
Klara var med i mello...
Storpublik väntas till 
årets hetaste derby!

För ett år sedan fanns det ingen bilbesiktning i Ale kommun, nu finns det två. ClearCar öppnade i våras sin första anläggning 
i Ale i Älvängen och nu har Nödinge fått en egen. John Eskandar är mycket positiv till utvecklingen.

Andra besiktningen
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Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror till fast pris!
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Ale Torg

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

Gäller v 12 • 16/3–22/3

Vi visar vägen på ica.se/hälsa

HALLON, BLÅBÄR I ASK
ICA. Spanien, Portugal, Chile.

125 g. Klass 1. Jfr pris 200:00/kg.

25:-/st
JORDGUBBAR I ASK

Spanien. 250 g. Klass 1.
Jfr pris 60:00/kg.

15:-/st

Var med
  & må bra

Vi är i behov av att anställa erfarna yrkesstolta 

Byggnadsplåtslagare 
med yrkesbevis som inte är rädda för att arbeta  

tillsammans med oss.

Arbetsuppgifterna kräver erfarenhet från zink, aluminium samt 
rostfritt och givetvis vanlig plåt.

 Mycket stor vikt läggs på hur man uppträder socialt och att man 
är intresserad av att lära sig och lära ut av olika erfarenheter.

Vårt arbetsområde sträcker sig i dagsläget till  
Västra Götaland men vi är inte främmande för att utöka området.

Mer information om oss finns på vår hemsida  

www.piaab.se

Skriftlig ansökan skickas till:
Plåtslagarna I Ale AB. Älvvägen 11. 446 32 Älvängen

Mail: mathias@piaab.se

- KVALITET PÅ HÖG NIVÅ - 

Lödöse 0520-66 00 10

VECKANS VARA

ICA:s
GRILLKORV
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Ett solidariskt 
samhälle

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

ASICS KUMO
Löparsko med GEL-dämpning i häl och framfot, för ett 
neutralt löparsteg. Dam & Herr. Ord.pris 1499:-

ASICS SENRUN
Löparsko med bra stötdämping. Gel i häl och framfot. Passar 
för ett normalt eller överpronerande löpsteg.  
Dam & Herr. ORD.PRIS 1399:-

Gäller t o m 29/3. Med reservation för slutförsäljning.

NU 999:

NU 699:

I samarbete med Hjärt - Lungfonden

Skadegörelsen 
upprör i Nol
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06



Läsarstormen var ett 
faktum efter förra 
veckans artiklar om 

hur elevassistenten Ola, 19 
år, förlorat jobbet. Kom-
mentarerna och frågorna var 
många, inte minst ställde 
sig många i skolan frågan-
de kring ”nolltoleransen”. 
Begreppet användes för 
att motivera varför Ola 
stängdes av från sin tjänst på 
skolan, men på fredagen in-
formerades all skolpersonal 
via deras digitala plattform 
att någon sådan policy inte 
existerar i Ale kommun. 
Tvärtom anses det viktigt 
att lärare och övrig personal 
i skolorna känner ledningens 
förtroende att ingripa för att 
skydda sig själv, skydda an-
dra elever och även skydda 
agerande elev mot att skada 
sig själv. Med hänsyn till 
detta är det direkt felaktigt 
att tala om nolltolerans.

När jag tidigare under 
veckan ställde frågor om 
nolltoleransen var svaren 
otydliga och svävande. Ing-
en sade däremot att det inte 
existerade. Därför ser jag det 
som ett steg framåt att det 
nu har formuerlats en tydlig 
instruktion för vad som 
gäller för skolpersonalens 
rättigheter och skyldigheter 
att ”ta tag i en elev” – och 
att nolltolerans inte är ett 
begrepp som gäller i Ales 
skolor.

Ola blev kontaktad i tors-
dags. Det hade då gått över 
fyra veckor sedan arbetsgi-

varen ställde ultimatum om 
att antingen säga upp sig 
själv eller acceptera att bli 
uppsagd. Han erbjuds nu av 
sektorsledningen att åter-
igen säga upp sig själv för 
att ”det ser bättre ut i ditt 
CV” eller bli omplacerad till 
äldrevården.

Även om det inte före-
ligger någon nolltolerans 
bedöms Ola ha låtit sig 
provoceras till ett orimligt 
fysiskt agerande. Utredning-
en som ligger till grund för 
motiveringen att stänga av 
Ola från sin tjänst på skolan 
har ännu inte presenterats 
i sin helhet, däremot en 
sammanfattning. Innehållet 
är tvivelaktigt och bara en 
sådan sak som att Ola aldrig 
har tillfrågats om händel-
seförloppet i utredningen 
säger en del. Som bevis 
hänvisas till en film, samma 
film som polisen anser 
styrker Olas bild. I utred-
ningen finns uttalanden från 
personal som enligt uppgift 
till tidningen inte har ägt 
rum. Det väcker frågor om 
utredningens objektivitet. 
Olas första anställning 
utvecklades till en match 
han inte kunde vinna. 

Varför grottar jag ner 
mig i det här? 

Ärendet har skapat 
frågetecken ur flera 
perspektiv. Vad bör en 
skolpersonal göra om 
en elev agerar fysiskt 
och om till exempel en 
pedagog anses ha över-

reagerat, hur prövas detta? 
Om personal ska omplace-
ras, sägas upp eller avskedas 
– hur ser dialogen om detta 
ut? Hur introdueras ny skol-
personal och hur medvetna 
görs de om riskerna i jobbet 
samt att förlora detsamma?

I vårt fall om Ola var det 
inledningsvis intressant att 
få reda på vad han skulle ha 
gjort istället i den aktuella 
”snöbollssituationen”. Ty-
värr, måste jag säga, har den 
frågan inte besvarats. Det 
är en bedömningsfråga i ett 
enskilt personalärende. Det 
är synd. Jag tror man kan 
lära mycket av händelser ur 
det verkliga livet. 

Avslutningsvis, all heder 
åt alla som trots allt erkän-
ner att sättet som Ola har 
behandlats på är felaktigt. 
Det är åtminstone ett litet 
steg i rätt riktning. 

Ingen nolltolerans!

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

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

Aj-ont!
Smärtbehandling

rygg • nacke • höFt • arm • mm

FöretAgsBesök
maSSage • akupunktur • FySioterapi
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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

Veteranpoolen är 
din hjälp i hemmet!

Ring: 0303-587 20

Privat FöretagVi fixar Rot- och Ruttjänster, från
städ till trädgårdsarbete.

Vi servar Ale & Kungälv

www.veteranpoolen.se

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

PÅSKBASAR 
KILANDA SKOLA
Lördag 21 mars, kl 11-14

Lotterier, brödförsäljning, 
blomgrupper & kaffeservering 

Intäkter oavkortat  
till Syrien

Välkomna! 
Starrkärrskretsen 

Hela Ale
visar hjärta!

Hjärt-Lungfonden är en viktig 
partner i all forskning

kring våra vanligaste folk- 
sjukdomar. Visa hjärta

och ge ett
bidrag! 

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

Donera
via SMS:

MAT- OCH SÄTTPOTATIS
King King Edward, Snöboll, Asterix, Folva, Amandine, 
Gul mandel, Blå mandel. KRAV-odlad Tolucapotatis. 
10-tal sorter sättpotatis, tidiga och sena. Morötter, 
fodermorötter. Hjortron- lingon- blåbärs- hallon- 

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

LÖRDAG 21/3: Kungälv Vikingagrillen vid St1 
13, Nol intill Gulf (Tudor) 13.30, Älvängen gamla busstorget 

14, Lödöse P museet 14.30, Lilla Edet Elkedjan 15. Ej kort . 
Nästa tur 18/4.

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

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

Se vår webbshop/hemsida

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

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

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

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

VI FIXAR TELEFONEN!



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 12 2015 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se

EGENBAKAT
ALLTID FÄRSKT

DELIKATESSEN
FÄRSK LAXFILÉ

BLANDFÄRS 50/50

KASSLER

GRÖNA DRUVOR
I ASK

89/KG
:-

15/ST
:-129/KG

:-

/KG3990

ÅHUS-
SKINKA

KOKOSOST

1290
/HG1690

/HG

FLÄSKYTTERFILÉ

FÄRSK
RÖDTUNGSFILÉ

PRÄST OST

FALUKROV

PRINSESS- & BUDAPESTBAKELSE
2-PACK

5990
/KG

/KG3990

/KG3990

20/ST
:-

ÄLVENS GROVA
CIABATTA

19/ST
:-29/KG 

:- 25/ST
:-
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Ingen nolltolerans i Ales skolor

Locket på i fallet Ola

Förra veckans artiklar om 
hur elevassistenten Ola 
behandlats under sin för-

sta riktiga anställning i Ale 
kommun väckte snabba och 
starka reaktioner. Sektorchef 

för utbildning, kultur och 
fritid, Eva Lejdbrandt, var 
tidigt ute och bemötte hän-
delsen.

– Vi är inte nöjda med 
hanteringen. Framför allt är 
det en ung människa vi pra-
tar om och den här händel-
sen borde vi klarat av på ett 
bättre sätt, sa hon i början av 
förra veckan.

Ola, som skickats hem 
från arbetsplatsen utan pap-
per på varför och vilka vill-
kor som nu gällde, kontakta-
des inte av arbetsgivaren på 
en månad. Först i torsdags 
fick Ola träffa Eva Lejd-
brandt. Han fick då berättat 
för sig att han var avstängd 
och vad de grundat beslutet 
på. I utredningen som sek-
torn beordrat kring händel-
sen på skolan har Ola aldrig 
fått ge sin syn.

– Det fanns mängder av 
frågor kring hur de dragit 
sina slutsatser och därför bad 
jag att få läsa utredningen 
så jag vet vad som har sagts. 
Det har jag fortfarande inte 
fått göra, berättar han för lo-
kaltidningen.

Ola föreslogs återigen att 
säga upp sig, vilket sektorn 
anser borde vara bättre för 
hans CV, alternativt accep-
tera en omplacering i äldre-
omsorgens flexpool.

– Det talades väldigt lite 
om hur jag behandlats efter 
incidenten och när det gäller  
vad som hände hänvisar de 
till utredningen som någon 
annan har gjort. Jag kan ju 
inte säga att hon har fel. Hon 
litar ju på sin information, 
men det blir ganska sjukt när 
jag vet att mycket av det som 
står där inte stämmer. Hade 

vi tittat på filmen och läst 
motivet till avstängningen 
samtidigt hade vi inte haft 
något att diskutera, säger 
Ola som tycker att steget 
från elevassistent till vård-
personal är ganska stort.

– Det känns inte seriöst 
menat. De vill inget hellre 
än att jag ska säga upp mig.

Verksamhetschef Joakim 

Östling och skolans rektor 
hänvisar alla frågor om Ola 
till sektorchef Eva Lejd-
brandt som inte vill kom-
mentera ärendet mer. Hon 
skriver i ett sms att hon har 
en pågående dialog med Ola 
och att det inte finns mer för 
närvarande att berätta.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Nu har vi öppnat 

PENSÉER 
Egen odling 

5   kr/st 

Holmedal i Garn 
Vi finns utmed gamla 45:an mellan 

Göta och Lödöse   0520-660501 

Vardagar 10-18    Lördagar  10-15 

KUNGÖRELSE
Onsdagen den 25 mars 2015 har Lilla Edets kommunfullmäktige
sammanträde i Stora Salongen, Folkets hus kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bland annat följande ärenden: 

• Borgensförbindelse Kommuninvest
• Årsredovisning 2014 för Lilla Edets kommun
• Återrapportering 2014 enligt finanspolicyn
• Borgen avseende SOLTAK AB

Bert Åkesson  Maria Olegård
Ordförande  Sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagordning och handlingar finns att läsa 
på kommunkontorets kansliavdelning, kommunens webbplats och på 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 18 mars 2015.

ALE. I samband med fal-
let ”Ola” har begreppet 
om nolltolerans i Ales 
skolor använts.

Detta tillbakavisas nu 
av utbildningssektorn i 
Ale kommun.

– Arbetet i skolan är 
alldeles för komplext 
för en sådan beskriv-
ning, säger verksam-
hetschef, Joakim 
Östling.

”Om det skulle råda nollto-
lerans mot att fysiskt ingripa 
mot elever skulle vi få spar-
ken allihop” skriver en peda-
gog till Alekuriren efter att 

ha tagit del av händelseför-
loppet i fallet ”Ola”.

Även sektorsledningen 
fick till sig att det uppstått 
oro kring skolpersonalens 
rätt att ingripa i olika situa-
tioner.

All skolpersonal har där-
för fått ta del av ett doku-
ment som förtydligar att det 
inte råder någon ”nolltole-
rans” i Ales skolor.

– Jag vet inte varifrån det 
kommer. Tvärtom anser 
vi att det är viktigt att lära-
re och övrig personal i våra 
skolor känner att de har vårt 
förtroende att fysiskt ingri-
pa för att skydda sig själv, 
skydda andra elever och även 

skydda agerande elev mot att 
skada sig själv. Av det skälet 
är det direkt felaktigt att pra-
ta om nolltolerans. Vi vuxna 
ska arbeta för att skapa en 
lugn och trygg skola, där det 
ibland kan ingå att fysiskt in-
gripa mot elev, säger Joakim 
Östling.

Däremot är det en stän-
dig bedömningsfråga i vilken 
omfattning personalen ska 
gripa in. Hur ska till exempel 
en pedagog agera i en situa-
tion där två eller flera elever 
hamnat i slagsmål?

– Enligt Skolverkets upp-
fattning får personal åtmins-
tone hålla fast en elev eller 
skilja elever åt som bråkar, 

om det behövs för att för-
hindra att någon eller något 
kommer till skada. Samtidigt 
måste skolans personal även 
beakta den egna säkerheten 
och inte känna sig tvingad att 
ingripa i en farlig situation, 
menar Joakim Östling.

Den senaste tidens diskus-
sioner har pekat ut behovet 
att lyfta frågan om skolper-
sonalens rätt att fysiskt ingri-
pa för att upprätthålla trygg-
het och trivsel på skolan.

– Vi kommer att lyssna av 
och diskutera med rektorer-
na om det behövs mer infor-
mation och utbildningsin-
satser, avslutar Östling.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Verksamhetschef för grundskolan i Ale, Joakim Östling, har till-
sammans med sektorsledningen och rektorsgruppen, Lärarför-
bundet samt Lärarnas Riksförbund författat ett dokument med 
vägledning angående skolpersonals rätt att fysiskt ingripa i 
skolan.

KONTOR OCH LOKALER

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

Ring Nol Företagscenter 
där gemenskapen finns 

och där kontakter skapas.

Sitt inte 
hemma 

och tryck!
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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

FAKSIMIL: VECKA 11, 2015

DETTA HAR HÄNT

Elevassistenten Ola, 19, 
polisanmäls efter att ha 
tagit tag i en elev som riktat 
ett antal slag i magen mot 
honom. Polisen lägger ner 
utredningen, då inget brott 
kan styrkas. Ale kommun 
stänger av Ola med bibehål-
len lön under utredning. Efter 
två veckor får han besked av 
rektorn att med anledning 
av att det råder nolltolerans 
i skolan mot att ”ta tag i 

elever” finns det bara två 
alternativ; att säga upp sig 
själv eller bli uppsagd. Någon 
utredning presenteras inte, 
inte heller något svar på hur 
han borde ha agerat.  Inget 
avtal eller överenskommel-
se om villkor föreslås. Ola 
lämnar expeditionen utan 
dokumentation. Under fyra 
veckor hör arbetsgivaren inte 
av sig. Först när lokaltidning-
en rapporterar om händelsen 
ringer telefonen och han 
kallas till ett möte.

ALE. Ola, 19, avskedades aldrig.
Enligt sektorschefen, Eva Lejdbrandt, är det en 

olycklig och otydlig hantering som gjort att en del 
missförstånd har uppstått.

– De vill inget hellre än att jag ska säga upp mig, 
säger Ola.

– Anses inte lämplig i skolan, hänvisas till äldreomsorgen



www.ale.se 
0303-33 00 00

På gång

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

 

20
Mars

Första hjälpen
För bäbisar 
kl 10.30–11.30 Joanna Kölsch, har 
en lättare genomgång om vad man 
ska tänka på i hemmet och vad man 
gör om olyckan är framme. Plats: ale 
bibliotek, Nödinge.

24
Mars

Föreläsning -  
Om mObbing Och 
kränkning 
 kl 18.30. Psykologen Christer Olsson 

talar hoppfullt om hur mobbing och kränkning kan 
upptäckas, förebyggas och stoppas. Nols Folkets 
hus, fri entré men föranmälan till  lars.malm@nbv.se. 
samarr: ale kommun och NBV.

20
Mars

med FrukOst Och 
Företagsmingel
 kl 08.00–10.00 Några timmar som 
kommer vidga din syn på vatten. 

söndagen den 22 mars arrangeras för 22:a året i 
rad Världsvattendagen. Vi uppmärksammar denna 
dag genom att arrangera Dricksvattendagen. Vi 
vill inspirera, engagera och bredda kunskapen om 
vatten. Pollex, rödjans väg 9, 449 34 Nödinge
anmälan till jagkommer@ale.se.

21–22
Mars

ny karriär sOm egen 
Företagare? 
lördag kl 09.00–16.00, söndag kl 
09.00–13.00 Kursen passar dig som 

funderar på att starta eget företag, oavsett om du 
har en färdig affärsidé eller inte. Kursen innehåller 
dessutom två individuella rådgivningstimmar där 
du har möjlighet att diskutera dina frågor enskilt. 
Webfab ale, Kvarnvägen 1a, surte 
anmälan till jagkommer@ale.se senast 18 mars.

19
Mars

starta eget 
intrOduktiOn
 kl 16.00–19.00 Tips och råd inför din 
företagsstart.  Biblioteket i Nödinge 
anmälan till jagkommer@ale.se  
senast 17 mars.

