
Oliver fick vara 
prao i riksdagen

Ny verksamhet i 
gamla posthuset

Fyra i skol-SM 
i bageri

Ale IBF vann kommunslaget om innebandytronen när derbyt mot Surte IS IBK avgjordes i Ale Kulturrum i lördags. Närmare 350 åskådare fick se en underhållan-
de match med stor dramatik, där Ale lyckades behålla sin knappa 5-4-ledning med två spelare utvisade under de sista minuterna. Mattias Hansson tillhörde der-
byts allra främsta aktörer och hade stor del i segern.

Ale IBF vann derbyfesten
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Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

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

VECKANS VARA

1 KG HEINZ

KETCHUP

1490
/st

Ale Torg

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

Mer inspiration till påsken hittar 
du på vår annons på sidan 9.

300 g

DU SKAPAR
PÅSKEN!

GRAVAD, RÖKT LAX
Royal Greenland. 300 g.

Jfr pris 163:33/kg.
Max 2 köp/hushåll.

49:-/st

Bjud in till en 
personligare påsk  
- våra bästa recept  
hittar du på ica.se  
och i vår påskbroschyr.

Gäller v 13 • 23/3–29/3

MED LILLA EDET-EXTRA

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

NU VÄSSAR 
VI KLORNA!

VI VÄLKOMNAR VÅR NYA
VETERINÄRKOLLEGA

Vårglädje i full blom!
Pigga blommor, gröna spadar, livgivande gödsel,  

rosa vattenkannor, blommiga handskar och söta växter.

Välkomna till oss!

TRÄDGÅRDSDAGS

  Tel 0303-749220 • www.thunbergs.com
TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  

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

ADIDAS  
LK TRAINER 2014
Slitstark juniorsko. Snörning  
eller kardborre.
ORD.PRIS 399:-

Begränsat 
antal/

färger och 
storlekar

JUNIORKLIPP

NU 199:
Se även annons på sida 7

ANSVAR 
FÖR  

SVERIGE



Skotten på Vårväder-
storget gick ingen obe-
märkt förbi. Oskyldiga 

föll offer för effekterna av 
ett utanförskap som vårt 
eget samhälle har skapat – 
och fortsätter förstärka. Det 
påstås att vi gör mycket för 
att förhindra den destruktiva 
utvecklingen, men det är 
helt uppenbart att vi inte 
gör tillräckligt. Därför är 
det viktigt att ta till sig or-
den ”det kunde varit du” på 
allvar. Vi måste tyvärr alltid 
tänka på vad vi gör och var 
vi befinner oss. En simpel 
riskanalys. Det är så verkli-
geheten ser ut, åtminstone 
just nu.

Att vända utvecklingen 
kommer att ta tid. Åsikterna 
om varför brotten ökar och 
det grova våldet eskalerar 
är många. För att få effekt 
måste vi först komma över-
ens om orsakerna för att 
sedan kunna formulera de 
rätta åtgärderna.

Det finns inget enskilt 
svar, men ett ord beskriver 
skälen bättre än något annat 
– utanförskap. Får du inte 
vara med på den goda sidan 
där man pratar jobb och 
delar fritidsintressen hamnar 
du lätt på fel sida.

Sverige vill också vara ett 
föregångsland i integrations-
politiken, men resultatet är 
snarare att vi kandiderar till 
guldmedaljen i segregation. 
Det är bara att erkänna att 
våra öppna hjärtan och hu-

mana invandringspolitik är 
ett spel för galleriet. Vad har 
vi att erbjuda? Utanförskap i 
ett segregerat samhälle. Det 
håller inte. Vi måste vara 
ärliga och konstatera att det 
krävs helt nya tag och vi 
måste inte uppfinna hjulet 
själva. Det finns länder 
som är bättre än Sverige på 
integration. Hur jobbar de? 
Vilka kvoter jobbar de efter 
i sitt mottagande? Vad är 
rimligt för ett land att klara 
av? Det är inget mäster-
skap i att ta emot flest – det 
handlar om att hjälpa så 
många som möjligt. Idag är 
det ingen hjälp att placera 
en flyktingfamilj på Hising-
en med risk att förlora livet 
vid ett besök i sportbaren.

Jag blir dessutom djupt 
bekymrad när vi inte heller 
klarar av att ta vara på våra 
nya medborgare med en 
akademisk bakgrund. Välut-
bildade läkare som erbjuder 
sina tjänster får inte ens 
chansen att göra praktik. 
Vad är det för integra-
tion? Vården skriker efter 
kompetens, men istället 
för att värna den bygger 
vi murar och förstärker 
utanförskapet. Sverige 
vill gott, men sanning-
en är att vår inte-
grationsstrategi har 
misslyckats och kon-
sekvenserna av det har 
vi bara sett början på. 
Det krävs rejäla omtag 
för att få skutan att seg-

la i rätt riktning. Vi måste 
pausa bandet, erkänna våra 
misstag och lära av dem. 
Utanförskapet handlar inte 
bara om nyanlända, utan 
lika mycket om långtidsar-
betslösa och ungdomar som 
har svårt att hitta sitt första 
jobb. I Ale gör kommunen 
ett försök att locka med 
även det privata näringslivet 
i jakten på sommarjobb. Det 
är beundransvärt. Jag hopp-
as vi är många som ansluter 
och låter åtminstone en eller 
ett par ungdomar få en ar-
betslivserfarenhet i sommar. 
En positiv upplevelse kan ge 
framtidstro och motivation 
att satsa på studier – kan fler 
se möjligheter i segrega-
tionens högborg kommer 
det snabbt att bidra till ett 
förbättrat samhälle. 

Utanförskapet hotar

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

AVLOPPSRENING
Har ni fått anmärkningar 

på ert avlopp?
Då är ett kompakt 
reningsverk utan 

rörliga komponenter 
i kontakt med avlopps-

vattnet din lösning.

Information, visning av renings-
verk i drift. Per 0708-866321, 

Claes 0707-962009
E-post: perkor54@gmail.com
claesentreprenad@gmail.com

Energideklaration 1750:- 
inkl. moms och resa

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

Nils Energideklarationer AB

Studentbuffé?

Den fixar vi!

0701-44 35 31 / henrikdaniel.Se

Det är vi som  
lagar maten  
på Klädkällaren!

K-RIDCENTER
Kvalitetsridskolan för ungdomar och vuxna

Börja rida på 
K-Ridcenter!

Nybörjare till mer rutinerade  
på ponny och stor häst

Intresseanmälan till  
info@k-ridcenter.se

Annika 0809-817711
www.k-ridcenter.se

ALE
DJURKLINIK

ALE
DJURKLINIK

SNART ÄR BYGGET KLART!

Vissa dagar kommer vi att ha  
ändrade tider och ha mottagning 

på em/kväll. Eventuella avvikelser 
annonseras på vår hemsida

Välkommen till smådjursteamet på
 Ale Djurklinik! 

Karin, Kristina och Jan

Tidsbokning på 0303-33 59 70 / 33 59 60

Norra kilandavägen 22, 449 34 NÖDINGE

www.aledjurklinik.se

Vi går i väntans tider...

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

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

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

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

VI FIXAR TELEFONEN!



VÅRJACKOR
FÖR HERR, DAM & UNGDOM

199:-
FRÅN

Följ oss på 
Facebook och 

Instagram 
för massor av 
nyheter varje 

vecka
fb.com/kladkallaren

@kladkallaren

ÄNTLIGEN

VÅRYRA!

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

Veckans lunchmeny hittar du 
alltid på www.kladkallaren.se

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

HINK-
SET

4990

HERRJEANS

BRETT
URVAL

199:-
från

SKOR
I MÅNGA MODELLER

BARNKLÄDERROLIGA MOTIV, TRENDIGA FÄRGER, MÅNGA MODELLER

JUST
NU!

7000 kvm lågprisvaruhus
GÄSTVÄNLIG MILJÖ
BRETT SORTIMENT

LÅGA PRISER

Mån – tors 9 – 19, Fre 9 – 18, Lör  10 – 17, Sön 11 – 17 • Tel 031- 46 29 00 • Vikenvägen 295, Bohus • info@kladkallaren.se • www.kladkallaren.se • Reservation för slutförsäljning
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Inne & utebelysning
Ale Lampan

SLUTREA

PÅ ALLA LAMPOR!
PASSA PÅ - SISTA CHANSEN!

50%

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

Vi utökar vår verksamhet med värmepumpar från:

Kommunhuset
– en het potatis
ÄLVÄNGEN. Älvängen 
eller Nödinge?

En objektiv utredning 
ska hjälpa politiken att 
ta rätt beslut om var ett 
framtida kommunhus 
ska ligga i Ale.

– Fördelarna är stora 
med en samlad kommun- 
administration. Vi får 
ett effektivare arbete 
och med rätt placering 
blir vi en attraktivare 
arbetsplats, säger Kom-
munstyrelsens ordfö-
rande Paula Örn (S).

Till Kommunstyrelsens ju-
nisammanträde ska ett för-
slag till beslut om var ett nytt 
framtida kommunhus i Ale 
bör placeras vara framme. 
Majoritetspartierna, Social-
demokraterna, Vänsterpar-
tiet och Miljöpartiet kom 
överens med Aledemokra-
terna att enas om ett förslag 
under året. En förutsättning 
är att en samlad kommu-
nadministration ska ha ett 
tågnära läge för att ge plus-
effekter vid personalrekryte-
ring. I mitten av maj ska en 
obereonde konsultutredning 
ge svar på vilka effekter ett 
kommunhus får för den ort 
där det placeras. Den exter-
na rapporten ska också peka 
ut vilken av Ales centralort 
som är bäst lämpad för ett 
kommunhus. Med detta som 
underlag ska politiken sedan 
kunna ta beslut.

– Det är en politiskt käns-
lig fråga och därför var det 
nödvändigt att ta in en ex-
tern partner. Vi hoppas där-
med att politiken lättare kan 
förankra sitt beslut, säger 
kommunchef Björn Järbur.

Kommunalråd, Paula 
Örn, tycker frågan är angelä-
gen, men vill samtidigt tona 
ner betydelsen.

– Kommunfullmäktige 
har beslutat att Älvängen 
och Nödinge ska utvecklas 
som två centralorter i Ale. 
Det ligger fast, oavsett var 
kommunhuset placeras. Vi 
har kraft att utveckla båda 
orterna och ett kommunhus 
bär inte en enskild ort. Det 
är Alafors ett bra bevis på.

Vidare anser Paula Örn 
att det viktigaste nu är att ett 
beslut tas och ett bygge snart 
kan vara igång.

Ringar på vattnet
– Det kommer sannolikt 
att skapa ringar på vattnet, 
bara vi sätter ner foten. Vi 
var långt framme 2010 inn-
an borgarna tog över. Deras 
envisa nej till kommunhus 
gjorde att både ICA och Bal-
der drog sig tillbaka i Nö-
dinge, säger hon. 

Oppositionen har inte le-
gat på latsidan, utan frågan 
om ett framtida kommunhus 
ligger högt upp på agendan.

– Allianspartierna och 
Framtid i Ale har träffat 
kommunchef Björn Järbur 
och stadsarkitekt Magnus 
Blombergsson för att få 
deras syn på en samlad kom-
munadministration. Vilka är 
fördelarna och hur påverkar 
det verksamheten? Vi ställde 
självklart också frågan om vad 
som händer om vi inte tar ett 
beslut nu? Från Alliansens 
sida är vi inte framme än. Vi 
inväntar självfallet också ut-
redningen, men jag person-
ligen delar uppfattningen att 
det har ett stort symbolvärde 
gentemot övriga exploatörer 
om kommunen visar fram-
åtanda och framtidstro. Jag 
har också under mina fyra 
år som Kommunstyrelsens 
ordförande sett problemen 
med att ha en splittrad kom-
munadministration. Det är 

svårt när personal jobbar på 
skilda platser i Ale. Det blir 
svårt att få till de korta möte-
na och mycket tid läggs i att 
bara förflytta sig. Det är inte 
effektivt, säger oppositions-
råd Mikael Berglund. 

Han tycker det är tidigt 
att antyda åt vilket håll op-
positionen lutar åt i valet 
av Älvängen eller Nödinge, 
men betonar att rekryte-
ringsargumentet tillhör de 
tyngsta.

Rekrytering
– Att lätt kunna ta sig till 
och från sin arbetsplats med 
pendeltåg oavsett var du bor 
är viktigt när du väljer nytt 
jobb. Idag är det inte särskilt 
attraktivt för en bygglovs-
handläggare att ta tåget 
till Nol och sen leta rätt på 
en buss till Alafors, säger 
Berglund kritiskt.

Hos Aledemokraterna, 
som numera är stödparti till 
den rödgröna majoriteten, 
har tre medlemmar redan 
aktivt tagit ställning. I förra 
veckans Alekuriren (vecka 
12, 2015) skrev AD:s mång-
åriga partimedlemmar Sven 
Rydén, Helena Solving 
och Ingemar Sörqvist att 
de förordar Älvängen före 
Nödinge. Partiets frontman, 
Jan A Pressfeldt (AD), är 
inte sen att kommentera frå-
gan.

– Det är ingen hemlighet 
att vi som enda parti har dri-
vit frågan att Ale måste ha ett 
kommunhus med en samlad 
förvaltning och att detta 
ska ligga i Älvängen, men 
hur partiet nu ställer sig när 
ärendet konkretiseras beslu-
tar vi först på årsmötet den 
10 april. Och ja, det finns en 
mycket stor majoritet i parti-
et för att vi ska rösta för Äl-
vängen, svarar han.

Företagarna Ale inbjuder till 

ÅRSMÖTE 
Torsd 9 april kl 18
Nols Folkets Hus

Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Vi bjuder på lättare förtäring

Anmälan till Barbro Ericson  
ericson.barbro@gmail.com

(senast fredag 3 april)

VÄLKOMNA!
BLI MEDLEM DU OCKSÅ!

ALE

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

Påskboken – rita och skriv ett boktips
•	 Hämta	ditt	påskboksknåp	på	biblioteket
•	 Låna	och	läs	en	bok
•	 Rita	och	skriv	om	boken	i	äggen
•	 Klipp	och	klistra	ihop	äggen
•	 Lämna	ägget	till	biblioteket		7–17	april

Alla som lämnar in ett ägg har  
chans att vinna en bok!

www.ale.se 
0303-33 00 00

På gång

Märkestagning i  
skepplanda siMhall
Var: Skepplanda simhall
När: tisdagar grupper 15.30–17.00
Vem: Du som kan simma minst 75 m bröstsim och 25 m 
ryggsim, samt tycker det är roligt att simma mot märken.

kostnad: 300 kronor för 5 tillfällen a 45min
anmälan: Köanmälan som görs på telefon 0303-33 05 09. 
Våra öppettider hittar du på www.ale.se

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.

Ortsutvecklingsmöte Bohus
tisdag 31 Mars kl 19.00  Bohus servicehus
Teman	för	kvällens	möte:
•	 Föregående	möte
•	 Information	från	Einar	Hansson	om	arbetet	med	att	
kartlägga	mötesplatser	i	Bohus	

•	 Information	från	kommunchef	Björn	Järbur	om	arbetet	
med	Utveckla	Ale

•	 Information	från	Alebyggens	VD	Lars-Ove	Hellman	om	
arbetet	med	Bohus	centrum

Nya frågor
Om	ni	har	ni	har	några	frågor	mejla	till	torbjorn.hall@ale.se.	
Senast	en	vecka	innan	mötet	vill	vi	ha	din	fråga	för	att	kunna	
garantera	att	den	besvaras	på	mötet.
	
Vi bjuder på fika! Välkomna hälsar Inga-Lill Andersson,  
Lennart Dahl och Mohammed Bitar

Ortsutvecklingsmöte Hålanda
onsdag 1 april kl 19.00 hålanda Bygdegård

Teman	för	kvällens	möte:
•	 Samhällsbyggnadsnämndens	ordförande	Rolf	Gustavsson	
berättar	om	gång-	och	cykelvägar	på	landsbygden.

•	 Skepplanda	fiberföreningen	berättar	om	utvecklingen	av	
fiber	till	landsbygden.

•	 Information	om	Ale	kommuns	arbete	med	att	kartlägga	
mötesplatser	i	Ale.

	
Nya frågor
Om	ni	har	ni	har	några	frågor	mejla	till	torbjorn.hall@ale.se.	
Senast	en	vecka	innan	mötet	vill	vi	ha	din	fråga	för	att	kunna	
garantera	att	den	besvaras	på	mötet.

Vi bjuder på fika! Välkomna hälsar
Anders Rollings, Lars Kopp och Örjan Claesson

Vill du sommarjobba inom, lokalvård 
funktionshinder, äldreomsorgen? 
Vi	söker	sommarvikarier.	Läs	mer	på	www.ale.se/ledigajobb.  
1 april	finns	vi	även	på	Arbetsförmedlingen	13.00–15.00	
Flexpoolen	0303-37	12	60

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	

Föreläsning –  
dick harrison
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.
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25 år och nytt  
naMn För Förskola
Mellangårdens förskola i Nödinge byggdes för 25 

år sedan. I samband med jubileet byter förskolan namn till 
rödklövergatans förskola. 

Vi har öppet hus kl 14.00-18.30 och då är alla som gått och 
arbetat på förskolan välkomna att se vår fina förskola! Under 
dagen firar vi med lunch och bandklippning med de barn 
och vuxna som finns på förskolan i dag.

26
MArS

8–10
APrIl

13
APrIl

årsMöte
kl 19:00, Ale Kulturskolas Intresseförening. Plats: 
Drivhuset, Kulturrum i Nödinge. Välkommen!

Prova-på-kulturskolan
Måndag 30 och tisdag 31 Mars kan	du	som	är	
nyfiken	upptäcka	vad	Ale	kulturskola	har	att	erbjuda.
	
Från årskurs 2
Instrument,	sång,	bild	och	film.

För de lite yngre
Du	som	är	mellan	5	och	7	år	kan	lära	dig		
spela	fiol	eller	cello	efter	suzukimetoden.

Gott och blandat för 6-7 åringar.
Musikal	från	årskurs	1.
Kom	och	få	information	och	prova!

Måndag 30 Mars på	Aroseniusskolan,		
Älvängen	kl	18.00–20.00
tisdag 31 Mars	på	i	Ale	Kulturrum,		
Nödinge	kl	18.00–20.00
	
För	mer	info	gå	in	på	www.ale.se/kulturskolan
För	frågor	skicka	e-post	till	susanne.e.johansson@ale.
se	eller	ring	0303-33	05	90.

kulturskolan på 
påsklovet
kl 10.00–15.00. Gör din egen 

musikvideo. Vi gör musik i datorn och 
spelar in en musikvideo med din 
egen musik. För dig från 12 år. Ale 
kulturrum, Nödinge. Avgift 400 kr. 
Info och anmälan till Kulturskolan Pelle 
Andersson,  tel 0725-19 41 73, e-post:  
pelle.andersson@ale.se

 

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
	

Ta chansen att nominera ett 
gott föredöme 
Ett	gott	föredöme	-	stipendium	Känner	du	någon	som	borde	
uppmärksammas?	Ett	gott	föredöme	är	ett	stipendium	som	delas	
ut	för	att	uppmärksamma	personer	som	är	goda	föredömen	i	Ale	
kommun.	Stipendiet	delas	ut	till	personer	under	25	år	eller	ideella	
organisationer	som	arbetar	med	barn-	och	ungdomsfrågor.	Ta	
chansen	att	nominera	din	kandidat	innan	nomineringstiden	är	ute.	
Senast	den	6 april måste	kommunen	få	ditt	förslag.	Nominera	på	
www.ale.se	eller	skicka	e-post	till	sven.nielsen@ale.se.

årets goda FöredöMen i ale 2014

AfterWork med Matthias Matsson  
plåtslagare på Piab
26 Mars kl. 17.30–18.30 ”Verktyg	för	att	få	ditt	företag	att	
växa”	Plats:	Mr.	Johansson.	Anmälan	via	jagkommer@ale.se

Female träff
1 april kl. 12-14	”Lär	känna	entreprenören	i	dig”	med	
Dennis	Larsen.	Besök	av	och	diskussion	med	oppositionsråd	
och	näringslivsansvarig	Mikael	Berglund	(M).	Plats:	
Klädkällaren.	Anmälan	via	jagkommer@ale.se	

Frukostmöte med  
information om  
upphandling
14 april kl 08.00-09.00 Hur	
svarar	man	på	offentliga	upphand-
lingar?	Plats:	Nols	företagscenter.	
Anmälan	via	jagkommer@ale.se	
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Snart ett minne blott. Före semestern förväntas ett beslutsförslag om ett nytt kommunhus i Ale 
ligga framme. Det är en dragkamp mellan Nödinge och Älvängen. och i dagsläget ser det inte ut 
som att politiken kommer att vara enig. 

– En extern utredning grunden till beslut



Påskboken – rita och skriv ett boktips
•	 Hämta	ditt	påskboksknåp	på	biblioteket
•	 Låna	och	läs	en	bok
•	 Rita	och	skriv	om	boken	i	äggen
•	 Klipp	och	klistra	ihop	äggen
•	 Lämna	ägget	till	biblioteket		7–17	april

Alla som lämnar in ett ägg har  
chans att vinna en bok!

www.ale.se 
0303-33 00 00

På gång

Märkestagning i  
skepplanda siMhall
Var: Skepplanda simhall
När: tisdagar grupper 15.30–17.00
Vem: Du som kan simma minst 75 m bröstsim och 25 m 
ryggsim, samt tycker det är roligt att simma mot märken.

kostnad: 300 kronor för 5 tillfällen a 45min
anmälan: Köanmälan som görs på telefon 0303-33 05 09. 
Våra öppettider hittar du på www.ale.se

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.

Ortsutvecklingsmöte Bohus
tisdag 31 Mars kl 19.00  Bohus servicehus
Teman	för	kvällens	möte:
•	 Föregående	möte
•	 Information	från	Einar	Hansson	om	arbetet	med	att	
kartlägga	mötesplatser	i	Bohus	

•	 Information	från	kommunchef	Björn	Järbur	om	arbetet	
med	Utveckla	Ale

•	 Information	från	Alebyggens	VD	Lars-Ove	Hellman	om	
arbetet	med	Bohus	centrum

Nya frågor
Om	ni	har	ni	har	några	frågor	mejla	till	torbjorn.hall@ale.se.	
Senast	en	vecka	innan	mötet	vill	vi	ha	din	fråga	för	att	kunna	
garantera	att	den	besvaras	på	mötet.
	
Vi bjuder på fika! Välkomna hälsar Inga-Lill Andersson,  
Lennart Dahl och Mohammed Bitar

Ortsutvecklingsmöte Hålanda
onsdag 1 april kl 19.00 hålanda Bygdegård

Teman	för	kvällens	möte:
•	 Samhällsbyggnadsnämndens	ordförande	Rolf	Gustavsson	
berättar	om	gång-	och	cykelvägar	på	landsbygden.

•	 Skepplanda	fiberföreningen	berättar	om	utvecklingen	av	
fiber	till	landsbygden.

•	 Information	om	Ale	kommuns	arbete	med	att	kartlägga	
mötesplatser	i	Ale.

	
Nya frågor
Om	ni	har	ni	har	några	frågor	mejla	till	torbjorn.hall@ale.se.	
Senast	en	vecka	innan	mötet	vill	vi	ha	din	fråga	för	att	kunna	
garantera	att	den	besvaras	på	mötet.

Vi bjuder på fika! Välkomna hälsar
Anders Rollings, Lars Kopp och Örjan Claesson

Vill du sommarjobba inom, lokalvård 
funktionshinder, äldreomsorgen? 
Vi	söker	sommarvikarier.	Läs	mer	på	www.ale.se/ledigajobb.  
1 april	finns	vi	även	på	Arbetsförmedlingen	13.00–15.00	
Flexpoolen	0303-37	12	60

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	

Föreläsning –  
dick harrison
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.
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spelar in en musikvideo med din 
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LEDIGA TJÄNSTER

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

Frukostmöte om upphandling
Hur svarar du på kommunala 
upphandlingar? Ann Linde  
 Koolman, upphandlingschef  
Ale kommun.

DATUM OCH TID: Tisdag 14 april kl. 08–09
PLATS: Nols företagscenter
ANMÄLAN: jagkommer@ale.se

Ale – en uppstickare  
i svenskt näringsliv

APRIL

14
2015

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

Starta-eget intro 
Funderar du på att starta eget? 
Kom och få tips och råd inför 
din företagsstart.

DATUM OCH TID: torsdag 16 april kl. 16-19
PLATS: Ale bibliotek, Nödingee
ANMÄLAN: jagkommer@ale.se  
Sista anmälningsdag 14 april.

 APRIL

16
2015

Landslagsman. Jonas Köre, 19 år från Skepplanda, är uttagen i det svenska Yrkeslandslaget som 
reser till VM i Sao Paulo i mitten på augusti. Jonas tävlar i mekatronik.  

Landslaget nästa!
SKEPPLANDA. Jonas 
Köre, från Skepplanda 
är Ales näste landslags-
man.

I augusti represen-
terar han Sverige i 
Yrkes-VM i mekatronik.

Tillsammans med 28 
andra ungdomar bär det 
av till Sao Paulo.

Yrkes-VM i São Paulo, Bra-
silien, går av stapeln i mitten 
av augusti och Sverige är 
självklart med och slåss om 
guldmedaljerna. Det svens-
ka Yrkeslandslaget består av 
29 ungdomar som tävlar i 27 
olika yrkesspecifika grenar.  
Det är allt från hantverkare 
till programmerare. Bakom 
Yrkeslandslaget står Svenskt 
Näringsliv, LO, Skolverket, 
Utbildningsdepartementet 
och Myndigheterna för yr-
keshögskolan. Bakgrunden 
till satsningen är att höja 
statusen, intresset och kva-
liteten på yrkesutbildningar  
världen över.

– Att tävla i ett yrke är 
inte jättestort i Sverige, men 
i Asien är det en stor händel-
se. I Japan och Korea anstäl-
ler staten sina deltagare tre 
år innan tävlingen för att de 
ska komma så väl förberedda 
som möjligt. Oavsett så står 

sig alltid Sverige bra i kon-
kurrensen, berättar Jonas 
Köre.

Han tog studenten i våras 
efter tre år på Göteborgsre-
gionens tekniska gymnasium 
som drivs av Volvo i Torslan-
da. Där läste han en högsko-
leförberedande industritek-
nisk linje.

