
Ronja och Oliver 
tog över

Emelie Lindh uppskattar 
praktiken på Klädkällaren

Musikal i 
väntans tider

Kultur- och fritidsnämnden har öppnat upp för att stänga Ale Vikingagård. Ett första steg togs på nämndens mars möte, då 
sektorn gavs i uppdrag att förbereda för att verksamheten kan komma att läggas ned. Enda hoppet står till en utredning om 
möjligheten att anlägga en närliggande campingplats. Utsikterna för detta ser dock mycket små ut.

Öppnar för stängning
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Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror till fast pris!
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DET 
KLIMATSMARTA 
VALET!

TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  
Skärtorsdag 10-19 • Långfredag 11-15 • Påskafton 10-15

Påskdagen STÄNGT • Annandag påsk 11-15

Reservation för slutförsäljning

PÅSKSMÄLL
BAGHEERA TRACK 
Stl 23-35
Ord.pris 299:-

NU 199:

NU 299:

NU 299:

BAGHEERA VISION
Damstl 36-41. 

Finns även Lila
Ord.pris 399:-

BAGHEERA VISION
Herrstl 41-47.
Finns även Blå
Ord.pris 399:-

Lödöse 0520-66 00 10

VECKANS VARA

CLOETTA

PÅSKÄGG

10kr
rabatt

Ale Torg

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

För mer info och 
fullständiga regler

följ oss på Facebook
och håll utkik i butiken.

För att fler skall kunna vinna så  
gäller max 1 ägg per familj.

*innehåller presentkort på 500 kr att 
handla för på ICA Kvantum Ale Torg.

Vår egen påskkärring kommer att 
gömma 7 ägg i butiken på torsdag, 
fredag och lördag, alltså totalt 21 ägg.
De flesta innehåller godsaker men 
några är riktiga ”guldägg*”.

önskar vi på ICA Kvantum Ale Torg!
GLAD PÅSK

Gäller v 14 • 2/4–4/4

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

PRESENT  

TILL ALLA 
HILL’S- 

KUNDER!

20%
RABATT
på foder från Hill’s

Handla frisk- och sjukfoder
från Hill’s under påskafton lördag 4/4

kl 9-14 och få:

Du vet väl att du 
kan kolla ditt nya 
elpris på aleel.se?



Nu kommer nästa 
konfrontation för 
aleborna, men helt 

oväntad är den inte. En del 
reagerar säkert häftigt över 
beskedet om att Kultur- och 
fritidsnämnden inte längre 
ser någon vits med att 
driva Ale vikingagård vidare. 
Andra kan säkert påminna 
sig om att verksamheten har 
varit ifrågasatt de senaste 
åren och att vikingagården 
inte ens kunde hållas öppen 
förra sommaren. Ändå är 
jag ganska övertygad om att 
satsningen har uppskattats 
av många och när det sista 
kapitlet ska skrivas så blir 
det under konfrontation.

Skälet är som vanligt 
ekonomi och behovet av att 
prioritera för att skapa ut-
rymme för verksamhet som 
anses mer angeläget. Det 
svåra är att förmedla det. 
Särskilt svårt är det för en 
kommun vars verksamheter 
sällan innebär några ekono-
miska vinster – allt som en 
kommun gör kostar pengar. 
Frågan är hur mycket det får 
lov att kosta? Vikingagården 
är uppenbarligen inte värd 
600-800 000 kronor om 
året. Ett snöjippo i Aleback-
en var värt 850 000 kronor 
för en dag. Det är denna 
pedagogik som blir utma-
ningen för våra folkvalda att 
hantera och förklara för de 
som nu tänker ta strid för 
att rädda vikingagården. Det 
handlar nämligen inte om 
några större summor. Jag 

tror mer att det är bristen på 
idéer och att Ale kommun 
inte längre ser nyttan med 
gården. Eldsjälarna är för få 
och intresset hos geme-
ne man bedöms som för 
svagt. Att det är åtskilliga, 
uppskattningsvis 12-15 
skattemiljoner nedplöjda i 
projektet räcker inte. 

Inte heller verkar det 
faktum att boningshusen 
som är byggda med dåtidens 
teknik och har ett unikt vär-
de i sig ha någon betydelse. 
Beslutet tas utifrån dagens 
situation och på något sätt 
lyckades aldrig den vikinga-
tida kulturen få något riktigt 
fäste i kommunen. Den 
levde i Häljered, särskilt 
under två marknadsdagar 
varje år. Sen blev det inte 
så mycket mer. Det tror jag 
alla är överens om, men sen 
finns det säkert de som är av 
uppfattningen att en fortsatt 
satsning skulle kunna vara 
en lösning. Det har jag per-
sonligen respekt för, men då 
krävs idéerna och kreativi-
teten. När inte dessa flödar 
inom kommunen eller 
åtminstone till kommunen 
blir det tämligen enkelt 
att ta beslut om nedlägg-
ning.