Earth hour på biblioteken i ale
Energi- och klimatrådgivning
Skepplanda bibliotek måndag 23/3 kl 16.00–18.00
Surte bibliotek tisdag 24/3 kl 16.00–18.00
Ale bibliotek, Nödinge Onsdag 25/3 kl 16.00–19.00

I Nödinge finns även konsumentrådgivare på plats.

Hela veckan 23–28 mars
•	 Ljusutdelning till dig som anmält dig till  

Earth Hour på wwf.se/earthhour
•	 Earth Hour-quiz med chans att vinna en  

LED-lampa och en biobiljett 

Kungörelse
Välkommen till fullmäktiges sammanträde  
måndag 30 mars kl 17.00 i Medborgarhuset, Alafors.
Kommunfullmäktige planerar bland annat att 
behandla följande ärenden: Årsredovisning 2014 för 
Ale kommun och dess bolag
 
Nyhet!
Ale kommun publicerar sedan årsskiftet 2014/2015 
kommunfullmäktiges beslutsunderlag på www.ale.se 
för att du som är intresserad av fullmäktiges ärenden 
ska få information om dessa.
 
Ale kommun har övergått från att sända 
kommunfullmäktiges möten via närradion till att 
sända dem digitalt via webbradio. Du kan surfa in 
på kommunens webbplats www.ale.se och klicka 
dig därifrån till sändningen. Den 30 mars börjar 
sändningen kl 17.00. Ale kommun kommer även 
fortsättningsvis att spela in kommunfullmäktiges 
möten så att du kan lyssna på dem i efterhand.
 
Mötet är öppet för allmänheten. Du som besöker 
kommunfullmäktige har möjlighet att ställa frågor 
kring de ärenden som fullmäktige ska besluta om 
under punkten Allmänhetens frågestund. Kontakta 
sekreterare i förväg på telefon 0303-33 00 00 och 
anmäl att du vill ställa fråga.
 
Välkommen!
Inga-Lill Andersson, ordförande
Cecilia Stedt, sekreterare
 

Föreläsning - Dick Harrison
tisdag 7 april kl 19.00. Dick Harrison är professor 
i historia och medverkar ofta som historiskt 
sakkunnig i tv och radio. Han har blivit känd för sin 
entusiasmerande berättarstil. I februari kom hans 
senaste bok Slaveriets historia.  Under föreläsningen 
kommer Dick Harrison bland annat att berätta om 
migrationens betydelse för det svenska samhällets 
utveckling i ett historiskt perspektiv fram till idag.
Teatern, Ale kulturrum, Nödinge. Entré 
100 kr, förköp på Ale bibliotek eller via 
evenemangskalendern på www.ale.se  Samarr: 
Ale kommun, Studieförbundet Vuxenskolan och 
Hembygdsrörelsen.

Musik på bibliotek - West of Eden trio
Sånger och skrönor om skeppsbrott och vrakplundrare Med 
inspiration från Daphne du Mauriers klassiker Jamaica Inn samt 
familjen Gibsons Shipwreck gjorde West of Eden en hel skiva om 
de förrädiska farvattnen utanför Cornwalls kuster där skeppsvrak på 
vissa ställen till och med ligger lager på lager. Ale bibliotek, Nödinge, 
Onsdag 25 mars kl 18.00. Fri entré. Musik på bibliotek är ett 
samarbete mellan Ale kommun, MCV, ABF och KiV.

Fiberförening i alvhem – vill du 
vara med?
Alla som är intresserade av att vara med och starta 
en fiberförening runt Alvhem och upp mot Nygård 
är hjärtligt välkomna på startmöte 25 mars kl 
18.00, Gläntevi i Alvhem. Har du frågor? Kontakta 
Per Persson e-post: per.persson@ale.se eller telefon: 
0303-33 00 90.



VECKA 12         NUMMER 10|06

LEDIGA TJÄNSTER

ALE. Slutnotan för den 
senaste tidens glaskross 
längs E45 i Ale kommun 
kan komma att landa 
på upp mot sju miljoner 
kronor.

Totalt rör det sig om 
330 bullerskydd som 
har förstörts, från Surte 
i söder till Älvängen i 
norr.

Samtidigt meddelar 
Polisen att framsteg 
gjorts i utredningen 
kring den omfattande 
skadegörelsen.

Det var i februari som lokal-
tidningen berättade om 126 
krossade bullerskydd mellan 
Nol och Nödinge. Därefter 
har skadegörelsen fortsatt 
med oregelbundna intervall.

– Det handlar om 330 
glaspartier. Vi har sopat upp 
närmare 90 ton krossat glas. 
Bara kostnaden för städning-
en kan komma att uppgå till 
en halv miljon kronor, säger 
Morgan Wester på Tra-
fikverket.

De nya bullerskydden 
som ska sättas upp blir av 
plexiglasliknande material, 
så kallat polykarbonat.

– Exakt när de nya buller-
skydden kommer att vara på 
plats går inte att säga i dags-

läget.
Det ska till en upphand-

ling först och sen är det en 
8-10 veckors leverans av 
materialet. 

Hos Polisen pågår arbetet 
med att hitta gärningsmän-
nen till den senaste tidens 
meningslösa och kostsamma 
skadegörelse.

– Det pågår flera paral-
lella utredningar. Skadegö-
relsen i Ale är en prioriterad 
utredning som vi tar på 
största allvar. Vi har fått in 
en del bra tips från allmän-
heten, men vi är angelägna 
om att få in fler uppgifter 
om det finns någon som sett 
eller hört något, förklarar 
Håkan Frank, enhetschef 

polisområde Storgöteborg/
Nordost.

JONAS ANDERSSON

Sju miljoner kronor kommer den senaste tidens skadegörelse i Ale att kosta skattebetalarna.

Morgan Wester, driftledare på Trafikverket.

Håkan Frank, enhetschef Po-
lisområde Storgöteborg/
Nordost.

Skadegörelsen 
kostar 7 miljoner

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

Stölder och skadegörelse

Ingemar Torstensson, livsmedelshandlare i Nol, har märkt en 
stor ökning av antalet butiksstölder sedan Alependeln börja-
de gå. 

NOL. I december 2012 gjorde Alependeln sin första 
resa.

Förväntningarna på utvecklingen i Ale efter den 
gigantiska infrastrukturutbyggnaden var och är 
fortfarande stora.

Därför blir också reaktionerna kraftfulla när ska-
degörelsen uteblir och nybyggnationen bromsas.

– Folk är väldigt upprörda 
över den senaste tidens ska-
degörelse. Det pratas myck-
et i butiken om de krossade 
bullerskydden. Jag skulle 
inte vilja vara i gärningsmän-
nens kläder om nolborna fick 
tag i dem, säger Tempohand-
lare, Ingemar Torstensson.

Lokaltidningen genom-
förde en noggrann uppräk-
ning av antalet förstörda 
bullerskydd mellan Surte 
och Älvängen. Räkningen 
stannade på 330 i torsdags.

– Det är ju en förfärlig 
massa. Det blir en dyr nota, 
konstaterar Ingemar.

Diskussionerna i butiken 
handlar om varför Trafikver-
ket inte får lov att sätta upp 
fler kameror för att på så vis 
kunna bevaka sina anlägg-
ningar. Det finns också en 
påtaglig rädsla bland kun-
derna att Trafikverket ska 
tröttna och istället för glas 
sätta upp träplank.

– Nolborna är rädda för 
att bli inkapslade som i Alv-
hem. Nu syns vi i alla fall 
från vägen, säger Ingemar.

Summan som har nämnts 
i sammanhanget landar på 
mellan sex och sju miljoner 
kronor.

– Tänk vad mycket sam-
hället hade kunnat göra för 
de pengarna, inte minst för 

ungdomarna, understryker 
Ingemar.

Skadegörelsen är långt 
ifrån det enda problemet. 
Sedan Alependeln började gå 
har antalet stölder i butiken 
ökat kraftigt.

– Det kommer in ung-
domsgäng, ofta sådana som 
vi aldrig har sett förut och 
grupperar sig i butiken. 
Ibland är vi inte fler än två 
personal och då kan vi inte 
följa dem. De plockar på sig 
drickor, godis och allt annat. 
Plötsligt springer de bara ut 

och tajmar alltid ett tåg. Vi är 
chanslösa, berättar Ingemar 
uppgivet.

Stölderna av kött har bli-
vit så omfattande att det inte 
längre går att ha dyrare sor-
ter i disken.

– Allt började med pen-
deln. Vi ser många nya an-
sikten i butiken och gör vårt 
bästa för att försöka försvå-
ra och förhindra snatteriet, 
men det känns hopplöst. Ka-
meraövervaktningen i all ära. 
Det är sällan någon åker dit 
ändå, säger Ingemar.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

– Ortsborna är upprörda och handlaren kritisk
Allt började 
med pendeln. Vi 
ser många nya 
ansikten i buti-

ken och gör vårt bästa 
för att försöka försvåra 
och förhindra snatteriet, 
men det känns hopplöst. 
INGEMAR TORSTENSSON
TEMPO, NOL



Det var ont om jobb i slutet 
på 90-talet. Marie Sjödin 
gick arbetslös och satsade 
på att fördjupa sina datakun-
skaper. Från början var må-
let att bli IT-tekniker, men 
matematiken satte stopp. 
Det blev istället en ettårig 
vuxenutbildning till tekniker 
för digital mediaproduktion. 
2001 fick hon jobb som an-
nonsproducent på Mediala-
get i Nödinge.

– Det blev ett första steg 
in i branschen. Kunni-
ga medarbetare lärde mig 
mycket. Förutom att göra 
annonser fick jag lära mig att 
skriva notiser som sedan blev 
längre reportage, berättar 
Marie Sjödin som 2007 be-
stämde sig för att starta eget.

– Tanken var att jobba 
som frilansjournalist, men 
det visade sig vara svårt att få 
uppdrag. Jag gjorde ett stör-
re reportage för Hemmets 
journal som jag fortfarande 
tycker är ett av mina bästa 
jobb. Jag försökte sälja in 
andra idéer, utan att få napp. 
Jag bytte därför målgrupp 
och erbjöd företag mina 
tjänster.

2008 tog MaMedia steget 
in på Nols Företagscenter 
och här har hon idag blivit 
något av en lokal mediepro-
ducent.

– I huset finns det många 

spännande företag i helt 
olika branscher. Vi stöttar 
varandra och blir som ar-
betskamrater. Jag trivs som 
fisken i vattnet, säger Marie.

Trots att hon jobbar själv 
på byrån finns det nästan 
ingenting hon inte erbjuder. 
Hon utformar original för 
både tryck och digital an-
vändning, redigerar texter, 
sätter tidningar och bro-
schyrer samt allt annat pyssel 
som hör yrket till. Drivkraf-
ten hittar hon i sitt brinnan-
de intresse, men också i am-
bitionen att få vara den som 
hjälper andra med problem.

– Det gör att du ständigt 
utvecklas. Idag gör jag enk-
lare hemsidor för flera kun-
der och hjälper även till med 
fotograferingar. Det är något 
jag gärna skulle vilja utveck-

la. Foto och bildredigering 
tycker jag är väldigt roligt.

Att vara kreativ och ha 
skapandet som sysselsättning 
ställer krav på att vara inspi-
rerad. Marie Sjödin hittar 
sin inspiration runt omkring 
henne.

– Jag tittar mycket på vad 
andra gör. Det kan vara en 
affisch på stan eller ett bo-
komslag som ger mig en idé. 
Det finns egentligen oänd-
ligt med inspiration och in-
spiratörer.

Livet som företagare i Ale 
har blivit bättre tycker Ma-
rie. Nätverken är fler och 
kommunens intresse för nä-
ringslivsfrågorna har flyttats 
högre upp på dagordningen.

– Jag har en positiv känsla 
i magen – Ale är på gång. 
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NYCKELFÄRDIGA 
SOLCELLSPAKET
Har du funderat på att tillverka egen el?

Ale El erbjuder komplett installerade solcellspaket innehållande:

•  Tyska solcellspaneler med 10 års produktgaranti och 26 års 
linjärprestandagaranti.

• Växelriktare med 5 års garanti.

• Elmätare som gör det möjligt att sälja eventuellt elöverskott.

Du kan även få hjälp med att ansökan om statligt investerings-
bidrag samt att sälja eventuellt elöverskott, elcertifikat och 
ursprungsgarantier. 

Helkund innebär att du är både nätkund och elhandelskund hos Ale El. 
Priserna ovan är inklusive moms och gäller tillsvidare.

Summa inkl moms 
Helkundsrabatt 
Summa exkl. ROT-avdr.

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

Kontakta oss gärna för ytterligare information på tel. 0303-33 24 00!

1,25 kW

36 900 kr 
-1 500 kr 
35 400 kr

3 kW

77 900 kr 
- 1 500 kr 
76 400 kr

5,25 kW

118 900 kr 
-1 500 kr 

117 400 kr

7 kW

149 900 kr 
- 1 500 kr 

148 400 kr

FYRA RAKA
PC eller Mac

Färg eller Svartvitt

TV eller Radio

Analogt eller Digitalt

och Nimbus
Vill jag bjuda på middag: 
”Vem som helst? Då väljer 
jag min farmor som gick 
bort långt innan jag föddes. 
Det hade varit intressant 
att få lära känna henne som 
fattig torparhustru med sex 

Medieproducent
med kunder i huset

barn att försörja”.
Då bjuder jag på: ”Det blir fisk med 
skaldjur”.
Bonusfakta: ”Är idrottstokig och sitter 
som klistrad vid teven under de stora 
sporteventen. Har också suttit med i 
Ahlafors IF:s styrelse”.

Ålder: 56
Bor: Nol
Familj: En 19-årig son
Intressen: Promenader 
och umgås med vänner
Favoritfärg: ”Gulgrönt, 
men åt det gröna hållet…”
Favorittypsnitt: Sabon 

FÖRETAGARE I FOKUS MARIE SJÖDIN

Hon är skribenten som blev grafiker, men som helst vill jobba med foto. För Marie 
Sjödin på enmansbyrån, MaMedia i Nol, ingår nästan allt hon tycker om i arbetet.
– Vissa uppdrag brinner man mer för och just fotografering hade varit roligt att få 
förkovra sig mer i, säger hon.



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

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

Upplaga 20 000 ex.

Syns du inte – finns du inte

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

Boka er
annons!

Björn Amneskog
0303-333 732
bjorn@alekuriren.se

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

alekuriren.se
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BOHUS. I måndags fira-
des invigningen.

Bohus Skrädderi har 
slagit upp dörrarna i 
centrumhuset.

– Vi fixar, lagar och 
syr upp kläder efter 
kundernas önskemål, 
säger Samme Baiat.

I före detta blomsteraffären 
har Bohus Skrädderi flyttat 
in.

– Vi har bott i Nödinge 
varför vi känner till Bohus 
sedan tidigare. Jag fick veta 
att den här lokalen stod tom 
och tycker att läget är per-
fekt, mitt emot Netto, för-
klarar Samme Baiat.

Bohus Skrädderi kommer 
att drivas som ett familjefö-
retag med Samme Baiat som 
ytterst ansvarig för verksam-
heten.

– Jag har 26 års erfaren-
het i olika länder. Jag jobbar 
fortfarande kvar på NK:s 
syateljé i Göteborg, berättar 
Samme.

Bohus Skrädderi erbjuder 

en mängd olika tjänster, som 
bland annat kortning och 
längning av dam- och herr-
kläder, dragkedjor, knapphål, 
skärpkortning, hällor och så 
vidare.

– Vi gör allt på plats. Det 
enda som vi lämnar bort är 
kemtvätt. I framtiden kan 
det också bli aktuellt med 
försäljning av fest- och 

balkläder.
Vad har du för förvänt-

ningar på din nystartade 
rörelse?

– Jag är säker i min yr-
kesroll och vet att kunderna 
kommer att uppskatta det, 
avslutar Samme Baiat.

JONAS ANDERSSON

Samme Baiat välkomnar kunderna till Bohus Skrädderi.  

– Ny verksamhet i Bohus centrum
Skräddarsytt koncept
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lansforsakringar.se

0322-785 13

0322-785 18Ingemar Ericsson innesäljare lantbruksmarknad

Stefan Hult säljare lantbruksförsäkring

Vi hjälper dig med  
lantbrukets försäk-
ringslösningar

Prata pension med oss.

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

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

Välkommen att boka ett möte.

Martin

Joya event

Kom till butiken och prata med 
oss om hur Joya kan hjälpa dig.

Gratis
fottrycksmätning

– Din skobutik för hela familjen

Fredagen den 
20 mars 2015
11.00–17.00

Världens mjukaste skor
• Ryggproblem
• Knäproblem
• Höftproblem
• Fotproblem

Göteborgsvägen 99B 0303-74 62 75, 
Öppet: vard 9.30-18.00, lörd 9.30-14.00

ALE. Innovatör från Ale 
kommun med spännan-
de produkt eller tjänst?

Då är det hög tid att 
söka Sveriges största 
utvecklingsstipendium, 
SKAPA, för uppfinnare, 
till Alfred Nobels minne. 

Just nu söker Almi 
Väst nya idéer i Ale 
kommun som har chans 
att vinna.

Nu uppmanar Almi Väst 
idérika människor att tävla 
om att bli Årets innovatör 
2015.

Tidigare år har Västsve-
rige hållit sig väl framme. I 
år kanske det blir någon från 
Ale kommun.

Och för Ale kommun är 
det viktigt att intressanta 
idéer blir bärkraftiga framti-
da företag.

– Det är viktigt att 
innovatörerna får uppmärk-

samhet. Innovationer ligger 
bakom det mesta som vi ser 
som självklart i vår vardag. 
De flesta produkter som 
vi använder bygger på att 
någon har kommit på det, 
säger Heléne Öhrvall, 
innovationsansvarig på Almi 
Väst.

– Att fler bärkraftiga 
företag med innovativa idéer 
startas skapar tillväxt och 
stärker konkurrenskraften 
för Sverige. Det är bland de 
här idéerna som framtidens 
arbetsplatser kan komma att 
finnas.