Lärare tipsade
– En lärare tipsade mig att 
via nätet söka till yrkeslands-
laget. Ett av arbetsproven 
var att göra ett program och 
sedan kunna förklara hur jag 
tänkt kring programmering-
en. Uttagningen fortsatte 
sedan med tävlingar Elmias  
industrimässa i Jönköping 
och slutligen en liknande 
mässa i Göteborg, säger Jo-
nas som kommer att tävla för 
Sverige i mekatronik.

Ärligt talat, vad är det?
– Mekatronik är en bland-

ning av elektronik och me-
kanik. Vi styr mekanik med 
elektronik, en Robot är ett 
bra exempel. Idag jobbar jag 
med fastighetsautomation; 
det vill säga hur vi styr ven-
tilation, värme, kyla och till 
exempel belysning i ett hus. 
I mekatronik tävlar man i 
par. Jag kommer att bära hu-
vudansvaret för programme-
ringsdelen, men när det blir 

tid över hjälper jag till och 
bygger ihop elektroniken 
med mekaniken. 

Hur blir man intresse-
rade av sånt här?

– Jag har alltid skruvat isär 
saker och haft en hunger att 
veta hur saker fungerar. Det 
är själva drivkraften.

Hur går det i VM då?
– Sverige har aldrig vunnit 

i mekatronik så det är på ti-
den. Vår främsta placering är 
ett brons, däremot var förra 
årets deltagre helt överlägs-
na i Europa – så vi ligger bra 
till. Vi går för guldet!

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Välkommen på Drop in onsdagar kl 13:00–16:00

- Resevaccin och råd inför din resa 

- TBE-vaccin 

- HPV-vaccin för flickor födda före1998

 

Behöver du vaccineras?

Närhälsan Älvängen vårdcentral

Närhälsan Älvängen vårdcentral
Svenstorpvägen 1, tfn 010-473 35 50

narhalsan.se/alvangenvardcentral

 

Söker:

Två plåtslagare 
med yrkesbevis.

Två takläggare  
med erfarenhet av papp- & duktak.

Arbetsområde västra och  
södra Sverige med omnejd.

Svar till peter@alaforsplat.se

JONAS KÖRE

Ålder: 19 år.
Bor: Skepplanda
Yrke: Programmerare och 
driftsättare i Kungsbacka.
Yrkesdröm: Utveckla 
automation och implemen-
tera det i vardagen. Via en 
webbsida styr jag kupévär-
maren i bilen.
På fritiden: Jag lägger 
varannan helg i Kristianstad 
och tränar med min partner.  
En programmeringsdel och 
en montering, där mekanik 
och elektronik byggs ihop.
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–Jonas Köre till Yrkes-VM
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ADIDAS SUPERNOVA 
GLIDE BOOST
Neutral sko med energivande 
sula. Dam- & herrstorlekar.
Ord pris 1399.-

SAUCONY BREAKTHRU
Neutral lätt löparsko. Nytt 
varumärke i butik.
Dam- & herrstorlekar.

ASICS GT2000
Vår mest sålda löparsko. 
Pronation.
Dam- & herrstorlekar.
Ord pris 1599.-

ASICS KAYANO
Extrem komfort och stöd  
med pronationsstöd
Dam- & herrstorlekar.
Ord pris 1999.-

NIKE FREE 5.0
Populär lättviktssko för fritid 
och gym. Fler färger i butik. 
Dam- & herrstorlekar.
Ord pris 1099.-

NIKE THEA 
Moderiktig Air modell för tjejer
Damstorlekar.

ADIDAS GALAXY
Sko för raska promenader eller 
fritid. 
Dam- & herrstorlekar.
Ord pris 599.-

ADIDAS DURAMO 
GORETEX
Bra vattentät multisko.
Dam- & herrstorlekar.
Ord pris 999.-

ASICS GS1000
Mycket bra löparsko med  
stöd och dämpning i olika 
färger.
Kardborre stl 27-35 

499:
Snörning stl 32-39 

599:

NIKE PICO
Smidig sko till de minsta.
Stl 23-27,

NIKE REVOLUTION
Lätt mjuk å snabb sko. 
Stl 23-38,5. Flera färger.
Minior 299:
Junior kardborre 349:
Junior snörning 399:

ADIDAS LK TRAINER 2015
Kardborre minior och junior 
upp till stl 35 i olika färger. 
Snörning upp till stl 39.
Ord pris 399.-
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NU 1199:

NU 899:

NU 499: NU 399:

299:

NU 1299:

NU 499:

NU 399:

NU 299:

NU 1599:

NU 799:

699:
Finns även hög modell 
juniorstorlek 549.-

Annonsen gäller 
t.o.m 29/3

1399:

1199:

PUMA COURT CLASSIC
Klassisk sneaker i skinn
Stl 36-46. Även i vitt.
Ord pris 699.-

PUMA MATCH SOLID
Svart eller vit skinnsko, sista 
paren. Stl 36.46.
Ord pris 799:-

PUMA BENNY
Prisvärd Canvassko i flera 
färger. Stl 36-46.
Ord pris 499.-

CONVERSE
Låga och höga canvas-
modeller i flera färger
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Pollex slog ett slag för vattnet
NÖDINGE. Värdet på 
landets vatten- och av-
loppsledningar uppskat-
tas till 800 miljarder om 
vi tvingas byta ut dem.

Renoveringsbehovet 
är också mycket stort, 
men satsningarna  är än 
så länge blygsamma.

För att underlätta och 
dessutom värna miljön 
uppmanar Pollex och 
branschen i sin helhet 
att tänka schaktfritt.

De flesta ser bekymmer i 
samma andetag som det talas 
om nya vatten- och avlopps-
ledningar. Många ser gräv-
maskiner och stora schakt, 
men tekniken har gått fram-
åt. Idag är det fullt möjligt 
att skaffa nya ledningar, utan 
att gräva. Med giganstiska 
krafter trycks de fram genom 
gamla rör och ledningsgator.

– Vi försöker alltid förmå 
alla kunder att först tänka 
schaktfritt. Inte nog med att 
vi klarar längre och längre 
avstånd, det är dessutom ett 
hållbart alternativ. Du mins-
kar koldioxidutsläppen med 
upp till 90%. Inga grävma-
skiner och inte heller några 
massor som behöver trans-
porteras bort, säger Matti-
as Höglund, vd på Pollex i 
Nödinge.

Tillsammans med Ale 
kommun bjöd företaget in 
kranskommunerna till en 
inspirationsdag för hållbar 
utveckling med fokus på 
dagvattnet. Tidpunkten var 
vald med tanke på världs-
vattendagen som ägde rum i 
söndags.

Tuff investering
– Renoveringsbehovet av 
våra vatten- och avlopps-
ledningar är stort. Det är 
en tuff investering rent eko-
nomiskt, men det är också 
jobbigt för alla som bor och 
jobbar i ett område där nya 
ledningar ska fram. Med våra 
schaktfria metoder undviker 
man många problem och 
kan också vara stolt över 
en mer hållbar investering. 
Ekonomiskt har oberoende 
beräkningar visat att du får 
fler meter ledning per krona 
genom att välja schaktfritt. 
Anledningen till att många 
kommuner och stora fastig-
hetsägare fortfarande väljer 

grävmaskinen när nya led-
ningar ska fram är okunskap 
om den nya tekniken, säger 
Mattias Höglund som också 
tog tillfället i akt att prata 
om världens behov av rent 
vatten.
– Vi har en nära relation till 
WaterAid och vi har haft 
medarbetare som på plats 
har fått se vilken skillnad rent 
vatten gör för människor i 
de fattiga delarna av världen. 

Varje dag dör 2000 barn av 
smutsigt vatten. Det vill vi 
gärna vara med och ändra på.

Ann-Charlotte Svens-
son, projektledare inom VA 
i Ale kommun och som ny-
ligen tagit fram en strategi 
för enskilt och kommunalt 
vatten.

– Det händer  otroligt 
mycket inom dagvattenhan-
teringen. Helt klart är att 
vi måste komma bort från 

tänket att leda bort allt dag-
vatten med rör. Nederbör-
den ökar, liksom förorening-
arna. Det gäller att hitta nya 
öppna lösningar. Vi åkte till 
Malmö och lät oss inspireras 
av en rad kreativa idéer. På 
det gigantiska köpcentrum-
et Emporia i Hyllie har man 
förlagt gröna tak som fångar 
upp 80% av all nederbörd 
och ser till att det istället 
avdunstar i luften. Det går 

också till exempel att byg-
ga nedsänkta lekplatser och 
allmänna ytor där vattnet 
samlas upp och avlastar sys-
temen, berättar Ann-Char-
lotte Svensson engagerat.

Från affärsutvecklare 
på Chalmers fick åhörar-
na också lära sig hur man i 
framtiden ska kunna utvinna 
elektricitet från bland annat 
dagvattenledningarna ge-
nom att placera dit en turbin.

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

Ann-Charlotte Svensson, 
projektledare för VA i Ale 
kommun.

Mattias Höglund, vd Pollex AB i Nödinge, bjöd tillsammans med Ale kommun in representanter från kranskommunerna till Dricks-
vattendagen med tema hållbarhet. Att tänka schaktfritt när det är dags för nya vatten- och avloppsledningar är att värna miljön. 

LÖRDAG 9 MAJ KL 11.00
START: ALE TORG

ETT LOPP FÖR ALLA!
Välj mellan 10 km, 5 km, 2,5 km & 600 m

Arrangeras av

&
ANMÄL DIG PÅ VARLOPPET.SE



Ale Torg

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

DU SKAPAR
PÅSKEN!

Bjud in till en personligare påsk - våra bästa recept hittar du på ica.se och i vår påskbroschyr.

PRÄST, HERRGÅRD,
GREVÉ, SVECIA

Allerum. Ca 700 g. 28-35%. 12 månader.

8990
/kg

Låt dig 
inspireras!

Fint & festligt
– välsmakande 
rätter med fina 
råvaror.

FÄRSKOST
Cantadou. 125 g. Flera olika sorter.

Jfr pris 140:00/kg.

35:-
2 för

TUC KEX
LU. 100 g. Olika sorter.

Jfr pris 75:00/kg.

15:-
2 för

Ta vara på
innehållet

 ar du 
  och 

andra påskiga recept 
 .

Du skapar
påskens mat
Plocka med dig vår receptbroschyr 
nästa gång du kommer till butiken 
– i den har vi samlat påskrecept 
för alla smaker.

Du skapar
påskens mat
Plocka med dig vår receptbroschyr 
nästa gång du kommer till butiken 
– i den har vi samlat påskrecept 
för alla smaker.

Gäller v 13 • 23/3–29/3

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

PÅSKMUST
Nygårda. 1,5 liter.

Jfr pris 6:00/liter +pant.
Max 2 köp/hushåll.

18:-
2 för

+pant

 ider! Tjuvstarta 
  svalkande glas 

påskmust. ↰ ider! Tjuvstarta 

  svalkande glas 

påskmust.↰

Provsmakning i vår butik!
På våffeldagen bjuder vi på smakrika 
våfflor. Och på torsdag och fredag 
kl 12-18 bjuder vi på inspiration till 
påskbordet. Välkommen!
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Oliver i 
maktens 
korridorer
– Tre dagar som 
prao i riksdagen
NÖDINGE. För Oliver 
Andersson, 15, blev 
prao-dagarna något 
extra.

Han fick chansen 
att följa riksdagskvin-
nan Camilla Walters-
son-Grönvall på nära 
avstånd i Stockholm.

– Jag är så tacksam 
mot skolan som lät mig 
åka och för alla som tog 
hand om mig i riksda-
gen, säger Oliver.

Det blev tre intensiva dagar 
i maktens korridorer. Oliver 
är redan vice ordförande i 
Moderata ungdomsförbun-
det, MUF, i Ale och när det 
blev dags för prao hade han 
en plan.

– Jag ringde Camilla och 
frågade. Man kan inte få mer 
än ett nej. Dessutom hade jag 
möjligheten att bo hos min 

mormor i Hökarängen. Det 
gjorde att jag också fick se lite 
mer av Stockholm, berättar 
Oliver för lokaltidningen.

Det blev skarpt läge redan 
första dagen. Camilla hade 
möte med utbildningsutskot-
tet och där fick Oliver av na-
turliga skäl inte närvara.

– Det som sägs på de möte-
na får absolut inte komma ut 
och därför är det strikta reg-
ler. Jag fick istället i uppdrag 
att skriva en debattartikel om 
mer matte i skolan. Det är en 
fråga som jag brinner för ef-
tersom jag tycker matematik 
är svårt.

Andra dagen innebar två 
studiebesök, ett på en för-
skola i Täby som anser sig 
ha en för låg barnpeng. Det 
andra besöket gjordes hos 
läxhjälpsföretaget Study Bud-
dy som fick berätta om hur 
deras verksamhet kommer att 
påverkas om RUT-avdraget 
försvinner.

– Många tror att det är 
en förmån som bara gynnar 
de rika, men det är ju precis 
tvärtom. De rika kommer 
ändå ha råd med läxhjälp. 
Det är familjer med lägre in-
komster som drabbas om av-
dragsrätten försvinner, säger 
Oliver.

Det mest minnesvärda 
mötet ägde rum på torsdagen. 
Han fick då möta Moderater-
nas nya partiledare, Anna 
Kinberg Batra.

Hur var det?

– Hon var väldigt lång...
Och trevlig. Det var speciellt, 
nästan overkligt.

Berätta om stämningen i 
riksdagshuset?

– Gemenskapen är stor 
och utbredd. Alla pratar med 
alla, men när de kommer in i 
kammaren blir de varandras 
motståndare.

Oliver har varit politiskt 
engagerad i ett och ett halvt 
år. Att det blev MUF var ing-
en tillfällighet. Han blev kon-
taktad av Josefin Thorsson 

som startat upp verksamheten 
på nytt och behövde fler in-
tresserade.

– Hon hade träffat mamma 
som också är aktiv i partiet. Vi 
har alltid pratat mycket poli-
tik hemma och jag känner att 
Moderaterna ligger mig när-
mast. Egentligen skiljer det 
inte så mycket mellan till ex-
empel MUF och SSU. Vi vill 
båda att fler ungdomar ska 
engagera sig och jag hoppas 
att vi kan hitta sätt samarbeta 
på i framtiden. Vi har föresla-

git SSU att vara med och ar-
rangera en föreläsning om ex-
tremism, men än så länge har 
de inte nappat, säger Oliver.

Framtiden kommer att 
innehålla mer politik. Det är 
Oliver övertygad om.

– Jag tycker det är väldigt 
roligt att kunna påverka, men 
det är också väldigt tidskrä-
vande. Alla kan ju inte ha det 
som jobb, även om det är en 
dröm.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Lediga platser på

Barnkullens förskola
Barnkullens målsättning är att skapa en harmonisk 
barngrupp där trygghet, lek och ansvar är nyckel-
orden. 

Hos oss får alla vara med och påverka. Barn och 
vuxna arbetar tillsammans med innehållet i vår 
verksamhet. 

Förskolan drivs av medlemmarna som en ekono-
misk förening och vi ser möjlighet att få in nya 
medlemmar som vill ge sina barn en fantastisk 
start i livet. Vi har för närvarande 28 barn och per-
sonalen är sex stycken varav två är förskolelärare. 

Att ingå i ett föräldrakooperativ ger inte bara barnen 
trygghet, vi föräldrar är också med och arbetar mot 
de gemensamma målen. I det får vi en känsla av 
delaktighet och samhörighet och vi vet vilka alla 
barnen och deras föräldrar är.

Varför välja barnkullen?
Påverkan 
Inom ett kooperativ har du som förälder stora möj-
ligheter att själv kunna påverka. Vårdnadshavare 
och personal fattar alla strategiska beslut tillsam-
mans.

Trygghet  
Vårdnadshavare och personal har god kontakt 
med varandra vilket ger både oss och barnen en 
trygghet. Alla känner alla!

Mindre förskola 
Alla barn på en mindre förskola ”syns”. Barnen har 
möjlighet att med personalens stöd få utvecklas i 
sin egen takt.

1–6 år tillsammans 
Barnen lär sig att respektera och ta ansvar för 
varandra oavsett ålder. De lär sig att leka på alla 
nivåer. 

Maten  
Den goda hemlagade maten ger barnen matlust 
och all den energi de behöver för att orka leka en 
hel dag.

Vi har lediga platser till höstterminen.  
Vill du veta mer eller lämna in din 
ansökan, tag kontakt med oss på 
Barnkullen!

Barnkullens förskola
Långetorp, 446 96 Hålanda
0520-66 83 65
info@barnkullen.se
barnkullen.se
Följ oss på Facebook!

Oliver Andersson spände bågen när det blev dags för eleverna i årskurs 8 att ge sig ut på prao. Han ringde riksdagskvinnan Camilla 
Waltersson-Grönvall och fick chansen att gå som prao i riksdagshuset. Vilken upplevelse!

OLIVER ANDERSSON

Ålder: 15 år.
Studerar: Går i åk 8 på Da 
Vinci skolan i Nödinge.
Drömyrke: Heltidspolitiker, 
jurist eller ekonom.
Drömresa: Australien.
Intressen: Engagerad i MUF, 
umgås med kompisar, laga 
mat och njuta av livet.
Politisk förebild: ”I Ale är 
det Isabell Korn och i Sveri-
ge Fredrik Reinfeldt”.
Vill jag bjuda på middag: 
”Barack Obama hade varit 
trevligt att träffa”.
Och då lagar jag: ”Ankbröst 
eller rådjursfilé”.
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ALE. På lördag är det 
dags för Earth Hour.

Det blir nionde året 
som vi släcker ljuset 
under världens största 
klimatmanifestation.

– Earth Hour är ingen 
energisparkampanj. 
Det handlar om hur vi 
tillsammans kan åstad-
komma ett hållbart 
klimatsmart samhälle, 
säger Caroline Rundlöf, 
energi- och klimatrådgi-
vare i Ale kommun.

Bilen, biffen, bostaden och 
börsen är fokusområden i 
samband med världens störs-
ta klimatmanifestation.

– Ale kommun har ökat 
sitt engagemang genom 
åren. Vi uppmanar alla våra 
kommuninvånare att haka på 
kampanjen, säger Caroline 
Rundlöf som vid tre tillfäl-
len den här veckan erbjuder 
energi- och klimatrådgiv-
ning på biblioteken i Ale.

En satsning görs inom 
skolan där det erbjuds en kli-
matanpassad matsedel. Kost-
chef Sofie Axelsson berättar 
mer:

– Vi kommer att hålla en 
tävling för eleverna på Aro-
seniusskolan under vecka 13 
och 14 för att få dem att tän-
ka på att inte slänga mat. Att 

föda upp djur, 
odla livsmed-
el, transportera 
livsmedel, tillaga 
dem och servera 
dem är krävande 
för miljön och 
står för cirka 25 
procent av våra 
utsläpp. Att då 
bara slänga ma-
ten är att slösa 
på jordens re-
surser. Om elev-
erna klarar att 
minska andelen 
slängd mat till 
det uppsatta må-
let kommer de 
att få ett pris.

– Även mat-
sedeln inom 
äldreomsorgen 
kommer att anpassas under 
kampanjperioden, tillägger 
Sofie Axelsson.

Ale kommun har gjort 
en stor ökning av andelen 
ekologiska produkter det 
senaste året och målet för 
2015 är att nå 30 % ekolo-
giska produkter.

– De produkter vi valt att 
köpa in i större utsträckning 
av ekologiska alternativ ut-
görs främst av ekologiskt, 
närproducerat kött. Köttet 
köper vi från Gröna gårdar. 
Detta har möjliggjorts tack 
vare ett tilläggsavtal i vår 

upphandling, säger Sofie Ax-
elsson.

– Noterbart är också att 
en stor del av den fisk vi kö-
per in är MSC-märkt (mil-
jömärkt) och fångad på ett 
miljövänligt sätt. Mejeripro-
dukter har vi under långt tid 
köpt in ekologiska produkter 
av, avslutar Sofie Axelsson.

FOTNOT. Privatpersoner, 
företag och skolor kan 
alla vara med och även 
anmäla sig på www.wwf.se/
earthhour

JONAS ANDERSSON

– På lördag släcker vi ljuset
Klimatet i fokus

Flera olika aktiviteter är inplanerade i Ale 
kommun i samband med Earth Hour. Bilen, 
biffen, bostaden och börsen är fokusområ-
den i samband med världens största klimat-
manifestation.

Student 2015

ÄLVÄNGEN, 0303-74 60 12

KOSTYMPAKET

fr.1895:-
Kostym, skjorta, slips/fluga

Studentkläderna fixar vi!

*  ERBJUDANDET GÄLLER VID KÖP AV PROGRESSIVA GLAS FRÅN 
 ALLROUND OCH UPPÅT. T.O.M DEN 31/7 2015.
** SOM ANDRA PAR GÄLLER, SOLID=SOLID OCH FRÅN ALLROUND   
 OCH UPPÅT GÄLLER ALLROUND SOM ANDRA PAR.
 (Progressiva eller Läsglasögon, Index 1.5)
 KAN EJ KOMBINERAS MED ANDRA ERBJUDANDEN.

ÄLVÄNGEN

Svenstorpsvägen 1
Tel: 0303-746 006
Öppettider: mån-fre 10.00-19.00 
Lunchstängt 13.00-14.00

Synproffsen_Alekuriren_252x172mm_150323.indd   1 2015-03-23   11:47



Ladda ner vår 
app redan idag!
Läs Alekuriren enkelt och bekvämt i din smartphone och surfplatta.

Finns tillgänglig på App Store och Google Play.

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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500 g

10

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

LÄS
06

Var först med att läsa 

Alekuriren varje vecka, du 

får en pushnotis direkt när 

numret finns tillgängligt.

När du vill, var du vill. 

Läs direkt eller ladda 

ner tidningen för att läsa 

senare, när det passar dig.

Missat något nummer? 

Inga problem, alla 

publicerade nummer 

ligger kvar i appen.



NUMMER 11         VECKA 13| 13

Christer Sundberg härstam-
mar från Gästrikland, är 
född och uppväxt i Gävle. 
Efter grundskolan fortsatte 
studierna i Bollnäs och sena-
re även i Uppsala.

– Jag bodde ett par år i 
Stockholm, men flyttade 
till Göteborg 1971 och fem 
år senare till Alafors, berät-
tar ”Cralle” som är utbildad 
elektriker men som har ar-
betat som säljare i stort sett 
hela sitt yrkesverksamma liv.

1983 flyttade familjen till-
baka till Gävle för att åter-
vända till Alafors 1990.

– I denna veva var vi ett 
gäng gubbar som började 
bada bastu ihop varje fre-
dagseftermiddag. Samtidigt 
tog vi ut Dagens Dubbel 
varför vi döpte oss till Pon-
nyklubben. 

– Detta utgjorde också 
grunden till bildandet av 
Ahlafors Bryggerier. Sam-
tidigt som vi provsmakade 
olika sorters öl kläcktes idén 
om att starta ett eget brygge-
ri. Hade man lyckats i Göte-
borg kunde vi väl göra det i 
Alafors också.

Så blev det och Christer 
Sundberg har hela tiden varit 
en av eldsjälarna i verksam-
heten. Under några år job-
bad han heltid på bryggeriet, 
men med ålderns rätt har 
han gått ned på halvtid.

– Jag sköter det mesta vad 
det gäller marknadsföring 

och försäljning. Sedan hål-
ler jag en del föredrag med 
tillhörande ölprovning som 
vi erbjuder företag och all-
mänhet.

Ahlafors Bryggerier 
har upplevt många svåra 
stunder, hur har ni lyckats 
överleva?

– Tack vare ett personligt 
engagemang hos många av 
våra aktieägare. Vi har ock-
så haft en otroligt god hjälp 
av fastighetsägaren Svenska 
Stenhus.

Vad är din drivkraft?
– Hela samhället är enga-

gerat i bryggeriet och det går 
inte annat än att ryckas med 
i den känslan. Folk är stolta 
över Ahlafors Bryggerier och 
då är det extra inspirerande 
att få jobba här.

Vad är det som gör att 
småbryggerier vinner allt 
större terräng i Sverige?

– Den allmänna kunska-
pen om öl är större än tidi-
gare, det finns en nyfikenhet 
att testa nya ölsorter. Ölet 
går samma väg till mötes som 
vinet gjorde på 70-80-talet 
då antalet leverantörer ex-
ploderade. Dessutom är det 
betydligt enklare att starta 
ett bryggeri idag än vad som 
var fallet när vi drog igång.

Hur stor marknadsan-
del har småbryggerierna?

– Förut var det 1,5-2 pro-
cent. Möjligtvis har vi tagit 
ytterligare någon procent, 

mer är det inte. Det är de 
stora jättarna som härskar 
på marknaden; Spendrups, 
Carlsberg (Falcon/Pripps), 
Kopparbergs Bryggeri, Åbro 
och Krönlein.

Framtidsutsikterna för 
Ahlafors Bryggerier?

– Framtiden ser ganska 
ljus ut skulle jag vilja påstå. 
Det vi måste lyckas med är 
att öka försäljningen på kro-
garna. Vi har en arbetsgrupp 
som tittar på hur det ska 
kunna bli verklighet. Positivt 
är att vi numera distribuerar 
våra produkter till System-
bolagets centrallager i Öre-
bro vilket innebär att kunder 
runtom i hela Sverige kan 
beställa våra drycker.

FYRA RAKA
Brynäs – Frölunda

Alperna – Medelhavet

Fanta – Cola

Barhäng – Biokväll

Äter helst: ”Spaghetti 
Carbonara eller rotmos med 
fläsklägg”.
Favoritmusik: ”Bruce 
Springsteen är en idol, 
mycket 60-talsmusik också”.

Bryggeriet går ljus 
framtid till mötes

Favoritöl: ”Det finns många goda 
öl, men ska jag välja en så säger jag 
Chimay Blå”.
Rätt temperatur för en ljus lager: ”När 
det gäller en ljus öl så är det 10-12 
grader”.

Ålder: Fyller 69 i maj.
Familj: Fru, två barn och 
två barnbarn.
Intressen: Familjen, för-
utom öl faktiskt vin och 
att resa.

FÖRETAGARE I FOKUS CHRISTER SUNDBERG

Ett av Sveriges äldsta småbryggerier startade 1996 av ett gäng bastubadande her-
rar i Alafors. Christer ”Cralle” Sundberg är en av grundarna till Ahlafors Bryggerier 
AB. – Så länge jag står på benen och huvudet är någotsånär klart tänker jag jobba 
vidare med det här.

AHLAFORS FABRIKER
TORSDAG 23 APRIL

KL 18.00

VÄLKOMNA TILL

2015
Näringslivsgal

ARRANGÖRER

I SAMARBETE MED

I ett av Ales vackra hus som förkroppsligar industriarvet
äger årets Näringslivsgala rum. 