Nu har inte Ale 
Vikingagård varit något 
större besöksmål de 
senaste åren, men det 
är hög tid att början 
fundera kring vad som 
skulle kunna vara en 
framtida drivkraft i den 

lokala turistnäringen?
Vi behöver ha något att 

samlas runt, att prata om 
och vara stolta över. En 
vikingagård var ingen dum 
idé, men ambitionen nådde 
inte visionen. Jag skulle vilja 
hitta något med koppling 
till Göta älv, gärna i an-
slutning till någon av våra 
tätorter så vi kan dra nytta 
av de resurser som finns i 
ett samhälle. Hade vikin-
gagården legat närmare till 
exempel Älvängen hade det 
gått att hitta syneriger.  Inte 
minst hade det varit lättare 
att motivera en camping-
plats om även ett centrum 
och pendeltåg hade varit på 
promenadavstånd.

Nu ligger Häljered allt 
för avsides för att vara av 
intresse och vikingagården 
är tyvärr lämnad åt sitt öde.  

 

Lämnad åt sitt öde

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

KAJSA THORSSON
0303-33 37 37
kajsa@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

AA
Anonyma Alkoholister

Att sluta med drickandet är, anser vi bara en början.

Alegruppen
Vi träffas onsd. kl 19.00 Nödinge församlingshem.

Öppet möte första onsdagen i varje månad.

Telefonsvarare 073-835 33 04

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 0709-81 77 11
www.k-ridcenter.se

Kulturföreningen 
Svanen i Surte

Varmt välkomna 
Styrelsen

Måndag 20 april 
kl 19.00 

i Surte Glasbruksmuseum

ÅRSMÖTE

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

VI FIXAR TELEFONEN!

Årsmöte
Ale Folkets Husförening
Tisdagen den 21 april kl. 18.00

Nols Folkets Hus

Medlemmar hälsas Välkomna!
Anmälan på alefolketshus@gmail.com

Lödöse 0520-66 00 10

ÖPPETTIDER I PÅSK
MÅN-TORS     8-21

LÅNGFREDAG    9-21

PÅSKAFTON     9-18

PÅSKDAGEN     9-21

ANNANDAG PÅSK    9-21

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

Filadelfiaförsamlingen
Pingstkyrkan i Bohus

Söndag 26 april kl 11

Års- och
administrationsmöte

OMSORGSHUSET
Vi sköter om ditt hus...
Grovrengöring - högtryckstvätt 

snickeri - måleri - murning

Ring 0705-522377

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



DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN

PÅSK FÖR
HELA SLANTEN

25:-
3 FÖR

+ 2kr pant/st 

PÅSKMUST
ALLA DAGAR 06.00–23.00

Påskmarsipan
Påskgodis
Mjukglass - premiär!

Korv med bröd 5:-
Kaffe 5:-

Handelsplats Älvängen

Lösgodis 390
kr/hg 

vid köp av ett helt kg

Tips • Lotter • Nettotobak • Tidningar

VÄLKOMNA TILL PÅSKELD PÅ FORSVALLEN 
PÅSKAFTON 4 APRIL KL 19.00  
Elden tänds kl 20.00 PS: Alla utklädda små 

påskkärringar och påskgubbar 

bjuds på nåt gott.Stort fyrverkeri kl 21.00, påskfika, 
toast, korv&bröd! Påskhjul och Lotteri! Aktiviteter!  
BG 163-6141 Fyrverkerisponsor

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

100:-
RABATT
PÅ ALLA LEE- & 

LEVISJEANS

HERR & DAM, KILLE & TJEJ

100:-
RABATT
PÅ ALLA LEE- & 

LEVISJEANS

HERR & DAM, KILLE & TJEJ

Gäller t o m lördag 11 april

Vi önskar alla
våra kunder en 

Glad
Påsk!
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Ansökan om bygglov för flerbostadhus på 
fastighet Målje 2:180 (Alafors kv Solgården) 
har inkommit till Sektor samhällsbyggnad, 
Ale kommun. Ansökan avviker från 
detaljplanebestämmelserna genom att byggnaden 
överskrider högsta tillåtna byggnadshöjd samt 
största tillåtna bruttoarea. Åtgärden bedöms 
som en liten avvikelse.
 