SKAPA Utvecklingspris 
är instiftat till minne av 
uppfinnaren Alfred Nobel. 
Syftet med priset är att ge 
stöd åt innovatörer så att de 
kan omvandla sina produk-
ter/tjänster till kommersiella 
möjligheter. Förutom det 
nationella priset på 550 000 
kronor som fördelas till 
maximalt tre pristagare får 

det 24 länsfinalisterna var-
dera 10 000 kr samt diplom.

Unga, mellan 19-30 år, 
tävlar också om SKAPA 
Framtidens Innovatör.

Syftet är med SKAPA 
Framtidens Innovatörer är 
att inspirera och ge stöd åt 
unga innovatörer så att de 
kan förverkliga sina idéer.

Det nationella priset är 
på totalt 150 000 kr som 
fördelas till maximalt tre 
pristagare.

Förra året vann väst-
svenska Wyberry Techno-
logies AB priset Framtidens 
Innovatör.

Almi Väst är ansvariga 
för den jurygrupp som utser 
de regionala pristagarna i 
båda klasserna. Dessa får 
sedan får tävla nationellt i 
Stockholm den 5 november 
på mässan ”Eget företag”. 
Sista anmälningsdagen är 7 
april.

Almi letar årets innovatör
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NOL. Under våren er-
bjuds föreläsningar till 
föräldrar.

Om mobbning och 
kränkning är rubriken 
för kommande arrang-
emang som äger rum i 
Nols Folkets Hus tisda-
gen den 24 mars.

Psykolog och tillika 
kurator Christer Olsson 
delar med sig av sina 
erfarenheter från sko-
lans värld.

Christer Olsson har i mer än 
fyra decennier arbetat mot 
mobbning och kränkning 
och för vänskap och omsorg.

– Det sista är jätteviktigt 
att få med då det gäller att 
lyfta fram det positiva, beto-
nar Christer.

Han har arbetat på olika 
sätt i skolverksamheten och 
har sedan tidigt 80-tal rest 
land och rike runt och fö-
reläst för elever, föräldrar, 
skolpersonal, politiker, för-
valtningsanställda och så vi-
dare. Fortfarande blir det en 
och annan föreläsning. 

– Jag skriver ofta debattar-

tiklar och en handfull böcker 
har det blivit, berättar Chris-
ter.

”Verktyg mot mobbning 
och kränkning” släpptes 
2013 och ger skol- och för-
skolepersonal, samt föräld-
rar, en tydlig bild av hur 
mobbning uppstår och dess 
fruktansvärda konsekvenser. 
Boken talar även hoppfullt 
om hur mobbningen kan 
upptäckas, förebyggas och 
stoppas.

– Jag arbetar dessutom 
några timmar i veckan på en 
mindre skola med ett hund-
ratal elever, årskurs 1-9.

Är det en utopi och tro 
att vi ska få helt mobb-
ningsfria skolor i Sverige?

– Nej, det är ingen utopi, 
det får inte vara det. Det är 
ett rättesnöre, en rättsregel. 
Det finns mobbningsfria 
skolor. Mobbning kan ske 
fysiskt, verbalt eller numera 
även elektroniskt via Face-
book, chat och liknande.

Vad är mobbning?
– Mobbning är upprepade 

kränkningar, där förtryck-
aren har ett klart uppsåt att 
göra illa. Det är en medveten 
handling som upprepas över 

tid där det uppstår en mak-
tobalans mellan förtryckaren 
och offret.

– I skollagen råder noll-
tolerans mot kränkning. På 
frågan om vi kan få mobb-
ningsfria skolor blir svaret 
ja. På frågan om vi kan få 
helt kränkningsfria skolor 
är svaret nej. Så länge vi har 
med människor att göra så är 
det en utopi. Det som avgör 

kvaliteten på en skola är om 
verksamheten reagerar när 
en kränkning uppstår, så att 
det inte fortskrider och ut-
vecklas till mobbning.

Christer Olsson poängte-
rar att skolornas arbete mot 
mobbning och kränkning 
aldrig får upphöra. 

– Eleverna skiftar stän-
digt, det sker en genom-
strömning av barn varje 
terminsstart. En skola som 
tagit fram en handlingsplan 

och slår sig till ro är precis 
lika sårbar som ett fotbolls-
lag som precis har gjort mål. 
Arbetet mot mobbning ska 
ständigt pågå och integreras 
utan att man tänker på det. 

Under föreläsningen i 
Folkets Hus kommer Chris-
ter Olsson informera om 
vilka rättigheter elever och 
föräldrar har och vilken skyl-
dighet skolpersonal har om 
det förekommer mobbning 
på en skola.

– Skollagen är tydlig i det-
ta avseende, att skolan har 
en anmälningsplikt och en 
handlingsplikt. All personal 
som får kännedom om att en 
elev anser sig vara kränkt i 
verksamheten har skyldighet 
att informera rektor/försko-
lechef. Dessa har i sin tur en 
skyldighet att informera sin 
huvudman, exempelvis ut-
bildningsförvaltningen i en 
kommun eller en ägare om 
det rör sig om en privat för-
skola/skola.

Hur ska man som för-
älder veta om ens barn är 
utsatt för mobbning?

– Det finns vissa givna 
tecken, när det sker en plöts-
lig förändring hos barnet. 

Det kan vara omotiverade 
morgonsjukdomar som il-
lamående och huvudvärk. I 
själva verket är det inte omo-
tiverat, men barnet väljer att 
inte berätta huvudskälet.

Varför?
– De skäms och tror att 

det är deras eget fel. Huvud-
skälet är skam, men det finns 
också ett stänk av rädsla.

Föreläsningen med Chris-
ter Olsson, som är gratis, 
anordnas av Ale kommun 
tillsammans med studieför-
bunden Studieförbundet 
Vuxenskolan, ABF och NBV.

JONAS ANDERSSON

– Christer Olsson föreläser i Nols Folkets Hus
Om mobbning och kränkning

Christer Olsson kommer till 
Nols Folkets Hus tisdagen den 
24 mars för att föreläsa om 
mobbning och kränkning och 
för vänskap och omsorg.

Mobbning kan 
ske fysiskt, 
verbalt eller 
numera även 

elektroniskt via Face-
book, chat och liknande.
CHRISTER OLSSON

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 10 mars
Bostadsinbrott
Bostadsinbrott i Bohus. 
Okänd gärningsman krossar 
ett källarfönster och tar sig 
in i huset. Halsband, kon-
tanter samt en kamera med 
diverse utrustning tillgrips. 

Onsdag 11 mars 
Våld mot tjänsteman
På Skepplandavägen grips 
en person strax efter 
klockan nio på morgonen. 
Kontrollanter får problem 
med en man som inte kan 
uppvisa giltigt färdbevis 
ombord på en buss. Det är 
mycket stökigt och mannen 
har knuffat till kontrollan-
terna. När polispatrullen 
kommer till platsen kan 
man även konstatera att 
mannen påvisar tydliga 
tecken på drogpåverkan. 
Mannen, som är i 25-års-
åldern och hemmahörande 
i Nödinge, grips. Han är 
misstänkt för våld och hot 
mot tjänsteman samt brott 
mot narkotikastrafflagen. 

Torsdag 12 mars
Läsplattor tillgripna
På Båtsmansvägen i 
Älvängen ser vittnen ett 
pågående inbrott på en 
förskola. Tre killar har 
kommit till platsen i bil och 
två av killarna har krossat 
ett fönster och gått in. En 
bärbar dator och tre läs-
plattor tillgrips.

Söndag 15 mars
Inbrott
Inbrott på Repslagarmuseet 
i Älvängen. En del av fasa-
den bryts upp. Oklart vad 
som tillgripits.

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

ÄLVÄNGEN. Kommun-
ledningen har beslu-
tat att utöka antalet 
trygghetsvandringar i 
kommunen.

Istället för som tidiga-
re en gång om året ska 
det ske vid fyra tillfäl-
len.

Onsdagen den 8 april 
samlas tjänstemän med 
olika professioner för 
att skapa sig en bild av 
hur det ser ut på trygg-
hetsfronten för pend-
lande medborgare.

Tjänstemannatrygghets-
vandring är nytt koncept där 
personal från Ale kommun 
går samman med represen-
tanter från Västtrafik, Poli-
sen, räddningstjänsten, SJ, 
Västtrafik och Trafikverket. 

Ungdomar och pensionärer 
har också bjudits in att när-
vara liksom Ale DHR.

– Kommunledningen an-
ser att trygghetsvandringar 
är en bra brottsförebyggan-
de metod. Jag har fått fria 
händer att pröva nya förfa-
ringssätt och därför har jag 
denna gång valt att samla ett 
gäng tjänstemän som på oli-
ka sätt har trygghetsfrågorna 
på agendan i sina respektive 
uppdrag, säger Lotti Klug, 
brotts- och säkerhetshand-
läggare i Ale kommun.

– Vi har tillsammans be-
stämt oss för att göra en 
trygghetsvandring på våra 
pendelstationer en helt van-
lig vardagskväll. Allmänhet-
en är givetvis välkommen att 
hänga på oss, eller att kom-
ma och prata med oss, men 
denna gång bjuds de inte in 
specifikt. Syftet är istället att 

vi tjänstemän ska nätverka 
och ge varandra input uti-
från våra olika roller i kom-
munens geografiska område, 
säger Lotti.

Trygghetsvandr ingen 
inleds på Älvängens rese-
centrum. Färden går sedan 
söderut med pendeln till 
Nödinge.

– Vi kommer att kartläg-
ga området vid stationen, 
men också på Ale Torg. När 
det är klart åker vi vidare 
till Göteborg eftersom det 
är en vanlig destination för 
kommunens ungdomar inte 
minst.

Vandringen kommer att 
dokumenteras med proto-
kollsanteckningar och bilder. 
Eventuellt upptäcks brister i 
tryggheten som behöver åt-
gärdas.

– Vi kommer göra att göra 
fler vandringar av den här 

sorten i framtiden och jag är 
oerhört glad över den positi-
va respons som de olika par-
terna visat. Jag inbillar mig 
att detta koncept är tämligen 

unikt och tror att detta kan 
bli en värdefull lärdom för 
oss alla, avslutar Lotti Klug.

JONAS ANDERSSON

En trygghetsvandring bestående av tjänstemän med olika pro-
fessioner kommer att äga rum onsdagen den 8 april. Vandringen 
utgår från Älvängens resecentrum.  

Trygghetsvandring vid pendelstationerna

www.volkswagen.se

Passat Sportscombi 2.0 TDI 190 DSG 4MOTION GT 

Pris 332 900 kr.   

Nya Passat.  
Anpassad för svensk vinter.

Utrustad med bland annat: 
• DSG-växellåda med dubbla kopplingar • Lättmetallfälgar 17" Soho • Dekorpaneler i 
borstad Aluminium • Färddator Premium • Klädsel Läder/Alcantara • Mode Select kör-
profilsval • Adaptiv farthållare (ACC) med Front Assist och City Emergency Brake • 3-zons 
klimatanläggning, Climatronic • ErgoComfort-stol • Keyless GO • Radio Composition 
Media med pekskärm

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

 
4MOTIONFYRHJULSDRIFT 

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62010 
www.bilab.seDet lönar sig att åka några mil för en bra affär 

 PER MÅNAD *

VOLKSWAGEN

SERVICE
99 KR. 
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NÖDINGE. Gunilla 
Dörner Buskas är ny 
utvecklingschef i Ale 
kommun sedan ett par 
månader tillbaka.

Hon kommer närmast 
från en anställning som 
enhetschef på Migra-
tionsverket.

– Jag attraheras av 
utvecklingsfrågor. Ale 
befinner sig i ett spän-
nande skede, går från 
tidigare brukssamhällen 
till att vara en modern 
grannkommun till Göte-
borg.

Lokaltidningen träffar Gu-
nilla Dörner Buskas på kom-
munhuset i Nödinge. Hon 
har så smått börjat bli varm 
i kläderna och ser onekligen 
ut att trivas på sin nya arbets-
plats.

– Jag omges av väldigt 
duktiga medarbetare, det är 
ett kreativt gäng som det är 
roligt att jobba tillsammans 
med.

Ale var tidigare ett okänt 

blad för Gunilla Dörner 
Buskas, något som hon pas-
serade på väg till vänner i 
Göta eller i samband med 
något möte som aktiv fritids-
politiker.

– Men jag visste var Älve-
vi idrottsplats låg eftersom 
min son spelade fotboll med 
Älvängens IK i fjol, skrattar 
Gunilla.

Gunilla är född och upp-
växt i Rockhammar, en li-
ten by mellan Örebro och 
Lindesberg. Efter avslutade 
gymnasiestudier läste hon 
juridik. Gunilla har arbetat 
på Invandrarverket, numera 
Migrationsverket, i två olika 
omgångar. Däremellan har 
hon också tjänstgjort på Gö-
teborgs Universitet.

Hur hamnade du i Ale?
– Jag såg annonsen och 

tänkte att jag måste söka 
jobbet. Utvecklingsfrågorna 
drog liksom verksamhetens 
art. Den offentliga sektorn 
är viktig och att som tjäns-
teman få spela en roll, att 
förändra livsvillkoren för 
människorna som bor här, 

att bidra till att skapa ett 
ännu bättre samhälle är sti-
mulerande. Vi ska inte för-
valta det vi har utan ska bli 
bättre hela tiden. 

– I det här sammanhang-
et måste du orka vara lång-
siktig. Det kan ibland vara 
långa processer, men för den 
sakens skull behöver de inte 
vara sega. Det gäller att ha 
kraft i dem.

Ditt första intryck av 
Ale?

– Det är en kommun där 
det händer saker, det är stän-
digt något på gång.

Ditt specifika uppdrag 
som utvecklingschef?

– Vi pratar om en hållbar 
utveckling. I det här fallet 
handlar det om social, eko-
nomisk och ekologisk håll-
barhet. Tidiga samordnade 
insatser är en jätteviktig 
del. Vi ska gå i takt med den 
strategiska målsättning som 
kommunen har satt upp.

– Samverkan är ett nyck-
elord, att arbeta tvärsekto-
riellt och jobba långsiktigt. 

Om du ska beskriva dig 

själv som person?
– Engagerad, envis och 

drivande. Jag tillhör den ka-
tegori av människor som lätt 
blir nyfiken på det jag tyck-
er är intressant och som jag 
håller på med.

Om du haft ett annat 
yrke?

– Då hade jag nog arbetat 
inom det naturvetenskapliga 
området, biologi har alltid 
intresserat mig.

JONAS ANDERSSON

Gunilla Dörner Buskas är ny utvecklingschef i Ale kommun.

– Gunilla trivs på sin nya arbetsplats
Är med och utvecklar Ale kommun

GUNILLA DÖRNER BUSKAS

Ålder: 47.
Bor: Hisingen.
Familj: Gift, två barn, en 
dotter på 21 och en son 
på 19.
Intressen: Ungdomarnas 
idrott, politik och samhälls-
utveckling.
Drömresa: Varma platser 
med vatten och långa sand-
stränder.
Ser på tv: Nyheter, sport och 
The Big Bang Theory.
Lyssnar på: Bowie och 
Springsteen.

ÄLVÄNGEN. Närhälsans 
Barnavårdscentral vill 
erbjuda mer än bara re-
gelbundna hälsobesök.

Numera finns kurser 
i Barn-HLR och späd-
barnsmassage.

– Vi har fått jättepo-
sitiva reaktioner på de 
utvärderingar vi har 
haft, förklarar distrikts-
sköterska Lisa Hassel.

Det är Lisa som ansvarar för 
spädbarnsmassagen. Hon är 
utbildad via IAIM (Interna-
tional Association of Infant 
Massage).

– Spädbarnsmassage är 
en kurs som omfattar fem 
tillfällen. Barnet ska vara un-
der åtta månader vid kursens 
slut. Det handlar om stryk- 
och stretchövningar som är 
en mjuk stretching för be-
bisen och som ökar kropps-
medvetenheten, säger Lisa 
Hassel.

Varför spädbarnsmas-
sage?

– Det finns framförallt 
fyra fördelar att lyfta fram; 
det ger ett bra samspel mel-
lan barnet och föräldern, det 
ger viss avslappning och viss 
smärtlindring samt att det är 

stimulerande för barnet.
Två kurser har redan ge-

nomförts och en tredje är på 
gång, med start onsdagen 
den 1 april.

– Massagen kan anpassas 
för det växande barnet, det 
ger jag också tips om, poäng-

terar Lisa Hassel.
Hennes kollega Hanna 

Rothelius är kursledare i 
Barn-HLR (Hjärt-lungrädd-
ning), 0-16 år. Svenska rådet 
för hjärt-lungräddning har 
tagit fram ett utbildnings-
material vilket innebär att 

samma kurs tillämpas över 
hela landet.

– Det finns en del grund-
läggande saker som skiljer 
sig mot Vuxen-HLR. Inblås-
ningen är avsevärt mycket 
viktigare på barn. Man star-
tar dessutom med HLR och 

larmar sedan, säger Hanna 
Rothelius.

Plötsligt luftvägsstopp 
utgör också en del av utbild-
ningen, vad man ska göra när 
barn sätter i halsen.

– I motsats till massagen 
då barnet är med, så sker 

HLR-kursen utan barns 
medverkan. Vi använder oss 
uteslutande av dockor. Kur-
sen är ett tillfälle á tre tim-
mar, säger Hanna Rothelius. 

Nästa kursstart är även 
här 1 april.

JONAS ANDERSSON

– Kurser 
erbjuds på 
Närhälsan 
i Älvängen

Barn-HLR och spädbarnsmassage

Lisa Hassel och Hanna Rothelius arbetar på BVC Närhälsan i Älvängen, som erbjuder kurser i spädbarnsmassage respektive Barn-HLR.
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Vad är Årets Frisör för 
någon tävling?
– Sedan 2004 är Frisörföre-
tagarna stolta arrangörer av 
Årets Frisör. I år genomfördes 
tävlingen för tionde gången. 
Det är fyra nominerade i res-
pektive kategori. Jag tävlade 
i Årets nykomling, som är 
öppen för utbildad frisör upp 
till 24 år, samt elev i färdigut-
bildning på salong. Två olika 
modeller ska fotograferas med 
två bilder på varje modell. Bi-
dragen bedöms av en jury ef-
ter färg- och klippteknik samt 
styling.