Välkomna till en kväll med inslag som väcker dina sinnen! �
Under galan framträder 
Anders Rönnefors, Gungfly, 
Johan Dahlbäck med flera.

Anmälan sker via följande länk www.ale.se/anmalan 
Obs! Begränsat antal platser.

Pris 400 sek exkl moms.
Plats Ahlafors fabriker, Pelarteatern

Klädsel Mörk kostym

Miss    int  
årets fest!

ICA Kvantum, Ale Tryckteam, Blomsterriket, Nödinge Ekonomitjänst, Svenska Stenhus, 

Swedbank, Länsförsäkringar, Ale El, Ahlafors Bryggerier, Arbetsförmedlingen, Surte 

Åkeri, 24 Dresses, Skanska, Hedbloms måleri, Alekuriren, Ale Bygg & Måleri AB, STC, 

Handelsbanken, Mohammedis.se och Ales Hemstäd.

Ungdomar från NAKult samt 
Mötesplats Spinneriet står för

servering och inramning av kvällen.

Utmärkelsen Årets Företagare 
delas ut av Företagarna Ale och 
vinnarna i Webfab Ale koras.
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NU SÖKER VI DIG MED SPÄNNANDE IDÉER INOM 
ALLT FRÅN E-HANDEL TILL KREATIVA NÄRINGAR.

GÅ IN PÅ WEBFABALE.SE OCH TÄVLA NU!

TÄVLA OM EN PLATS I                                     OCH BLÅS LIV I DIN AFFÄRSIDÉ. 

ALAFORS. Enskilda väg-
ar inom detaljplanelagt 
område kan bli kommu-
nala.

Kommunens tjänste-
män har på uppdrag av 
politiken tagit fram en 
handledningsplan.

– Det blir en fråga för 
kommunfullmäktige om 
handlingsplanen ska 
antas eller inte, säger 
Jonathan Dahl, projekt-
ledare för infrastruktur-
arbeten i Ale kommun.

Ansvaret för vägnätet i 
kommunen delas av stat, 
kommun och enskilda väg-
hållare. En princip för kom-
munalt väghållaransvar har 
tagits fram gemensamt av 
Trafikverket, Sveriges kom-
muner och landsting (SKL) 
samt Riksförbundet för en-
skilda vägar (REV), som ut-
trycker att: ”Kommunerna 
bör ha huvudansvar för väg-

hållningen i tätort med un-
dantag för det övergripande 
statliga vägnätet. Ju mer 
stadslik miljö, desto starkare 
argument för ett kommunalt 
huvudmannaskap”.

– Ett kommunalt över-
tagande syftar till att få en 
samsyn vad det gäller tra-
fiksäkerhet och allmän väg-
standard, förklarar Jonathan 
Dahl och fortsätter:

– Handlingsplanen som vi 
har tagit fram ligger för po-
litisk beredning under april 
månad.

Ett eventuellt kommunalt 
huvudmannaskap omfattar 
inte vägar som ligger utanför 
detaljplanelagt område eller 
på kvartersmark.

– Nej, dessa vägar är inte 
föremål för övertagande, po-
ängterar Jonathan Dahl.

Sex mil totalt
Totalt rör det sig om sex mil 
väg i kommunens olika tät-
orter. Skulle beredningen 
vinna politiskt gehör prio-
riteras övertagandet i cen-
tralorterna, Nödinge och 
Älvängen.

– Ett eventuellt över-
tagande sker inte över en 
natt. Av nödvändighet mås-
te arbetet ske stegvis. Som 
förslag i den politiska dis-

kussionen föreslås det att 
kommunen ansvarar för all 
allmän platsmark i anslut-
ning till kommunens större 
tätorter inom en tioårsperi-

od, säger infrastrukturchef 
Pernilla Rokosa.

– Denna fråga som ligger 
för beslut är ett av de störs-
ta enskilda ärende som vår 

sektor har hanterat, avslutar 
Pernilla Rokosa.

Återstår att se vad kom-
munfullmäktige beslutar i 
april. 

Jonathan Dahl och Pernilla Rokosa har på politikens uppdrag arbetat fram den handlingsplan som nu ligger för beslut. Det ligger ett 
förslag om att enskilda vägar inom detaljplanelagt område kan övergå i kommunalt huvudmannaskap.

– Handlingsplanen ligger 
för politisk beredning

Enskilda vägar blir kommunala?

NÖDINGE. Företagslot-
sgruppen är på banan.

Formerna är satta och 
företagare är välkomna 
att höra av sig.

– Det är bara att ringa 
kundservice och boka 
oss, alla datum är satta 
för ett halvår framöver, 
säger näringslivschef 
Pia Areblad.

Det var Pia Areblads företrä-
dare, Jannike Åhlgren, som 
stakade ut riktlinjerna för fö-
retagslotsgruppen. Nu är ar-
betssättet antaget och samt-
liga deltagare har genomgått 

utbildningen ”Förenkla 
- helt enkelt”, som är för 
kommuner som vill förbättra 
sina företagskontakter. Den 
riktar sig till chefer, handläg-
gare och politiker som möter 
företag i sitt arbete.

Vägleder
– Företagare i kommunen 
kan boka möte med oss för 
att ta upp ärenden som gått 
på tvärs. Lotsgruppen är ing-
et beslutande organ, men vi 
kan vägleda vederbörande 
rätt och komma med råd om 
hur man kan gå vidare, för-
klarar Pia Areblad.

Lotsgruppen består av re-

presentanter för miljö, bygg, 
mark- och exploatering, 
gata, väg, VA, räddnings-
tjänst samt näringsliv.

– Vår ambition är att ti-
digt i arbetet informera och 
hjälpa företagare för att för-
hindra framtida problem. 
Med den fackkunskap som 
finns vid respektive enhet 
försöker vi tänka på vilka 
fler utmaningar som man 
som företagare kan stöta på 
vid etablering i Ale och ge 
förslag kring på vad man 
behöver tänka på för att lösa 
dessa utmaningar, avslutar 
Pia Areblad.

JONAS ANDERSSON

Företagslotsgruppen i Ale kommun. Från vänster Bodil Ljungkvist, miljö- och hälsoinspektör, Signe 
Wirdby, bygglovshandledare plan och bygg, Katarina Stigsjöö, kommunvägledare kundcenter, Aida 
Karimli, näringslivskoordinator, Linda Henningsson, utredare infrastruktur, Jörgen Sundén, mark 

Lotsgruppen till 
företagarnas hjälp

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
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Gasolgrill Falcon/104783

Grill av hög 
kvalitet

GRILLHELG 
GRILLHELG 
GRILLHELG 
GRILLHELG 
GRILLHELG 

ORD PRIS 499 

149
ORD PRIS 499 

149
70%
RABATT

PÅ ELON I NOL 

27–28 MARS

Gasolgrill Ascona 570/106003

Extra stor 
grillyta 5.995

27–28 MARS

5.995

Galler i gjutjärn

Sidobrännare

Gasolgrill Ascona 570/106003

Extra stor Extra stor 
grillyta

ORD PRIS 3.995 

2.995

Lördag 28 mars 
bjuder vi på 

korv med bröd 
och dricka

Stekpanna Duetto 28 cm

PÅ ELON I NOL 

27–28 MARS
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Gasolgrill Falcon/104783

GRILLHELG 
Galler i gjutjärn

GRILLHELG 
GRILLHELG 
GRILLHELG 

Sidobrännare

NOL

G
Ö
TE

B
O
R
G

Nols kyrka

E45

ELON I NOL
ÖPPETTIDER
Mån–fre 9–18 
Lördag 10–14

Alevägen 37
Tel 0303-74 08 38
www.elon.se
nol@elon.se

NOL

VI 
MATCHAR VÅRA 

KONKURRENTERS 
PRISER OCH 
OFFERTER

Flytta med Länsförsäkringar

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-24 56 50

lansfast.se/ale

ADRESS ÄNGARNAS VÄG 16 BOAREA CA 103 + 60 M² / 6 ROK ENERGIPRESTANDA 151 KWH/M² ÅR TOMTAREA 1921 M²
ACCEPTERAT PRIS 1 985 000 KR VISAS SÖ 29/3 14.00-15.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

VÄLSKÖTT VILLA MED BARNVÄNLIGT LÄGE - CENTRALA NÖDINGE
Vi kan nu erbjuda ett välskött hus med bra läge, långt in på återvändsgata i centrala Nödinge. Stor, plan trädgårdstomt med
plats för aktiviteter av olika slag. Här bor du verkligen bra, nära till förskola, grundskola och Ale torg med rikt utbud av affärer
och service har du på bekvämt gångavstånd. Den nya pendeln tar dig till Göteborg på endast 20 minuter.

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
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NÖDINGE. Johanna 
Pollnow är uppvuxen 
i Skepplanda, Nol och 
Nödinge.

Efter många år på 
spännande platser värl-
den runt blev hon åter 
alebo för sju år sedan.

I dagarna släppte hon 
sin andra upplaga av 
kokboken CHI FAN med 
101 västerländska var-
dagsrecept på engelska 
och kinesiska.

Det är nu ett år sedan Jo-
hanna Pollnow med familj 
återvände till Nödinge efter 
tre år i Shanghai. Att få chan-
sen att arbeta utomlands var 
något både hon och maken 
strävat efter. Plötsligt dök 
chansen upp.

– Andreas blev erbjuden 
att vara med och starta upp 
en IT-organisation i Asien 
med utgångspunkt Shanghai. 
Jag fick nys om att Svenska 
Handelskammaren sökte nå-
gon för att driva deras kontor 
i staden och anmälde mitt in-
tresse. Vi fick båda en utma-
ning att förverkliga en dröm, 
berättar Johanna som också 
skulle få möjlighet att påbörja 
arbetet med en annan vision.

– Jag hade länge gått med 
tanken att skriva en bok, om 
vad visste jag inte, men jag 
har alltid gillat att både läsa 
och skriva. I Shanghai har 
nästan alla västerlänningar 
som jobbar en Ayi (husmor) 
som hjälper till med allt runt 
familjen och hushållet. Vår 
Ayi älskade att laga mat och 

när jag inspirerade henne 
med lite västerländska rätter 
som jag saknade hemifrån såg 
jag ett behov. Det behövs en 

tvåspråkig kokbok med våra 
västerländska favoriträtter.

Under ett års tid lagades 
det mat och fotografera-

des – inte bara hemma hos 
Pollnows – utan även vänner 
och bekanta engagerades.

– Alla gillade idén och vil-

le bidra. Därför säger jag att 
den här kokboken är gjord 
av kärlek. Det blev till sist 
101 rätter. Det är recept för 
förrätter, huvudrätter, salla-
der, soppor, såser, bröd och 
efterrätter. De 500 första ex-

emplaren sålde slut i Shang-
hai och nu är andra upplagan 
äntligen klar. Jag säljer den 
via nätet och kontakter. Re-
sponsen är väldigt positiv. 
Det känns nästan overkligt. 
Tänk att det gick att göra en 
kokbok med så enkla medel, 
säger Johanna.

Vem är den främst 
avsedd för?

– Den vänder sig till alla 
som vill sätta lite extra smak 
på vardagen, men självklart 
är den särskilt rolig för de 
som lämnat väst för att stu-
dera eller jobba i Asien. Den 
är också perfekt för asiater 
med intresse för västerländsk 
mat och kultur. Den är inte 
gjord för att hamna i hyllan, 
utan mer som ett verktyg i 
vardagen. De flesta recepten 
är enkla och rätterna snabba 
att göra.

I höst väntar en efterläng-
tad återresa till Shanghai och 
då hoppas Johanna Pollnow 
arrangera ett nytt event för 
boken.

– Det ska bli jättekul och vi 
längtar redan. Shanghai har 
blivit som vårt andra hem. 
Det är en magisk stad i stän-
dig utveckling och med värl-
dens alla kök representerade. 
Vår starka relation till staden 
föddes innan vi flyttade dit. 
Redan 2009 gifte vi oss fak-
tiskt där…

Ett kärleksbevis om något.

En kokbok av kärlek
– Johanna Pollnows matkonster gör redan succé i Asien

JOHANNAS
3 FAVORITER
Thaigryta – köttfärs, kokos-
mjölk, ingerfära, jordnötter, 
fiskfond…
Mango Mash – en underbar 
sallad till det grillade köttet 
med mango och avokado
Ugnsbakad lax med limesås

Johanna Pollnow har ställt samman en unik kokbok, tvåspråkig på engelska och kinesiska, med 101 västerländska vardagsrätter.

Till salu

2:A SURTE NORRA 
- Granhäcksvägen 20
Trevlig lägenhet med bra planering i mindre 
förening. Stor trädgård som alla i föreningen 
har tillgång till. Lägenheten har ett genomgri-
pande renoveringsbehov. Vån. 1/2. 52 kvm. 
Avg. 3.000:-. Pris 650 000 kr utgångspris. 
E-post: timmerfors@telia.com

Kontakt: 0705-29 34 81

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

Bilden i annonsen är från ett annat kontor.

Den populära kampanjen  
pågår t o m 30 april!

PASSA PÅ!

•  MÖBLER

• BREDBAND

• KONFERENSRUM

• KÖK

•  GÅNGAVSTÅND 
TILL PENDEL & GYM

Flytta in till oss  
på trivsamma  
Nol Företagscenter!

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

Endast 

750:-/mån  

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

Därefter 1000:-/mån  

(Priserna är exkl. moms)

JOHANNA POLLNOW

Ålder: 36
Bor: Backa Säteri i Nödinge
Familj: Gift med Andreas, 
barnen Julia 5 och Adam 
2 år.
Intressen: ”Förutom mat 
och familj är jag fascinerad 
i kroppsspråk, det finns 
mycket att lära om det”.
Läser: ”Mycket om kvinnliga 
ledare”.
Tittar på: House of Cards 
(tv-serie på Netflix)
Förebild: ”Alla som bevisar 
att allt är möjligt”.
Engagerar mig: ”Jämställd-
het, det finns mycket kvar 
att göra på det planet”.
Favoritstad: Shanghai. ”Den 
har passerat New York, så 
planerar ni en lång-weekend 
rekommenderar jag Shang-
hai alla dagar i veckan”.
Måste finnas i kylskåpet: 
Smör och turkisk yoghurt.
Bäst med Ale: Närheten. 
”Allt är på promenadav-
stånd, dagis, pendeln, torget 
– och inte minst naturen”.

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

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Måndag 16 mars
Rattfylleri
Polis larmas till i Skepplanda 
med anledning av en ratt-
fylla. Misstänkt är en person 
född 1973 och hemmahö-
rande på orten.

Tisdag 17 mars
Försök till stöld
Försök till stöld på reserv-
kraftstationen i Surte. 
Gärningsmännen tar sig in 
genom att bryta upp en dub-
beldörr av stål.

Onsdag 18 mars
Bostadsinbrott
Bostadsinbrott i Bohus. 
Tjuven går in via altandörren 
och tillgriper gods, bland 
annat mobil, dator, högtalare 
samt en kamera.

Fredag 20 mars
Trafikolycka
En person är misstänkt för 
vårdslöshet i trafik efter att 
ha kommit över med sin bil 
i motsatt färdriktning och 
orsakat en trafikolycka i Nol. 
Inga personskador rappor-
teras.

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

Väderprofeterna spådde 
regn och storm. Att se någon 
solförmörkelse var inte att 
tänka på. Trots detta ställde 
36 av SPF Seniorerna Ale 
kosan till Tofta. Dimma och 
något hög luftfuktighet rådde. 
Vi besteg dock ett utsiktsberg 
och då lättade molnen och 
vi kunde se solförmörkelsen 
utan att riskera synen.

Vi fick en fin vandring 

kring halvön under ledning 
av Elvy Börjesson och 
Anna-Greta Singstrand, 
som fick välförtjänta applå-
der. Denna veckas vandring 
svarar Tage Svensson för i 
Kattleberg.

Den 8 maj skulle vi ha 
vandrat på Överön. På grund 
av arbeten finns inga parke-
ringsarbeten så den får skjutas 
till nästa år. I stället vandrar vi 

i Säveåns dalgång. En favorit 
i repris.

Den 31 mars kommer 
Pelle Dalberg till Backavik 
och visar sina omtyckta na-
turbilder. Det finns ett 20-tal 
platser kvar. 

Den 8 april besöker vi 
SKF: s verkstadsklubb och 
tar del av deras konstsamling. 
Lena Thorén håller i arrang-
emanget.           Lennart Mattsson

ACCEPTERAT PRIS 3 225 000 kr. TOMT 846 kvm.
EP 78 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Dopvägen
6. ALE Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE NÖDINGE 6 rok, 173+9 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 475 000 kr. TOMT 1 193 kvm.
EP C. VISAS Ring för tidsbokning. Brobacken 6. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE ALAFORS 5 rok, 140+100 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 495 000 kr. TOMT 291 kvm.
EP D. VISAS Ring för tidsbokning. Börsagårdsvägen 21.
ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE NÖDINGE 5 rok, 120 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 650 000 kr. AVGIFT 1 682 kr/mån.
EP 137 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Grangärdesv 11 a. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

ALE SURTE 1 rok, 32,3 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 995 000 kr. AVGIFT 5 195 kr/
mån. EP 71 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Bohushöjdsv 38. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

ALE BOHUS 4 rok, 128,5 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 350 000 kr. TOMT 200 kvm.
EP D. VISAS Ring för tidsbokning. Gulklövergatan 148.
ALE Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE NÖDINGE 4 rok, 113 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 450 000 kr. TOMT 1 045 kvm.
EP F. VISAS Ring för tidsbokning. Skjutbanevägen 4. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE ÄLVÄNGEN 5 rok, 64+55 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 695 000 kr. AVGIFT 1 495 kr/
månad.. EP 204 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Sörvägen 4 a. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

ALE NOL 1 rok, 28,5 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 950 000 kr. TOMT 1 247 kvm.
EP 60 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Kungsvägen
13. ALE Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE ALVHEM 4 rok, 127 + 50 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 3 195 000 kr. TOMT 1 338 kvm.
EP F. VISAS Ring för tidsbokning. Bäckvägen 3. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE ÄLVÄNGEN 6 rok, 190+70 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 695 000 kr. AVGIFT 2 051 kr/mån.
EP 140 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Klorvägen
4A. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

ALE BOHUS 1 rok, 32,5 kvm
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PRIS 1 350 000-1 550 000 kr. AVGIFT 4 246 kr/månad.
Dansbanevägen/Ekebergsvägen. ALE Peter Eriksson
0708749450.

LÖDÖSE 5 rok, 112,5 kvm
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BOBUTIKEN ALE TORG, 10, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE *VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

i samarbete med 

VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

 SPF Seniorerna Ale på plats i Tofta. 

SPF Seniorerna Ale fann solförmörkelsen

Hela
Ale visar
hjärta!

Nu tar vi krafttag 
för en sundare
livsstil och ett
starkare hjärta.

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

Donera via SMS:

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

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

Donera på
alekuriren.se eller
via sms.

Med hjärtat
i Ale
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GÖTEBORG. I fredags 
avgjordes Skol-SM i 
bageri.

En av deltagarna var 
Emma Gustafsson från 
Älvängen, som tävlade i 
lag med klasskamraten 
Moa Granath Fridén.

Det blev en slutlig 
fjärdeplats.

Emma Gustafsson går tred-
je året på Ester Mosessons 
gymnasium med inriktning 
livsmedel, bageri och kon-
ditori.

– När jag var mindre var 
jag ofta hos farmor och baka-
de. Det var guldkant på dessa 

dagar, berättar Emma.
– Samtidigt har jag alltid 

haft ett väldigt stort intres-
se för hästar. Jag var i valet 
och kvalet vilken inriktning 
det skulle bli på gymnasiet. 
Hästar kändes mer som ett 
fritidsintresse och därför 
blev det Ester Mosessons 
gymnasium. Utbildningen 
har definitivt motsvarat för-
väntningarna och arbete lär 
finnas efter avslutade studier.

Faktum är att Emma Gus-
tafsson arbetar extra redan 
nu, varannan helg på Coop 
Extra i Älvängen.

– Det är jättekul!
Vad är roligast med 

bagaryrket?

– Att du får utlopp för din 
kreativitet. Det är bara fan-
tasin som sätter gränser vad 
det gäller smaker och utse-
ende.

I Skol-SM i bageri tävla-
de tio tvåmannalag mot var-
andra i Nordstan. Ett bröd, 
fyra sorters wienerbröd, fyra 
sorters vetebröd, en tårta 
samt fyra likadana marsipan-
figurer bedömdes av en jury. 

– Vi gjorde lite för stora 
wienerbröd annars hade vi 
knipit tredjeplatsen. Vi är 
ändå nöjda insatsen, säger 
Emma Gustafsson.

JONAS ANDERSSON

Emma slutade fyra i Skol-SM i bageri
Det blev en fjärdeplats för Emma Gustafsson från Älvängen när Skol-SM i bageri avgjordes i Nord- 
stan i fredags.

EMMA GUSTAFSSON

Ålder: Fyller 19 i juli.
Bor: Starrkärr.
Skola: Ester Mosessons 
gymnasium i Göteborg.
På fritiden: Kompisar, 
ridning samt helgjobbet som 
bagare på Coop i Älvängen.
Favoritbakverk: Prinsess-
bakelse.

ALAFORS. Det blir inget 
lokalt påsköl i år.

Efter moget över-
vägande har Ahlafors 
Bryggerier beslutat att 
inte släppa ut Ahle På-
sköl till försäljning.

– Vi är inte nöjda med 
kvalitén, det har blivit 
ett fel i jäsprocessen, 
säger Christer ”Cralle” 
Sundberg.

Nu skulle det i normala fall 
ha varit försäljningsstart för 
Ahle Påsköl, men dessvärre 
går årets brygd till spillo.

– Det är naturligtvis trå-
kigt, men vi tar nya tag och 
gråter inte över spilld mjölk, 
eller snarare öl i det här fal-
let. Vi har mycket annat på 
gång, säger Christer Sund-
berg.

Den 4 maj hoppas Ahla-
fors Bryggerier att Dispo-
nent Fredings Starkporter 
ska ha premiär på System-
bolaget. Senare planeras det 
också för en belgisk som-
maröl.

– Det blir någon gång i 
juni eller juli. Det är ett friskt 
öl med citrustoner, berättar 
Sundberg.

Ahlafors Bryggerier lad-
dar också för kommunens 

näringslivsgala den 23 april. I 
samma veva arrangeras också 
GBG Beer Week, där vi har 
ett samarbete med Ölstugan 
Tullens fyra krogar, samt att 
vi deltar på Göteborgs Öl & 
Whiskeyfestival på Svenska 

Mässan 24-25 april.
– Det sjuder av liv och 

trots besvikelsen med Ahle 
Påsköl blåser det medvind 
för Ahlafors Bryggerier, av-
slutar Christer Sundberg.

JONAS ANDERSSON

Ett fel i jäsprocessen innebär att det inte blir något Ahle Påsköl 
på Systembolaget i år.
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Inget lokalt påsköl!
– Kvalitén 
höll inte

lansforsakringar.se

Vi försäkrar flest båtar
i landet, bli en belåten
båtkund du också!

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

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

100:-rabatt

BH-kampanj

Mjuk och 
skönaste BH 
från Lovable. 
Välj med eller 
utan bygel!

Erbjudandet gäller 
t.o.m 4 april 2015Välkommen!

på ALLA BH från 
Lovable, Damella & Fila!

Vid köp av vikarmsmarkis får  

du köpa en motor för 

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

SISTA CHANSEN 
– Bara 5 dagar kvar!

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

HELG- 
ÖPPET
Lör-sön kl 11-14

FÖRSÄSONGSPRISER  

PÅ HELA MARKISSORTIMENTET

kungalvssolskydd.se



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

f tFrån 295:- 
Pinne och regnskydd ingår alltid.

Dags att beställa 
studentskylt!
Välj mellan våra  
designskyltar, lyxskyltar  
eller klassiska modeller.

Gå in på vår hemsida  
eller ring oss för mer  
information.
www.bomansfoto.se

Ale Torg 0303-972 76
Kungälv  0303-106 35

2 695:-

SPRING

NEWS!

1 990:-

2 590:-

2 395:-

Gåva på  
köpet!

Gamla Torget 2, Kungälv.  
www.farshatt.se   

Fars Hatt: 
Påsken är dukad.
3 rätter 325:-
Under påsken dukar vi upp vår 
söndagsmiddag. Långfredag, 
påskdagen och annandag påsk. 
Middagen serveras  
kl. 13.00 – 18.30.

På påskafton serveras  
a la carté från kl 14:00.

PåskmaranPåskmaran
MODERNDANS NON STOP

Idrottshallen Kungälv

Kl 19-01. Insläpp från 18.00
Mat 390 kr inkl entré. Endast förköp. 

Bar med rättigheter denna kväll.
Entré: 250 kr 

Fri garderob. Denna kväll åldersgräns 18 år.
Biljetter & info:  

Idrottens Second Hand & IKK kansli.
pac@telia.com Mobil:  070-208 76 34

PÅSKDAGEN
5 april kl. 19-01

Stort dansparty!

Arr. IK Kongahällakungalvsparken.se           facebook.com/kungalvsparken

PÅSKAFTON 4 APRIL  kl 19-01LÅNGFREDAG 3 APRIL  kl 19-01

Den stora
PÅSKSMÄLLEN!

Påsköppet:

Långfredag 11-15
Påskafton 10-15
Annandag     påsk 11-15

Kungälvs Centrum
Välkomna att handla i mysiga

www.facebook.com/KungalvCentrumgruppenKMN   www.kungalvcentrum.se
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Vi närmar oss påsktiden 
med dess traditioner. Påsk-
firandet på Forsvallen med 
påskbrasa och ett vackert 
fyrverkeri är en tradition. 
Detta har glatt Skepplan-
daborna med omnejd sedan 
flera år. Förra året kom cirka 
800 besökare vilket gladde 
oss mycket, ett bevis på att 
både barn och äldre tycker 
om denna tradition. Vi vill 
se många fina ”Påskkärring-
ar och Påskgubbar” som 
kommer att få något godis. 
Under kvällen har vi caféet 
öppet, så vi kan servera våra 

gäster fika, korv och dricka. 
Vi har även chokladhjul och 
lotterier samt poängprome-
nad. Det är fritt inträde och 
fri parkering. 

Fyrverkeriet kostar en hel 
del pengar, därför önskar vi 
på Forsvallen och föräldra-
föreningen att ni som tycker 
att vi skall driva detta vidare 
ger oss ett stort som litet 
bidrag till Skepplanda BTK 
(märkt ”Raket”). Vi tackar 
på förhand!

