets bröd. Den som kommer 
till mig skall aldrig hungra, och 
den som tror på mig skall aldrig 
någonsin törsta. Men är inte 
detta överord? Går det verkligen 
att lita på, kommer vi aldrig att 
bli hungriga och törstiga igen 
om vi kommer till Jesus?  Visst, 
vi kommer att bli hungriga och 
törstiga igen, men Jesus Kristus 
har lärt oss var vi kan gå för att 
äta oss mätta, och dricka oss 
otörstiga och få ny energi. Men 
Jesus vill förse oss med det som 
du och jag egentligen behöver. 
Det innebär inte att allt kommer 
att bli till guld och gröna skogar, 
men det kommer att innebära 
att Jesus finns vid din och min 
sida för att ge oss kraft för var 
ny dag för det har han lovat. Jag 
avslutar med att citera lärjungen 
Paulus; Hämta nu styrka hos 
Herren, av hans oerhörda kraft. 
Gud vare med oss alla!  

Per Kjellberg
Pastor i Equmeniakyrkan i Surte

Hur ser
dina frukost-
vanor ut?

Christian Forsäng, Älvängen 
har avlidit. Född 1943 och 
efterlämnar makan Merja, barn 
med familjer samt broder med 
familj som närmast sörjande.
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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

Tomt i Ale kommun. 1000-
3000 kvm. Privat.
Tel. 0736-31  82 00

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

Ställbar Jensen-säng 90x200. 
Prima skick, ca 4år. Säljes pga. 
ändrad familjesituation.
Tel. 0706-04 36 65

Skinnsoffgrupp 3+1+1 svart, 
i mycket fint skick. Köpt för 
30.000kr, säljes endast för 
7000:-
Tel. 0762-30 90 15

Volvo 850 -97 Besiktigad utan 
anmärkning Nov 14. Skattad. 
Röd, drag, bra skick. 9500:-
Tel. 0707-73 07 52

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. 0705-28 68 68

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

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

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

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 
standard 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

Gösta Christiansson
fyller 75 år den 13 mars. 

Stort Grattis från 
familjen

Grattis på födelsedagen
Jonas

Grattis
Kajsa

på födelsedagen

Grattis
Adam

på  25-årdagen den 13/3
Hälsningar 

Farmor

Grattis
Wilma

på 1-årdagen 
önskar

Farmor & Björn

Grattis min älskade
Prinsessa

på 15-årsdagen 10/3. 
Älskar dig, puss & kram

Mamma

UNDANBEDES

Jag fyller år inom kort. 
Glöm det! Jag reser bort.

Karin Nielsen

Ale Torg

PANTA FÖR
BARN OCH 
UNGDOMAR
I ALE!

VÄLJ
DEN GULA
KNAPPEN
NÄR DU
PANTAR

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
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FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

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

Varmt 
välkommen in!

FINN SEX FEL

Kurre
klurigt!

Veckans!
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 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

StC äLSKar
idrott!
vill din idrottsklubb utvecklas 

och få bättre resultat? 

kontakta receptionen för  

mer information.
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