Din känsla när det förkun-
nades att du var vinnaren?
– Det kändes helt otroligt, 

nästan overkligt. Halva per-
sonalstyrkan från salongen var 
på plats och vi hade verkligen 
anledning att fira. Vi vann 
nämligen fyra av de sex priser 
som vi var nominerade till och 
kunde vinna.

Berätta om ditt vinnande 
bidrag?
– En stilren frisyr, inte så 
mycket detaljer. Trendigt på så 
sätt att det är hårda och skarpa 
kanter i kombination med pas-
tellfärger som ligger i tiden.

Vilka egenskaper utmärker 
en duktig frisör?
– Du ska vara lyhörd, nog-
grann, social och trevlig. Det 
är bra egenskaper.

Vem i hela världen skulle 
du vilja frisera?
– Oj, det var svårt. En kändis 
tror jag, kanske Lady Gaga.

Var det självklart att du 
skulle bli frisör?
– Som liten så fanns det ing-
et annat, sedan kom en period 
när jag inte riktigt visste vad 
jag ville bli. När det blev dags 
att välja till gymnasiet så tveka-
de jag aldrig.

Vad är det bästa med fri-
söryrket?
– Att det är socialt. Sedan gil-
lar jag att vara kreativ, du får 
utlopp för din fantasi.

Vårens trend?
– 70-talet har kommit tillbaka. 
Benor har varit och är väldigt 
trendigt. Mycket pasteller lär 
vi se hos damerna i vår.

JONAS ANDERSSON

Armina blev 
”Årets nykomling”

Årets Frisör avgjordes i Stockholm förra helgen.
I kategorin Årets nykomling gick segern till Armina Duracak.

Bohustjejen belönades med en vacker statyett och ett diplom.

ARMINA DURACAK

Ålder: 21.
Bor: Bohus.
Arbete: Frisör på Victor 
Noblesse i Göteborg, som 
flyttade in i nyrenoverade 
lokaler den 1 mars i år.

Familj: Mamma, pappa och 
storebror.
Stjärntecken: Stenbock.
Äter helst: Fräscha sallader.
Ser på tv: Komediserier.
Drömresa: Japan.

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

Vi har koll  
på Ale!

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

Koll på läget

Sandra Andersson Niclas Hylander
 

Marie Engström
 

Lars-Erik Eriksson

Danijela Todorovic Peter Eriksson Daniel Eriksson  
 

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

Vi finns

nu i nya lokaler

på Ale Torg 16, 

Nödinge.

Välkomna!
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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

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

LÖDÖSE. Lödöse hade 
ett bidrag med i lörda-
gens final av Melodifes-
tivalen.

Klara Olsson medver-
kade som kameraassis-
tent på Friends Arena.

– Fantastiskt kul att 
befinna sig mitt i hetluf-
ten. Dessutom väldigt 
lärorikt, säger Klara 
Olsson.

Klara Olsson, 18 år från 
Lödöse, medverkade på 

helgens final i Melodifesti-
valen. Klara går tredje året 
på NTI-gymnasiet i Göte-
borg estetiska programmet, 
inriktning estetik och media 
med fördjupning i film- och 
tv-produktion. Tillsammans 
med klasskamraten Sara 
Helsén åkte Klara till Stock-
holm i slutet av förra veckan.

Ett flertal elever från sko-
lan fick chansen att prak-
tisera som assistenter vid 
Melodifestivalens deltävling 
i Göteborg för några veckor 
sedan.

– Efteråt hörde de av sig 

till mig och Sara och frågade 
om vi även var intresserade 
av att jobba på finalen, säger 
Klara Olsson.

Efter examen från 
NTI-gymnasiet senare i vår 
hoppas båda tjejerna på att 
fortsätta på den inslagna vä-
gen.

– Ja, absolut! Jag kommer 
antingen börja jobba eller 
plugga vidare inom film och 
tv. Vi får se vad det blir, av-
slutar Klara Olsson.

JONAS ANDERSSON

Klara Olsson (t h) från Lödöse, tillsammans med klasskamraten Sara Helsén, på väg upp till lörda-
gens final i Melodifestivalen. Tjejerna, som går tredje året på NTI-gymnasiet i Göteborg, hade upp-
draget som kameraassistenter.

Klara från Lödöse deltog 
på Melodifestivalen
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NÖDINGE. Verksam-
heten smygstartade 
redan i förra veckan.

I måndags var det 
emellertid dags för offi-
ciell invigning.

Nu går det att besikti-
ga bilen även i Nödinge.

ClearCar var först med en 
besiktningsstation i Ale när 
företaget öppnade en en-
het i Älvängen förra våren. 
Besiktningsstation nummer 

två i kommunen har samma 
ägare.

– Vi har fått en fantastisk 
respons i Älvängen och kän-
de att det fanns ett uppdämt 
behov av en besiktningssta-
tion även lite längre söderut 
i kommunen, förklarar John 
Eskandar som ansvarar för 
anläggningen i Nödinge.

ClearCar har hyrt in sig i 
lokalerna tillhörande Everts 
Bilverkstad på Rödjans väg. 
Ett utmärkt läge enligt John 
Eskandar.

– Absolut! Folk känner 
till Mekonomen och Everts 
Bilverkstad sedan tidigare, 

så lokaliseringen går inte att 
klaga på.

ClearCar erbjuder drop in 
för dem som önskar, men det 
går så klart också att förboka 
tid via företagets hemsida.

– Tillgängligheten är vårt 
signum, vi vill komma när-
mare våra kunder. Det ska 
vara enkelt att besiktiga bi-
len.

Har du hunnit serva 
några kunder?

– Jajamän, en hel del. Ny-
ligen var det ett par ortsbor 
som var ute och promene-
rade och insåg att vi hade 
öppnat. En timme senare var 

parets två bilar besiktigade 
och klara. 

Känner du till Nödinge 
sedan tidigare?

– Nej, det gör jag inte. 
Jag har jobbat en period i 
Älvängen innan allting blev 
klart här. Jag tycker det 
verkar vara en fin ort med 
många trevliga människor.

Ett råd på vad man bör 
tänka på innan en besikt-
ning?

– Gå igenom ljuslyktor 
och se till att varningstri-
angel finns på plats. Det är 
onödiga anmärkningar att få, 
avslutar John Eskandar.John Eskandar hälsar välkommen till ClearCars nya besiktnings-

station i Nödinge.

Klart för besiktning i Nödinge

NÖDINGE. Alla ale-
ungdomar födda 1998 
och 1999 ska erbjudas 
feriejobb.

Feriejobben fördelas 
på tre perioder under 
juni, juli och augusti.

– Varje feriearbetare 
ges möjlighet till 75 tim-
mars arbete, förklarar 
Lillie Östlund, feriesam-
ordnare på Arbetsmark-
nadsenheten.

Det har tagits ett politiskt 
beslut om att ge alla ungdo-
mar födda 1998 eller 1999, 
som är skrivna i Ale kom-
mun, möjligheten till ett 
feriejobb under tre veckor, 
någon gång under perioden 
vecka 25-33.

– Totalt rör det sig om 
närmare 600 ungdomar som 
har behörighet att söka. Vi 
infriar nu vårt vallöfte om 
sommarjobb till alla. Det har 
hela tiden varit vår politiska 
ambition att återställa antalet 
platser till en högre nivå än 

vad som har varit fallet under 
de senaste åren. Detta är en 
långsiktig satsning, fastslår 
Monica Samuelsson (S), 
ordförande i Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden.

Sätts på prov
– Första året sätts organi-
sationen verkligen på prov 
med att rodda detta på bästa 
sätt. Naturligtvis kommer 
merparten av jobben att 
fördelas inom kommunens 
olika sektorer, men förhopp-
ningen är att det även finns 
privata företagare som ser 
värdet i att få extra hjälp på 
sin arbetsplats under som-
maren, säger Monica Samu-
elsson.

Lillie Östlund och hennes 
kollega Louise Söderström 
är i full gång med att besöka 
kommunens företagare. Hit-
tills är det klart med 75 plat-
ser inom den privata sektorn.

– Fler jobb är på gång då 
det är ett antal företagare 
som ska återkomma till oss. 
Sista dagen att anmäla ferie-

platser är den 29 mars. Det 
är kommunen som betalar ut 
lönen, ansvarar för försäk-
ringen och annan adminis-
tration. Det som företaget 
behöver tänka på är att ha 
en tillgänglig, erfaren hand-
ledare. Handledaren ska gå 
igenom arbetsuppgifterna 
och finnas till hands under 
hela perioden, betonar Lillie 
Östlund och tillägger:

Extra resurs
– Feriearbetaren får inte 
ersätta ordinarie personal, 
utan ska vara en extra resurs. 
Ungdomarna är oftast väl-
digt kreativa och kan säkert 
komma med många inspel 
på lämpliga arbetsuppgifter. 
Som företagare gäller det att 
tänka brett och ta vara på en 
extra resurs under ett antal 
sommarveckor.

Ungdomar som vill ha fe-
riearbete anmäler sig via Ale 
kommuns hemsida. Ansökan 
kommer att vara öppen 25 
mars-15 april.

– Den sökande uppmanas 

också att skriva ett person-
ligt brev, inget CV utan bara 
några rader om sig själv. Det 
är för att underlätta match-
ningen, så att vi i den mån 
det går kan uppfylla valet av 
arbetsplats utifrån ungdo-

mens önskemål och intresse, 
säger Lillie Östlund.

Feriearbetaren kommer 
att erhålla en lön, inklusive 
semesterersättning, på 72.80 
kronor i timmen. Ale kom-
mun har avsatt närmare fyra 

miljoner kronor i budgeten 
för satsningen på sommar-
jobb.

JONAS ANDERSSON

Ale satsar – feriejobb till alla!

Feriesamordnare Lillie Östlund och Louise Söderström tillsammans med Jörgen Östman, chef på 
Arbetsmarknadsenheten. Tillsammans ansvarar de för administrationen av årets feriejobb till alla 
aleungdomar födda 1998-99.
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Keillers damm i Surte - Hållbart Boende - Nära City

För mer information kontakta Ulla Andersson på m2, 072-309 31 00
www.green-village.com

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se



Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...

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

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

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

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

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

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

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

Försäljning & service
Nyckeltillverkning
Ring 0303-74 86 11 eller 

besök oss på Göteborgsvägen 94 i Älvängen

AUKTORISERD 
MAN-VERKSTAD

...och är ackrediterade av Swedac för efterkontroll 
och släckning av 2:or från bilprovningen.

PERSONBILAR • LASTBILAR • SLÄPVAGNAR • TRAILERS

Vi utför service av AC samt 
alla typer av reparationer...

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

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

Titta gärna in i vår välsorterade VVS-butik

Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er

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

Bilverkstad

Gäller allt i butik och lager hela helgen.
Erbjudandet gäller på reservdelar och biltillbehör den 28-29 maj, 
kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.

Nödinge Rödjansväg 2, Tel. 0303-350 990

Öppet Lördag 9.00-15.00, Söndag 11.00-15.00

SKEPPLANDA

Gäller allt i butik och lager hela helgen.
Erbjudandet gäller på reservdelar och biltillbehör den 28-29 maj, 
kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.

Nödinge Rödjansväg 2, Tel. 0303-350 990

Öppet Lördag 9.00-15.00, Söndag 11.00-15.00

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

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

2:a på besiktningen?
Vi reparerar och ombesiktigar

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or

5598/01
ISO/IEC 17020 (B)

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er

Vi harBildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

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

www.mecaalvangen.se

Bygg & Interiör Ale AB
0706-561327

www.biaab.se

- Vi hjälper dig med lösvirkeshus
och monteringshus.

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

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

VOLVO NÄRSERVICE ALE

Allt inom byggnAds-
plåtslAgeri!

Vi hjälper dig även med rotavdraget

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

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

LEDIG 
ANNONSPLATS!



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!
VILL DU SPELA FOTBOLL MED OSS

kom upp till Vimmervi

Vi har lag från pojkar och flickor födda 2008
-------------------------------------------------------

Vi tränar
Måndag

17:30 P05 och P01/19:00 P02/20:30 A-lag
Tisdag

17:30 P03/19:00 B-lag/20:30 Oldboys
Onsdag

17:30 P04/19:00 P01
Torsdag

17:30 F0304/19:00 F9900/20:30 A-lag
Lördag

10:30 P06
Söndag

09:00 F0708/10:30 P07/12:00 P08/15:00 F0506

NÖDINGE– SÅ KLART

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll
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ALE. Vem får kalla sig 
bäst i Ale i innebandy 
på herrsidan?

För tillfället har Surte 
IS IBK satt sig i förarsä-
tet, men rivalerna i Ale 
IBF tänker sig ett snabbt 
tronskifte efter lörda-
gens derbyfest i Ale 
Kulturrum.

– Storebror kommer 
att få kriga enormt för 
att mota bort lillebror, 
säger Surtetränaren 
Tobbe Engström.

På lördag spelas den näst 
sista omgången i herrarnas 
division 3. Surte IS IBK har 
kopplat greppet om seriens 
bronsplats, men Ale IBF är 
hack i häl. Derbyt på lördag 
sr ut att avgöra vem som får 
titulera sig bäst i Ale och 
matchen förväntas spelas in-
för 300 vittnen.

Båda lagen har varsin 
fruktad skyttekung, Fredrik 
Herlogsson (FH) i Ale IBF 
och Daniel Dahlman (DD) i 
Surte IS IBK. Herlogsson har 
stänkt in 34 mål och Dahl-
man 29. Alekuriren har pratat 
med båda inför derbyt som 
är på alla innebandyvänners 
läppar.

Vad talar för er i derbyt?
FH: – Vi har många års ru-

tin av innebandy på den här 
nivån och även ett snäpp hö-
gre upp. Det har inte Surte. 
Det som ändå talar mest för 
oss är att vi har hemmaplan. 
Sedan det stod klart att vi inte 
kommer att utmana i toppen 
på serien har målet varit helt 
inställt på tredjeplatsen. Vi 
kommer att vara laddade till 
tusen. 

DD: – Ale har ingen bra 
form efter jul. Funkar inte 
deras förstalina vinner vi. Vår 

trupp har fler målskyttar och 
vi är inte lika beroende av en-
skilda spelare. Faktum är att 
det är mycket som talar för 
oss, även om det verkar som 
att Ale är lite grann på gång 
igen... 

Vem fruktar ni mest?
FH: – Det är ”Dalle” det 

handlar om. Får han en chans 
är det mål. Hyperfarlig. Vi 
får hålla ett par extra ögon på 
honom.

DD: – Tja, det är inte så 
svårt. ”Bysen” (Fredrik Her-
logsson)  och Mattias Hans-
son är de som öser in poäng. 
De har ett bra samspel och 
hittar varandra bra. Vi måste 
bevaka dem.

Hur ser segerreceptet ut?
FH: – Jag tror första målet 

blir viktigt. Kan vi få ett tidigt 
ledningsmål tvingas  de flytta 
upp och jaga. Då tror jag vi 
kan bli svårslagna. 

DD: – Ett högt tempo hela 
matchen, egentligen precis 
som vi inledde hemma i för-
ra derbyt. Det känns som att 
vi har bättre kondition och 
i våra bästa stunder även ett 
högre tempo, men det gäller 
att orka i 60 minunter. Sedan 
gäller det att vi ligger rätt i 
defensiven mot deras första-
femma.

Varför är det här derbyt så 
viktigt?

FH: – Vi ska visa att vi är 
bäst i kommunen och fortfa-
rande den ledande klubben. 
Med vår historia ska vi vara 
bättre, men det blir ett krig 
utan dess like. Surte har gjort 
en kanonsäsong och det spor-
rar oss att visa vilka som ändå 
regerar.

DD:   – Jag tycker vi har 
varit bra hela säsongen med 
några få undantag och det 

vore kul att få kröna året med 
att titulera sig bäst i Ale. Det 
är bara seger som gäller. 

En sista hälsning till era 
motståndare?

FH: – Lycka till, må bästa 
lag vinna!

DD: – Lycka till, hetast 
vinner!

När första derbyt spelades 
i en fullsatt Bohushallen i de-
cember förra året kokade are-
nan. Klubbarna hoppas själv-
fallet återigen på fullt hus.

– Det vore fantastiskt kul 
om vi kunde fylla Ale Kul-
turrum och bjuda på bra 
innebandy. Förutom att vi 
lyckades vända och vinna 
förra gången var det också 
en enormt rolig upplevelse. 
Det blir inte så många sådana 
matcher under en hel karriär, 
säger Fredrik Herlogsson.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

FOTBOLL

INNEBANDY

HANDBOLL

BASKET

Träningsmatcher
Ytterby IS – Ahlafors IF 0-0

Stenkullen – Skepplanda BTK 0-3 
(0-2)
Mål SBTK: Jonas Rhodén, Linus Carlsson, 
Patrik Skånberg.

Division 3 Göteborg
Pixbo Wallenstam Ale IBF 6-7 
(1-4, 3-3, 2-0)
Mål Ale: Fredrik Herlogsson 3, Linus 
Holm 2, Martin Eriksson och Mattias 
Hansson 1 vardera. 
Matchens kurrar: Linus Holm 3, Fredrik 
Herlogsson 2, Tobias Hellman 1.

Surte IS IBK – IBF Göteborg 8-4 
(2-0, 2-1, 4-3)
Mål SIS: Daniel Dahlman 2, Pontus 
Jonsson 2, Henrik Kanevid, Daniel 
Antonsson, Niklas Pettersson och Almir 
Mehmedagic 1 vardera. Matchens kurrar: 
Henrik Kanevid 3, Daniel Antonsson 2, 
Oliver Engström 1.

Älvstranden 20  90 53
Burås IK 20  95 52
Surte IS IBK 20  20 36
Ale IBF 20  3 35
Myggenäs IBK 20  25 33
IBK Walkesborg 20  -3 31
FBC Lerum 20  -9 30
Herrestads AIS 20 -14 22
Partille IBS 20 -34 22
Västra Frölunda 20 -66 16
Västra Frölunda 20 -51 16
Pixbo Wallenstam 20 -38 12
IBF Göteborg 20 -69 3

Kval till division 1, damer 
Surte IS IBK – Tvååkers IBK 1-6 
(0-1, 1-2, 1-3)
Mål SIS: Carolina Björkner. 
Matchens kurrar: Lisa Persson 3, Jenni 
Tikkanen 2, Sofie Karlsson 1.