Mycket välkomna till 
Forsvallen!

Skepplanda BTK

ÄLVÄNGEN. I lördagens 
V75-omgång på Momarken 
blev det hög utdelning på 
sju rätt. En andelskupong 
inlämnad hos Allans i 
Älvängen gav hela 281 095 
kronor. Andelskupongen, 
som kostade över 2 000 
kronor, lyckades pricka in 
sju rätt. Kupongen innehöll 
förutom 25,6 rader med sju 

rätt, 537,6 rader med sex 
rätt och 4326,4 rader med 
fem rätt.

Det vinnande systemet 
var sålt i 256 andelar, vilket 
innebär att varje andel är 
värd 1 098 kronor.

Det vinnande systemet 
innehöll två så kallade spi-
kar, det vill säga ogarderade 
lopp.

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

www.karebybil.se

ERBJUDANDE från Kareby bil
Audi A4 Avant 2,4 -04  44.900 kr 
Audi A5 Cabriolet 2,7 TDi -10  299.000 kr 
Audi A6 3,0 TDI Quattro Aut Avant -10  134.900 kr 
Audi S5 4,2 Quattro Coupe -09  274.900 kr 
BMW 320 DA Touring Advantage -07  76.900 kr 
BMW 520 D Comfort Touring skinn -08  114.900 kr 
BMW 525 Aut Comfort -06  64.900 kr 
BMW 530 D Limo -99  19.900 kr 
BMW X3 2,0D Aut -08  138.900 kr 
Citroën C-Crosser 2,2 HDi Exclusive Aut -10  159.900 kr 
Citroën C3 1,4 HDI SX -07  39.500 kr 
Ford C-Max 1,8 FlexiFuel Titanium -07  58.500 kr
Ford Fiesta 1.4 TDCi 5d -12  94.900 kr 
Honda CR-V 2.0 Panorama 4WD -07  87.500 kr 
Honda Civic 2,0 Type-R -07  74.900 kr 
Hyundai i20 1,4 CRDi -12  89.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDi Eco SW -13  139.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDi Eco Komfort -10  89.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDi SW Eco Komfort -13  144.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDi SW Komfort -13  137.500 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDi SW Komfort -13  149.900 kr 
Kia Pro Cee´d 1,6 CRDi -10  84.900 kr 
Kia Pro Cee´d 1,6 CRDI Sport -12  114.900 kr
Kia Rio 1,4 5d  EX -08  49.900 kr 
Kia Sportage 1,7 CRDi EX Komfort -13  179.900 kr 
Kia Venga 1,6 Komfort Aut -14  149.900 kr 
Mazda 6 2,2 DE Kombi Takara -11  119.900 kr 
Mercedes-Benz A 160 -10  59.900 kr 
Nissan Almera -03  19.900 kr 
Nissan Note 1,6 5d Acenta -09  68.900 kr
Peugeot 206 1,4 5d -07  44.900 kr 

Peugeot 607 2,2 skinn -05  34.900 kr 
Porsche 996 911 Carrera cab -99  219.900 kr 
Porsche Cayenne 3,6 V6 Facelift -08  149.900 kr 
Renault Megane Phas III 1.5 dCi Sp. Tou.-10  74.900 kr 
Saab 900 2,3i Cab skinn -96  34.900 kr 
Seat Altea 200hk Turbo 4x4 -08  79.900 kr 
Seat Ibiza 1,9 TDi Eco R -09  68.500 kr 
Skoda Fabia 1,4 TDi Greenline -08  49.900 kr 
Skoda Octavia 1,6 -04  39.900 kr 
Skoda Octavia 2,0 TDI DSG -06  48.500 kr 
Subaru Legacy Outback 2,0 CDi -08  108.900 kr 
Toyota Auris 1,8 HSD Hybrid -11  109.500 kr 
Toyota Avensis 2,0D Business -12  164.900 kr 
Volkswagen Golf 2,0 GTD DSG -12  179.900 kr 
Volkswagen Golf GTI Edition 30 DSG -08  119.900 kr 
Volkswagen Jetta 1,6 TDi BlueMotion -11  134.900 kr 
Volkswagen Passat 1,4 TSI Masters-pkt -12  118.500 kr
Volkswagen Passat 1,4 TSI Variant -11  114.900 kr
Volkswagen Scirocco 1,4 TSi Sport -10  134.900 kr 
Volkswagen Scirocco TSI 160 -09  119.900 kr 
Volvo 945 2,3 SE LTT -96  14.900 kr 
Volvo V50 2,0 D Momentum -10  118.500 kr 
Volvo V50 2,4 140 hk, dragkrok -05  39.900 kr 
Volvo V50 D2 Momentum Classic -11  109.900 kr 
Volvo V50 D2 Momentum Classic -12  129.800 kr 
Volvo V50 D2 Momentum Classic -12  127.900 kr 
Volvo V60 D2 Summum -12  144.900 kr 
Volvo V70 D3 Aut Momentum -11  144.500 kr 
Volvo V70 D4 Momentum Drive-E -13  169.900 kr 
Volvo V70 Drive Kinetic -12  138.500 kr 
Volvo XC70 2,4T AWD -02  39.900 kr

Från Skepplandas horisont:

Påskbrasa på Forsvallen

Ny vinst till Allans

ÄLVÄNGEN. Blåtunga 
har fått nya ägare.

Ulf Rasmusson och 
Rolly Jannesson från 
Jörlanda tog över verk-
samheten i början av 
mars.

– Det är en intressant 
marknad i en expansiv 
region, säger Rolly till 
lokaltidningen.

Diskussionerna tog fart re-
dan i somras och den 1 mars 
blev affären klar. Patrik 
Nilsson har nu lämnat över 
ansvaret för Blåtunga till Ulf 
Rasmusson och Rolly Jan-
nesson.

– Vi känner till branschen 
väldigt väl och fick kontakt 
med Patrik via en entrepre-
nör. Ulf och jag är bekanta 
med varandra sedan tidigare, 
berättar Rolly som har stora 
planer för verksamheten.

– Mark- och dekorsten 
ligger i tiden. Det byggs 
många nya hus i det här om-
rådet varför privatmarkna-
den blir oerhört intressant 
för oss. Av den anledningen 
kommer vi att ha öppet sex 
dagar i veckan, måndag-lör-
dag.

Vad ser ni för trender 

inom er bransch?
– Grå grafitsten, murar 

i alla dess former med fri-
stående stolpar eller pelare 
emellan. Detaljer med ex-
empelvis en kompassros på 
altanen eller garageuppfar-

ten är vanligt förekommande 
liksom belysning i stenen.

De nya ägarna är i full färd 
med att fräscha upp fastighe-
ten, huset ska målas om och 
nytt tak läggas.

– Butiksdelen tänker vi 

arbeta upp med diverse ut-
ställningar, så att besökarna 
kan få lite inspiration. Vi 
kommer att erbjuda fabriks-
försäljning, avslutar Ulf Ras-
musson.

JONAS ANDERSSON

Nya ägare till Blåtunga

Ulf Rasmusson och Rolly Jannesson är nya ägare till Blåtunga i Älvängen.

Komfortpaket Plus**
Paketinnehåll:
- Multifunktionsratt 
i läder
- Handsfree
- Färddator
- Reservhjul

Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

Nyhet! Mycket mer 
transportbil 
för pengarna.

Caddy Skåp TDI 75 hk Komfortpaket 
Plus** Pris NU 139.900:– exkl moms 
Leasing per månad: 1.433:– exkl moms*

- Fast dragkrok
- Farthållare
- CD/radio RCD 310
- Parkeringsvärmare 
med tidur och fjärr

Komfort Plus-paket erbjuds till Caddy Skåp och Transporter Skåp och Pickup (ej Cross eller Company). Bränsleförbr. 4,9–8,3 l/100 km, 129–219 g CO2/km. *Bilab Leasing exkl moms 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 40% restvärde.
 Vi reserverar oss för eventuella prishöjningar. Bilarna på bilden är extrautrustade. 

Caddy Skåp TDI 75 hk Komfortpaket Plus** 
Pris NU 139.900:– exkl moms
Leasing per månad: 1.433:– exkl moms*

Komfortpaket Plus**
Paketinnehåll:
- Multifunktionsratt 
i läder
- Handsfree
- Färddator
- Reservhjul

Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

Nyhet! Mycket mer 
transportbil 
för pengarna.

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

Tel. förs: 0303-62 090
Öppet: mån-fre 9-18, lör 10-15
www.bilab.se

Transporter Skåp TDI 102 hk 
Komfortpaket Plus**
Pris NU 219.900:– exkl moms
Leasing per månad: 2.103:– exkl moms*

- Fast dragkrok
- Farthållare
- CD/radio RCD 310
- Parkeringsvärmare 
med tidur och fjärr

Komfort Plus-paket erbjuds till Caddy Skåp och Transporter Skåp och Pickup (ej Cross eller Company). Bränsleförbr. 4,9–8,3 l/100 km, 129–219 g CO2/km. *Bilab Leasing exkl moms 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 40% restvärde.
 Vi reserverar oss för eventuella prishöjningar. Bilarna på bilden är extrautrustade. 

Transporter Skåp TDI 102 hk 
Komfortpaket Plus**
Pris NU 219.900:– exkl moms 
Leasing per månad: 2.103:– exkl moms*

ALAFORS. En ny verk-
samhet har öppnat på 
andra våningen i K-B 
Rörs lokaler, granne 
med Stures Spisar.

Sol & Skugga välkom-
nade till premiär den 12 
mars.

– Vi erbjuder solskydd 
för alla miljöer, för-
klarar franchisetagare 
Michael Werner.

Sol & Skugga har för avsikt 
att öppna åtta butiker innan 
årets slut. Enheten i Alafors 
är den sjätte i ordningen.

– Ale är en tillväxtkom-
mun och en viktig marknad 
för oss. Här finns många vil-
lor och radhus, säger mark-
nadschef Tony Mossberg.

På Lunnavägen kan kun-

derna finna alltifrån markiser 
och persienner till lamellgar-
diner eller rullgardiner.

– Vi har stilrena alternativ 
som är lika mycket en inred-
ningsprodukt som sol- eller 
värmeskydd. Tillverkningen 
av produkterna sker i Partille 
respektive Timrå, säger Mi-
chael Werner.

Hur har du upplevt den 
första tiden?

– Det har varit en väl-
digt positiv respons. Jag har 
redan varit ute på en del 
hembesök för mätning och 
offertförslag.

Tydliga trender?
– Plisségardiner är på 

stark frammarsch och i viss 
mån även screenmarkiser, 
avslutar Michael Werner.

JONAS ANDERSSONMichael Werner hälsar välkommen till Sol & Skugga i Alafors.

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

Utförsäljning Kia lagerbilar

PASSA PÅ! Gäller endast 
ett begränsat antal lagerbilar

Ev. metalliclack tillkommer. * Förmånlig finansiering via Kia Finans. Exempel på avbetalning i 36 månader med 25% 
kontant/inbytesbil, 50% restvärde, 4,95% ränta. Avi- och uppläggningsavgift tillkommer. Bränsleförbrukning blandad 
körning Kia Optima 5,1-6,0 l/100 km, CO2-utsläpp 133-158 g/km; Kia Sportage 5,2-5,3 l/100 km, CO2-utsläpp 135-189 
g/km; Kia Sorento 6,8 l/100 km, CO2-utsläpp 178 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 5. 
Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella tryckfel.

1,7 CRDI AUT BUSINESS EDITION
ORD.PRIS 319.900 KR

Kampanjpris 249.900 kr
MÅNADSKOSTNAD 2.482 KR*

1,7 CRDI SPECIAL EDITION
ORD.PRIS 286.500 KR

Kampanjpris 224.900 kr
MÅNADSKOSTNAD 2.195 KR*

kia.com

2,2 CRDI AWD SPECIAL EDITION
ORD.PRIS 393.700 KR

Kampanjpris 324.900 kr
MÅNADSKOSTNAD 3.055 KR*

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

FRÅN 199 900 KR
VID FINANSIERING: 2 094 KR/MÅN
FÖRMÅNSVÄRDE: 1 592 KR/MÅN NETTO

ROBUST OCH LÄCKER

Med dynamiska kurvor och ett lyxigt utseende ser L200 maskulin 
och tuff ut. Låt blicken följa detaljerna som den kromade grillen 

med läckert utformade strålkastare, skärmbreddare i bilens färg, 
dekorativa tubformade fotsteg och läckra 17 tums aluminiumfälgar.

*Erbjudandena gäller L200 DC MY15 t.o.m. 
2015-05-31 och kan ej kombineras med andra 
avtal och rabatter. Alla priser är rek. cirkapriser 
exklusive moms. Avvikelser kan förekomma. 
Bilen på bilden är extrautrustad.

KÅPA +
FRONTBÅGE
MED LJUS

14 900 KR
EXKL. MOMS

28–29 mars kl. 11.00–15.00 

firar vi Sveriges

mest köpta husvagn!

För fjärde året i rad är Hobby 
Sveriges mest köpta husvagn. 
Det firar vi med en riktigt 
härlig Happy Hobby Weekend. 
Kolla in modellnyheter för 
2015, där du hittar allt från små
lättkörda OnTour-vagnar till lyxiga 
Premium. Välkommen!

Nyhet!On Tour

Kungsvägen 4, 446 91 Alvhem
www.bengtshusvagnar.se
0303–33 64 80

Delta i vår

Quiz
och vinn 

fina priser!

Vi bjuder på gulaschsoppa

Kungsvägen 4, 446 91 Alvhem
www.bengtshusvagnar.se
0303-33 64 80

ALVHEM: Riksväg 45, söder avfart -91, norr avfart -92,  
tel: 0303-33 64 80 • www.bengtshusvagnar.se

DÄCKEN FRÅN NEXEN ÄR 

ORIGINALMONTERADE PÅ 

SKODA, SEAT, KIA, RENAULT, 

SUZUKI,OCH VW MED FLER.

Bättre Bil
Nödingevägen 2, Nödinge

tel 0303-960 96
www.battrebil.se

Nexen 
195/65R15 91V N´blue HD Plus 

Continental 
195/65R15 91V PremiumContact 5

Nexen 
205/55R16 91V N´blue HD Plus

Continental 
205/55R16 91V PremiumContact 5

695:-
914:-
835:-

1116:-

DÄCKBYTARDAGS!
FÖRHANDSBESTÄLL DINA 

SOMMARDÄCK
Monterat 
och klart

Monterat 
och klart

Monterat 
och klart

Monterat 
och klart



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 13 2015 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se

EGENBAKAT
ALLTID FÄRSKT

FÄRSK LAXFILÉ

89/KG
:-

HALLON/PASSION 
MOUSSE TÅRTA

6 BITAR
GREKISKT
LANTBRÖD

VALNÖTSLIMPA

15/ST 
:- 99/ST

:- 15/ST
:-

CHARKMÄSTER PRINSKORV 
82% KÖTTHALT 900G

5990
/ST

2490
/ST

SMÖR 30:-
3 FÖR

PÅSKMUST NYGÅRDA

TOALETTPAPPER 6P
HUSHÅLLSPAPPER 3-P

99:-
5 FÖR

Våffeldagen På onsdagbjuder vi på våfflor mellan 10-17



ALLA DAGAR
06.00–23.00

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.
Priserna gäller onsdag–söndag v 13 2015 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se

DELIKATESSEN

BRUSCHETTA- 
SKINKA

SALTUFO
SALAMI

BRIE DE MEAUX

1290
/HG

FÄRSK
TORSKRYGG

129/KG
:-

NYKOKTA 
HAVSKRÄFTOR

99/KG
:-

3990
/ST

KOKT HELGSKINKA

2990
/KG

BLANDFÄRS

/KG3990

NÖTFÄRS

4990
/KG

LAX I SKIVOR
GRAVAD OCH RÖKT

2990
/ST

990
/HG

APELSINER
SPANIEN/MAROCKO

Max 1st/kund

TVÄTTMEDEL, SKÖLJMEDEL, 
FLÄCKBORTTAGNING

99:-
Via/comfort/tabort

5 FÖR

1990
/HG
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Installationsrestriktioner finns som kan påverka priset. Kontakta oss för mer information.
* Prisex Telge Energi: 0,70 kr/kWh + skatteavdrag 0,60 kr/kWh = 1,30 kr/kWh

Kontakta oss för mer information!
072- 304 30 13 eller 
076-279 22 12
info@elkontakteniale.se

UTNYTTJA 
DITT TAK!
TILLVERKA DIN EGEN EL!

Tyska kvalitetspaneler 
från välkända Centro Solar

- 10 års produktgaranti!

Sälj överskottetför upp till 1,30 kr/kwh*

Effekt 3 kW 5,25 kW 7 kW 11 kW

Antal  
moduler 12 21 28 44

Växelriktare 4,2 kW 5,5 kW 7,0 kW 10,1 kW

Modularea 20 m2 34 m2 47 m2 73 m2

Beräknad  
årsproduktion

2800- 
3000 kWh

4700- 
5000 kWh

6300- 
7000 kWh

9900- 
11000 kWh

Pris inkl 
moms 73 800 kr 109 800 kr 141 000 kr 201 600 kr

Pris efter ROT 62 730 kr 93 330 kr 119 850 kr 171 360 kr

Vaknafondens styrelse 2015; Erica Hjortskog, Thomas Berggren (adjungerande), Niclas Angrell, 
Tomas Olesen och Samman Fattah. Saknas på bild gör: Linda Skånberg och ordförande Per-Anders 
Klöversjö. 

Nya ansikten i styrelsen 
för Stödföreningen Vaken
ÄLVÄNGEN. Stödfören-
ingen Vaken ska vara 
en opolitisk partner till 
det drogförebyggande 
arbetet i Ale kommun.

Därför lämnade två 
eldsjälar styrelsen på 
onsdagens årsmöte.

Carina Zito Afverstedt 
(M) och Tyrone Hansson 
(FIA) är båda numera  
tunga politiker i Ale.

– Det var ingen dramatik 
i det beslutet. Tyrone Hans-
son har varit med i styrelsen 
sedan starten 2005 och har 

varit starkt bidragande till 
vår framgång. Carina Zito 
har både före och under sitt 
styrelsearbete värnat Vak-
na. Vi utgår från att de även 
fortsättningsvis i sitt sam-
hällsengagemang håller det 
drogförebyggande arbetet 
högt, säger Thomas Berg-
gren, adjungerande i styrel-
sen och Ale kommuns drog-
förebyggare.

Samtidigt presentera-
des två nya ansikten. Erica 
Hjortskog från Bohus med 
ett mångårigt engagemang 
i fritidsfrågor valdes in på 
två år. Samman Fattah från 

Nödinge, tjänstgör både 
inom räddningstjänsten och 
hos Ale Fritid, valdes in på 
ett år.

– Det känns hedrande att 
få vara med i ett så positivt 
sammanhang, sa Samman.

På det första styrelsemö-
tet, som hölls i anslutning till 
årsmötet, beviljades bland 
annat FUB i Ale och Bohus 
Taekwon-Do 10 000 kronor 
vardera i verksamhetsbidrag.

Föräldragruppen på Aro-
seniusskolan får stöd för en 
drogfri skolavslutning.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

ALVHEM. Det har varit 
en mild vinter.

Golfarna är särskilt 
tacksamma för det.

– Vi kommer att kun-
na öppna för säsongen 
lagom till påsk, säger 
Henning Lundström på 
Ale GK.

Förberedelserna inför årets 
golfsäsong är i full gång på 
Kungsgården. En ny green-
keeper har anlänt i Anders 
Ericsson som tillsammans 
med Bengt-Erik Johnson 
jobbar med att få banan i 
bästa tänkbara skick inför 
premiärhelgen nästa vecka.

– Vi välkomnar Anders 
som har arbetat 20 år i Sälen 
på Sälenfjällens GK. Anders 
har sina rötter i Ale och för-
utom att han är en duktig 
greenkeeper är han också en 
skicklig golfare med –3,9 i 
handicap, berättar Henning 
Lundström.

Några nyheter att rap-
portera om vad det gäller 
banan?

– Två tees, hål 6 och 12, 
har genomgått en renove-
ring. I övrigt kan nämnas att 
diket på hål 11 har lagts igen. 
Dessutom har det planterats 
ett 20-tal björkar utmed ba-
nan.

I klubbhuset håller en ny 
golfshop på att iordning-
ställas. Det är Unified Golf 

AB (Öijared Golfstore) och 
Ale GK som har inlett ett 
samarbete. Unified Golf 
driver idag golfshopen och 
träningsverksamheten på 
Öijared GK. Joakim Ols-
son, uppvuxen med golf på 
Kungsgården, jobbar sedan 
många år i Öijared Golfshop 
och kommer att tillsammans 
med Henning Lundström 
ansvara för den nya butiken.

– När vi nu blir en fullvär-
dig Golfstoremedlem kom-
mer vi att kunna erbjuda våra 
medlemmar helt nya förut-
sättningar med marknadens 
ledande märken av klubbor, 
kläder, skor och så vidare. 
Hit ska man kunna kom-
ma för att få sin utrustning 

skräddarsydd, säger Hen-
ning Lundström och låter 
meddela att en kampanjhelg 
sker 11-12 april.

Vårens första tävling blir 
Hjärtslaget söndagen den 12 
april. Intäkterna från delta-
garnas startavgifter ska fi-
nansiera en hjärtstartare, en 
så kallad defibrillator.

– Fredag 1 maj är ock-
så ett datum att lägga på 
minnet. Då arrangerar vi 
Kungsslaget, säger Thomas 
Lundström, ordförande i 
tävlingskommittén.

Noterbart är att Ale GK 
även i år deltar i Lag-SM. I 
fjol slutade laget på en impo-
nerande sjätteplats.

JONAS ANDERSSON

Urban Sundberg, Henning Lundström och Joakim Olsson håller 
som bäst på att inreda den nya golfshopen på Kungsgården i 
Alvhem.

Golfpremiär till påsk
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Benny & Carina med personal

ALVHEM • Tel 0303-336 003

Reservation för slutförsäljning.

Välkomna till den levande lanthandeln!

Öppettider: Måndag-fredag 9-18 • Lördag 9-13

Stora fina 
Penséer

7:-/st

NPK 25 kg
11-5-18 270:-
21-4-7 200:-

Inkommer 26/3

Motorolja syntetisk 5w40

56:-/liter

Miljöbensin 2-takt

2050
/liter

Sätt-
potatis

Vi har allt för trädgården!
Redskap, gräsfrön, gödning, fröer, myrmedel, snigelfritt, 

ogräsbekämpningsmedel m.m.

Tanka direkt från pumpen
Stort utbud av oljeprodukter i lösvikt

4 säckar 

100:-
Rölunda 50 liters 
Blanda som du vill:  
Planteringsjord, täckbark,  
barkmull, dressjord, naturgödsel.

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

Se fler erbjudanden på www.alvangenscykel.se

EXTRA SÖNDAGSÖPPET KL 11-14

ÄLVÄNGENS CYKEL

SNABBASTE SÄTTET ATT  
MINSKA BENSINRÄKNINGEN!
 

Med våra nya Crescent elcyklar slipper du betala  
bensin och andra avgifter så fort du ska ut och åka.  
Istället får du vardagsmotion på köpet.  

Välkommen in och prova!

MONARK DAM ELCYKEL
Alu-ram, elassisterad 36V 250W motor,
3 stegs elassisterat system med mjuk 
eller standardgång, gå-hjälp  
integrerat i systemet,  
3-vxl med fotbroms.
Batteri 8,8 ampere ingår.
Svart eller isblå.
Rek pris 13995:-

Gäller t o m 31 mars 2015
10999:-
Kampanjpris

CRESCENT SVAVA 16” FLICK
Alu-ram och korg.
Färger rosa eller vit.
Från ca 110cm.
Rek pris 2595:-

2099:-
Vårt pris

SJÖSALA MARIEDAL
3-vxl damcykel med alu-ram,  
fotbroms, 28” hjul, korg, kjolskydd,  
godkänt lås. Färger röd,  
svart, vit och lila.
Rek pris 4495:-

3299:-
Vårt pris

I veckan stod det klart 
för oss att Ale kommun 
tvekar inför att satsa på 

lärarlönerna i kommunen. 
Det vore att gå in i en 
återvändsgränd. Lärarna 
riskerar att halka efter och 
på sikt kan kommunen 
förlora viktig kompetens.   

Ale tillhör de kommu-
ner som har legat ganska 
bra till i löneutvecklingen. 
Lärarlönerna har legat 
över riksgenomsnittet. Det 
har inte heller funnits nå-
gon svårighet att rekrytera 
behörig personal i Ale. Ar-
betsmarknadsregionen är 
relativt stor och inkluderar 
Göteborg. Det verkar nu 
som om den tiden är förbi. 
Lärarnas Riksförbund 
hör nu en mer kallsinnig 
kommun som drar öronen 
åt sig. Detta tycker vi är 
en mycket oroväckande 
trend.

I veckan stod det klart 
för oss att Ale kommun 
tvekar inför att satsa på 
lärarlönerna i kommunen. 
Med resonemanget, att det 
räcker bra med de löner 
man redan har. Detta är 
djupt olycklig inställning, 
där lärarna riskerar att 
halka efter och på sikt kan 
kommunen förlora viktig 
kompetens. 

Man ska ju komma ihåg 

varför det är så betydel-
sefullt att ha konkurrens-
kraftiga löner. Det handlar 
om att locka rätt perso-
ner att bli lärare. Rätt 
personer som kan ge bästa 
möjliga utbildning till våra 
barn och ungdomar. Det 
handlar också om att de 
som idag gör ett kanon-
jobb som lärare också vill 
stanna kvar i yrket. Ale är 
en utav flera kranskommu-
ner till Göteborg. Det är 
lätt att ta sig till Ale men 
det är också lätt att ta sig 
ifrån Ale. Flera kompeten-
ta och behöriga lärare som 
jobbar i vår kommun är 
bosatta inne i Göteborg. 
Under denna avtalspe-
rioden var avsikten att 
kommunerna skulle jobba 
för att uppvärdera läraryr-
ket. De kommuner runt 
omkring Göteborg som 
faktiskt gjort det kommer 
givetvis också få det lättare 
att locka till sig lärare.

Den svenska skolan 
står inför två övergripande 
utmaningar, som är nära 
sammanlänkade. Elevernas 
kunskapsresultat måste 
höjas och alla elever måste 
få samma chans att klara 
skolan. Att satsa på lärarna 
är nyckeln för att vända 
den negativa kunskapsut-
vecklingen. En seriös sats-

ning på att höja läraryrkets 
attraktionskraft måste 
innebära att kommunerna 
också gör allt som står i 
en makt för att vända den 
negativa trenden.