Berörda sakägare har möjlighet att yttra sig 
innan lov fattas. Handlingarna finns tillgängliga 
på Sektor samhällsbyggnad, kommunhuset 
i Alafors. Synpunkter skall vara skriftligt 
inlämnade senast 2015-04-21 till:  
Sektor Samhällsbyggnad Plan och bygg,  
Ale kommun, Ledetvägen 6,  
449 80 Alafors

Samhällsbyggnadsnämnden

KUNGÖRELSE

www.vgregion.se

Regionfullmäktige 
sammanträder

Tisdagen den 14 april kl. 09.30 sammanträder regionfullmäktige i Vänersborg.  
Under sammanträdet kommer bland annat årsredovisning 2014 och  
detaljbudget 2015 att behandlas. Dessutom kommer Västra Götalands- 
regionens interna miljöstipendium att delas ut.

Tid: Tisdagen den 14 april 2015 kl. 09.30.     
 Utdelning av miljöstipendium kl. 13.00

Plats: Sessionssalen, kommunhuset i  Vänersborg.

Den kompletta ärendelistan kan läsas på www.vgregion.se/rf. Den finns  
tillgänglig på Regionens Hus, Residenset, Vänersborg och kan även beställas  
på telefon 010-441 01 42.

Regionfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och du är mycket  
välkommen som åhörare. 

Joakim Larsson

Ordförande

Närradion, sänder över Västsverige. För mer information  
www.vgn.nu. Det går också att se och höra sammanträdet via  
www.vgregion.se/webb-tv.

Regionfullmäktige fattar beslut om hälso- och sjukvårdens inriktning,  
kulturlivets utveckling, kommunikationer, vägar, transporter och andra  
frågor kring tillväxt och utveckling i Västra Götaland.

I fredagens GP stod att 
läsa att Ale vikinga-
gård ska stängas. 

Enligt artikeln är det 
politikerna i Kultur- och 
fritidsnämnden som fattat 
beslutet.

Då måste jag som 
medborgare i Ale ta till 
orda, för i mina ögon är 
detta ett beslut som går 
emot allt förnuft.

1. Sedan när är det 
bestämt att kommunala 
verksamheter ska gå med 
vinst? Frågan är berät-
tigad eftersom det tas 
upp som argument för 
nedläggning. 

2. Marknadsanalysen från 
2013 pekade ut att det 
behövdes investeringar, 
för att driva gården på ett 
vettigt sätt, men ingen 
nämnd har fattat beslut 
om att bevilja ett rimligt 
anslag. Beslutskramp i 
flera år har resulterat i 
denna befängda situation.

3. Miljoner är investerade 
i anläggningen. 

Huset är byggnads-
tekniskt helt unikt i 
Västsverige, lovprisat 
av arkeologer från hela 
Norden.

Ale vikingagård ses 
som ett mycket viktigt 
forsknings- och förmed-
lingsprojekt. En unik 
kompetens hos persona-
len utvecklades i samband 
med byggnationen. 
Inom arkeologi- och 
museivärlden skulle det 
ses som ett svek att stänga 
ned verksamheten.

4. Som turistattraktion är 
gården helt unik i Väst-
sverige. Här finns alla 
möjligheter att “sätta Ale 
på kartan” till en rimlig 
kostnad. 10 000-tals tu-
rister har besökt anlägg-
ningen, som hela tiden 
fått väldigt gott omdöme. 
Varje vår genomförs en 
vikingatida marknad, som 
drar tusentals besökare. 
Stort publikintresse finns 
som synes.

Politiker i kultur- och 
fritidsnämnden – riv upp 
beslutet! Var finns fram-
tidstron och visionerna 
för Ale? Visa att vi är 
stolta över vårt ursprung 
och att vår kommun tar 
ansvar för sin historia! 
Varför ska kommunen 
avstå från att förvalta sina 
tillgångar?

Stefan Hagman, hur 
tänker du?  Varför tror du 
att Ale vikingagård kan 
bli en fantastisk anlägg-
ning om ett campingbo-
lag tar över? 

En Aleviking

Angående
förslaget att 
stänga 
vikingagården:

Var finns
framtidstron
för Ale?

HÄLJERED. Ale Vikin-
gagård förbereds för 
stängning.

Kultur- och fritids-
nämnden är redo att ta 
beslut i maj.

– Vi kan inte bara fort-
sätta att gå med förlust, 
nu är vi vid vägs ände, 
säger nämndens ordfö-
rande Stefan Hagman 
(S).