Division 4 Göteborg västra 
Backa Skältorp – Ale IBF 28-33 
(15-16) 
Mål Ale: Joakim Samuelsson 8, Simon 
Liljeblad 8, Marcus Ahlbom 6, Jonathan 
Franzén 5, Michael Strigelius 3, Per 
Johannesson 2, Nicolas Myrén 1. 
Matchens kurrar: Simon Liljeblad 2, 
Markus Ahlbom 1. 

Ale HF 15  146 30
Backa Skälltorp 14  75 24
Baltic 14  29 17
OLDRIK 14  18 17
415 Östra Göteborg 15  12 13
HK Kelt 15 -27 12
HP Kongelf 14 -21 8
Wassarna HK 14 -143 6
Chalmers HK 15 -89 3

Division 2 västsvenska västra dam
ÖHK Göteborg – Nödinge SK 44-25
Mål NSK: Ingen uppgift.
Matchens kurrar: Lisa Mathiasson 2, Sofia 
Ström 1.

HK Aranäs 24  168 44
ÖHK Göteborg 23 236 43
Alingsås HK 23 114 33
Stenungsunds HK 23  82 31
Kv IK Sport 23    2 27
IK Baltichov 23    7 23
Borås HK 84 23 -52 22
415 Östra Göteborg 23 -16 19
Torslanda HK 23 -51 15
Nödinge SK 23 -50 14
Kärra HF 23 -90 13
Göteborg Finest IK 23 -96 12
HK Varberg 23 -254 4

HU13
Ale Basket - KFUM Gbg Vit         46 -28
HU17
Uddevalla Basket - Ale Basket  57 - 83
HU14
Onsala Pirates - Ale Basket F01  89 - 25
H div 4
Ale Basket - Tynnered Basket   73 - 80

Kommunslaget!

Ales skyttekung, Fredrik Herlogsson, stod under hård bevakning i första derbyt, men när slaget 
var över var han ändå tvåmålsskytt och Ale stod som segrare med 10-4. När lagen möts i säsong-
ens andra derby på lördag är det Surte som är först i tabellen, men det skiljer bara en pinne...

– Laddat derby mellan Ale IBF och Surte IS IBK

Båda laddade upp med seger
BOHUS. Surte IS IBK och 
Ale IBF laddade upp in-
för derbyt med progra-
menliga segrar.

Tabelljumbon IBF 
Göteborg var chanslöst i 
Surtes hemmaborg.

Ale besegrade Pixbo 
Wallenstam med udda-
målet.

IBF Göteborg kom till spel 
med ett till stora delar rent 
juniorlag och bjöd inled-
ningsvis hårt motstånd, men 
som vanligt tröt tålamodet 
och den avgörande rutinen. 
Surtes Oliver Engström 
gjorde några svettiga rädd-
ningar under de första minu-
ternas anstormning.

– Vi spelade klokt och 
med tiden kom utdelningen. 

Det kunde gått snett om de 
fått hål på oss i början, men 
vi har bra kontroll på match-
bilden, menar tränare Tob-
be Engström som inte gör 
någon hemlighet av att allt 
fokus för tillfället ligger på 
lördagens derby.

– Ale är favoriter. De har 
varit med länge och såväl la-
get som klubben bär på ru-
tin i massor. Det såg vi inte 
minst senast, men jag hävdar 
att vi är flera klasser bättre 
nu. Vi spelar med ett helt an-
nat självförtroende och har-
monin är på topp i laget. Det 
ska bli fruktansvärt roligt, 
om möjligt ännu häftigare 
än i december och vi har allt 
att vinna. Ingen hade kunnat 
tro att Surte skulle vara med 
och slåss om tredjeplatsen i 
serien.

Ale IBF bortabesegrade 
Pixbo Wallenstam med ”kla-
ra” 7-6.

– Ja, det låter kanske kon-

stigt, men faktum är att vi 
hade total kontroll på den 
här matchen. Vi hade en 
tremålsledning inför sista 
perioden och släppte in ett 
onödigt mål i slutet som gör 
att det ser mer dramatiskt 
ut än vad som var fallet, sä-
ger tremålsskytten Fredrik 
Herlogsson.

Han kunde också glädja 
sig åt att den ursprungliga 
stommen i laget var tillbaka. 
Här fanns de unga talang-
erna, men också de erfarna 
backarna Tobias Hellman 
och Jonas Antonsson.

– Det ger oss ett helt an-
nat lugn. Jag tror nog att de 
ser fram mot vad som kom-
ma skall också och anmälde 
väl på så vis sitt intresse till 
att medverka i derbyfesten, 
säger Fredrik Herlogsson 
och skrattar.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Daniel Dahlman, notorisk målskytt i Surte, men en gång giftig 
anfallare även i Ale IBF. Nu drabbar lagen samman i ett andra 
derby och det är bara en sak som gäller – att vinna! 
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Division 3 Göteborg
Surte IS IBK – IBF Göteborg 8-4
Pixbo Wallenstam – Ale IBF 6-7

RESULTAT

Vid tisdagens partävling i 
Alvhem deltog 13 par. Medel 
var 120 poäng och följande 
par placerade sig över medel:
1. Elsa Persson/Rikard Johansson      150
2. Eiron Andersson/Marcus Sandberg  137
3. Eva Nyman/Håkan Nyman             127
    Pia Rosén - Inga-Lill Hasselberg     127
    Lilly Carlbom/Curt Nilsson              127
    Ronny Andersson/Torsten Johansson 127
 7. Åke Wänström/Conny Törnberg    126

BRIDGE

www.aleibf.se

 

BÖRJA SPELA

INNEBANDY!

DAMER DIV. 3

ALE KULTURRUM
19 MARS KL 18.30

ALE IBF-LANDVETTER IBK
HERRAR DIV. 3 

ALE KULTURRUM
21 MARS KL 12.15

ALE IBF –SURTE IS IBK
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FOTBOLL I ALE

Tis 17 mars kl 19.30
Forsvallen
Skepplanda – Älvängens IK

Ons 18 mars kl 19.00
Sjövallen
Ahlafors – Jonsereds IF

Fre 20 mars kl 19.00
Forsvallen
Skepplanda – Trollh. Syr

Lör 21 mars kl 12.00
Sjövallen
Ahlafors – Fässbergs IF

Lör 21 mars kl 12.00
Forsvallen
SBTK dam – Qviding FIF

Lör 21 mars kl 13.00
Älvevi
Älvängen – Romelanda UF

Obesegrade!
BACKA. Ale HF satte 
som mål att omgående 
ta sig tillbaka till divi-
sion tre.

Det målet nådde man 
förra veckan.

Inför sista matchen 
kvarstod att gå obese-
grat genom serien – det 
fulbordades i lördags.

Nedflyttningen till division 
fyra var en smärtsam upp-
levelse förra säsongen, men 
ganska snabbt samlade Ale 
HF kraft och satte för första 
gången en sportslig målsätt-
ning. Tillbaka till fyran – 

omgående.
Janne Franzén enga-

gerades från de egna leden 
som A-lagstränare. Sonen 
Jonathan Franzén anslöt, 
Niclas Eriksson återvände 
från allsvenska Heid och Per 
Johannesson, 42, bestämde 
sig för att fortsätta.

Tilläggas bör att stora de-
lar av laget från fjolåret stan-
nade kvar och såg en chans 
till revansch. Så blev det 
också. Med besked. Ale HF:s 
herrar har varit ohotade i se-
rien. De har haft mer spring 
i benen, en bättre inställning 
och en större bredd på trup-
pen. Dessutom har målvak-
terna Hampus Eskilsson 
och David Nielsen domine-
rat i flera av matcherna.

– Jag har haft förmånen 
att träna motiverade och bra 
killar. Vi har gjort det här 
tillsammans och alla har bi-
dragit. Tar vi bort Per, som 
ändå har varit en av våra 

allra bästa, är medelåldern 
runt 22 år. Vi har en grupp 
som är födda 1988 och de får 
nästan kallas pensionärer i 
sammanhanget. Det ser bra 
ut för framtiden, säger Janne 
Franzén nöjt.

Vad väntar i division tre 
nästa år?

– Det är ett hyfsat kliv. 
Skyttet är tyngre, försvaren 
hårdare och målvaktsspelet 
ett helt annat. I trean är det 
svårt att springa hem match-
er. Det kommer att krävas 
mer fysiskt.

I lördags var det serieepi-
log mellan tabellens två 
främsta lag. Backa Skältorp 
hängde med hyfsat i första 
halvlek, men när Ale höjde 
tempot efter paus gick det 
undan.

16 raka segrar och en mål-
skillnad på plus 151 vittnar 
om en överlägsen och obese-
grad seriesegrare.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Simon Liljeblad var på ett strålande spelhumör och gjorde åtta mål. Serieepilogen mot tvåan 
Backa Skältorp blev en uppvisning av suveränerna Ale HF som gick obesegrat genom fyran. 
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– Ale HF fullbordade uppdraget

Division 3 västsvenska västra
Backa Skältorp – Ale HF 28-33 15-16)

HANDBOLL

Älvängen IK:s F-03 
avslutade inomhussäsongen 
på bästa tänkbara sätt när 
Vedums tjejcup avgjordes 
i helgen. Finalen blev en 
intern uppgörelse där ÄIK 
lag 1 drog det längsta strå-
et i straffsparksavgörandet. 
Matchen slutade oavgjort, 

2-2, och den efterföljande 
förlängningen blev mållös.
Det blev med andra ord ett 
angenämt nöje för Älväng-
ens ledare att packa in både 
guld- och silvermedaljörer i 
bilen hem.

ppp

Guld och silver 
till ÄIK i Vedum

- ÄLSKA HANDBOLL

www.laget.se/alehf

MATCH
Div 5 herr

SÖNDAG 22 MARS KL 13.30 
ALE HF– MÖLNDAL/HEID

ÄLVÄNGENS KULTURHUS
Matchsponsorer:

PASSA PÅ ATT SLÄNGA 
DITT RIS NU!

VI SÖKER SPONSORER TILL 
VÅRT PÅSKFYRVERKERI! 

ALLA BIDRAG VÄLKOMNAS.
BG 163-6141 (SKRIV RAKET)

JUST NU 
SAMLAR VI IN RIS TILL 

PÅSKBRASAN 
PÅ FORSVALLEN!

Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

TORSDAG 19 MARS
F02 kl 19.00 Nödinge SK–IK Sävehof

LÖRDAG 21 MARS
DAM DIV 2 kl 16.00 Nödinge SK–Kv IK Sport

SÖNDAG 22 MARS
F04 kl 15.00 Nödinge SK–IK Sävehof
P03 kl 15.50 Nödinge SK–IK Sävehof

VECKANS
MATCHER

ALE KULTURRUM

NÖDINGE IDROTTSHALL

Varmt  
välkommen!
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Tuff kvalstart för Surtes damer
BOHUS. Surte IS IBK:s 
damer var fram till i 
lördags obesegrat på 
hemmaplan.

Tvååkers IBK spräckte 
den sviten i den första 
av två kvalmatcher.

– Inget att säga om. 
De var bättre än oss, 
så är det bara, säger 
tränare Tommi Pasanen 
sansat.

Tvååkers IBK gör en sats-
ning mot division 1 och vann 
sin serie i överlägsen stil. 
Surte som kom tvåa i tvåan 
var således långt ifrån favo-
riter när lagen drabbades 
samman i Bohushallen på 
lördagen. Hemmalaget sak-
nade alla sina tre ordinarie 
centrar, Jessica Ljunggren, 

Linda Karlsson och Nata-
lie Hjertberg.

Gästerna imponerade i 
den första perioden och Lisa 
Persson i Surtes mål fick 
sträcka ut vid ett par tillfäl-
len. Tvååker fick med sig en 
1-0-ledning i paus.

– Det var rättvist. Jag kän-
de ändå att vi var på gång 
och därför var det lite frus-
trerande att vi begick några 
enkla misstag i upptakten 
på andra perioden. Det gav 
Tvååker både 0-2 och 0-3 
innan Carolina Björkner 
kunde reducera för oss till 
1-3. Därefter hade vi bättre 
koll på grejerna och hade ab-
solut inte givit upp matchen, 
berättar Tommi Pasanen.

Inför den tredje perioden 
dröjde sig Surtelaget omed-
vetet kvar i omklädnings-
rummet och straffades med 
en utvisning för fördröjande 
av spelet.

– Det har jag aldrig va-

rit med om förut, men det 
var  svårt att säga emot. Vi 
glömde bort tiden, suckar 
Pasanen.

Tvååker såg också till att 
ta tillvara på det efterföljan-
de numerära överläget. 1-4 
och ridå ner för hemmalaget.

– Det var tungt. Vi fick 
inte alls den starten som vi 
hoppats på i tredje perioden. 
I ett tremålsunderläge var 
vi tvingade att lyfta upp la-
get. Det utnyttjade Tvååker 
effektivt med snabba om-
ställningar och vann rättvist 
slutperioden med 3-0, sum-
merar Pasanen.

Det andra kvalmötet med 
Tvååker sker söndag 29 mars 
och då måste Surte vinna 
med minst sex mål för att 
hålla drömmen om division 
1 vid liv.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Kval till division 1 damer
Surte IS IBK – Tvååkers IBK 1-6

INNEBANDY

Division 2 västsvenska västra
ÖHK Göteborg – Nödinge SK 44-25

HANDBOLL

Emma Asplund och Surtes innebandydamer har sannolikt bara en match kvar att spela. Tvååker 
var minst ett nummer för stora i kvalet.

ÄLVÄNGEN. Ale HF:s 
damer tog på söndagen 
sin åttonde raka seger i 
division 4 Göteborg.

Laget har inte för-
lorat sedan de mötte 
serieledande Mölndal.

På torsdag drabbar 
lagen samman igen.

Inspirerade av klubbens 
framgångsrika herrar ång-
ar även damerna på i fyran. 
Ale HF skuggar för tillfället 
Mölndal. Nu kan även en 
andraplats innebära avance-
mang till division tre, men 
ska man vara på den säkra 
sidan gör laget klokt i att ta 
årets 14:e seger på torsdag.

I söndags var det Byttorps 
IF som fick kröka rygg för 
anfallsglada Ale. Grunden 
till segern lades dock i en på 
nytt mycket säker defensiv. 
Framåt skapade hemmala-
get mängder av chanser och 
trots mängder av missar blev 
segermarginalen till sist hela 
15 mål stor.

Nu gäller det att behålla 
fokus och ladda batterierna. 
På torsdag är det seriefinal 
borta mot Mölndal. Ale HF 
är en poäng bakom och kan 
i händelse av seger toppa ta-
bellen inför den avslutande 
rundan.
Mål Ale: Johanna Sjöholm 5, 
Amanda Franzén 4, Sandra 
Dahlqvist 4, Sara Johansson 
4, Hanna Forsell 2, Josefin 
Sjöholm 2. Matchens kurrar: 
Sandra Dahlqvist 2, Hanna 
Forsell 1.

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

Utrota barncancer.
Din gåva gör skillnad.

barncancerfonden.se
Pg 90�20�90-0

BCF_plugg_118x100.indd   2 2013-04-26   10:30

Ale HF:s damer utmanar i fyran

Division 4 Göteborg damer
Ale HF – Byttorps IF 21-6 (11-4)

HANDBOLL

Johanna Sjöholm svarade 
sin vana trogen för en stabil 
insats i Ale HF:s damlag som 
nu jagar serieseger i division 
4 Göteborg. På torsdag är 
det seriefinal mot Mölndal.
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Nu är det framåt som gäller för Jessica Petersson och Nödinge SK:s damer. Vinn eller försvinn ur 
division två är vad som står på spel när sista omgången spelas på lördag.

Högdramatiskt för Nödinge SK
GÖTEBORG. Upplösning-
en av damernas division 
två västsvenska västra 
blir högdramatisk.

Nödinge SK har en po-
äng till godo på jagande 
Kärra.

– Vi behöver minst en 
pinne hemma mot Kv 
IK Sport, säger tränare 
Mikael Wahlgren.

På lördag avgörs handbolls-

säsongen för Nödinges da-
mer. I potten ligger en plats 
i division två nästa säsong. 
NSK är en poäng före Kär-
ra HF som möter Torslanda 
HK, en match de mycket väl 
kan vinna. Det betyder att 
Nödinge behöver minst en 
poäng i hemmamötet med 
Kv IK Sport.

– Det är alltid roligt att 
spela matcher som betyder 
något, men samtidigt är det 
tufft. Vi måste gå för seger 
även om vi klarar kontraktet 
med en poäng. Det är inte 
mycket att be för, bara in och 
köra. Vi vet vad som gäller, 

säger Mikael Wahlgren.
Nödinge kommer att 

komma till spel med starkast 
möjliga lag, bortsett Johanna 
Kristensson som skadade sig 
i förlustmatchen mot ÖHK 
Göteborg.

– Tråkigt för Johanna. Vi 
hade behövt henne, men vi 
får hitta alternativa lösning-
ar. Vi får tillbaka Michael 
Sjöstrand som var sjuk senast 
och gläds åt det, säger Mika-
el Wahlgren.

Matchen mot Kv IK Sport 
spelas i Ale Kulturrum på 
lördag.

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

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

Hela Ale
visar hjärta!

Nu tar vi krafttag
för en sundare livsstil

och ett starkare
hjärta.

Skicka
”GE 150 HJÄRTATIALE”

till 72 672 där 150 kan
bytas ut mot den summa

som du vill donera.

Insamlingen pågår
t.o.m. 2015-03 31.