Lärarnas löner har 
släpat efter under flera 
årtionden. Det är högst 
rimligt att lärare får en 
ingångslön på 30 000 och 
att slutlönerna uppgår 
till minst 60 000 kronor i 
månaden. Först då kan vi 
säga att vi är konkurrens-
kraftiga jämfört med andra 
akademikeryrken. Nu är 
det hög tid att kommu-
nerna och de fristående 
huvudmännen tar sin del 
av ansvaret och avsätter 
rejäla resurser under flera 
år framöver för att höja 
lärarnas löner. 

Sverige behöver fortsatt 
en rejäl satsning på skolan 
och på lärarna. 

Åsa Fahlen
Förbundsstyrelseledamot
 för Lärarnas Riksförbund

Marcello Milli
Kommunombud för 

Lärarnas Riksförbund i Ale
Tomas Klobucar

Bitr. Kommunombud för 
Lärarnas Riksförbund i Ale

Kommunen måste
fortsätta satsa på lärarna



LILLA EDET. Oppositio-
nen förkastar majori-
tetsgruppens förslag till 
ny skolorganisation.

De motsätter sig tan-
karna på fyra skolområ-
den och vill att bysko-
lorna i Nygård, Hjärtum 
och Västerlanda ska 
leva vidare.

– Det är ett dåligt och 
ogenomtänkt förslag, 
dundrar oppositionsrå-
det Julia Färjhage (C).

Oppositionspartiernas reak-
tion på majoritetens förslag 
till ny skolorganisation lät 
inte vänta på sig. Så fort in-

formationen blev känd gick 
de till attack och uttryckte 
sitt missnöje på en snabbt in-
kallad pressträff i Lilla Edet.

– Det är inte minst mot 
sättet man väljer att hantera 
ärendet på. Vi förkastar inte 
bara förslaget, utan det är 
dessutom förkastligt ur ett 
demokratiskt perspektiv. Be-
slutet ska nu tas inom lykta 
dörrar på nämnden istället 
för i kommunfullmäktige där 
alla förtroendevalda är sam-
lade. Detta gör man trots att 
det är den största skolstruk-
turförändring som har skett 
i vår kommun i modern tid, 
säger Julia Färjhage och till-
lägger omgående:

– Att presentera ett sådant 
här förslag på onsdag efter-
middag och ta beslut redan 
på tisdagen veckan efter är 
under all kritik.

Är det inte vettigt att 
göra en satsning på skolan 
för att få upp resultaten?

– Jo, men det här är fel väg 
att gå. Ska det vara attraktivt 
att leva och bo i alla delar 
av kommunen ska det också 
finnas kommunal service i 
form av förskola och skola. 
Det är en självklarthet. Vi ser 
det som en jämlikhetsfråga, 
säger Michael Grönlund 
(M), vice ordförande i Ut-
bildningsnämnden.

JONAS ANDERSSON
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LILLA EDET. Majoritets-
gruppen i Utbildnings-
nämnden har tagit fram 
förslag till en ny skolor-
ganisation i Lilla Edets 
kommun.

Idag (läs tisdag) håller 
nämnden ett extrainkal-
lat möte där beslut ska 
fattas.

Förslaget innebär 
bland annat att Ting-
bergsskolans högstadi-
um överförs till Fuxer-
naskolan.

I förra veckan kom informa-
tionen om förslaget till den 

nya skolorganisationen. Ma-
joritetsgruppen (Socialdemo-
kraterna, Vänsterpartiet och 
Folkpartiet) i Utbildnings-
nämnden vill satsa på att bli en 
riktigt bra skolkommun och 
har kallat till ett extra möte 
tisdagen den 24 mars. Till 
mötet har två beslutsunderlag 
”Kvalitetshöjning i Lilla Edets 
kommun utbildningsverksam-
het” och ”Högstadieorganisa-
tionen i Lilla Edets kommun” 
tagits fram.

Förslaget innebär en för-
ändring av skolorganisationen 
enligt följande:

• Årskurs F-3, Nygårdssko-
lan överförs till Tingbergssko-
lan

• Årskurs F-3, Hjärtums-
skolan överförs till Ströms-
skolan

• Årskurs F-3, Västerlan-
daskolan överförs till Ströms-
skolan

• Årskurs 7-9, Tingbergs-
skolan överförs till Fuxerna-
skolan från och med höstter-
minen 2015.

– Bakgrunden är att vi un-
der ett antal år har sett dåliga 
resultat för skolorna i Lilla 
Edets kommun i olika jämfö-
relser vad det gäller meritvärde 
och behörighet till gymnasiet. 
Med förslaget till ny skolorga-
nisation skapar vi resurser att 
skapa en betydligt bättre skola 
i vår kommun, säger Utbild-

ningsnämndens ordförande 
Leif Håkansson (S).

– Detta är en nödvändig 
satsning. Vi tycker det är fel att 
fokusera på nedläggning utan 
vill istället lyfta fram fördelar-
na, att vi satsar på framtiden 
och är offensiva. Den tidigare 
och nuvarande majoriteten 
har försökt att lyfta skolan, 
men misslyckats. Nu behöver 
vi göra något nytt.

Majoritetgruppen föreslår 
att Lilla Edets kommun ska 
satsa på fyra skolområden från 
och med höstterminen 2016:

• Fuxerna F-9
• Ryrsjön F-6
• Lödöse F-6
• Ström F-6.

– Tidigare och nuvarande 
bildningschef och rektorer sä-
ger att detta är rätt väg att gå. 
Kanske är det klokt att lyssna 
på professionen? Vi tycker det, 
säger Leif Håkansson.

Vad säger du om oppo-
sitionens kritik om att den 
nya skolorganisationen vore 
en fråga för kommunfull-
mäktige och inte enbart 
ett ärende för Utbildnings-
nämnden?

– Det är ett populistiskt 
uttalande. Om tillvägagångs-
sättet vore fel finns det former 
för att få det prövat.

Valet av tidpunkt ifrå-
gasätts också, att förslaget 
borde lagts fram före valet?

– Diskussioner om skolans 
framtid har förts sedan i au-
gusti, men det är först nu som 
vi har enats om ett konkret 
förslag.

Är du övertygad om att 
skolresultaten i Lilla Edets 
kommun förbättras med ert 
förslag på ny skolorganisa-
tion?

– Ja, det är jag.
JONAS ANDERSSON

Utbildningsnämndens ordföran-
de, Leif Håkansson (S).

SERVICE
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Byskolor läggs ned
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Kraftig reaktion från oppositionen

 Oppositionen förkastar majoritetens förslag till ny skolorganisation.  
 Från vänster Julia Färjhage (C), Camilla Olofsson (M), Fredrik Hermansson (C),  
 Michael Grönlund (M) och Gitte Jensen, ordförande i föräldraföreningen i Hjärtum. 

Öppet: Vardagar 9–18 • Lör/Söndagar 10–15
Göteborgsvägen 119 •463 33 Lilla Edet • 0520- 44 10 29 

Köp 10 st penséer och 
få en blomjord på Köpet 
(Värde 55:-)

Kryddväxter från italien!

3 för
99:-

Priserna gäller tom 6/4 2015 eller så långt lagret räcker. Reservation för ev tryckfel.

Aktuellt reklamblad finns på hemsidan
www.waxthuset.nu



 Evenemang & aktiviteter                            » lillaedet.se/evenemang

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN MARS 2015

0520-65 95 00
Fler nyheter och
evenemang

» lillaedet.se



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

våra feriejobb sommaren 2015. Ansöknings-

perioden pågår mellan 23 mars till 19 april. 

Du kan söka feriejobb inom:

Läs mer om feriejobb och gör din intresse-

anmälan idag på:

» lillaedet.se/feriejobb

Utmärkt tid att söka bygglov
Har du tänkt bygga nytt eller bygga till i sommar? Passa på att söka bygglov 

redan nu, medan handläggningstiderna är korta. Det är viktigt att vara ute 

i god tid då handläggningstiderna varierar beroende på vad och var du har 

tänkt bygga. Du kan öka möjligheterna för en snabb handläggning genom 

att se till att din ansökan är komplett och bifoga de ritningar och handlingar 

som krävs för ärendet. 

» lillaedet.se/bygglov

Glad påsk önskar Lilla Edets kommun
Under påsken skiljer sig en del av kommunens öppettider och rutiner från det van-

liga. Mer information och eventuella ändringar hittar du på lillaedet.se.

          
Hämtningsdagar - hushållsavfall
För hushåll med ordinarie hämtningsdag fredag 3 april (Långfredag) sker hämtning 

tisdag 31 mars (Lilla Edet/Ström) samt onsdag 1 april (Nygård). För hushåll med ord-

niarie hämtningsdag måndag 6 april (Annandag påsk) sker hämtning tisdag 7 april.

Mobila poliskontoret
Mobila poliskontoret är här som vanligt på skärtorsdagen mellan kl. 10-14.

2 april
Skärtorsdagen

3 april
Långfredagen

4 april
Påskafton

5 april
Påskdagen

6 april
Annandag påsk

Medborgarservice 8-12 Stängt Stängt Stängt Stängt    

Återvinningscentralen 13-16 Stängt Stängt Stängt Stängt

Biblioteket i Lilla Edet 11-16 Stängt Stängt Stängt Stängt

Biblioteket i Lödöse 9-16 Stängt Stängt Stängt Stängt

Kundtjänst Tekniska avdelningen 9-12 Stängt Stängt Stängt Stängt

Öppettider under påsken

Mer information och eventuella ändringar hittar du på » lillaedet.se

Tisdag 14 april

17.30-17.50 - Lilla Edet (Järnvägstgatan, vid Fuxernaskolans vändplats)

18.20-18.40 - Göta (Värdshusvägen 3, vid återvinningsstationen)

19.10-19.30 - Västerlanda (Kyrkeby 290, Västerlanda skola)

Onsdag 15 april

17.30-17.50 - Utby (Vallenvägen 1, grusplanen vid bastun)

18.20-18.40 - Hjärtum (Klockarevägen 1, f.d. ICA)

19.10-19.30 - Ström (Brodalsvägen, Ströms skola)

Torsdag 16 april 

17.30-17.50 - Lödöse (Museivägen 1, utanför museét)

18.20-18.40 - Nygård (Kattungavägen, vid skolan)

Farligt avfall-bilen
Ta chansen och lämna allt slags farligt avfall som är stort 

som en mikrovågsugn eller mindre. Det kan till exempel 

vara färgburkar, glödlampor, batterier och andra el- och 

elektronikprodukter som datorer, brödrostar, rakapparater 

och hårfönar. Det kostar inget att lämna materialet. 

Se tider och datum till höger.

» lillaedet.se/farligtavfall SUCCÈN
TILLBAKA!



Utställning: Hembygd - någonstans i Sverige
Pågår till måndag 13 april i Kommunhuset, Järnvägsgatan 12, Lilla Edet

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

FÖRELÄSNING  I anslutning till vandringsutställningen hålls föreläsningen Var börjar och slutar 
Hembygden? om projektet Hembygd - någonstans i Sverige. 

Onsdag 1 april, kl 18. Östra Roten, Kommunhuset, Järnvägsgatan 12, Lilla Edet.

» lillaedet.se/hembygd

» lillaedet.se/hembygd

Visas 19 mars  -  13 april 2015 i
Kommunhuset
Järnvägsgatan 12, Lilla Edet

» lillaedet.se/hembygd

Visas 19 mars  -  13 april 2015 i
Kommunhuset
Järnvägsgatan 12, Lilla Edet

• vård- och omsorg
• förskola
• park- och trädgårdsskötsel

• kök och servering
• administration
• bibliotek

Earth Hour 2015
Lördag 28 mars kl. 20.30-21.30
Anmäl ditt deltagande på:

» wwf.se/earthhour

Dags att vårstäda gatorna
Leifab startade vårstädningen under vecka 11. Sopningen sker i två etapper och kommer att hålla på 

under de närmaste åtta veckorna. Under de första två veckorna kommer grovsopning ske av de plana 

ytorna. Leifab startar i kommunens norra del och jobbar söderut.

Nominera årets företagare
Det är hög tid att nominera den du tycker ska 

bli Årets Företagare i Lilla Edets kommun. 

Sista dag för nominering är 1 april 2015.

Nomineringsblankett hittar du på:

» lillaedet.se/aretsforetagare

Påsklov 2015                           » lillaedet.se/evenemang

 Datorkunskap för nybörjare  
Onsdagar kl. 11-12 och 13-14, Biblioteket, Göteborgsvägen 63, Lilla Edet

Boka en timmes gratis handledning i datorkunskap på 
0520-65 96 90 eller biblioteket@lillaedet.se.

 Påsklov på Lödöse museum
Tisdag 7 april - fredag 10 april. Lödöse museum, Museivägen 1, Lödöse

Lär dig tillverka papper av svamp och prova att skriva med 
gåspenna på medeltida vis.

 Bokklubbar - få lästips inför påsklovet!
Biblioteket, Göteborgvägen 63, Lilla Edet

Favoritboken (8-11 år) - onsdag 1 april, kl. 15

Bokslussen (11-14 år) - torsdag 2 april, kl. 15

 Påsklovs-LAN i Folkets Hus
Dag-LAN (åk. 4-6) - onsdag 8 april, kl. 8 - 20

Helg-LAN (åk. 7-9) - lördag 11 april, kl. 12 - söndag 12 april, kl. 14

Under påsklovet arrangeras två LAN i Folkets Hus i
Lilla Edet. Anmälningsformuläret öppnar torsdag 26 mars 
kl. 16 och stänger torsdag 2 april kl. 16. Max 30 deltagare 
till varje LAN, först till kvarn gäller.
Anmälningsformulär och mer information hittar du på:

» lillaedet.se/LAN

Inventering av enskilda avlopp
I Lilla Edets kommun finns cirka 3 200 bostäder

med enskilda avlopp. Av de enskilda avloppen är

det 60-80 % som inte uppfyller dagens lagkrav på

rening. Inventering av kommunens enskilda av-

lopp pågår och under våren kommer inventering

att påbörjas i områdena Utby, Groröd och Assleröd.

Läs mer om enskilda avlopp på:

» lillaedet.se/avlopp

 Påskboken (för barn 6-12 år)
1-13 april. Biblioteket, Göteborgvägen 63, Lilla Edet

Rita, måla eller skriv - tipsa andra om böcker du tycker om! 
Alla som deltar får en bok och är med i utlottningen av fler.
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LILLA EDET. Gamla post-
huset, i samma fastig-
het där Systembolaget 
inryms, blir flyktingbo-
ende.

Det blir plats för 16 
flyktingbarn, pojkar 
15-17 år.

Ombyggnationen har 
startat och lagom till 
sommaren ska det vara 
klart för inflyttning.

Lilla Edets kommun har ett 
avtal med Migrationsverket 
som innebär att man ska ta 
emot tolv flyktingbarn per 
år. 

– Just nu har vi avtal med 
externa aktörer, bland annat 
i Uddevalla och Tidaholm. 
Avsikten har hela tiden varit 
att kunna bedriva verksam-
heten i egen regi och nu har 
vi hittat en tillfredsställande 
lösning, förklarar kommu-
nalrådet Ingemar Ottosson 

(S).
Fastigheten ägs av Profu-

ra AB där Bernt Ivarsson är 
vd och tillika koncernchef. 
Företaget har redan kommit 
igång med renoveringsarbe-
tet.

– Vi har även tittat på an-
dra alternativ, som vi har för-
kastat av olika anledningar. 
Ur integrationssynpunkt är 
det en fördel att ha boendet 
mitt i Lilla Edets centrum, 

säger Peter Spjuth (V), 
ordförande i Individnämn-
den.

Vilka kostnader genere-
rar den här investeringen 
för Lilla Edets kommun? 

– Vi får statsbidrag vilket 
innebär att vi inte gräver ur 
kommunens skattkista. Gör 
man en strikt ekonomisk 
analys så betyder att vi inte 
tar pengar från äldreomsor-
gen exempelvis, säger Peter 
Spjuth.

Det nya flyktingboendet 
kommer att vara försett med 
personal dygnet runt. Re-
kryteringsprocessen pågår 
för fullt.

– I ett första skede pratar 
vi om fem personer, men på 
sikt är det rimligt och tro 
att vi landar på åtta perso-
ner, avslutar Karl Willborg, 
chef för individ- och famil-
jeomsorgen.

JONAS ANDERSSON

Individnämndens ordförande, Peter Spjuth, och kommunstyrelsens ordförande, Ingemar Ottosson, 
utanför det gamla posthuset i Lilla Edet som ska iordningställas till boende för asylsökande flyk-
tingbarn.

Karl Willborg, chef för individ- 
och familjeomsorgen.

Gamla posthuset 
blir flyktingboende

Rent, snyggt och attraktivt. 
Det var budskapet från han-
delsutvecklare Ylva Laudon 
när hon stakade ut framtids-
bilden av centrum.

– Det är grunden för en 
lyckad ort och om vi ska 
kunna locka nya hyresgäster 

till tomma lokaler.
Ylva, som tillträdde sin 

tjänst den 2 februari, har 
varit runt och fotograferat 
fastigheter i centrala Lilla 
Edet. Resultatet presentera-
des i form av ett bildspel på 
frukostmötet.

– Det är lätt att bli hem-
mablind. Som ni ser är det 
vägstolpar som står snett, det 
är hål i gatan och flera fastig-
heter är i behov av fasadtvätt.

Mark- och exploaterings-
chef Cecilia Friberg sam-
manfattade framtida projekt 
i kommunen och fokusera-
de bland annat på den för-
djupade översiktsplanen för 
Lödöse och den utveckling 
som sker i Ekberg och runt 
stationsområdet.

JONAS ANDERSSON

Handelsutvecklare Ylva Laudon och näringslivsutvecklare Kajsa Jernqvist.

Handlarfrukost i Folkets Hus
LILLA EDET. Nyligen hölls årets första handlarfru-
kost i Folkets Hus.

Diskussioner fördes om det offentliga rummet 
och handelsutvecklare Ylva Laudon fick tillfället att 
presentera sig.

– Ett bra avstamp inför vårt fortsatta arbete, kon-
staterade näringslivsutvecklare Kajsa Jernqvist.
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Vill du som företagare vara med och
påverka, förändra och förbättra?
Har du idéer som kan föra
Lilla Edet framåt och uppåt?

Kommunen och företagen i Lilla Edet bedriver via
Företagscentrum ett nära samarbete kring
näringslivsfrågor. Bli en av oss!

Kontakta Lilla Edets Näringslivsutvecklare
Kajsa Jernqvist
0520-659540
kajsa.jernqvist@lillaedet.se

!

Våren	  startar	  	  
här	   och	  nu!
Om	  du	  skall	  få	  -d	  -ll	  a.	  njuta	  av	  sommaren,	  när	  den	  på	  allvar	  kommer	  -ll	  oss,	  så	  är	  det	  nu	  
du	  skall	  göra	  altanen	  klar.	  Rengör	  träet	  ordentligt	  innan	  du	  ger	  det	  en	  omgång	  med	  träolja.	  
Sedan	  är	  du	  och	  altanen	  e.	  par	  inför	  sol	  och	  sommarvind.	  Njut	  av	  det!

Välkomna till oss mitt i byn!

Nu har vi dessutom 
extrapris på Träolja Plus

Om du skall få tid till att njuta av sommaren, när den på allvar  
kommer till oss, så är det nu du skall göra altanen klar. Rengör  
träet ordentligt innan du ger det en omgång med träolja. Sedan  
är du och altanen ett par inför sol och sommarvind. Njut av det!

Välkomna till oss mitt i byn! FÄRGBURKEN GÖTEBORGSV 51, LILLA EDET, 0520-49 80 22

Våren startar 
här och nu!

Accepterat pris 750 000 kr
Rum 5 rum, varav 3 sovrum
Boarea 130 kvm + 54 kvm Tomt 6 378 kvm
Övrigt! Liten gård. Renoveringsbehov invändigt
Ring för tidbokning Mån 30/3 17.00-18.00.
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Uxås -
Änghagen 111
Accepterat pris 750 000 kr
Rum 5 rum, varav 3 sovrum
Boarea 130 kvm + 54 kvm Tomt 6 378 kvm
Övrigt! Liten gård. Renoveringsbehov invändigt
Ring för tidbokning Mån 30/3 17.00-18.00.
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Uxås -
Änghagen 111

Accepterat pris 1 395 000 kr
Rum 7 rum, varav 4 sovrum
Boarea 134 kvm + 80 kvm Tomt 897 kvm
Övrigt! Centrala Lödöse. Garage. 30 min till Gbg!
Ring för tidbokning Tis 31/3 17.00-18.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Lödöse
S:t Peders Väg 9
Accepterat pris 1 395 000 kr
Rum 7 rum, varav 4 sovrum
Boarea 134 kvm + 80 kvm Tomt 897 kvm
Övrigt! Centrala Lödöse. Garage. 30 min till Gbg!
Ring för tidbokning Tis 31/3 17.00-18.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Lödöse
S:t Peders Väg 9

Fastighetsbyrån i Lilla Edet / 0520-181 44 
lillaedet@fastighetsbyran.se / fastighetsbyran.se
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VINTERHJUL PÅ KÖPET  
MED RENAULT ORIGINAL 
ALUMINIUMFÄLG 
(VÄRDE UPP TILL 12 000 KR)**

www.renault.se

FÅ GREPP OM VÄGEN!
RENAULT CAPTUR
NU FRÅN 138 400 KR

RENAULT CLIO  
1.2 EXPRESSION
PRIVATLEASING 1 990 KR/MÅN  
INKL. VINTERHJUL OCH SERVICE*

RENAULT MEGANE 
NU FRÅN 149 900 KR

JUST NU KOMBITILLÄGG FÖR 0 KR***  

BRÄNSLEVÄRMARE NU 6 900 KR***

 *Finansiering med Renault Relax Privatleasing: 0 kr kontant, 36 mån, garanterat restvärde. Inga uppläggnings - eller aviavgifter. Körsträcka 1500 mil/
år inkl. vinterhjul och service, kostnad för försäkring tillkommer. **Vinterhjul med Renault original aluminiumfälg ingår vid köp, värde 9 500 kr (Clio),  
11 500 kr (Captur), 12 000 kr (Mégane). Gäller ej RS- eller GT-versioner. ***Megane-erbjudanden; ord.pris kombi är 5 000 kr, ord. pris för bränslevärmare 
18 900 kr, gäller endast diesel-modeller. Vinterhjul på köpet gäller tom 31/3 2015. Kampanjpris bränslevärmare på lagerbilar gäller tom 31/3 2015. 
Går ej att kombinera med andra erbjudanden. Clio kampanjpris 115 900 kr (ord. pris 129 900 kr). Captur kampanjpris 138 400 kr (ord. pris 152 400 kr), 
Mégane kampanjpris 149 900 kr (Ord.pris 164 900 kr). Bränsleförbrukning vid blandad körning: Clio 3,1-5,5 l/100 km, Captur 4,9-5,4 l/100 km, Mégane 
3,5-5,2 l/100 km. CO2-utsläpp: Clio 83-127 g/km, Captur 113-125 g/ km, Mégane 90-119 g/km. 5 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti 
+ 3 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 100 000 km på fem år, det som inträffar först. Renault reserverar 
sig för eventuella tryckfel. Bilarna i annonsen kan vara extrautrustade. Lokala avvikelser kan förekomma.

LILLA EDET
Brovägen 20
0520 - 49 40 90

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303 - 36 03 30

NYHET!

NYHET!

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 310

16.900:-
Rek. cirkapris inkl. moms

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 315

19.900:-
Rek. cirkapris inkl. moms

ÅF ADRESS

ARBETAR NÄR DU  
ÄR BORTA

Lilla Edet i centrum i Lilla Edet i centrum i Lilla Edet i centrum

Julklappstips!

Tel 0520-65 00 59, Månd-fred 10–18 Lördag 10–14.
Göteborgsvägen 34, Lilla Edet (mittemot ICA)

www.gostaericson.se

Årets nyheter från CPI
och Generic nu i lager.

CPI Formula
3 Färger (silver)

CPI Aragon
3 färger (brun/vit)

Trigger SM
(svart)

21.900:-

CPI Super Motard
3 färger(vit/svart)

12.990:-

14.990:-

25.900:-
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ÅF ADRESS

ARBETAR NÄR DU  
ÄR BORTA

NYHET!

NYHET!

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 310

16.900:-
Rek. cirkapris inkl. moms

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 315

19.900:-
Rek. cirkapris inkl. moms

ÅF ADRESS

ARBETAR NÄR DU  
ÄR BORTA

Välkommen  
till oss för ett 

personligt möte 

Lilla Edet • Tel 0520-66 16 80
www.handelsbanken.se/lilla_edet 

RESETIPS!
KRISTINA FRÅN DUVEMÅLA
Göteborgsoperan 15/5. Buss och entré..........................................

RUNDRESA I POLEN
Gdynia-Sopot-Gdansk, Warszawa, Auschwitz, Wroclaw m.m. 
avresa 8/6. Halvp. med lite extra och guidade turer ingå.........

FLYG OCH BUSS TILL ÖSTERRIKE
Wien, Salzkammergut, Salzburg hemresa genom Tyskland,  
avresa 23/8. Flyg ner och buss hem inkl. transfer till flyget,  
halvpension..............................................................................

UT I EUROPA 10 dagar
Kroatien, Slovenien, Österike och Tyskland, avresa 1/9.
Utflykter, vinprovningar båtresor mm, halvpension..................

SKOTTLAND med flyg och buss 6 dagar
Flyg från Göteborg. Inkl anslutning till flyget, avresa 10/9.
För program se www.lillaedetbuss.se/resor..............................

SPARGRISARNA KAN RÄDDA VÄRLDEN

980:-

5.995:-

9.475:-

9.995:-
9.995:-

750:-
Per person

Buss och Entré. Utgår från Vä-
nersborg resecentrum 16.50 via 
resecentrum Trollhättan 17.10 
och busstation Lilla Edet 17.30. 
Föreställningen börjar 19.30 
och beräknas vara 2,5 h 
inklusive paus

Paketresor 2015
Reservation för ändringar i pris och program på grund av valutakurs med mera

.........................



– Åtgärdsförslaget är 
orimligt och en katastrof för 
svenskt jordbruk. Nu hand-
lar det om att ändra fokus, 
göra om och göra rätt. Vi 
ska inte skylla på EU, detta 

är självförvållat, säger Bjarne 
Färjhage och avslutar:

– Nuvarande förslag kom-
mer definitivt att undergrä-
va det svenska lantbrukets 
konkurrenskraft. Svenska 

mjölkbönder går redan på 
knäna och med en sådan här 
käftsmäll skulle nog många 
ge upp.

JONAS ANDERSSON
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NYGÅRD. Prässebo Fiber 
Ekonomisk Förening har 
haft ett första ordinarie 
årsmöte.

Det ägde rum i Ale-
gården lördagen den 7 
mars. 

Nästan 100 medlem-
mar närvarade.

En arbetsgrupp startade för 
snart ett år sedan med syftet 
att kolla av intresset för fibe-
rutbyggnad i området. Den 
15 oktober 2014 bjöds områ-
dets boende, företagare och 
intresserade in till ett konsti-
tuerande föreningsmöte.

– Med tanke på att de för-
sta medlemmarna anmälde 
sig vid detta möte och att 
det finns cirka 450 bebygg-
da fastigheter och cirka 330 
postlådor i området är vi 
idag jätteglada att så många 
som 172 medlemmar anslutit 
sig hittills. Vi vill dock gärna 
komma upp i 250 medlem-
mar eller mer för att på så 
sätt minska investeringen för 
var och en, säger styrelsele-
damot Charlotta Vink.

På årsmötet hade traditio-
nella årsmötesförhandlingar 
kompletterats med den vik-
tiga informationspunkten 
om den förprojektering av 
byggande av fibernät som 
föreningen låtit göra.

– Årsmötets huvudpunkt 
var att medlemmarna skul-
le fatta beslut om man ville 
uppdra åt styrelsen att gå 
vidare med mer detaljerad 
projektering och senare upp-
handling av fibernätet ba-
serat på förprojekteringens 
underlag. Detta beslutades 
med ett rungande ja, berättar 
Charlotta Vink.

Statsbidrag
Som alla fiberföreningar på 
landsbygden hoppas Prässe-
bo Fiber Ekonomisk Fören-
ing att få ett statsbidrag som 
täcker en del av byggkostna-
den. Föreningen fortsätter 
oförtrutet att värva med-
lemmar, åtminstone fram till 
dess att bidragsansökan mås-
te vara klar.

– I dagsläget så beräknas 
investeringen för respektive 
medlem hamna i storleks-

o r d n i n g e n 
20 000-22 
000 kronor 
om cirka 130 
medlemmar 
väljer att an-
sluta sig till 
nätet. Kost-
naden mins-
kar för var 
och en ju fler 
medlemmar 
som ansluter 
sig, men vi 
tror att kost-
naden kan 
komma ned 
till 16 000-
18 000 kro-
nor vid cirka 
250 medlem-
mar, förkla-
rar Charlotta 
Vink.

På års-

mötet valdes en styrelse till 
föreningen som helt över-
ensstämmer med den styrel-
se som suttit sedan det kon-
stituerande mötet. Gunnar 
Hall omvaldes till ordföran-
de. Efter årsmötet höll den 
nygamla styrelsen ett eget 
konstituerande möte och då 
valdes Eva Atle Bjarnestam 
om till vice ordförande och 
Carina Nilsson Johansson 
om till kassör.

– Några anledningar till 
att vi inom föreningen vill få 
fiber framdragen är att det 
är ett drifts- och framtids-
säkert sätt att få tillgång till 
ett mycket snabbt bredband. 
Allt fler tjänster läggs över 
på bredband, såsom larm 
och hemtjänster, och för det-
ta krävs ofta snabbare upp-
koppling än dagens ADSL 
via telejacket, säger Charlot-
ta Vink.

– En annan viktig an-
ledning är att telefonnätet 
såsom vi känner det idag 
med kopparkablar antingen 
hängande på trästolpar eller 
nedgrävda i marken kommer 
att försvinna. I vårt område 
har vi fått bekräftat att det 
ska vara borta senast år 2020. 
Om vi då inte har ett alterna-
tiv till dessa telefonkablar så 
har vi bara mobila telefonnät 
och mobila datanät att tillgå 
och deras kapacitet är i dags-
läget mycket begränsade, av-
slutar Charlotta Vink.

JONAS ANDERSSON

Gunnar Hall, ordförande i 
Prässebo Fiber Ekonomisk 
Förening.

Stort intresse för  
fiber på landsbygden

VÄSTERLANDA. Ännu 
fler kostnader väntar 
svenska bönder när en 
vattenförvaltningsplan 
införs, som är grundad 
på EU:s vattendirektiv.

Förslaget till den nya 
vattenförvaltningspla-
nen väcker ilska hos 
LRF.
– Det kan innebära döden 
för svenskt lantbruk. För-
slaget innebär också att det 
ska skapas ridåer, så kallade 
kantzoner på 30 meter, runt 
alla sjöar och vattendrag som 
tar upp fosfor. Ganska snart 
skulle det växa upp en vägg 
av höga träd och sikten mot 
älven skulle avsevärt försäm-
ras, vilket är negativt både 
för boende och turism, säger 
Bjarne Färjhage, ordförande 
i LRF Lilla Edet.

Det är en upprörd lant-
brukare i Bjarne Färjhage 
som hälsar välkommen till 
sin gård i Västerlanda. Till-
sammans med sina kollegor 
inom LRF försöker de nu 
väcka en allmän opinion mot 
Länsstyrelsens förslag till ny 
vattenförvaltningsplan när 
EU:s vattendirektiv införs.

– När den förra vatten-
förvaltningsplanen togs fram 
2009 var jag aktiv politi-
ker och satt med i Vänerns 
vattenråd för Västra Göta-
landsregionens räkning. Den 

planen var inget att höja på 
ögonbrynen för och klubba-
des att gälla under perioden 
2009-2015. Nu ska det fram 
en ny vattenförvaltningsplan 
som ska gälla fram till 2021, 
förklarar Bjarne Färjhage.

– Den här gången dräm-
mer de till med storsläggan 
och lägger fram ett förslag 
som är helt orealistiskt. De 
skjuter mygg med kanoner! 
Den svenska modellen sak-
nar motsvarighet i övriga 
EU-länder. Här tillämpas 
miljönorm istället för mil-
jömål. Om åtgärdspro-
grammet genomförs fullt ut 
enligt vattenmyndighetens 
önskemål, ser vi att det blir 
en tydlig konflikt med andra 
viktiga samhällsfunktioner 
som produktion av mat och 
förnybar energi, samt pro-
blem med att uppfylla andra 
miljömål. Vi anser att det 
behövs politiska avvägningar 
av regering och/eller riksdag 
för att få en helhetsbedöm-
ning av åtgärdsprogrammet. 
Besluten om fastställande av 
åtgärdsprogram och miljök-
valitetsnormer bör lyftas av 
vattendelegationen till re-
geringen, säger Färjhage.

Beslut 3 december
Remisstid råder fram till den 
30 april och beslut i ärendet 
kommer att fattas den 3 de-
cember. Vattendelegationen 

för Västerhavet består av 
elva personer; fyra represen-
tanter från Länsstyrelsen, tre 
politiker (två från Göteborg 
och en från Sotenäs), tre ex-
perter samt en representant 
från LRF.

– Beslutet som tas kom-
mer inte att kunna överkla-
gas. Det är inte i linje med 
svensk demokratitradition, 
säger Bjarne Färjhage.

Förlorar åkermark
De fem regionala vattenmyn-
digheterna i Sverige presen-
terade nyligen åtgärdsförslag 
som uppges kosta lantbruket 
1,2-1,3 miljarder kronor per 
år och som kräver att svens-
ka bönder investerar runt 12 
miljarder för att anlägga 50 
000 hektar våtmark på lan-
dets bästa åkerjordar.

– Förslaget innebär också 
att det ska skapas ridåer, så 
kallade kantzoner på 30 me-
ter, runt alla sjöar och vat-
tendrag som tar upp fosfor. 
Vi förlorar i så fall åkermark 
som inte får betas eller be-
arbetas. Ganska snart skulle 
det växa upp en vägg av höga 
träd och sikten mot älven 
skulle avsevärt försämras.

Bjarne Färjhages förhopp-
ning är att riksdag och re-
gering gör ett omtag i frågan 
och inse hur galet förslaget 
är.

Bjarne Färjhage är ordförande i LRF Lilla Edet och han upprörs över åtgärdsförslagen i den nya 
vattenförvaltningsplanen, som han anser skulle ta död på svenskt lantbruk.

– Åtgärdsförslag väcker ilska hos LRF
Länsstyrelsen tar död på lantbruket

Vi önskar er en  
God jul och Gott nytt år!

 

Surte och Älvängen

Utöver våra traditionella  
banktjänster erbjuder vi ett 
brett utbud av finansiella  

tjänster och juridisk rådgivning.  
Både för privatpersoner  

och företag...

Swedbank Götaälvdalen
Lilla Edet

0520-486151, Storgatan 17

Vi bjuder  
på hjulskifte
När du servar din bil.

Erbjudandet gäller 16/3 – 30/4 och 
kan ej kombineras med andra 
erbjudanden, rabatter eller avtal.

Auto-Car i Lilla Edet AB
Prässebäcksv. 1, Tel. 0520-65 03 40
Öppettider
Vard. 7-17

OndemandID:919
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LÖDÖSE. Nu på lördag blir 
det Sjöfarthistorisk dag på 
Lödöse museum. Under dagen 
bjuds det föredrag, visningar 
och musik. 

Sten Östlund berättar om 
Göteborgsvarven utifrån sin 
bok: ”Götaverken till minne”. 
Torsten och Kent sjunger och 
spelar under dagen.

Sten Östlund berättar om de 
göteborgska storvarvens öden 
under efterkrigstiden fram till 
1970- och 80-talens stora varv-
skris och därefter. Sten var 
fackligt aktiv metallarbetare 
på Götaverken från mitten på 
1950-talet fram till år 1982, då 
han valdes in i riksdagen för So-
cialdemokraterna. Han berättar 

utifrån egna minnen och från 
fackligt material och dokumen-
tation från denna tid.

Vid två tillfällen sker också 
visning av utställningen Varv & 
Sjöfart på museet.

Arrangörer är Varvs- och Sjö-
fartshistoriska föreningen i Göta 
älvdalen och Lödöse museum.

JONAS ANDERSSON

Industrigatan 2 Lilla Edet, 
0520-65 00 10

Öppet vardagar 9-18, 
lördagar 9-14

VÅRKÄNSLOR?
VI HAR ETT BRETT SORTIMENT 

FÖR HEM OCH TRÄDGÅRD!

Cuprinol Träolja V 5 liter
En av marknadens bästa träolja

Gasolbyte

Färg och olja

Prisex

Alla flaskor kontrolleras och testas

PC 5 219:-
PC 10 349:-
P 11 379:-

Trädgårdssekatör fr 59:-
Lövräfsa plast med träskaft 39:-
Trädgårdshandskar, flera storlekar 22:-
Arbetsbyxa 100% bomull TopSwede 399:-
Miljöbensin 5 liter Aspen 4-takt 155:-

Knivset 299:-
3 st keramiska köksknivar  
i olika storlekar Ord pris 407:-

259:-

STIGA MULTICLIP 50 

fr 2995:-

STIGA SP 375 Q 

1795:-
SPARA 108:-

Motorsåg

Gräsklippare

GÖTA ÄLVDALENS BREDASTE STIGA-SORTIMENT!

Sjöfartshistorisk dag på Lödöse museum

Traditionell påskfest hos SPF
LILLA EDET. SPF Seniorer-
na Lilla Edetbygden hade i 
fredags sin traditionella påsk-
fest. Det var fjortonde gången 
berättade ordförande Kerstin 
Andersson då hon hälsade 
välkommen. Hon själv var 
den enda i den fullsatta salen 

som deltagit alla gånger.
Det bjöds på hemlagad 

påskmat med bland annat 
skörost, Janssons och sill. 
Rose-Marie och Hans-Åke 
från Älvängen underhöll med 
historier och visor till drag-
spel och gitarr. Hobbygänget 

spelade upp och golvet fylldes 
genast av danssugna pensio-
närer. I pausen blev det sedan 
fika och lottdragning och 
därefter dansades det vidare 
till sena kvällen. Lödöse-Ny-
gårdsgänget tackades för en 
trevlig och välordnad fest.

Kaffe
Gevalia, Classic, Löfbergs. 
450-550 g.
Gevalia; Gäller ej hela 
bönor, Koffeinfritt och 
Ekologiskt 500 g.
Classic; Gäller ej Hela 
bönor, Eko, Rättvisemärkt 
och Selection.
Löfbergs; Gäller ej 
Genuin, Harmoni, Serenad 
och hela Bönor. Jfr pris 
49:00-54:44/kg.
Max ett köp/hushåll

Caféet är öppet mån-fre 8-18, lör 8-14

Lösviktsgodis

Veckans varor

Boströms Café

Din ICA handlare i Lilla Edet…

Patrik

4990
 /kg 

 Påskmust 
 Nygårda.   150 cl. 

    Jfr pris 2:67/liter +pant.  

 Max 2 förp/kund.  

Färsk fl äskfi lé  
Danish Crown. Ursprung Danmark.

Ca 570 g. Av gris. Max 2 erbj/kund.       
Gäller ej vid köp av tobak,  tidningar, receptfria varor och spel.

 Handla andra varor för 

minst 200 kr så får du köpa… 

 Kaffe 
 ICA.   500 g.     

 Jfr pris 30:00/kg.      

 Max 2 erbj/kund.  

 Godis 
 Gott mix.       

 19  95 
 /st 

 Från vårt bageri! 

 Kavring 

ÖPPETTIDER:
Påskafton 7:00–18:00
Övriga dagar 7:00–23:00

Våra påsk-

Glad
påsk!
önskar vi alla 
våra kunder!

 Påskmust 

4 k   
+pant

 12k   
 /st 

 169 0
 /hg 

 Ägg 
 ICA.     12-pack. Large.   

 Jfr pris 1:00/st.      

Öppet: 

Skärtorsdag 9–19

Långfredag 10–15

Påskafton   10–14

Max 2 förp/kund.  

Kaffe
 ICA.   500 g.     

 Jfr pris 30:00/kg.      

Max 2 erbj/kund.  

 15k   
 /st 

 Från fiskbilen! 
Inlagd sill  
Vår egen. 20 sorter .   

 Jfr pris 169:00/kg.      

 10k   
3   för

Avocado  

Godis

 49k   
 /kg 

Öppet 7–23 alla dagar
www.icabostrom.se
facebook.com/icabostrom

IC
A

 Butiksreklam

Priserna gäller t o m söndag 1/4 -13. Reserv för slutförs och ev tryckfel.

2 för

49:-

490
/hg

Ni har väl inte 

missat vår manuella 

delikatess?

Nu även 
med kött!

25:-
Kaffe & 
Bakelse

Budapest, 
Princess



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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NÖDINGE. Lillebror Sur-
te IS IBK satte hårdpress 
på storebror i lördagens 
innebandyfest i Ale 
Kulturrum.

Inför närmare 350 
kronvittnen blev det till 
sist ändå Ale IBF som 
tog sin andra derbyse-
ger för säsongen.

Stora matchhjältar 
blev tvåmålsskyttarna 
Alexander Sörensen och 
Robin Carlsson samt in-
bytte målvakten Anton 
Hermansson.

Surte IS IBK:s herrar har 
utmanat Ale IBF på allvar i 
årets upplaga av division 3 
Göteborg. Före nedsläpp var 
det just Surte som parkerade 
på tredjeplatsen, en poäng 
före jagande Ale. Storebror 
behövde vinna för att åter-
ta tronen som den ledande 
innebandyklubben i kom-
munen.

– Det är klart att det var 
en sporre för oss och gav oss 
en extra tändning. Nu vet 
alla vem som regerar, säger 
Anton Hermansson som 
byttes in i Ales mål i första 
periodpausen då Christian 
Westerlind fått en smäll 
mot huvudet.

Anton Hermansson kom 
att hamna i centrum under 
de följande perioderna. Ale 
IBF fick en smakstart på 
matchen med 2-0 efter tio 
minuter. Det var uppenbart 
att Surte hade respekt och 
nerver utanför tröjan. Där-
för var Almir Mehmedagics 
reduceringsmål minuten 
före pausvilan viktigt.

– Vi var hela tiden i fö-
rarsätet och behövde aldrig 
jaga. Det gjorde att vi kunde 
falla tillbaka och kontra när 
tillfälle gavs, säger Ales spe-
lande tränaren Tobias Hell-
man.

Det var precis vad som 
skedde i mitten på andra 
perioden. Alexander Sören-
sen var sist på bollen efter 
en omställning där Fredrik 
Herlogsson var upphovs-

mannen. Direkt efter ned-
släpp small det igen, 4-1 
genom Mattias Hansson. 
Gästerna såg ut att gå mot 
ett tungt nederlag i Ale Kul-
turrum, men då hade Surtes 
skyttekung, Daniel Dahl-
man, ännu inte presenterat 
sig på riktigt. Tre fullträffar 
från ”Dalles” klubba och 
bara ett från hemmalaget 
gjorde att tavlan visade 5-4 
med hela tolv minuter kvar 
att spela.

– Jag kände att vi var rik-
tigt på gång. Ale såg slitna ut. 
När vi dessutom fick spela 
fem mot tre under nästan två 
minuter i slutskedet var jag 
övertygad om en kvittering, 
säger Dahlman efteråt.

Det blev inget mer mål. 
Ale IBF skickade in all nöd-
vändig rutin på banan när 
det blåste som mest. Tobias 
Hellman, Mattias Hansson 
och Alexander Sörensen 
dödade effektivt ett prekärt 
läge. 

– Det var nästan aldrig 
farligt. Skotten gick utanför 
kassen. Vi löste det fantas-
tiskt bra. Jag försökte bara 
ha koll på var Dahlman höll 
hus, säger Anton Hermans-
son.

Daniel Dahlman själv var 
besviken över det missade 
jätteläget i matchslutet.

– Att få spela i numerärt 
överläge, fem mot tre, utan 
att träffa mål är bedrövligt. 

Det kändes inte som att vi 
hade någon bra idé för hur 
vi skulle ta vara på chansen. 
Jag hamnade framför kassen 
istället för i mitt normala 
skottläge. 

Ales poängmaskin, Fred-
rik Herlogsson, fick sedan 
läge att punktera derbyt med 
sekunder kvar att spela.

– Äh, vad gör man inte för 
spänningen. 

Segern gör att Ale har alla 

chanser att sluta trea i tabel-
len. Kvar att möta är bara 
nästjumbon Västra Frölunda 
borta och för Surtes del vän-
tar FBC Lerum hemma på 
lördag.

– Vi har gjort en riktigt 
bra säsong, även om derby-
förlusterna mot Ale svider. 
Det är bara att ta nya tag och 
revansch nästa år, avslutar 
Daniel Dahlman.

Tobias Hellman kan kon-
statera att hans Ale har inlett 
en tydlig generationsväxling 
och är på god väg att skapa 
en ny stomme i A-laget.

– Får vi spela fler sådana 
här matcher inför fullsatta 
läktare blir det inte svårt att 
locka fler spelare, gamla som 
unga. Det här var otroligt 
kul!

Derbyfesten blev en pro-
paganda för innebandyn, där 
Ale med sin rutin och sylvas-
sa förstalina fällde avgöran-
det. Surte har något riktigt 
bra på gång och kommer 
närmare storebror för varje 
dag. Snart återstår bara lille-
brorskomplexet…

Fler bilder
på alekuriren.se

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Division 3 Göteborg
Ale IBF – Surte IS IBK 5-4 (2-1, 3-2, 0-1)

INNEBANDY

– Men Ale IBF
vann derbyfesten

Storebror sattes på prov

Ales skyttekung Fredrik Herlogsson gick mållös, men inte utan poäng av planen. Två målgivande 
assist svarade den hårt bevakade anfallaren för.

Derbyhjältar. Tvåmålsskytten Alexander Sörensen, målvakten Anton Hermansson och Robbin Carlsson även han två mål såg till att 
Ale stod som segrare i derbyfesten mot Surte.

Storpublik i Ale Kulturrum. 350 personer kom för att se lördagens innebandyderby i Nödinge.Surtes skyttekung Daniel Dahlman på hugget, men Ales fantom-
målvakt Anton Hermansson var steget före.

Robbin Carlsson jublar efter 
ett av sina två mål.

Får vi spela 
fler sådana här 
matcher inför 
fullsatta läktare 

blir det inte svårt att 
locka fler spelare, gamla 
som unga.
TOBIAS HELLMAN
TRÄNARE, ALE IBF
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Den senaste tiden har 
Bohus IF skördat stora ping-
isframgångar. Först lyckades 
föreningens veteraner säkra 
sin serieseger och därefter 
följde föreningens seniorer 
upp med att vinna division 
4.

Inför sista omgången 
var seniorerna tvingade att 
minst klara oavgjort mot 
BTK Mölndal för att vinna 
division 4. Matchen fick en 
lycklig start då både Johnny 
Sallander och Åke Mentor 
vann sina inledande singlar 
på ett övertygande sätt.

– Det är skönt att få en 
bra start på en match som 
betyder så här mycket, säger 
Johnny. 

Efter detta tappade 
Magnus Olofsson och Jo-
nas Härsjö sina singlar och 
ställningen var utjämnad. 

– Varken jag eller Magnus 
fick till vårt tunga offensiva 

spel och då hade vi inte 
mycket att sätta emot, säger 
Jonas. 

Samma scenario uppre-
pade sig för de fyra efterföl-
jande singlarna; Johnny och 
Åke vann och Magnus och 
Jonas fick ge sig. Både Jonas 
och Magnus gav sig dock 
inte utan fight. De stred 
tappert och fick stryk först i 
skiljeset.

– Med lite flyt hade 
både Jonas och jag kunnat 
vinna en eller båda match-
erna, så jämnt var det, säger 
Magnus.

Så långt var seriesegern 
klar, men mycket återstod 
av matchen och dramatiken 
fortsatte i dubbelspelet. Åke 
och Johnny vann enkelt sin 
dubbel, medan Magnus och 
Jonas fick ge sig. Ställningen 

var 5-5 efter dubbelspelet.
Efter dubblarna var det 

riktigt nervöst bland spelar-
na i båda lagen. 

– Ja, det är ju inte varje 
dag man spelar en direkt 
avgörande seriefinal, säger 
Åke. 

– Ändå kändes det som 
att vi hade övertaget på dem 
hela tiden, fortsätter Jonas.

Därefter vann Johnny 
sin tredje singel och gav 
Magnus möjligheten att 
säkra seriesegern genom 
att vinna sin singel. Dock 
så fick Magnus ge sig och 
den gastkramande föreställ-
ningen fortsatte. Nu blev 
det istället Åke som fick 
förmånen att ta den sjunde 
matchsegern för Bohus IF 
och därmed säkra minst ett 
oavgjort resultat och då var 

också seriesegern klar! Att 
Jonas gav bort sista singeln 
spelade ingen roll.

– Nu ska vi fira och sedan 
påbörja arbetet inför nästa 
år. Nu kommer vi att spela 
i det nationella seriesystem 
och det kommer att innebä-
ra en del förändringar. Som 
det ser ut nu kommer vi att 
byta plats med Kungälvs 
BTK i division tre.

Även föreningens tappra 
veteraner har tagit hem 
sin serie. Inför de sista 
omgångarna var det bara 
två segrar som gällde för att 
säkra seriesegern. Den första 
mötte man mittenlaget Ifo 
4. Detta blev mer eller min-
dre en promenadseger. 

– Ja i denna match visade 
vi att motivation är något 
som har stor betydelse. Vi 

hade allt att spela för och för 
dem var det bara att spela av 
matchen.

Peter Kornesjö visade 
direkt sin kaliber och vann 
sin match. Efter detta fick 
Magnus Olofsson ge sig i 
sin inledande singel. Segern 
i dubbeln som följde gav de 
gulsvart vind i seglen och en 
trygg 2-1-ledning. I de ef-
terföljande singlarna visade 
Magnus och Peter härliga 
kämpatag och malde ner 
sina motståndare och segern 
skrevs till 4-1.

Den sista matchen för 
säsongen blev en direkt av-
görande seriefinal mot BTK 
Warta. Bohus IF var tvung-
na att vinna med minst 4-1. 
Matchen inleddes på bästa 
tänkbara sätt, med säkra 
segrar i de första singlarna.

– Med en sådan start fick 
vi självförtroende och en 
härlig känsla i hela laget, 
säger Peter.  

Nu följde dubbeln och 
seger där och seriesegern 
skulle vara nära. Peter och 
Magnus gjorde ingen besvi-
ken och vann en stenhård 
femsetare. Nu var det bara 
två singlar kvar och Bohus 
IF var tvungna att vinna 
minst en av dem. Peter visa-
de stort kunnande och vann 
enkelt med 3-0 i set och 
därmed var seriesegern klar. 
Att Magnus tappade sin sista 
singel var mer av akademisk 
karaktär.

– Nu blir det att ta steget 
upp till division två och då 
blir motståndet mycket tuf-
fare, avslutar Magnus efter 
en framgångsrik pingishelg 
för Bohus IF.

Jan Johansson
Bohus IF bordtennis

NÖDINGE. Nödinge be-
hövde en poäng hemma 
mot Kv IK Sport, men 
förlorade klart. 

Samtidigt vann Kärra 
HK över Torslanda HK.

Därmed stod det klart 
att NSK tvingas lämna 
division två.

Lokaltidningen rapportera-
de på söndagsförmiddagen 
att Nödinge SK:s hand-
bollsdamer lyckats förnya 
kontraktet, trots förlusten 
hemma mot Kv IK Sport. 
Artikeln byggde på informa-
tion från ledare i NSK, men 
uppgiften att Torslanda skul-
le ha besegrat Kärra HK var 
felaktig. I själva verket vann 
Kärra med tre mål och pas-
serade därför Nödinge med 
en poäng. 

– Det var en riktig käft-
smäll. Jag gick och lade mig 
med en positiv känsla att vi 
trots allt grejat kontraktet, 
men när jag vaknade upp 
var det inte sant. Kärra hade 
vunnit och vi åkt ur. Det var 
tungt, säger tränare Mika-
el Wahlgren som först fick 
höra att Kärra förlorat den 
avgörande matchen.