Donera
via SMS:

Med hjärtat
i Ale
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Upptäck Brandenburg 
5 dagar i Tyskland

Axxon Hotel ����

’Staden i floden’ – så beskrivs Brandenburg an der Havel. Den 
ligger också omgiven av floden Havel och med en mängd kanaler 
samt större och mindre sjöar. Passa också på att uppleva staden 
Potsdam (55 km), Berlin (87 km) och slottet Oranienburg (88 km).

Pris per person i dubbelrum 

1.749:-
Pris utan reskod 2.049:-

• 4 övernattningar
• 4 x frukostbuffé
• 2 x 2-rätters middag/buffé

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 
17/12 2015. 

1 barn 0-5 år gratis.

2 nätter 1.049:- 
3 nätter 1.399:-
5 nätter 2.199:-

Förtrollande Schwerin
4 dagar i Nordtyskland

NH Schwerin ����  
Schwerin ligger vackert omgivet av både skog och sjö i ett av 
Nordtysklands mest idylliska områden. Besök det vackra renässans-
slottet Schloss Schwerin (5 km) och besök 
Wismar (36 km).

Schloss Schwerin

Pris per person i dubbelrum 

1.849:-
Pris utan reskod 1.999:- 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters middag/buffé
• 1 x välkomstdrink
•  1 x entré till Schloss 

Schwerin

Ankomst: Valfri t.o.m. 29/5 2015. 

1 barn 0-5 år gratis.

2 nätter 1.249:-
4 nätter 2.249:-

Upptäck Brandenburg 

Ölbryggeri i Österrike
8 dagar i Mi� ersill, Salzburgerland
Hotel Bräurup  ����  
På hotellet tar sjunde genera-
tionen av värdfamiljen Sassner 
emot dig när du ankommer till 
Mittersill. Här är den goda his-
torien en del av upplevelsen –  
du blir inbjuden på ölprovning 
på hotellets egna lilla bryggeri. 
Husets bryggmästare blev 2011 
korad till världens bästa öl-som-
melier och han axlar en 300 gam-
mal tradition som är lika spän-
nande att få berättad för sig som 
att smaka de olika lokala öltyp-
erna.  Se Krimmlervattenfallen 
(28 km) samt upplev Kitzbühel-
alperna, tillgång till via berg-
banan från Hollersbach (5 km). 

Pris per person i dubbelrum 

4.149:-
Pris utan reskod 4.449:-

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
• 7 x 4-rätters middag
• 1 välkomstdrink
• 1 x ölprovning
• Fri Wi-Fi
•  Greenfeerabatt hos 

Golfclub Mittersill
•  Rabatt på entré till 

Swarowski Kristallwelten
•  10 % rabatt på entré till 

Salzbergwerk Berchtesgaden
•  10 % rabatt på aktiviteter i 

upplevelseparken Area 47

Ankomst: Valfri i perioderna 
1/5-19/6 och 23/6-20/10 2015. 
 

Hotel Bräurup

Använd reskoden och se fler 
vistelsepaket på

 www.happydays.nu.

Kuravgift 1,10 EUR per person/dygn.

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:

NOL. Det var ingen van-
lig skoldag.

I torsdags hade Nol-
skolan klass 4A besök 
av skulptören Karl 
Chilcott.

Eleverna fick göra 
sina fantasihus i trä.

Karl Chilcott besöker samt-
liga fjärdeklassare i kommu-
nen som ett inslag i Skapande 
skola. Satsningen Skapande 
skola inleddes under 2008 i 
syfte att stärka arbetet med 
kultur i skolan. Sedan 2013 
omfattar Skapande skola 
hela grundskolan och avser 
såväl offentliga som fristå-
ende skolor. Målet är att ge-
nom en ökad samverkan med 
kulturlivet, långsiktigt inte-
grera kulturella och konst-
närliga uttryck i skolans ar-

bete, vilket bidrar till att nå 
kunskapsmålen i högre grad.

– Jag har min ateljé på 
Orust. Jag jobbar med sten, 
snö, is, trä och eld i olika 
länder.

Torsdagens praktiska ar-
bete i klassrummet föregicks 
av en introduktion där elev-
erna fick ta del av olika trä-

slag och tillhörande verktyg. 
– Idag täljer eleverna sitt 

eget fantasihus. Träslaget 
som vi använder oss av är al. 
Det är väldigt lätt att arbeta 
med just al. Vi jobbar med 
trästrukturerna, förklarar 
Karl Chilcott och tillägger:

– Konst och ekologi häng-
er ihop.

De färdigtäljda trähusen 
färgläggs och därutöver får 
barnen även måla av sina 
hus.

– Jag uppskattar att få 
jobba med barn, de vänder 
upp och ner på mycket med 
sina frågeställningar, avslutar 
Karl Chilcott.

JONAS ANDERSSON

– Ett inslag i Skapande skola
Skulptör besökte fjärdeklassare

Skulptören Karl Chilcott på besök hos klass 4A på Nolskolan.

Färdiga fantasihus som elever 
i årskurs 4B på Nolskolan fär-
digställt.

Anmälan 010-3300900 eller www.sv.se/vast

VÄGLEDD MEDITATION 
Start: mån 13/4 kl 18.00 
Avgit: 550 kr - 5 ggr

BOKVIKNING
Start:  mån 27/4 Lilla Edet kl 18.30 

ons 29/4 Trollhättan kl 18.30
Avgift: 100 kr - 3 ggr

LUFFARSLÖJD-TRÅDBINDNING  
Nybörjare
Start:  mån 27/4 kl 18.00 
Avgift: 350 kr 3 ggr

GJUTA SMÅ ALSTER I BETONG 
Nybörjare
Start: tis 28/4 kl 18.00 
Avgift: 350 kr 3 ggr

GLASFUSING
Start: ons 29/4 kl 18.00 
Avgift: 500 kr - 3 ggr

STARTAR INOM KORT

Nu är vintern slut och 
därmed också SPF Seniorer-
na Ales spontanvandringar. 
Irene och Curt Svensson 
stod för en hedrande avslut-
ning. Vi gick från Nödinge 
förbi Hallbacken och Lindå-
sen till Hältorp. Här fikade 
vi i strålande sol. 30-talet 
vandrare fortsatte sedan till 
Alafors och tog bussen hem. 
Denna vecka åker vi till 
Tofta och går i den vackra 
havsmiljön. Mer uppgifter 
finns i SPF Seniorernas 
matrikel, som har skickats ut 
i dagarna.

Nästa aktivitet är vårfes-

ten i Medborgarhuset den 
27 mars. Ulf Delbro leder 
en musikalisk frågesport där 
de olika borden tävlar mot 
varandra. Allt talar för att 
fjolårets succé kommer att 
upprepas.

Sångkören Sångglädje 
har tagit upp sin verksamhet 
igen. Kerstin Ottosson 
håller i den tills vidare.

Nästa träff på Backavik är 
den 31 mars. Pelle Dalberg 
kommer för att visa bilder 
och kåsera. Anmälan är 
nödvändig.

 Lennart Mattsson

PRO Lödöse-Nygård 
hade årsmöte i Alegården 
tisdagen den 10 mars. Åtta 
lilaklädda damer med röda 
hattar underhöll oss med 
sång och spel på ukuleles. 
En och annan rolig historia 
fick vi också höra. Därefter 
bjöds på kaffe och sem-
la samt lotteridragning. 

Efter det var det tid för 
mötesförhandlingen, Ken-
neth utsågs till ordförande 
och Eivor till sekreterare. 
Några större förändringar i 
styrelsen blev det inte, alla 
blev omvalda. Nästa gång vi 
ses är 22 maj, då är det dans 
på Locktorp.

Pia Ek

Årsmöte i PRO Lödöse-Nygård

Sista spontanvandringen 
med SPF Seniorerna Ale

Pelle Dalberg kommer till Backavik den 31 mars för att visa 
bilder och kåsera.

Red Hats bjöd på glada ukuleletoner.
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Onsdag 18 mars kl 19 Entré 80 kr

Söndag 22 mars kl 15 Matiné 60 kr

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!

Stort tack till alla er som besökt oss den här 
säsongen. Vi stänger nu bion och önskar er 
alla en trevlig vår och sommar!
Välkomna åter i september då vi öppnar igen.

Den klassiska berättelsen om Ella, vars 
far gifter om sig efter att modern tragiskt 
dött. Ella vill stötta sin pappa och väl-
komnar styvmodern Lady Tremaine och 
hennes döttrar Gabriella och Petronella 
in i familjen. Men när Ellas far oväntat 
dör befinner hon sig plötsligt i en grym 
och avundsjuk familj, och hon tvingas bli 
familjens tjänare.

• Sedvanliga årsmötesförhandlingar 

• Firande av Nationaldagen 2015

Föreningen bjuder på förtäring.
Dagordning samt övriga handlingar delas 
ut vid årsmötet.

Hjärtligt välkomna!

ÅRSMÖTE
FÖRENINGEN NATIONALDAGENS 

FIRANDE I ALE
Torsdag den 26 mars 2015 kl 18.30

i Aktivitetshuset, Älvängen.

Föreningar som önskar erhålla fana/flagga 
ombedes insända ansökan till Thore Berghamn 
Kapellvägen 6A, 446 32 Älvängen. 0303-338210

Föreningen Nationaldagens firande i Ale är en ideell 
förening som bygger på frivillighet. Du som önskar 

stödja firandet av Nationaldagen vid Prästalunds 
Hembygdsgård är välkommen som medlem. 

Medlemsavgift 50:-/enskild medlem, 100:-/familj. 
Bankgiro 289-1653

I Alekuriren har signaturen 
Älvängebo frågat varför 
ingen information gått 

ut till grannarna om det 
hem för ensamkommande 
flyktingbarn som kommer att 
öppnas på Vikadamm i Äl-
vängen. Skribenten anser att 
det är ett misstag av kommu-
nen när grannar och ortsbor 
inte involveras i, eller ens har 
vetskap om, olika boenden. 

Vikadamm ägs av Rikshem 
som är ett stort privat fast-
ighetsbolag, vilka kommit in 
efter det kommunala bolaget 
Alebyggen. Att googla på 
Rikshem innebär en massa 
olika fastigheter. Allt ifrån 
samhällsnytta, till lägen-
heter och även lokaler för 
asylboenden. Vikadamm är 
alltså en i mängden som fått 
Rikshem till ägare, och inom 
rimliga gränser, bestämmer 
ju ägarna över sina fastig-
heters användningsområde. 
Gränser som säkerligen 
kan tänjas ut i riktning god 
förtjänst.

Rikshem hade, eftersom 
kommunen inte hyr flygeln 
på Vikadamm nu, i princip 
kunnat välja att göra upp 
med en privat intressent om 
ett hyresavtal. Istället för 
att stå utanför valde då Ale 
kommun att själva gå in och 
genom ett hyreskontrakt få 
full insyn i verksamheten.

Ale kommuns politi-
ker har inte bara gjort en 
god gärning, de har hållit 
undan för lycksökare i asyl-
branschen, tagit greppet om 
asylboendet i sin kommun 

och ställt sig som garant 
för de ensamkommande 
barnen. Informationen har 
också kommit, mest tack vare 
Alekurirens insats med ett 
större reportage, som rätar 
ut frågetecknen kring själva 
boendet.

Så är det inte i alla 
kommuner, i Lilla Edets 
kommun, har nygårdsborna 
länge efterlyst information 
om asylboendet i Skaven, 
Nygård. Socialchefens enda 
kommentar i TTELA är att 
det inte ligger på hans bord, 
eftersom kommunen inget 
ansvar har för boendet. Ny-
gårdsborna får själva försöka 
ta reda på vad de kan genom 
offentliga handlingar. Att 
fastighetsägarna, WeTe Eko-
nom & Juridik, är ett privat 
bolag, utan anknytning till 
Nygård, har inte gjort saken 
lättare. Ingen av ortsborna 
har lyckats få svar på sina 
frågor, tex vilka framtidspla-
ner som finns.

 Därför, kära Älvängebo, 
var Du glad för Din kom-
muns insats. Visst, lite strul 
med information, men 
i bakgrunden fanns Era 
politiker som inte blundade 
för verkligheten  och  därför 
”klubbade igenom” ett 
beslut. 

Utan att lägga någon 
som helst politisk värdering 
i frågeställningen, så är det 
inte bara krav på informa-
tion som skall till, det bör 
också betänkas vad orsak och 
verkan blir.

Nygårdsbo, fd Alebo

Orsak och verkan 

SO
CI

AL

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  
Blombergsson, stadsarkitekt

- Aktuella kommunala frågor

MEDLEMSMÖTE
SKEPPLANDA  

SOCIALDEMOKRATISKA 
FÖRENING

Onsdag25 mars kl 18.00 
i Skepplanda bibliotek

Medverkan av Stefan 
Hagman, ordförande i 
kultur&fritidsnämnden

ÅRSMÖTE
SOCIALDEMOKRATERNA 

I ALE 
Lördag 28 mars kl 10.00 

i Nols Folkets Hus
Sedvanliga årsmötesförhand-

lingar inklusive lunch samt 
medverkan av kommunalrådet 

i Lerum, Dennis Jeryd

MEDLEMSMÖTE
ÄLVÄNGENS  

SOCIALDEMOKRATISKA 
FÖRENING

Tisdag 31 mars kl 18.30 
i Älvängens Folkets Hus
Tema: plan & byggprojekt på 

orten, medverkan av Rolf Gus-
tavsson, ordförande i Samhälls-

byggnadsnämnden. 

www.alesossarna.se

Välkomna!

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

Påskpyssel-
kväll 

NOLS KYRK A
24/3 kl. 18.30-20.30

Kostnad för pyssel och fika 50kr

Öppet café 
ÄLVÄNGENS BL Å KYRK A 

på fredagar kl 11-14 

Hembakt och goda mackor. 
Kom och sitt ner i lugn och ro, 
fika gott eller läs en tidning!

Start 27 mars

Guddehjälmarna är en grupp 
med rötterna i dansmusiken, 
men som idag mestadels spe-
lar underhållningsmusik för 
sittande publik. Bandet star-

tades för snart tio år sedan på 
initiativ av bland andra eld-
själen i Ytterby Hembygds-
förening, Sven Haraldsson.

Namnet Guddehjälmarna 
kommer från hembygdsgår-
den i Ytterby, Guddehjälm, 
som först var gruppens re-
plokal och som sedan fick 
bestå med namnet. Lite 
förenklat kan man säga att 
repertoaren innehåller ”allt 
från Dan Andersson till 
dansband”. 

I gruppen ingår gifta paret 
Rolf och Daga Wallgren, 
Jan Albertsson samt ibland 
även Alf Ivarsson på bas el-
ler gitarr.

Flertalet spelningar görs 
för hembygdsföreningar, 
PRO- och SPF-sammanslut-
ningar och liknande, men de 
spelar också gärna på log-
danser, visaftnar, musikquiz 
med mera.

Kvällen bjuder en avvägd 
musikalisk blandning samt 
kanske en och annan histo-
ria. Kaffe med dopp finns att 
köpa i pausen.

Biljetter säljs på Repsla-
garmuseet.

Guddehjälmarna står för underhållningen när Repslagarmuseet 
bjuder in till Musikcafé torsdagen den 26 mars.

Musikcafé med 
Guddehjälmarna
ÄLVÄNGEN. Från andra sidan älven, Ytterby när-
mare bestämt, kommer underhållarna till nästa 
Musikcafé. 

Guddehjälmarna gästar Repslagarmuseet torsda-
gen den 26 mars.

Årets första Musikcafé med Lars-Eric och Johan 
Frendberg drog fullt hus.
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Det nya kommunhuset 
bör ligga så nära de 
centrala delarna av 

Ale som möjligt. Älvängen 
är det samhälle som har växt 
av egen kraft från begynnel-
sen av samhällsbildningen. 
Älvängen har alltid varit den 
centrala platsen för handel 
och industrietableringen, 
i dåvarande Starrkärrs 
kommun, sedan 40 år Ale 
kommun. 

Från Älvängens station 
gick det bussförbindelse med 
Alingsås som var närmaste 
naturliga handelsstad för 
befolkningen i älvdalsregio-
nen, denna gick via Kilanda 
och Sjövik. Älvängen var 
redan då centralpunkten i 
nuvarande Ale. Nödinge är 

en uppbyggd ort som sedan 
vuxit ut med hjälp av kom-
munen och Alebyggen. 

Marken för utbyggnad av 
bostäder i centrum är nästan 
obefintlig. Älvängen har 
både mark och detaljplaner 
klara för utbyggnad, buller-
problemet går i byggskedet 
att bygga bort om inte 
Länsstyrelsen kommer på 
bättre tankar ihop med Tra-
fikverket. Älvängen kan växa 
norrut ihop med Skepplanda 
via Skönningared, söderut 
mot Alafors och österut mot 
Starrkärr. 

Älvängen är det rättta 
och naturliga stället för 
kommunhuset. I Älvängen 
har kommunen en tomt 
som är ytterst lämplig vid 

resecentrum, så nära så det 
nästan går att kliva direkt in 
i entrén på kommunhuset 
från pendelstationen. Måns 
Werner vår stadsarkitekt en 
tid, gjorde en strukturstudie 
över Älvängens centrum-
bebyggelse som bekräftar 
det idealiska läget för denna 
byggnad i Älvängen. 

Strukturstudien för 
Älvängen 2020 har föresla-
gits högre hus lämpligen 
ett kommunhus på 4 till 6 
våningar. Vid resecentrum. 
Här kan det bli både mötes-
plats för ungdomarna, där 
kan inrymmas ett bibliotek, 
samt andra små mysiga 
ställen. Handels- och före-
tagsverksamheten byggs ut i 
Älvängen, allt blomstrar. 

En ny handelsplats, 
byggvaruhus och bilfirma 
i norra delen.  I Älväng-
en finns restaurang och 
andra matställen i centrum. 
Älvängen är klart bättre 
rustat för ett centralt beläget 
kommunhus än Nödinge. 
Företagsamheten är större i 
Älvängen än Nödinge så alla 
fördelar talar för Älvängen. 
Ny skola byggs i Krono-
gården. Nu är det upp till 
företagarföreningen och alla 
andra att arbeta för att det 
nya kommunhuset skall ligga 
i Älvängen. Ortsbor och 
politiker, samt andra med 
åsikter, det brådskar om ni 
vill vara med på tåget, det 
går fort ibland så på direkt 
med era åsikter.

Det gäller att påvisa 
fördelen med Älvängen. 
Det är lätt att åka pendeln 
dit, det går bussar från de 
norra delarna av Ale till 
Älvängen. Älvängen har en 
eldriven matarbus. Man kan 
nästan säga att alla vägar 
bär till Älvängen. Befolk-
ningsökningen är på sikt 
större i denna region än i 
Nödinge. Nödinge har fått 

tillräckligt. Nu är det den 
norra delen av Ale som står 
på tur. Det finns som sagts 
redan klara planer i regionen 
för stor befolkningsökning, 
bara Kronogården med 450 
lägenheter och hus. 

Det är med glädje vi i 
norra delen av Ale ser hur 
attraktiv landsdelen är för 
folk som vill komma till oss. 
Därför skall kommunled-
ningen tänka efter före när 
en så stor investering skall 
göras och inte bestämma 
över medborgarnas huvuden 
bara efter eget tyckande. 
Om alla har Ales bästa för 
ögonen så blir det Älvängen.

Sven Rydén (AD)
Helena Solving (AD)

Ingemar Sörqvist (AD)

Kommunhusets vara i Älvängen eller Nödinge?

Sveriges Kommuners 
och Landstings stora 
enkätundersökning 

som presenterades i slutet 
av december 2014 visar, att 
många elever inte känner sig 
trygga i skolan, men också 
att elever som upplever 
att de vuxna reagerar mot 
kränkningar känner sig 
tryggare än andra.

Det finns minst 30 000 
elever som är, vad jag 
benämner TOTALMOB-
BADE. Då också många 
kvällar, helger och emellanåt 
lov blir ett psykiskt lidande 
för dem, genom att mobb-
ningen hela tiden finns med 
i tanke och i känsla – ibland 
dessutom konkret genom 
elektroniska giftpilar, som 

skickas genom cyberrymden 
via mobiltelefoner och da-
torer – och möjligheten att 
känna glädje är förstörd.

Därutöver tillkommer 
minst 20 000 elever som är 
mobbade. Då oron över vad 
som skall hända under veck-
an som följer, oftast börjar 
någon gång under söndag-
en, och varje skoldags ångest 
slår till på morgonen. Även 
dessa elever kan – av och till 
– utsättas för elektroniska 
giftpilar. 

Det finns unga 
människor, som genomför 
självmordsförsök orsakade 
av den mobbning, som de 
är/eller har varit utsatta 
för. Det finns också unga 
människor, som dör genom 

självmord. 
Enligt forskning gjord vid 

NASP (nationellt centrum 
för suicidforskning och pre-
vention av psykisk ohälsa), 
har en övervägande andel 
av de unga individer som 
genomför självmordsförsök 
blivit mobbade.  

Vad krävs då för att skapa 
helt mobbningsfria skolor i 
Ale och Lilla Edets kom-
muner?

Den viktigaste grund-
förutsättningen för en 
mobbningsfri skola är, att all 
verksamhet genomsyras av 
en varm och positiv atmos-
fär. Jag är övertygad om, att 
positiva krafter är mycket 
starkare än negativa – om de 
får chansen. 

Det innebär givetvis 
att samtliga i persona-
len – lokalvårdare, lärare, 
elevassistenter, vaktmästare, 
skolledare skolsköter-
skor, bespisningspersonal, 
kuratorer, psykologer och 
andra, har den gemensam-
ma attityden, att mobbning 
och kränkning är något som 
ingen skall acceptera någon 
gång. Att konsekvent, och 
till varje pris påtala, att det 
inte tolereras. Då blir vi ett 
föredöme för våra elever.

En annan grundförutsätt-
ning för en mobbningsfri 
skola är, att huvudmännen 
ger skolor resurser för att 
kunna genomföra skollagens 
krav och intentioner. Vilket 
också innebär kontinuerlig 

utbildning av all perso-
nal, för att ge främjande, 
förebyggande och vid behov 
akuta verktyg mot mobb-
ning och kränkning, också 
den som sker i cyberrym-
den. 

I detta arbete är det 
naturligtvis självklart att 
elever och föräldrar måste 
involveras.

En ytterligare grund-
förutsättning för en 
mobbningsfri skola är, att 
huvudmännen entledigar 
skolledare, som inte håller 
måttet, utan är riskfaktorer, 
när det gäller våra elevers 
trygghet och säkerhet – 
deras fysiska och psykiska 
hälsa.

Ur ett elevbrev hämtar 

jag följande utdrag:
… ”Livet det skrämmer 

mig för mycket. Jag vill bara 
bort härifrån. Men hur? Jag 
orkar inte leva mer. Snälla 
hjälp mig. Snälla!”….

Två och en halv månad 
senare skriver samma tjej:

….” Livet, vad skönt det 
är att leva. Jag ville dö. Men 
nu vet jag, att livet är värt 
att leva. Jag är skör, men jag 
ska pröva att leva. För det 
vill jag nu!”….

Det är inte bara sagans 
troll som spricker i solen. 
Det gör mobbning också om 
man riktar strålkastaren rätt!

Christer Olsson
Leg. psykolog,

föreläsare och författare

Mobbningsfria skolor är ett rättesnöre

Självklart är det positivt 
när partier kan komma 
överens och genomföra 

politik tillsammans. Däre-
mot har det betydelse under 
vilka förutsättningar och på 
vilket sätt detta sker. Om 
detta hade sett ut på ett sätt 
där man för öppna samtal, 
kommunicerar och kom-
promissar utifrån de olika 
partiernas uppfattningar så 
skulle vi inom Sverigede-
mokraterna varit positivt 
inställda.

 Vi beklagar om det är så 
att vår kritik uppfattats som 
pajkastning.   
Ett samarbete som kommer 
med konsekvenser så som ett 
avsaknande av partipolitik 
och utrymme att informera 
och opinionsbilda utåt är 
något vi ur en demokratisk 
synvinkel såg som anmärk-
ningsvärt och därmed värt 
att belysas.

Behöver man verkligen 
dessa restriktioner för 
att partierna ska komma 
överens om viktiga beslut 
kring skolverksamheten i 
vår kommun? Behöver man 
verkligen det för att kunna 
lyssna på lärare och andra 
anställda personer inom 
området?

Vi är övertygade om att 
partierna i vår kommun vill 

det absolut bästa för vår 
skol- och förskoleverksam-
het och därmed är fullt kapa-
bla till att komma överens 
i viktiga beslut rörande 
resurser, byggnationer och 
elevfrågor utan att behö-
va överge sin kommunala 
partipolitik. Sedan utifrån 
de olika politiska färgerna 
och uppfattningar som finns 
så kommer det alltid uppstå 
situationer där man inte 
kommer överens – precis 
som det naturligt kan bli när 
man har olika uppfattningar 
i en kommun. Då kanske det 
också i de fallen är värdefullt 
att möta de motsättningarna 
och komma fram till var det 
finns ett majoritetsstöd.    

Att föra politik tillsam-
mans är överlag givetvis 
något positivt då man kan 
föra ett mer effektivt och 
smidigt arbete, däremot om 
så är ambitionen så bör detta 
kunna genomföras utan olika 
former av restriktioner och 
snarare ske via öppna samtal 
och kompromisser. På så vis 
genomför man politik med 
respekt för väljarnas val av 
parti och politik. 

Hanna Tjusling(SD)
Ledamot i utbildningsnämnden och 

kommunfullmäktige
Veronica Lindh(SD)

Ersättare i utbildningsnämnden

Tillsammans – men ej kompromisslöst 

När jag läser artikeln 
om Ola i Alekuri-
ren nr 9, 2015, kan 

jag inte annat än beklaga. 
Jag är inte förvånad, men 
jag blir återigen ledsen och 
upprörd.

Som förälder försöker 
man engagera sig på flera 
olika sätt. Man blir bemött 
med vänliga ord så som ”vi 
ska ta fasta på det” och ”oj, 
det måste vi ändra på.” Men 
få saker händer i praktiken. 
Det är ingen hemlighet att 
skolorna i Ale och framför 
allt Nödinge får genomgå-
ende dåliga resultat på Skol-
verkets undersökningar. De 
har legat i botten i alldeles 
för många år.

Våra barn har gått i en 
skola i en annan del av Sve-
rige och jag vet att det inte 
är skolan generellt i Sverige 
som blivit hårdare. Det finns 
skolor med en härlig atmos-
fär och en trevlig attityd. 
Skolor där man får infor-
mation om vad som pågår 
och där man vågar ”ta tag” i 
problem. Det är någonting 
stort man har misslyckas 
med här i Nödinge. 

Jag har påpekat några 
grundläggande värderingar 
som jag är övertygad om på-
verkar hela miljön på skolan. 

Den värdegrund man jobbar 
med kan inte bara finnas 
på ett papper. Den måste 
man jobba med aktivt – i 
praktiken.

Det första är toleransni-
vån. Här är jag helt säker 
på att de flesta föräldrar 
uppskattar den aktion som 
Ola genomförde, förutsatt 
att den hände så som den 
beskrivs. Efter att nu ha läst 
artikeln börjar jag förstå 
den apati som genomsyrar 
skolan under framförallt 
rasttid. Den rädsla man 
måste ha för att ingripa. 
Nolltolerans (och jag tror 
nog att de flesta håller med 
mig här) innebär inte att 
man gör – noll. Att man inte 
bryr sig och att man struntar 
i vad som föregår. Nollto-
lerans innebär att man inte 
tolererar ett dåligt beteende. 
Man tolererar inte fula ord, 
sandkastning, mobbning 
eller slagsmål. Då måste alla 
vuxna som arbetar på skolan 
kunna ingripa och agera när 
något barn beter sig illa. 
Tyvärr är vardagen idag att 
många lärare själva använder 
svordomar, nedvärderande 
ord, tittar åt ett annat håll, 
inte finns i närheten eller är 
uppslukade av sina mobilte-
lefoner.

Ett annat stort problem 
man har på skolan är att det 
inte finns någon enhetlighet 
eller gemenskap. Två skolor, 
Nödingeskolan och Kyrk-
byskolan, med två rektorer 
är i vissa avseenden en skola. 
Man har till exempel ett 
gemensamt skolråd. Men 
trots att man delar stora 
delar av skolgården, och det 
faktum att de flesta barnen 
från årskurs fyra kommer att 
komma från Nödingeskolan 
till Kyrkbyskolan, känns det 
som att man väljer att inte 
arbeta tillsammans. 

I skollagen står det att 
skolan i Sverige ska vara 
enhetlig. Detta lyckas man 
inte ens med inom en och 
samma skola, inom en och 
samma årskull. Pedagoger 
som jobbar inom samma 
årskull, jobbar helt olika, 
man har olika regler för vad 
som ska gälla på skolgår-
den (ofta är dessa uppsatta 
av den egna läraren). En 
lärare ger mycket läxor, en 
annan knappt några alls. 
Man har bestämt att datorer 
ska användas som redskap, 
men man utbildar inte sin 
personal till att kunna nyttja 
detta redskap. Detta gör att 
vissa klasser arbetar med 
sina datorer, andra inte. 

Vad hjälper det att man 
säger att skolpsykolog och 
kurator ska finnas i den stö-
kiga klassen som stöd, när 
de i praktiken aldrig är där? 
När man ställer frågan till 
rektor eller lärare på vilket 
sett dessa är med i undervis-
ningen, uteblir svar. Detta 
kan upplevas som dålig 
styrning där alla kör sitt eget 
race. Istället för gemenskap 
skapar man klyftor.

Det är passande att man i 
flera nummer av Alekuriren 
har diskuterat ”skolöverens-
kommelsen”. Kanske alla 
partier, rektorer, personal 
på skolan samt föräldrar 
kan förstå att vi måste sluta 
jobba på pappret och börja 
jobba i praktiken. De flesta 
pedagogerna är fantastiska 
i sig, men man behöver 
komma överens om vilket 
spår man ska följa. 

Vi måste agera. Vi måste 
sluta jobba som små grup-
per, var för sig, och börja 
jobba tillsammans. Så vi kan 
skapa gemenskap och en 
hållbar skola. En skola där 
personalen kan agera – utan 
att förlora jobbet. En skola 
som kan toppa Skolverkets 
lista. En skola att vara stolt 
över.

Mikaela Rognelund

Angående artikeln om ”Ola” vecka 11, 2015:

Värdegrunden får inte bara fastna på ett papper

 I Älvängen har 
kommunen en 
tomt som är 
ytterst lämplig 

vid resecentrum, så nära 
så det nästan går att 
kliva direkt in i entrén 
på kommunhuset från 
pendelstationen.
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SINNESROGUDSTJÄNST

Hålanda kyrka
Söndag 22 mars kl 17.00

Meditativa sånger, ljuständning  
och läsningar

Hålanda kyrkokör
Reine Nyqvist – gitarr

”LUTHERHJÄLPSKVÄLL”
Skepplanda församlingshem

Onsdag 25 mars kl 18.30 
Brödlotteri

Brynostlotteri
Dragning på listor

Kaffeservering
Allt till förmån för Svenska

kyrkans internationella arbete

Hjärtligt välkomna!
Vi tar gärna emot gåvor

Vad är möjligt för en 
människa att utföra? Vad 
är omöjligt? Visst är det 

så att vår inställning till svårighe-
ter avgör till stor om vi kommer 
lyckas med att ta oss förbi dem. 
Oavsett om det gäller fysisk 
ansträngning som att fullborda 
ett Vasalopp eller om det är andra 
hinder vi möter i livet så klarar vi 
i regel av mer än vad vi tror. Det 
är som om Gunde Svans stäm-
ma ekar med klingande dalmål 
inför en utmaning: ”Ingenting är 
omöjligt!”. 

     Ge aldrig upp! Fortsätt! 
Du klarar det! Tro på dig själv! 
Vi lever i en tid som utmanar oss 

till att tänja på gränserna för vad 
vi klarar av. Sport blir allt oftare 
extremsport. Joggingturen blir 
maraton, löpning blir ultradis-
tanslöpning. Varför inte göra 
som belgaren Stefan Engeels som 
sprang ett maraton om dagen i ett 
helt år eller som ultradistanslö-
paren Kristina Paltén planerar att 
göra i sommar; att springa 200 
mil genom Iran. Varför? För att 
det är möjligt. Förhoppningsvis. 

     Bibeln tar ofta vid där det 
inte längre handlar om vår inställ-
ning. Förr eller senare hamnar 
vi alla människor i lägen där det 
inte alls är möjligt längre. Det 
går inte. Vi klarar inte mer. För 

alla vet vi att uttrycket 
”ingenting är omöjligt” 
faktiskt är en lögn när 
det appliceras på vår 
mänskliga förmåga. 
Vi människor har 
begränsningar. Det 
är just vad söndagens 
text handlar om, där 
en ängel kommer till 
Maria och säger att 
hon ska bli havande 
och föda en son som 
ska bli stor och kallas 
den Högstes son. 
Maria ifrågasätter 
detta, hon har ju inte 
varit med någon man 
ännu. Ängeln svarade 
att det ska ske genom 
den helige Ande och 
Guds kraft. För att 
övertyga Maria i sin 
tvekan berättar ängeln 

att Marias släkting Elisabet, som 
länge varit barnlös, nu väntade 
barn i sin ålderdom, ”Ty ingen-
ting är omöjligt för Gud”. 

     Någonstans är det väl så att 
det är i vår svaghet som Gud kan 
vara stark. Ett barn ”kan själv” 
tills det inte går längre, då vänder 
man sig med gråt till föräldrarna. 
Tänk om vi som vuxna lite oftare 
kunde vara mindre barnsliga i 
betydelsen att vi har en övertro 
på vår egen förmåga. Det är sant 
att vi förmår oftast mer än vi tror, 
men det är inte sant att ingen-
ting är omöjligt för oss. För Gud 
däremot är allting möjligt. Kom 
ihåg det när livets omständigheter 
blir tuffare och svårare än du kla-
rar av. Förhoppningsvis behöver 
du inte störta ner för stupet innan 
du ser att det finns någon som vill 
bära dig. Välkommen till kyrkan 
och en gemenskap där vi vill lyfta 
fram vår mänskliga förmåga ge-
nom alla gåvor Gud har gett oss. 
En gemenskap där vi också inser 
våra begränsningar och påmin-
ner varandra om att för Gud är 
ingenting möjligt. En stor tro på 
dig själv kan föra dig till bergets 
topp, men en liten tro på Gud 
kan flytta på berg. 

Elias Berg
Pastor Smyrnakyrkan Älvängen

BETRAKTELSE

Ingenting är omöjligt!?

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

Gudstjänst för stora och små, Henry Forsberg.
Barnkörerna The Rookies, Singing Kids, Popkören, Young Voices,  
Singing Angels och förskolebarnen. Kyrkfika. Kollekt och lotterier  
till förmån för fasteinsamlingen.
SÖNDAG 22 MARS KL 11 I NÖDINGE KYRKA

Ungdomsmässa, Henny Forsberg och konfirmander.
SÖNDAG 22 MARS KL 17 I SURTE KYRKA

Onsdagsträff  Texten talar med Reine Bäck. 
ONSDAG 25 MARS KL 14 I SURTE FÖRSAMLINGSHEM

Ale Torg

PANTA FÖR 
BARN OCH 
UNGDOMAR
I ALE!

VÄLJ
DEN GULA
KNAPPEN
NÄR DU
PANTAR Årsmötet som hölls i Skepp-

landa församlingshem den 12 
mars 2015 lockade ett 40-tal 
medlemmar. Ordförande Sten 
Olsson öppnade mötet och 
hälsade alla medlemmar hjärtligt 
välkomna.

En värdig parentation ge-
nomfördes, en tyst minut för de 
medlemmar som avlidit under 
året.

Som ordförande för mötet 
valdes Bo Björklund och till 
sekreterare Kjell Claesson. 
Verksamhetsberättelsen visade 
på stor aktivitet i föreningen 
under 2014. Medlemskassör 
Sven-Erik Björklund redogjor-
de för den ekonomiska berät-
telsen, där det visade sig att för-
eningen hade ett litet överskott 
under året trots att en del större 
investeringar i hembygdsgården 
gjorts under året. Revisorerna 
beviljade styrelsen ansvarsfrihet 
för det gångna året.