Mötet mellan Kärra och 
Torslanda hade saknat bety-

delse om Nödinges damer 
gjort sitt i säsongsavslutning-
en hemma mot Kv IK Sport. 
Nödinge behövde minst en 
poäng för att på egen hand 
säkra kontraktet, men med 
bra två avbytare var uppgif-
ten övermäktig. Kv IK Sport 
skaffade sig ett tidigt övertag 
i matchen och hemmalaget 
fick kämpa i uppförsbacke. 
Nödinge hade också stora 
problem med gästernas ut-
grupperade och offensiva 
försvarsspel. De fångade 
enkelt upp NSK:s största 
hot, Elina Mathiasson, som 
hade svårt att komma till 
skott. Med ett undermåligt 
försvars- och målvaktsspel 
lyste de enkla målen med sin 
frånvaro. När det väl uppen-
barades en kontring var skär-
pan borta.

Ett femmålsunderläge 
krympte innan paus till 10-13 
och ett visst hopp fanns inför 
andra halvlek. Lisa Mathi-
asson, NSK:s främste aktör 
för dagen, kontrade in 11-13 
och här hade hemmalaget sin 
stora chans att komma i kon-
takt. Dessvärre fanns det inte 
tillräckligt med energi för att 
klara det, även om viljan vil-
le annat. Truppen har blivit 
för tunn och tränare Mikael 
Wahlgren har inga alterna-
tiv. Spelare som har en dålig 
dag måste ändå ut och göra 
jobbet. 

– De är inte tränade för att 
spela i 60 minuter. När vi är 
så få blir det tyvärr för job-
bigt, menar Wahlgren.

Årets samarbete med 
Kungälvs HK ska nu 
utvärderas, men om 
Nödinges damlag ska leva 
vidare är någon form av 
samarbete nödvändigt. 

Från den ursprungliga 
Nödingetruppen fanns bara 
tre spelare kvar när sista 
matchen spelades. Elina 
Mathiasson, Michaela Sjö-
strand och Jessica Peters-
son – resten är från Kungälvs 
HK.
Fler bilder på alekuriren.se

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Div 2 västsvenska västra dam
Nödinge SK – Kv IK Sport 21-28 (10-13)

HANDBOLL

Hejdå – division två!

Michaela Sjöstrand är en av få spelare i Nödinge som har NSK 
som moderklubb. I lördags blev hon fyramålsskytt.

Riv och slit. Nödinge fick ta i och kämpa för sina mål. Michaela 
Sjöstrand på väg igenom.

Lisa Mathiasson offrade sig förgäves. Nödinge SK får rikta in sig 
på spel i divsion tre nästa år.Tränare Mikael Wahlgren i årets sista time out.

Dubbla seriesegrar för Bohus IF!

Elina Mathiasson hade hård bevakning, men hängde ändå in 
fyra bollar.
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– NSK:s damer chanslösa i ”måstematchen”
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Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

HELGENS
MATCH

F02 KL 15.00

NÖDINGE SK
VS HK ARANÄS

ALE KULTURRUM
SÖNDAG 29 MARS

Vid tisdagens partävling i 
Alvhem deltog 9 par. Medel 
var 70 poäng och följande 
par placerade sig över medel:
1. Elsa Persson/Rikard Johansson        86
2. Lilly Karlbom/Curt Nilsson               85
3. Eiron Andersson/Marcus Sandberg  80
4. Marie-Louise Björklund/ 
    Karl-Eric Nilsson                               72
    Torsten Johansson/Ronny Andersson 

BRIDGE

FOTBOLL I ALE

Lör 28 mars kl 12.00
Forsvallen
Skepplanda – Skärhamn

Lör 28 mars kl 13.00
Älvevi
Älvängen –  
Lödöse/Nygård

Lör 28 mars kl 14.00
Sjövallen
Ahlafors – Kållered

Sön 29 mars kl 14.00
Forsvallen
SBTK dam – Sollebrunn

BASKET

HANDBOLL

FOTBOLL

INNEBANDY

H div 4
Ale Basket -Adrian Basket Boys 83  -   80
HU17
Trollhättan BBK -  Ale Basket       
HU13
Trollhättan BBK - Ale Basket 
HU14
Marbo -  Ale Basket F01   93 -20

DM Västergötland
Skepplanda BTK – Trollhättan Syr 
4-0 (2-0)
Mål: Jonathan Franzén, Erik Häggström, 
Johan Andersson, Jonas Rhodén.

Lödöse/Nygård – Gerdskens BK 5-0
Mål LNIK: Jonathan Svensson 2, Emil 
Andersson, Rasmus Ydal, Christian 
Andersson.

Träningsmatcher
Ahlafors IF – Fässbergs IF 3-1
Mål AIF: Shkar Nawzad, Peter Antonsson 
och Boban Ilic.

Ahlafors IF – Jonsereds IF 2-3
Mål AIF: Moha Razek 2.

Älvängens IK – Romelanda UF 2-2
Mål ÄIK: Markus Ahlbom, Tim Webster.

Skepplanda BTK – Älvängens IK 2-1 
Mål SBTK: Jonathan Franzén, Christian 
Rönkkö. ÄIK: Oscar Gärdeus.

Dam
Skepplanda BTK – Qviding FIF 1-3
Mål SBTK: Lotta Hillebjer.

Division 3 Göteborg
Ale IBF – Surte IS IBK 5-4 
(2-1, 3-2, 0-1)
Mål Ale: Robbin Carlsson 2, Alexander 
Sörensen 2, Mattias Hansson. Matchens 
kurrar Ale: Anton Hermansson 3, Mattias 
Hansson 2, Alexander Sörensen 1. Mål 
SIS: Daniel Dahlman 3, Almir Mehmeda-
gic. Matchens kurrar SIS: Daniel Dahlman 
3, Toni Hilkamo 2, Daniel Antonsson 1. 

Burås IK 21  97 55
IBF Älvstranden 21  88 53
Surte IS IBK 21  4 38
Ale IBF 21  19 36
Myggenäs IBK 20  25 33
IBK Walkesborg 20  -3 31
FBC Lerum 21  -9 31
Herrestads AIS 20 -14 22
Partille IBS 20 -34 22
Västra Frölunda 20 -65 19
Pixbo Wallenstam 20 -38 13
IBF Göteborg 20 -70 3

Div 4 Göteborg dam
Mölndals HF – Ale HF 21-14

HANDBOLL

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

- Älska handboll

www.laget.se/alehf

MATCH
Div 4 dam

SÖNDAg 29 MARS kl 
14.40 

Ale HF– ORuST
ÄlVÄNgeNS kulTuRHuS

Matchsponsorer:

Glose Murning & Puts ABELFIXAREn  
I ALE

Division 2 västsvenska västra dam
Nödinge SK – Kv IK Sport 21-28 
(10-13)
Mål NSK: Sofia Ström 6, Elina 
Mathiasson 4, Michaela Sjöstrand 4, 
Jessica Petersson 3, Josefin Stemer 2, 
Lisa Mathiasson 2. Matchens kurrar: Lisa 
Mathiasson 2, Michaela Sjöstrand 1.

HK Aranäs 24 168 44
ÖHK Göteborg 24 232 43
Alingsås HK 24 115 35
Stenungsunds HK 24  86 33
Kv IK Sport 24    9 29
IK Baltichov 24    6 23
Borås HK 84 24 -52 22
415 Östra Göteborg 24 -9 21
Torslanda HK 24 -54 15
Kärra HF 24 -87 15
Nödinge SK 24 -57 14
Göteborg Finest IK 24 -103 12
HK Varberg 24 -254 4

Division 4 Göteborg dam
Mölndal – Ale HF 21-14
Mål Ale: Johanna Sjöholm 6, Amanda 
Franzén 5, Sandra Dahlqvist, Erika 
Berglund och Johanna Sjöholm 1 vara-
dera. Matchens kurrar: Amanda Franzén 
2, Johanna Sjöholm 1.

Mölndals HF 17  64 30
Ale HF 17  67 27
Järnvägarnas FF 17 -13 15
HF Orust 17 -2 13
Taik-tjejerna 17 -8 13
Byttorps IF 17 -45 13
AHK-09 17 -63 7

Amanda Franzén var bäst i båda riktningar, såväl i det offensiva som defensiva spelet. Fem mål räckte dessvärre inte långt denna 
afton. Serieledande Mölndal var klassen bättre. 

Mölndal starkast i seriefinalen
MÖLNDAL. Ale HF 
förlorade seriefinalen i 
damernas division fyra.

Hårt satsande Möln-
dal var ett par klasser 
bättre.

Däremot är inte allt 
hopp ute för ett avance-
mang till trean.

Det skiljde bara en poäng 
mellan serieledande Möln-
dals HF och tabelltvåan Ale 
HF inför torsdagens möte. 
Någon riktig dramatik blev 
det dock inte. Hemmalaget 
hade kommandot från start 
till mål. Amanda Franzén 
och Johanna Sjöholm sva-
rade för elva av Ales 14 mål. 
Det hade behövts fler mål-
skyttar för att stjälpa Möln-
dal som lyckades göra mål 
från samtliga positioner.

Ale HF har redan säkrat 
andraplatsen i serien och av-
slutar årets säsong med att 
möta Orust hemma på sön-
dag.

Sedan återstår att invänta 
handbollsförbundets seriein-
delning 2015-2016.

– Det finns starka skäl att 
tro att vi kan flyttas upp en 
serie. Det vore självklart in-
spirerande och extra roligt 
om både herrarna och da-
merna kliver upp en divsion, 
säger klubbens ordförande 
Kent Hylander.

Det skulle i så fall innebä-
ra derby mot Nödinge SK.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ



SURTE. Lerum Surte 
symphonic Band bjöd in 
till festkonsert i Surte 
Missionskyrka – och 
vilken fest det blev!

Under ledning av 
Folke Taubner bjöds den 
välfyllda kyrksalen på 
en musikalisk uppvis-
ning.

Storbandet kryddade 
sin repertoar med solis-
tinslag av Malin Nordén 
som behärksar både 
sång och violin.

Det blev en vårkonsert som 
defintivt förjänade sina app-
låder på lördagskvällen. I 
publiken satt Göte Noll och 
han skriver följande till lo-
kaltidningen:

”Vi bjöds på verk av stora 
klassiska tonsättare som Ric-
hard Strauss, Dimitri Sjos-
takovitj, Giacomo Puccini 
med flera. Som sångsolist 
var Malin Nordén engage-
rad. Hon hade en vacker och 
klar sopranröst. Hon spelade 
dessutom violin. Ett tema ur 
filmen Shinders List fram-
förde hon på violin tillsam-
mans med orkestern. Som 
avslutningföre paus spelade 
orkestern en välkänd melodi 
av Johann Strauss d.y.

I pausen var det mingel 
i missionskyrkans festlo-
kal. Efter det framfördes 
ett nyskrivet verk av en av 
orkestermedlemmarna Nils 
Funnemark ”Samba di Sur-
te”. Nu hade orkestern ut-
ökats med elgitarr och bas. 
Sedan kom en av kvällens 
höjdpunkter, den vackra bal-
laden ”A nightingale sang 
in Berkeley scuare”. Ma-
lin Nordéns innerliga kla-
ra stämma svävade mycket 
vackert över orkestern. Se-
dan spelades storbandsmusik 

”Kansas city”. Det sväng-
de rejält. Franz Lehars 
”Meine Lippen sie küssen 
so heiss” framfördes utsökt 
av solist och orkester. Ben-
ny Andersson och Björn 
Ulvaeus ”Duvemåla Hage 
och ljusa kvällar om våren” 
framfördes fint av solist och 
orkester. Konserten avsluta-
des med en vacker tolkning 
av Evert Taubes ”Så skim-
rande var aldrig havet”. Roy 
Ljungqvist var här solist på 
flygelhorn.

Den entusiastiska pu-
bliken i en nästan fullsatt 
missionskyrka applåderade 
fram ett extranummer. Då 
framförde solist och orkester 
”Viljasången” ur operetten 

Glada änkan.
Vilken fin konsertsal det 

är i Surte missionskyrkas 
stora sal. Vi får hoppas på 
många fler konserter där!”

Lerum Surte Symphonic 
Band är ett 25-tal entusias-
tiska amatörmusiker i blan-
dade åldrar från Göta Älvda-
len och Lerumstrakten som 
övar varje måndag och har 
många spelningar i trakten 
och på andra platser bland 
annat var orkestern engage-
rad i Vara konserthus.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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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

Lerum Surte Symphonic Band består av ett 25-tal entusiastiska musiker från Göta Älvdalen och Lerumstrakten. I lördags spelade de i Surte missionskyrka.

Festkonserten i Surte applåderades friskt och en stor krydda i programmet var solisten Malin 
Nordéns medverkan. Hon spelade även violin.
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Förstklassig festkonsert!



NÖDINGE. Teatergrup-
pen Flamzz hade i 
torsdags premiär för sin 
föreställning ”Älskade 
Astrid”.

Publiken var hämtad 
från Nödingeskolan och 
eleverna var med på 
noterna.

– De var väldigt glada, 
verkade gilla vad vi 
spelade, sa Hanna Er-
iksson, en av alla stolta 
skådespelare.

Sedan i höstas har deltaga-
re från Mediaverkstaden, 
en av kommunens dagliga 
verksamheter, repeterat i 
Ale Kulturrum. Det första 
steget var dock att skapa en 
handling. Den har samtli-
ga medverkande varit med 
och improviserat fram. Re-
sultatet blev föreställningen 
”Älskade Astrid” som både 
visar Sveriges mest folkkära 
figurer och en tonårings ifrå-
gasättande. I huvudrollerna 
ses Örjan Rutgersson och 
Bea Nylander som båda 
jobbar inom daglig verksam-
het. Att involvera personal i 
föreställningen var ett nytt 
grepp som regissör Mats 
Berggren motiverar.

– Många av våra skådespe-
lare har utvecklats så positivt 
att de behöver en ny utma-
ning. Den här produktionen 
är vår mest avancerade och 
för att klara av den testade vi 
att ha med personal på scen 
som inte bara agerar utan 
också fungerar som ett stöd 
för de andra.

Mats Berggren har i år 
mest funnits med i bakgrun-
den. Grovjobbet har dra-
mapedagog Clyde Persson 
stått för och han har till sin 
hjälp haft Paula Dahlqvist 
och David Rydén. För mu-
siken svarar Jörgen Hans-

son och det han inte kan 
göra med ett piano behöver 
ingen kunna. Det är ljuvligt 
från första till sista ton.

Den 45 minuter långa 
föreställningen bjuder på 
många skratt, inte minst när 
farsan (Örjan Rutgersson) 
fastnar med huvudet i en 

soppskål eller blir störd av 
sekreteraren i en tremiljo-
nersaffär. Minst lika roligt är 
det så klart när Pippi (Hanna 
Eriksson) hoppar in på scen 
och när poliserna Kling och 
Klang jagar tjuven (Tim 
Nilsson). Avslutningen är 
magnifik där Maddelene 

Bank och Hanna sjunger 
och tecknar Idas sommar-
visa. Så mycket glädje, så 
mycket talang.

Föreställningen spelas 
för allmänheten på lördag 
klockan sex i Ale Kulturrum.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– Kända figurer för Nödingeskolans elever
Succé för älskade favoriter
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LILLA EDET. ”Hembygd 
– någonstans i Sverige” 
har landat i Lilla Edet.

Vandringsutställning-
en finns att beskåda i 
kommunhusets entré till 
och med den 13 april.

Onsdagen den 1 april 
hålls en föreläsning av 
initiativtagarna och 
producenterna Annica 
Carlsson Bergdahl och 
Jerker Andersson.

Utställningen är baserad på 
insamlat material från 116 
unga med olika bakgrund, 
intressen och förutsättning-
ar, som har intervjuats, fo-

tograferats och filmats, från 
Oxie i söder till Pajala i norr 
och från Skärhamn i väster 
till Stenkumla i öster. 

Alla intervjuade har fått 
välja en plats, och berätta om 
den, i det offentliga rummet, 
för att visa var unga gillar att 
vara. Vad tycker och tänker 
unga om orten där de bor? 
Hur förhåller de sig till sin 
hembygd? Vill de förändra 
något? Hur tänker de kring 
fördomar? Vad är Sveri-
ge för dem? Hur skulle det 
kännas att tvingas lämna sin 
hembygd och Sverige? Det 
är några av de frågor de har 
svarat på.

– Rot produktion samar-

betar med Västarvet i denna 
regionala turnéversion av 
Hembygd någonstans i Sve-
rige. Det finns även en riks-
utställning som visas på stora 
museer i landet. Just nu finns 
den på Historiska Museet i 
Stockholm, förklarar Anna 
Sjölander, utställningspro-
ducent på Västarvet.

Hembygd någonstans 
i Sverige innehåller extra 
mycket material från Väs-
tra Götalandsregionen, från 
unga runt omkring och i 
Lilla Edets kommun. Johan 
Svenungsson och Mikaela 
Laine har båda bidragit med 
material till utställningen.

JONAS ANDERSSON

Anna Sjölander, utställnings-
producent på Västarvet, pre-
senterar stolt vandringsut-
ställningen ”Hembygd – nå-
gonstans i Sverige” som finns 
att beskåda i kommunhuset 
till och med den 13 april.

Vandringsutställning visas på kommunhuset

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:

En improviserad föreställning om och med Astrid Lindgrens älskade favoriter, där Mediaverkstan 
svarade för skådespelare. Huvudrollerna spelades av personal, Örjan Rutgersson och Bea Nylander.

Astrid fick besök av bland andra Sebastian Sädås. Sekreterare i farten... Rumpnissar underhöll.

...som Hanna Eriksson teckna-
de vacker till.

Jerry Löwgren som världens 
bästa Karlsson.

Maddelene Bank sjöng Idas 
sommarvisa...
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REPSLAGAR
MUSEET

Vårmarknad 
med hantverkare

30 Maj
Intresserad?
Boka bord

0303-749910

www.repslagarbanan.se

NÖDINGE. Till slut krack-
elerar fasaden i den 
eleganta villan.

En svart komedi om 
västvärldens galenskap 
och den privilegierade 
människans blindhet.

Onsdagen den 1 april 
visas ”Middag” i Ale 
Kulturrum.

Frusna sopor och levande 
humrar är bara några av de 
tveksamheter som Adrienne 
väljer att servera sina mid-
dagsgäster. Varför? Hon har 
fått nog. Riksteaterns 

uppsättning av den hyl-
lade nattsvarta och samtids-
kritiska komedin Middag 
bjuder 

på skratt, eftertanke och 

flera kända ansikten.
I sin uppmärksammade 

pjäs låter dramatikern Moira 
Buffini skrattet fastna i 

halsen. Pjäsen som spelats 
för fulla hus i London, lov-
ordades för sin skarpa 

humor och underliggande 
kritik mot västvärldens okri-
tiska liv i överflöd och 

självupptagenhet. I Riks-
teaterns uppsättning av Mid-
dag spelas huvudrollen av 

folkkära skådespelaren 
Elisabet Carlsson, känd 
från bland annat ”Grabben i 
graven bredvid”.

– När jag läste Moira Buf-
finis pjäs Middag gick hela 
maskineriet igång, varje ka-
raktär symboliserar en del av 
vårt samhälle. I pjäsen talas 
det mycket om en 

självhjälpsbok, som pjä-
sens huvudkaraktär Adrien-
ne Ruin Janssens man har 

skrivit. Av den får vi lära 
oss att vi kan sluta känna 
skuld för vår elitism 

och de svältande massor-
na, men Adrienne har fått 
nog av att bara tänka på sig 

själv. Hon har tröttnat på 
att vara ett slöseri av tid och 
utrymme på den här 

planeten, hon bjuder in 
till en måltid bestående av 
urtidssoppa, levande humrar 

och frusna sopor, säger 
pjäsens regissör Lotta Öst-
lin Stenshäll.

Det är Ale Riksteaterför-
ening som arrangerar före-
ställningen i Nödinge.

– Vårt senaste arrange-
mang, ”Tag det rätta, tag 

Cloetta” lockade nästan 
fullt hus. Vi hoppas på god 
publiktillströmning den här 
gången också. Upplägget på 
kommande liknar spelet Clu-

edo, säger föreningens ord-
förande Margareta Nilson.

Utöver Elisabet Carlsson 
medverkar även Per Bu-
rell, Maria Selbing, Måns 

Clausen, Maren Sennels 
Jenssen, David Andersson 
och Stefan Handreck.

JONAS ANDERSSON

Elisabet Carlson 
i svart komedi

TORP. Streaplers håller 
vid traditionen att släp-
pa en ny skiva varje år.

Onsdagen den 29 april 
är det dags igen.

”I dag” är namnet på 
dansbandsgruppens 
56:e platta i ordningen.

I slutet av februari spelade 
Streaplers in det sista materi-
alet i studion i Dals-Rostock. 
Därefter har det skett mix-
ning och i veckan ska den 
nya skivan mastras. 

– Skivan innehåller 16 lå-
tar, covers och originallåtar. 
Vi har två gamla Streaplers-
godingar i ny tappning och 
det är ”Diggety Doggety” 
och ”Vad har du under blu-
sen Rut”, förklarar sångaren 
och tillika gitarristen Kenny 
Samuelsson.

– Som vanligt har vi gjort 

allting själva. Den enda 
hjälpen utifrån kommer 
från Scotty Sanders som 
spelar steel guitar på fem 
av låtarna.

Hur skulle du vilja 
beskriva er nya skiva?

– Det är det typiska 
Streaplersgunget, bra 
bugglåtar varvat med fina 
ballader. Sammantaget 
är vi väldigt nöjda med 
materialet och vi hoppas 
att vår publik ska vara det 
också.

Det ryktas om en gra-
tiskväll med Streaplers 
senare i vår, stämmer 
det?

– Ja, torsdagen den 4 
juni bjuder vi in vår trogna 
publik till Kungälvsparken. 
Det är ett sätt att bjuda till-
baka till alla dem som reser 
land och rike runt för att 
lyssna på oss. Den här gång-

en är det fri entré och för-
hoppningsvis kan det locka 
en hel del folk från den här 

sidan älven, avslutar Kenny 
Samuelsson.

JONAS ANDERSSON

Varje onsdag tränar Skepplanda kyrkokör för att på långfredagen framföra J.S Bach Johannes-passionen i Skepplanda kyrka 
under ledning av vår duktige körledare Peter Corneliusson. Härligt och roligt att vi i en landsortskör får framföra detta vackra 
verk.

Körsång i Skepplanda kyrka

– ”Middag” visas i Ale Kulturrum

Riksteaterns uppsättning av ”Middag” visas i Ale Kulturrum onsdagen den 1 april.

FO
TO

: U
R

B
A

N
 J

Ö
R

É
N

Konvolutet till Streaplers nya skiva ”I dag”, som har release ons-
dagen den 29 april.

Streaplers ger ut ny platta



Den första dagen i vårmånaden mars 
hade ett trettiotal personer sökt sig 
till Starrkärrs församlingshem för 

att avhålla årsmöte med Starrkärr-Kilanda 
Hembygdsförening. De hade tagit sig dit 
trots det miserabla vädret med dis, dimma 
och snöglopp.

Föreningens ordförande Inga-Britt Karl-
bom hälsade de närvarande välkomna och 
förklarade årsmötet öppnat. Därefter vidtog 
parentation över de medlemmar som gått 
bort under året. Till att leda årsmötesför-
handlingarna valdes Gerhard Andersson, och 
till mötessekreterare valdes Berit Johansson.

I verksamhetsberättelsen redogjordes för 
ett ganska omfattande program som genom-
förts under året, samt att ett arbetslag från 
Ale kommun utförts underhållsarbeten på 
Prästalundsstigen, samt renoveringsarbeten 
och målning av byggnader. Detta är Fören-
ingen mycket tacksam för.

Föreningens kassör Birgitta Jönsson re-

dogjorde för ekonomin, och konstaterade att 
verksamheten gett ett litet överskott.  Enligt 
revisorernas förslag beviljades styrelsen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Till ordförande för kommande verksam-
hetsår valdes Inga-Britt Karlbom. Ett antal 
medlemmar hade valt att avgå ur styrelsen. 
Dessa ersattes med Kristina Ekstrand, 
Ann-Marie Karlsson och Barbro Nordgren, 
alla på två år, samt fyllnadsval på ett år för 
Lennart Eriksson. 

Det var svårt att få ledamöter till valbered-
ningen, så styrelsen fick i uppdrag att söka 
några som kan hjälpa Sven Jonsson med detta 
inför nästa årsmöte.

Medlemsavgiften för 2016 är oförändrad 
100 kronor.

Styrelsen har föreslagit en stadgeändring, 
som innebär att kallelse till årsmöte minskas 
till två veckor istället för tre. Mötet godkände 
styrelsens förslag.

Ordförande Inga-Britt Karlbom tackade 

styrelse och övriga funktionärer för ett gott 
arbete. Hon tackade Anita Silfversten som 
avgår ur styrelsen och överlämnade en blom-
bukett. Hon riktade också ett tack till Paul 
Olsson, som också avgår ur styrelsen, men 
inte kunde närvara på grund av sjukdom.

Föreningen har under de senaste åren för-
lorat ett antal medlemmar, och styrelsen fick 
i uppdrag att se över situationen, och försöka 
öka medlemsantalet.

Inga-Britt redogjorde också för pro-
grammet det kommande året, vilket är lika 
innehållsrikt som tidigare år.

Efter kaffe och mycket gott hemlagat 
bröd, bjöd Gösta Mårdborg på ett mycket 
bra framförande med fotografier från en 
stor del av Sverige, och hängde upp dessa 
på bland annat Wilhelm Moberg, August 
Strindberg, Carl von Linné. Det var mycket 
uppskattat.

Efter detta var det dags att ge sig ut i snög-
loppet igen.                               Gerhard Andersson

Årsmöte i Starrkärr-Kilanda Hembygdsförening
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Onsdagen den 11 mars höll DHR Ale 
sitt årsmöte i Aktivitetshuset i Äl-
vängen. Vice ordföranden Pia-Lotta 

Lagerlöf hälsade välkommen. 
Till att leda årsmötesförhandlingarna val-

des Rose-Marie Fihn med Iris Wallengren 
som sekreterare. 

Ur verksamhetsberättelsen för 2014 kan 
noteras att föreningen har anordnat sex med-
lemsmöten: bl.a grötfest hos DHR Lerum, 
årsmöte, gökotta, underhållning av Kafferast, 
friskvårdskväll, Luciafirande hos Reumati-
kerföreningen.  Medlemmarna har deltagit i 
konferenser som anordnats av distriktet samt 
olika aktiviteter såsom studiecirkel för Skepp-
landa vårdcentrals överlevnad, ledarskapsut-
veckling mm. 

Styrelsen har arrangerat politikerträf-
far och träffat representanter för samtliga 
partier.

Man anordnade en prova på dag där 
utvalda politiker fick testa hur det är att vara  
funktionshindrad. Man deltog också i Ales 
Mat- och Kulturmässa. 

Avdelningens intressepolitiska arbete 
har bedrivits genom deltagande i rådet för 
funktionshinderfrågor, en referensgrupp och 
besök på ortsutvecklingsmöten. Man har ar-
betat med frågor som rör färdtjänst, riksfärd-
tjänst, tillgänglighet, personlig assistans mm.

Styrelsen för 2015: ordförande Gunilla 
Wallengren, vice ordförande och studier 
Pia-Lotta Lagerlöf, kassör Rolf Johans-
son, sekreterare Iris Wallengren, Monica 
Sögaard, Liz Svenfors, Kenneth  Svenfors 
och Christel Olson Lindstrand.

Till revisor valdes Kerstin Hurtig Björk-
lund.

Styrelsen hoppas på ett aktivt 2015 där 
man enligt verksamhetsplanen bland annat 
ska arbeta för funktionshindrades delaktighet 
i samhället och driva frågor som rör färd-
tjänst och riksfärdtjänst. I verksamhetsplanen 
fastslås bla att avdelningens ändamål är att 
arbeta för funktionshindrades delaktighet i 
samhället; bedriva opinionsbildning kring 
dessa frågor samt att informera om vilka möj-
ligheter och rättigheter som finns när man 
har funktionshinder.       

Avdelningen kommer att fortsätta sitt sam-
arbete med andra funktionshinderföreningar 
i kommunen i för oss aktuella frågor. Styrel-
sen kommer även att delta i Rådet för Funk-
tionshinderfrågor. Man kommer att fortsätta 
med teatergruppen”Pyzzzpunka” med målet 
att sätta upp en revy. En grupp i fritt broderi 
kommer att startas. Nya medlemmar hälsas 
välkomna med varm hand!

Vill man vara välinformerad ska man besö-
ka hemsidan regelbundet.

Styrelsen tackades för ett väl utfört arbete. 
Mötesordföranden avtackades med en vacker 
orkidè. Kaffe med dopp samt frukt servera-
des.   

Årsmötet gjorde följande uttalande: 
Färdtjänstberättigade människor ska få ta 
med sig – av behörig personal – ordinerade 
handikapphjälpmedel för hela resans genom-
förande (dvs både resa till och från och för 
resans ändamål) samt för aktiviteter avsedda 
hjälpmedel. Hjälpmedel är t.ex rullstol, 
kryckor, rollator, elrullstol, elscooter, in-

kontinenshjälpmedel, medicinsk utrustning, 
hygienhjälpmedel och idrottshjälpmedel.

Knut och Maria Johannessen från Tjörn 
gav oss – och medlemmar från andra fören-
ingar – en musikalisk godispåse. Bland andra 
Taube: Pepita dansar, Den glade bagaren, 
Fritiof Anderssons polka, Ted Gärdestad: 
För kärlekens skull och Cornelis Vreeswijk: 
Deirdres samba.

Trevliga kvällar tar slut alldeles för fort!
Rose-Marie Fihn

Delaktighet, handlingskraft 
och rörelsefrihet – DHR!

Årsmötespresidie för Ale DHR. Från vänster vice ordförande, Pia-Lotta Lagerlöf och årsmötesord-
förande Rose-Marie Fihn.
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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!

Torsdagen den 12 mars avhöll Folkpartiet 
liberalerna Ale sitt Årsmöte i samlingssalen 
på Backavik. Alla val förrättades snabbt av 
mötesordföranden Daniel Höglund, biträdd 
av Tore Berghamn och årsmötessekreteraren 
Eva Lans Samuelsson. 

Styrelsen för 2015: Ordförande Ste-
fan Ekwing , vice ordförande Madeleine 
Olofsson, sekreterare och kassör Rose-Ma-
rie Fihn, övriga ledamöter: Klas Nordh, 
Inga-Lena Lindenau (samtliga omval) och 
Jan Samuelsson (nyval).

Till revisorer valdes Daniel Höglund och 
Kristina Karlsson. Till valberedning valdes 
Kristina Karlsson och Tore Berghamn.

Till kontaktmän/kvinnor för olika råd, 
som agerar på såväl kommun-, region- 

som på riksnivå valdes: Liberala kvinnor: 
Madeleine Olofsson,  Kommunalpolitiska 
rådet: Rose-Marie Fihn,  Liberala seniorer: 
Tore Berghamn och Gröna liberaler: Lasse 
Carlbom.

Efter årsmötesförhandlingarna servera-
des exotiska fat med både kött och frukt, 
potatisgratäng, bröd, dryck samt kaffe och 
Toscakaka. Vid kaffet informerade om-
budsman Ulrik Hammar, Trollhättan, om 
aktuellt från riks, region och kommun. Han 
berättade om hur de s.k framtidsagenterna 
ska arbeta, om kommunala riksmötet i april 
och Landsmötet i höst. Stefan Ekwing fram-
förde styrelsens förslag till vitalisering och 
förnyelse av vår kommunförening.

 En mycket trevlig kväll avslutades med 

att Stefan Ekwing, Madeleine Olofsson, 
Klas Nordh, Inga-Lena Lindenau och 
undertecknad uppvaktades med spröda 
påskliljor i kruka. 

Rose-Marie Fihn          

LiberALErnas Årsmöte

Från V. Jan Samuelsson, Madeleine Olofsson, 
Inga-Lena Lindenau, Stefan Ekwing och Ro-
se-Marie Fihn. Klas Nordh saknas på bild.
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För Alebygdens RPG-för-
ening är en ledande 
devis ”en sund själ i en sund 
kropp”. Därför utgör stav-
gång en regelbunden aktivi-
tet varje måndagsmorgon.

Senast var vi 15 från stav-
gångsgänget som åkte buss 
så långt det gick i Ale kom-
mun, till Getås i Livereds-
skogarna . Tillsammans med 
Christer Damm, ordföran-
de i Hembygdsföreningen i 

Hålanda, gick vi en guidad 
tur i den vackra naturen. 
Föreningen har färdigställt 
en vandringsled med tydliga 
markeringsstolpar. En 
underbar torr stig kantad 
av forsande bäckar, fina 
stenbroar och dämmen. Mot 
landsvägen 
gick vi förbi 
Mauritsberg, 
där det som 
bekant ofta 

arrangeras fina musikkon-
serter. Vi stannade vid den 
gamla fina ramsågen där vi 
till medhavda mackor serve-
rades kaffe. Det finns plats 
för fler alebor att upptäcka 
detta paradis.

Daniel Höglund

RPG:s stavgångsgäng vandrade i de norra delarna av Ale.
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RPG stavgångsgäng på vandring

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

Förmiddagscafé
26 mars 10.00

Starrkärrs kyrka

Från schlagers till Bach
Sabina Nilsson organist i Starrkärrs  

kyrka berättar om kyrkans orglar och  
vi får ett potpurri av olika toner

Öppet café 

ÄLVÄNGENS BL Å KYRK A 
Fredagar kl 11–14

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

Älvängen

Start 27 mars

Syföreningens

Starrkärrs Församlingshem
B A S A R

Lördagen den 28 mars kl 12.00

Välkommen!

Vi börjar med andakt kl. 12.00 och efter finns 
möjlighet att köpa lotter, hembakt, fika mm. 
Ca 13.30 kommer det att bli traditionsenlig 
auktion. Alla pengar som kommer in under  
dagen går oavkortat till Svenska Kyrkans 

 internationella arbete med att utrota hungern.

Vandring på  
S:t Brynolfsleden
Lördag 25/4 – söndag 26 april

Tillsammans med Skepplanda  
församling går vi en helgvandring med 

övernattning från Hålanda kyrka till  
Gendalen. 

Kostnad är 350 kr 

Mer information på informationstavlorna  
utanför kyrkorna och på www.mittiale.se

Välkommen!

0303-444 000 – mittiale.se

Stilla veckan och påskhelgen
VÄLKOMMEN TILL GUDSTJÄNST!

 STARRKÄRR-KILANDA FÖRSAMLING

MÅNDAG 30/3
ÄLVÄNGENS KYRKA 

19.00 Musikmeditation

ONSDAG  1/4
ÄLVÄNGENS KYRKA

19.00 Musikmeditation 

TORSDAG 2/4

SKÄRTORSDAG 
KILANDA KYRKA 

17.00 Skärtorsdagsmässa 

NOLS KYRKA 
18.30 Skärtorsdagsmässa  

ÄLVÄNGENS KYRKA 
19.00 Skärtorsdagsmässa 

FREDAG 3/3

LÅNGFREDAG
NOLS KYRKA 
11.00 Långfredagsgudstjänst  

ÄLVÄNGENS KYRKA 
18.00 Kvällsgudstjänst  

SÖNDAG 5/4

PÅSKDAGEN
NOLS KYRKA 
11.00 Påskdagsmässa med  
förnyelse av doplöftena  

STARRKÄRRS KYRKA 
11.00 Påskdagsmässa  

ÄLVÄNGENS KYRKA 
11.00 Påskdagsmässa  

MÅNDAG 6/4

ANNANDAG PÅSK 
KILANDA KYRKA 
11.00 Mässa Lödösetraktens Hembygdsförening höll 

årsmötet 14 mars i Ale-Skövde församlings-
hem, Nygård. Ordförande Sture Johansson 
hälsade oss välkomna och därefter hölls en 
parentation över avlidna medlemmar. Därefter 
vidtog sedvanliga mötesförhandlingar. Till 
ordförande för mötet valdes Kerstin An-
dersson och val av styrelse och kommittéer 
gjordes. 

Ordförande blev Sture Johansson, v. ordfö-
rande Jan Ahlqvist, sekreterare Barbro Sand-
ström och kassör Marlene Wikström. Övri-
ga ledamöter blev Birgitta Johansson, Bertil 
Kannerholt och Gull-Britt Kihlström med 
Anne-Marie Karlsson, Gunilla Sjöstedt och 
Robert Olsson som suppleanter. 

Av verksamhetsberättelsen framkom att 
många aktiviteter såsom berättarkvällar, 
växtbytardag, våffelkväll, gökotta och vår- och 
höstvandringar i vår hembygd förekommit. 
Revisionsberättelsen upplästes och ansvarsfri-
het för styrelsen beviljades. Verksamhetspla-
nen för år 2015 framlades med bland annat 
berättarkvällar, vandringar vår 26/4 och höst 
i vår hembygd, gökotta 14/5, växtbytardag 
19 maj, flaggan i topp 6/6 och våffelkväll 16 
juni . Resa till Dalsland är inbokad till 29/8 
och höstsamkväm kommer att hållas i slutet 
av året.

Dokumentationskommittén har dokumen-
terat det som hänt i bygden samt kopierat 
gamla bilder från socknarna i vårt verksam-
hetsområde.

Marlene och Claes-Göran Wikström 
berättade och visade fantastiska bilder från en 
resa till Hawaii.                        Barbro Sandström

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

Gudstjänst för stora och små • Åke Andreasson.
Barnkörerna Peacedrums, Fortsättningskören och förskolebarnen. 
Kyrkfika. Kollekt och lotterier till förmån för fasteinsamlingen, 
Åke Andreasson avtackas. 
PALMSÖNDAG 29 MARS KL 17 I SURTE KYRKA

Mässa i vårens tid • Åke Andreasson.
Sören Renulf, sång. Åke Andreasson avtackas. Kyrkfika. 
PALMSÖNDAG 29 MARS KL 11 I NÖDINGE KYRKA 

Onsdagsträff • Elise Friman ”En tavla säger så mycket”
ONSDAG 1 APRIL KL 13 I NÖDINGE FÖRSAMLINGSHEM

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

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

J.S. BACH
JOHANNESPASSIONEN

Elisabet Ehlersson, sopran
Sabina Nilsson, alt

Martin Thörnqvist, tenor – Evangelist
Jakob Linde, bas – Pilatus

Patrik Wirefeldt, bas – Kristus 
Skepplanda Kyrkokör,  
Nya MotettEnsemblen

Orkester
Peter Corneliusson, dirigent

Skepplanda Kyrka Långfredagen  
3 april kl 18.00

Fri entré!

Årsmöte med Lödösetraktens
Hembygdsförening 



Nödinge Församling
Ons 25/3 kl 19, i Surte 
kyrka: Gemensam bön. 
Reine Bäck, Henny Fors-
berg, Per Kjellberg, Leif 
Karlsson. Arr: Bohus 
pingstförsamling, Surte mis-
sionsförsamling, Nödinge 
församling. Palmsöndagen 
29/3 kl 11, i Nödinge kyrka: 
Mässa i vårens tid, Åke 
Andreasson. Sören Renulf, 
sång. Åke Andreasson 
avtackas. Kyrkfika. Kl 17, i 
Surte kyrka: Gudstjänst för 
stora och små, Åke Andre-
asson. Barnkörerna Peaced-
rums, Fortsättningskören 
och förskolebarnen. Kyrk-
fika. Kollekt och lotterier till 
förmån för fasteinsamlingen, 
Åke Andreasson avtackas. 
Ons 1/4 kl 10, i Nödinge 
kyrka: Vardagsgudstjänst i 
påskens tecken för stora och 
små, Henny Forsberg.

Skepplanda Pastorat
Skepplanda Sön 29/3 kl 10, 
Mässa M Auvinen. Tor 2/4 
kl 19, Mässa M Auvinen. Fre 
3/4 kl 18, Musikgudstjänst” 
Johannespassionen” V Wet-
terling. Hålanda sön 29/3 kl 
12, Gudstjänst M Auvinen. 
Ons 1/4 kl 10, Gemen-
skapsträff. Fre 3/4 kl 10, 
Gudstjänst V Wetterling. 
S:t Peder. Sön 29/3 kl 10 
Mässa I Olenius. Tor 2/4 kl 
19, Mässa I Olenius. Fre 3/4 
kl 10, Gudstjänst I Olenius.
Ale-Skövde S 29/3  12 Mässa 
I Olenius. Tunge se övriga.

Smyrnakyrka
Tis 24/3 kl 8.30-9, Bön. Kl 
14, Bibelsamtalsgruppen.
Ons 25/3 kl 10-12.30, Smyr-
naCaféet. Kl 18.30-19.30, 
Bön. Tor 26/3 kl 15, RPG 
i Smyrnakyrkan - ”Kristina 
från Duvemåla - musik till 
tröst”. Maria Ingemars-
son-Berg. Kl 18.15, Hobby. 
Fre 27/3 kl 18.30, Green-
house On Tour. Lör 28/3 
kl 10-13, Second Hand & 
Café. Sön 29/3 kl 10.30, 
Bön inför gudstjänsten. Kl 
11, Gudstjänst. Elias Berg 
predikar. Tema: Jesus, jag 
och vägarna. Äventyret. 
Kyrkkaffe. Familjefest efter 
gudstjänsten. Mån 30/3 kl 
10, RPG stavgång. Tis 31/2 
kl 8.30-9, Bön.

Equmeniakyrkan i Surte
Ons 25/3 kl 17.30, sånglek 
för barn 4-6 år. Terminsav-

gift 100:- Anmälan och 
frågor till Lisa, 0707-51 82 
47. Ons 25/3kl 19, Gemen-
sam bön i Surte kyrka. Ons 
25/3 kl 21, innebandy i Sur-
teskolan. Vi blir gärna fler! 
Sön 29/3 kl 11, gudstjänst. 
Bo Cedergård. Källängens 
Kapell spelar. Fika. Mån 
30/3 kl 19, musikkåren, 
Lerum Surte Symphonic 
Band, övar. Tis 31/3 kl 10, 
barnrytmik för barn 1-2 
år med deras föräldrar. 
Sopplunch för 20:- efter 
babyrytmiken. Tis 31/3 
kl 10.45, babyrytmik för 
barn 4 mån-1 år med deras 
föräldrar. Sopplunch för 
20:- efteråt. Ons 1/4 kl 15, 
onsdagsträff: Läsarsånger 
och country, Alf Kjellström 
med band. Ons 1/4 kl 17.30, 
sånglek för barn 4-6 år. Ter-
minsavgift 100:- Anmälan 
och frågor till Lisa, 0707-51 
82 47. Ons 1/4 18.30, tonår. 
Ons 1/4kl 21, innebandy i 
Surteskolan. Vi blir gärna 
fler! Programmet kan 
komma att ändras,
men på www.surtemissions-
kyrka.se. Hittar du alltid ett 
aktuellt program.

Guntorps Missionskyrka
Ons 25/3 kl 18.30, Tonår - 
ÄventyrarScout. Lör 28/3 
Temadag  i Kortedalakyr-
kan med Hans Sundberg. 
Kontakta Lars om Du vill 
deltaga. Sön 29/3 kl 11, 
SCOUTGUDSTJÄNST 
Predikan Lars Gunther 
Medverkan av Scouterna. 
Scoutinvigning. Tis 31/3 
kl 15.45, Konfa, Älvängen. 
Ons 1/4 Spårar - Upptäckar- 
Scout.

Lilla Edets Pastorat

Pingstkyrkan Bohus
Ons 25/3 Ekumenisk bön i 
Surte Kyrka. Sön 29/3 Leif 
Karlsson. Skärtorsdag 2/4 
Getsemanestund.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Ons 25/3 Älvängens kyrka kl 
18.30, Taizémässa, Anders-
son. Sön 29/3 Starrkärrs 
kyrka kl 11,  Mässa, Holm-
gren-Martinsson. Älvängens 
kyrka kl 11, Mässa, Anders-
son. Nols kyrka 17, Lov-
sångsmässa, Nilsson. Mån 
30/3 Älvängens kyrka kl 19, 
Musikmeditation, Holm-
gren-Martinsson. Tis 31/3

Älvängens kyrka kl 19, 
Musikmeditation, Nord-
blom.

Equmeniakyrkan  
Älvängen
Tor 26 mars kl 15, RPG i 
Smyrnakyrkan: ” Kristina 
från Duvemåla - musik till 
tröst” Maria Ingemars-
son-Berg. Kl 18, Barnkö-
ren. Kl 19.30, Körövning 
- ”Mässa för många”. Sön 
29/3 kl 17, ”Mässa för 
många” Barn, kör, solister 
och församling bär guds-
tjänsten i sång och musik. 
Servering. Mån 30/3 kl 
18, Spårarscout. Kl 18.30, 
Upptäckarscout. Tis 31/3 kl 
10, Tisdagsbön. Kl 10 - 13, 
Stickcafé. Kl 16, Konfir-
mandgruppen. Ons 1/4 kl 
19.30, Körövning.

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi � nns här för dig

Trygghet  •  Omsorg  •  Kompetens

Etabl. 1932

Dygnet runt   

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

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

 SURTE  LÖDÖSEÄLVÄNGEN

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

PREDIKOTURERDÖDA

DÖDSFALL

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

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

JORDFÄSTNINGAR

Per-Olof Olsson. I Starrkärrs 
kapell hölls onsdagen 18 mars 
begravningsgudstjänst för Per-
Olof Olsson, Älvängen. Offici-
ant var Lars Ingvarsson.

Harriet Johansson. I Starr-
kärrs kapell hölls fredagen 20 
mars begravningsgudstjänst för 
Harriet Johansson, Älvängen. 
Officiant var kyrkoherde Björn 
Nilsson.

HJÄRTS JUKDOMARNA 
SKA BESEGRAS

0200 - 89 19 00
pg 90 91 92-7

www.hjart-lungfonden.se

Var med och
rädda 
5000 fler liv
per år.

D3_1-4_38x65:Layout 3  09-03

Bengt Lewin, Bohus har avli-
dit. Född 1936 och efterlämnar 
sambon Ann-Marie samt barn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Vår Käre 

Bengt Lewin 
* 7 december 1936  

har idag lämnat oss  
i sorg och saknad. 

Bohus 
16 mars 2015 

ANN-MARIE 
TOMAS och MIA 
Victoria, Fredrik 

MARIA och JEAN 
Pontus, Daniel 

Övrig släkt och vänner 

Du saknas mig Du käre, 
jag kan ej smeka Dig nu 
Men minnen kan ingen 

ta ifrån mig, 
från åren vi fick 

jag och Du 
Ann-Marie 

Vi möts igen 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen  
10 april kl. 13.00 i  

Surte kyrka. Efter akten 
inbjudes till minnesstund 

i församlingshemmet. 
Svar om deltagande 

meddelas till Ale 
Begravningsbyrå, tel. 
031- 98 32 50 senast 

tisdagen 7 april.  
Lika välkommet som 

blommor är en gåva till 
Strokefonden, gåvotel. 

0200-88 31 31 eller 
www.strokefonden.se 

Vår Käre

Hans Pettersson
* 5 juni 1930

Har i dag stilla insomnat 
i sitt hem, och lämnat oss 

i stor sorg och saknad

Källeryd
13 mars 2015

PETER och GUN
LENA

Barnbarn och 
barnbarnsbarn

Du somnade stilla då 
färden var slut
från allt vad Du lidit 
Du nu vilar ut
i tacksamt minne hos oss 
skall Du bo
vi alla Dig unnar vila 
i ro

Begravningsgudstjänsten 
äger rum torsdagen den 2 
april kl 13:00 i Källunga 

kyrka. 
Efter avskedet i Kyrkan 

inbjudes till minnes-
stund, svar om delta-

gande till
Björkdahls begravnings-

byrå tel 0513-10190 
senast 30/3

Lika välkommet som 
blommor är en gåva till 
Hjärt och Lungfonden 

Pg: 909192-7
eller tel 0200-882400

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

Ale Torg

VÄLJ
DEN GULA
KNAPPEN
NÄR DU
PANTAR

PANTA
FÖR BARN
OCH UNG-

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

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

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

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

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

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

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

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

HUS I BOHUS!
Sökes till angelägen köpare.
A. Dukat Fast. 
Tel. 0705-286868

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 leve-
rans inom Ale kommun. Även 
blandved finns där transport 
kan ordnas.
Tel. 0706-59 50 84

Garageloppis Alfsvägen 3 
Alvhem. Fre-lörd 27-28 mars 
kl. 11-18. Många fina saker 
bl.a nya kläder, höganäs pors-
lin, leksaker, böcker, däck 
till saab, möbler och mycket 
annat.  
Välkomna!

Fogelsta båtkärra, last 500kg, 
pris 4600:-. Båtmotor johns-
son 6Mk, lånh rigg, pris 
1600:-
Tel. 0703-07 39 24

Damcyckel, 3 växlad city bike, 
26 tum. Pris 500:-
Tel. 0736.41 80 82

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 bostadsrättsför-
ening. Ca 15 min.till Göteborg 
med pendeln. Från Bohus cen-
trum har du även bra bussför-
bindelser till Kungälv och Ang-
ered Centrum samt Västtå-
get till Trollhättan. Byteskrav: 
Större bostad med uteplats, 
radhus, villa eller lägenhet. A. 
Dukat 
Tel. 0705-28 68 68

ÖNSKAS HYRA
Par med vuxna barn önskar 
hyra villa i Ale. Älvängen med 
omnejd helst med garage 
för en långsiktig lösning från 
februari/mars 2015, är hän-
diga, bor i ale nu, vi jobbar i 
chefsbefattning och egenfö-
retagare. 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

BINGOPROMENAD
Start  annandag påsk 6 april
sönd 12 april, sönd 19 april, 
sönd 26 april. Start på Älvevi 
kl 10-12  
ARR: ÄLVÄNGENS IK.

Hus önskas hyra/köpa, med 
tomt i Ale. Max 15 min bilväg 
från Nödinge Station. Ring 
Stina, 
Tel. 0709-56 26 56

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/

Guldklippet 
Vi köper ert guld till högsta 
dagspris. Kontant betalning. 
Tandguld, klockor, smycken, 
mynt, m.m. Vi lagar även 
smycken & klockor. Välkom-
men till vår butik. Guldklippet 
finns på torget i Lilla Edet. 
Öppet Vardagar 10-17.  
Tel 0520 650382.  
www.Guldklippet.se

Välkommen till Helenas mas-
sageterapi, Älvängen. Klas-
sisk massage och bindväv.För 
bokning besök helenasmas-
sageterapi. Bokadirekt.se el 
ring/sms.a till 070 714 59 07.

GRATTIS

Grattis vår älskade Elias
Som fyllt 5år dem 20/3

Många kramar
Mamma, Pappa & Johanna

Farmor & Farfar

Grattis
Jacob

På din 9års dag den 30/3
Önskar

Mormor & Morfar

Vårt älskade barnbarn
Linus Tangberg

fyller 5 år den 27 mars.
Många grattiskramar från

Mormor och morfar

Grattis 
Nikolina

på 1-årsdagen den 24/3
Önskar

Pappa, Mamma
Eric och John

Grattis vår älskade
Johanna

Som har fyllt 11år den 20/3
Många kramar

Mamma, pappa & Elias
Farmor & Farfar

Grattis Vide 
på 4-årsdag 31/3. 

Farmor & farfar i Hallsberg 
hurrar för dig på din födel-
sedag och önskar dig fram-

gång som tågfantast.

Grattis våran prins Adrian 
på 2-årsdagen 28/3, grat-
tis i efterskott storebror 
Alexander som fyllde 20 
år 15/3 kramar pappa, 
mamma, Amanda, Frida, 
Emma, Alva och morbror 

Tobbe

…till mamma och mormor 
Scan, alias Camilla och 
Anita Frii, för den
service Ni erbjuder med 
mat på Forsvallen varje 
torsdag samt bemannar
kiosken på våra hemma-
matcher. Ni är underbara! 
Rosor också till Jonas Bäck
och Patrik ”Chips” Johans-
son för en välregisserad 
lägerlördag. Oerhört upp-
skattat!

Skepplanda BTK:s 
herrseniorer

VECKANS ROS

…till Bengt Börjesson, OK 
Alehof, Kock-Malin samt 
Björn ”Benny” Sundblad
för Era respektive insatser 
i samband med vår läger-
lördag.

SBTK:s Herrseniorer

Ale Torg

PANTA FÖR BARN OCH 
UNGDOMAR I ALE!

VÄLJ
DEN GULA
KNAPPEN
NÄR DU
PANTAR
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FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

Kurre
klurigt!

Veckans!
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Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se



Träna uTan 
bindningsTid!

gymkorT från

199
kr/mån

obs!
begränsaT 

anTal

 SverigeS meSt
priSvärda gym

RiktpRis 400 kR

www.stc.se

stC LiLLA EDEt skANsENVÄGEN 0520-65 16 16 SkanSenvägen 34, LiLLa edet
stC NoL 0303-74 16 50 FoLketShuSvägen 1, noL
stC NöDiNGE 0303-979 00 aLe torg 10, nödinge
stC ÄLVÄNGEN 0303-74 66 60 FabrikSvägen 3, äLvängen

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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