Avgående styrelseledamot 
Rolf Andersson avtackades 
med blommor. Nyval av Eva 
Bodén Andersson, Skepplanda. 
Ledamöter som omvaldes var 
Sven-Erik Björklund, Bernt 
Johansson, Kjell Claesson, 
Katarina Johansson och Siv 
Grahn. Som revisorer omval-
des Kent Carlsson och Björn 
Lidén.  Revisorsuppleant 
omvaldes Karl-axel Karlsson. 
Ledamot i valberedningen 
omvaldes Leif Olofsson. Nyval 
Bror Andersson och Gunilla 

Andersson.
Medlemsavgiften för år 2016 

fastställdes till 100 kronor för 
enskild medlem och 150 kronor 
för familj. Alltså ingen föränd-
ring.

Under punkten föreningsin-
formation redogjorde ordföran-
de Sten Olsson för programmet 
våren-sommaren 2015 som 
inleds med Valborgsmässofiran-
de på Grönköp. Vårvandring 
den 24 maj hålls i år i området 
Ryk-Ormadalen-Ryksdamm och 
leds av Bernt Johansson. Den 
14 maj är det gökotta vid Björns 
kvarn för dem som är mor-
gonpigga Midsommarfirande 

kommer att hållas på Grönköp 
för stora och små. Den 26 juli 
blir det en friluftsgudstjänst vid 
hembygdsgården.  Sommarens 
program avslutas med Hem-
bygdsdag på Grönköp i augusti. 
Hembygdsgården är öppen för 
allmänheten helgfria torsdagar 
kl 19.00 – 21.30. Andra tider 
efter överenskommelse.

Föreningens hederspris gick 
i år till Göran Johansson, för 
hans insatser i föreningen.

Mötesordförande Bo Björk-
lund tackades för ett väl ge-
nomfört möte. Därefter var det 
dags för Bernt Johansson att visa 
bilder och berätta om Alesnick-

are och fyrbyggare från Ale. En 
intressant och underhållande 
föreläsning som gav mersmak.

Det bjöds på kaffe och 
smörgåsar med hembakat bröd 
och stämningen var hög vid 
borden. När lotterierna sedan 
var avklarade var det många som 
hade vinster att bära på när man 
bröt upp.

Styrelsen vill tacka alla 
medlemmarna och önskar både 
gamla och nya medlemmar väl-
komna till det nya verksamhets-
året och hoppas på stor uppslut-
ning vid vårens och sommarens 
aktiviteter.

Siv Grahn

Årsmöte i Skepplanda Hembygdsförening 

TACK

Ett varmt tack till Er alla 
som gjorde 

Anna-Lisa 
Jannessons 

begravning till ett ljust 
och kärleksfullt minne. 

Tack också för alla 
blommor och 

minnesgåvor till 
välgörande ändamål. 
Ett särskilt tack till 

komminister Ida Olenius, 
kantor Peter 

Corneliusson och 
Anders Johansson på 

Ale Älvdalens 
Begravningsbyrå. 

ULF, GUNNEL 
CARINA, BENGTARNE 

MED FAMILJER 

Ett varmt Tack till Er 
alla som hedrade vår 

Älskade 

Viola Olaisson 
den 27 februari. 

Tack för tal, sång och 
musik. Tack för alla 

vackra blommor och 
minnesgåvor som gjorde 
vårt minne så ljust och 

vackert. Ett särskilt tack 
till vik. kyrkoherde 

Åke Andreasson, solist 
Johan Ekstedt, kantor 
Margareta Utbult samt 

hemtjänst och hem-
sjukvård i Surte för god 

omvårdnad. 

NILS 
Gull-Britt, Claes-Göran 

med familjer 

Ett 40-tal medlemmar kom till årsmötet med Skepplanda Hembygdsförening.



Nödinge Församling
Fre 20/3 kl 10, Surte kyrka: 
Vardagsgudstjänst, Åke 
Andreasson. Sön 22/3 kl 11, 
Nödinge kyrka: Gudstjänst 
för stora och små. Henny 
Forsberg. Barnkörerna 
The Rookies, Singing Kids, 
Popkören, Young Voices, 
Singing Angels och försko-
lebarnen. Kyrkfika. Kollekt 
och lotterier till förmån för 
fasteinsamlingen. Kl 17, 
Surte kyrka: Ungdoms-
mässa. Henny Forsberg och 
konfirmander. Ons 25/3 kl 
19, Surte kyrka: Gemensam 
bön. Reine Bäck, Henny 
Forsberg, Per Kjellberg, 
Leif Karlsson. Arr: Bohus 
pingstförsamling, Surte mis-
sionsförsamling, Nödinge 
församling.

Skepplanda Pastorat
Skepplanda sön kl 10, 
Familjegudstjänst V Wet-
terling, kyrkkaffe. Ons kl 
18.30, Lutherhjälpskväll. 
Hålanda sön kl 17, Musik-
gudstjänst (Sinnesro), Med-
itativa sånger, ljuständning. 
Hålanda kyrkokör, Reine 
Nyqvist gitarr. S:t Peder sön 
kl 10, Familjegudstjänst I 
Olenius.Tis kl 18, Vecko-
mässa. Tor kl 12, Sopplunch. 
Ale-Skövde, se övriga. 
Tunge sön kl 12, Mässa I 
Olenius.

Smyrnakyrka
Tis 17/3 kl 8.30-9, Bön. Ons 
18/3 kl 10-12.30, Smyrna-
Caféet. Kl 18.30-19.30, Bön. 
Tor 19/3 kl 14, Sångstund 
på Backavik. Kl 18.15, 
Hobby. Fre 20/3 kl 19.30, 
Café #GiveAndForgive med 
Oscarsgala. Ungdomscafé.
Lör 21/3 kl 10-13, Second 
Hand & Café. Sön 22/3 
kl 10.30, Bön inför guds-
tjänsten. Kl 11, Gudstjänst. 
Marie Nordvall predikar. 
Tema: Jesus, jag och san-
ningen. Äventyret. Kyrk-
kaffe. Mån 23/3 kl 10, RPG 
stavgång.

Equmeniakyrkan i Surte
Ons 18/3 kl 15, Onsdags-
träff: Vi reser till Kenya på 
safari och skolprojekt, med 
Katarina Johansson. Ons 
18/3 kl 17.30, Sånglek för 
barn 4-6 år. Terminsavgift 
100:- Anmälan och frågor 
till Lisa, 0707-51 82 47. Ons 
18/3 kl 18.30, Tonår. Ons 
18/3 kl 21, Innebandy i Sur-
teskolan. Vi blir gärna fler! 

Lör 21/3 kl 17, Festkonsert 
med inträde. Lerum Surte 
Symphonic Band. Sön 22/3 
kl 11, Gudstjänst. Per Kjell-
berg. Andreas Magnusson 
Tengelin. Servering. Mån 
23/3 kl 19, Musikkåren, 
Lerum Surte Symphonic 
Band, övar. Ons 25/3 kl 
17.30, Sånglek för barn 
4-6 år. Terminsavgift 100:- 
Anmälan och frågor till Lisa, 
0707-51 82 47. Ons 25/3 kl 
19, Gemensam bön i Surte 
kyrka. Ons 25/3 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.

Guntorps Missionskyrka
Ons 18/3 kl 18.30, Spårar - 
UpptäckarScout. Ons 25/3 
kl 18.30, Tonår - Äventrar- 
Scout.

Lilla Edets Pastorat
Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling. Sön 22/3 kl 10, Hög-
mässa, Westergaard. Tis 
24/3 kl 09, Mässa i förs hem, 
Isacson. Ons 25/3 kl 18.30, 
Mässa, Nordblom. Åsbräcka 
kyrka. Sön 22/3 kl 18, Guds-
tjänst, Nordblom.

Pingstkyrkan Bohus
Ons 18/3 kl 19, Bibelläsning 
och bön. Sön 22/3 kl 11, 
Ruben Gonzales. Ons 25/3 
kl 19, Ekum bön i Surte 
Kyrka.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Ons 18/3 Björkliden kl 
14.30, Mässa, Nordblom.
Tor 19/3 Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa, Nord-
blom. Sön 22/3 Älvängens 
kyrka kl 11, Mässa, Holm-
gren-Martinsson. Nols 
kyrka kl 11, Mässa, Göte 
Siverbo. Kilanda kyrka kl 
18, Kvällsmässa, Holm-
gren-Martinsson.

Equmeniakyrkan  
Älvängen
Tor 19/3 kl 18, Barnkören. 
Kl 18.30, Män, Mat, Möte 
i blå Kyrkan. Kl 19.30, 
Körövning. Sön 22/3 kl 11, 
Gudstjänst och Eftertanken.
Leif Jöngren, sång: Rebecka 
Javerud servering. Kl 18, 
Bön och Lovsång. Kl 19, 
Tonårscafé. Mån 23/3 kl 18, 
Spårarscout. Kl 18.30, Upp-
täckarscout. Tis 24/3 kl 10, 
Tisdagsbön.

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

Solveig Ahlzén. I Surte kyrka 
hölls torsdagen 12 mars begrav-
ningsgudstjänst för Solveig 
Ahlzén, Surte. Officiant var 
komminister Henny Forsberg.

Sven Carlsson. I Hålanda 
kyrka hölls fredagen 13 mars 
begravningsgudstjänst för Sven 
Carlsson, Hålanda. Officiant var 
komminister Ida Olenius.

Aino Kesseli. I Surte kapell 
hölls fredagen 13 mars begrav-
ningsgudstjänst för Aino Kes-
seli, Surte. Officiant var kommi-
nister Henny Forsberg.

Harriet Johansson, Älvängen 
har avlidit. Född 1927 och 
efterlämnar barn med familjer 
som närmast sörjande.

Noomi Andreasson, Frövet 
har avlidit. Född 1943 och 
efterlämnar maken Fred samt 
barn med familjer som närmast 
sörjande.

Asta Dahlberg, Surte har avli-
dit. Född 1921 och efterlämnar 
maken Bertil, barn med famil-
jer, Birgitta samt broder som 
närmast sörjande.

Gullvi Olsson, Nödinge har 
avlidit. Född 1934 och efter-
lämnar sambon Bernt som 
närmast sörjande.

Till minne 
av vår Älskade 

Anette 
Andersson 
Fernevald 

* 16/4 1957  
† 15/3 2008  

Sju år sedan Du 
lämnade oss. 

Det sägs att kärleken är 
störst av allt, men 

saknaden känns större 

Någonstans, någongång 
är vi tillsammans igen 

HANS 
CAROLINA, JOHANNA 

CHRISTIAN 

Vår kära 
Mamma, Svärmor 

Mormor och Farmor 

Harriet 
Johansson 

* 16 februari 1927  

har i dag lämnat oss i 
stor sorg och saknad 

Älvängen 8 mars 2015 

CÄTHRIN och HANS 
CLAES och NELLIE 

ELISABETH och 
JOHN-ERIK 

Barnbarn 
Barnbarnsbarn 

Övrig släkt och vänner 

Ögonen slutits, 
tiden var inne 

Djup är vår sorg fastän 
ljust ditt minne 

Kärlek och godhet 
lyste din stig 

Tack kära Mamma, 
vila i frid. 

Begravningen äger rum i 
kretsen av de närmaste. 
Ev. info lämnas av Ale 
Begravningsbyrå tel. 

0303-33 33 99. 
Hedra gärna Harriets 

minne med en gåva till 
Hjärt-Lungfonden på 

tel. 0200-88 24 00 

Ett varmt tack till 
personalen på avd. 8, 
Kungälvs sjukhus för 

kärleksfull omvårdnad. 

Min älskade Maka 
Vår kära Mamma 
Svärmor, Farmor  

Mormor och 
Lillamammo 

Noomi 
Andreasson 

* 15 november 1943  

har stilla somnat in och 
lämnat oss i stor sorg 

och saknad. 

Frövet 
7 mars 2015 

FRED 
MIKAEL och INGER 

Hillevi, Rickard 
Niklas, Victoria 

NINNI 
Amelie och Andreas 

Saga 
Rasmus 

Ett verksamt liv har 
slocknat, 

två flitiga händer har 
domnat 

Du ville oss väl, 
Du älskat oss alla, 

av hela Din själ 

Ditt goda hjärta 
Ditt ljusa sinne 

hos oss skall leva 
i tacksamt minne. 

Enligt Noomis önskan 
kommer begravnings-

gudstjänsten att äga rum 
i kretsen av de närmaste. 

Ett stort och varmt tack 
till all personal på 

Kungälvs sjukhus för 
gott bemötande och god 

omsorg genom åren. Tack 
även till personalen på 
Björkliden avd. Rosen. 

Vår älskade 

Asta Dahlberg 
* 24 juli 1921  

har i dag lämnat oss i 
sorg och saknad. 

Surte 
6 mars 2015 

BERTIL 
KJELL och INGER 

Elisabeth, Pernilla med 
familjer 

ANN-CHRISTIN och 
LENNART 

Fredrik med familj 
Birgitta 

Broder Gunnar 
Övrig släkt och vänner 

Du kämpade så tappert 
mot sjukdom som  

var svår 
Du såg det som var 

vackert och längtade 
mot vår 

Och vi som stod Dig nära 
vår saknad är så stor 

Från alla Dina kära, vårt 
tack och sov i ro 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum onsdagen  

1 april kl. 13.00 i Surte 
kapell. Efter akten 

inbjudes till minnesstund 
i församlingshemmet, dit 
alla som önskar närvara 
hälsas välkomna. Istället 
för blommor, tänk gärna 

på Cancerfonden, 
gåvotel. 020-59 59 59. 

Valfri klädsel. 

Min älskade 

Gullvi Olsson 
* 10 juni 1934  

har i dag lämnat oss i 
stor sorg och saknad. 

Nödinge 
8 mars 2015 

BERNT 
Familjen Österblom 

Släkt och vänner 

Du är med oss varje dag 
i fågelsången 

i stjärnenatten 
i soluppgången 

i blommornas doft 
i vindens sus 

i vågens glitter och i 
havets brus 
så är vi jämt 
tillsammans 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum tisdagen  
31 mars kl. 11.00 i 

Nödinge kyrka.  
Akten avslutas i kyrkan. 

Lika välkommet som 
blommor är en gåva till 

Synskadades Riks-
förbund tel. 08-39 92 30 

eller via www.srf.nu. 

Ett varmt tack till 
personalen på 

Hemsjukvården Nödinge. 

Ale Torg

VÄLJ
DEN GULA
KNAPPEN
NÄR DU
PANTAR

nummer 01         vecka 02| 25FAMILJ



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

Traktorkärra med tipp köpes.
Tel. 0702-92 66 92

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

Torr svensk björkved. 60 liters 
säck 100:- fri leverans inom 
Ale kommun. Även blandved 
finns där transport kan ordnas.
Tel. 0706-59 50 84

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

Liten stuga 16kv, dusch, toalett 
och pentry i skår. Hyra 3.500:- 
även boxplats finns att hyra.
Tel 0303-33 78 07
Mobil: 0706-91 53 35

ÖNSKAS HYRA
Par med vuxna barn önskar 
hyra villa i Ale. Älvängen med 
omnejd helst med garage 
för en långsiktig lösning från 
februari/mars 2015, är hän-
diga, bor i ale nu, vi jobbar i 
chefsbefattning och egenföre-
tagare. Kan betala minst 2 hyra 
i förskott vid tillträde. Ev. kan 
det finnas intresse att senare 
överta huset. Alla svar beaktas.
Tel. 0705-26 23 90

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

Liten lugn,pålitlig och stabil 
medryttare som vill hjälpa till 
och rida pigg och alerta täv-
lingsponnyer kat B, ca 2 dagar 
i veckan i Uspastorp, kan 
ibland bli mer. Du ska kunna 
rida bra i alla gångarter, tränsa 
och sadla själv och våga rida 
ut. Hästkunniga förlädrar som 
kan skjutsa är ett krav. INGEN 
ridskola, kan dock ev. finnas 
möjlighet att rida för tränare.
Föräldrar mailar till: 
thoresgarden@hotmail.com

Borttappad IPhone 4S i svart 
fodral, Nödinge måndag 9/3.
Hittelön.
Tel 0736-29 11 74

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

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/

Städ på era villkor.
Fönsterputs och städ. Det är 
vi som utför städ, flyttstäd, 
fönsterputs mm. i Ale med 
omnejd. Ansvarsförsäkring 
samt kollektivavtal. Innehar 
F-skattesedel.
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

GRATTIS

Grattis
Björn

på 40-årsdagen 
den 14 mars

önskar
Kurrarna

Grattis i efterskott
Arto

Önskar kurrarna

Grattis på födelsedgen
 den 22 mars

Grattis i efterskott
Sofia

önskar
Kurrevännerna

VECKANS ROS

TACK till den person, som 
lördagen den 7 mars tog 
hand om min shopping-
kasse i en varuvagn på 
Ale Torg. Gissa om jag 
blev glad, när jag en halv-
timma senare kunde hämta 
den vid disken för kund-
service! Skönt med ärliga 
människor!

Vimsiga Eivor i Älvängen

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! 
Trovärdiga tips har kommit 
från både Lödöse och 
Nödinge!
Ring: 0303-23 30 40 eller 
0735-28 48 88. Hittelön!

BORTSPRUNGNA

HJÄRTS JUKDOMARNA 
SKA BESEGRAS

0200 - 89 19 00
pg 90 91 92-7

www.hjart-lungfonden.se

Var med och
rädda 
5000 fler liv
per år.
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FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

Kapellvägen, Älvängen 0707-53 63 21

Varmt 
välkommen in!

FINN SEX FEL

Kurre
klurigt!
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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

FriSk perSonal

lönar Sig!
under hela vecka 13 har vi 

företagsvecka. kontakta 

receptionen om hur du och 

dina arbetskamrater kan  

träna gratis en hel vecka!
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