Ale Vikingagård förverkliga-
des till stora delar med hjälp 
av EU-bidrag, men även 
kommunen har investerat 
tiotals miljoner i anlägg-
ningen. Byggnader, vägar 
och inte minst marken har 
kostat att lösa in. Vikinga-
gårdens tidsenliga hus har 
byggts i etapper, bortsett 
från café- och receptions-
huset, har allt skapats med 
hjälp av dåtidens teknik. Det 
har gjort gården unik, men 
någon publik succé har det 
inte blivit. Förutom viking-
amarknaden i början av maj 
varje år har det varit ont om 
spontana besökare. Inte blev 
det bättre förra året när Ale 
Vikingagård på grund av ut-
sliten personal tvingades hål-
la stängt under sommaren.

– Vi har testat olika drifts-

former, men kan bara kon-
statera att gården blivit en 
belastning. En möjlighet 
till utveckling har setts i en 
framtida campingplats. I 
mitten på april kommer en 
utredning som ska ge oss en 
bild av förutsättningarna för 
detta. Det är inte ens säkert 
att det är möjligt. Vi vet att 
marken är känslig och kan 
ställa krav på kostsamma ut-
grävningar och då finner vi 

aldrig en villig entreprenör, 
säger Stefan Hagman.

För att inte överraska per-
sonalen tog nämnden beslut 
att väcka frågan redan på  
marsmötet. 

Signalerar
– Vad vi nu signalerar är att 
en nedläggning av verksam-
heten kan vara ett alternativ 
för nämnden, men innan vi 
tar det beslutet vill vi läsa 
utredningen om en möjlig 
campingplats. Än så länge 
har vi alltså inte tagit beslut 
om en nedläggning, men 

vi har givit tjänstemännen 
i uppdrag att förbereda för 
det.

På Ale Vikingagård jobbar 
idag två fastanställda samt 
tre personer i arbetsmark-
nadsåtgärder. Redan i maj 
kan nämnden ta beslut om 
att stänga ned verksamheten. 
Vilka planer som finns för 
byggnaderna i framtiden är 
oklart, men rykten gör gäl-
lande att de kan komma att 
flyttas.

– Vi får återkomma när vi 
har kommit så långt. En sak 
i sänder.

Kommunstyrelsens ord-
förande, Paula Örn (S), står 
bakom nämnden som är enig 
i sin uppfattning om Ale Vi-
kingagård.

– Det är självklart väldigt 
tråkigt, men Ale kommun 
har verkligen försökt. Sam-
tidigt kan vi konstatera att 
intresset för vikingagården 
inte har varit någon succé. 
När vi frågar människor ut-
anför Ale är det få som näm-
ner vikingagården. Det är 
dags att gå vidare, säger hon.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Vikingagårdens dagar är räknade

Lucas Stark och KG Malm

Bot & Bättring!
Konsert med bl.a. visor av Dan Andersson, 

Allan Edwall och  Ruben Nilsson

IOGT-NTO Göteborgsvägen 23 Lilla Edet
Söndag 12 april klockan 15.00

Entrè 100:-   Servering

IOGT-NTO NBV Våra Gårdar

Ale Vikingagård börjades byggas 2001 och har sedan utvecklats i etapper. Nu meddelar Kultur- och fritidsnämnden att en nedlägg-
ning redan i sommar kan vara rimligt. Det är tveksamt att den håller öppet under årets semesterperiod.

– Sektorn förbereder nedläggning
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www.ale.se 
0303-33 00 00

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

Neuropsykiatriska diagnoser – 
Tematräff för anhöriga
Onsdagen 8/4 kl 18.00–20.00 Tema för kvällen: 
”Vad finns för hjälp att få?”Aktivitetshuset Älvängen, 
Carlmarks väg 4

Kvällen kommer att innehålla information och 
möjlighet att ställa frågor. Samtal och diskussion.
LSS-handläggare i kommunen och kurator 
från barnhabiliteringen kommer att medverka. 
Vuxenhabiliteringen kommer att medverka med 
informationsmaterial. Fika finns till billig penning.

Frågor och anmälan till:
Ann-Mari Thunberg Anhörigkonsulent tel.  
0303-371254 senast förmiddagen samma dag.

I samarbete med Anhörigföreningen Omtanken samt 
Studieförbundet Vuxenskolan

Semestra hemma - Upplev Ales historia
söndag 19 april kl 13-ca 16 I höstas genomförde arkeolog Andreas 
Antelid en mycket populär bussresa genom Ales historia. På begäran 
återkommer nu guidningen med nya besöksmål! Resan avgår från Ale 
kulturrum i Nödinge och tar oss via Skepplanda gravfält från järnåldern, 
till hällristningarna i Alvhem, för att avslutas med en 2 km lång vandring 
i Prästalund. Avgift 100 kr inkl fika på hembygdsgården i Prästalund. 
Förköp på Ale bibliotek i Nödinge eller via evenemangskalendern på 
www.ale.se

Samarr: Ale kommun och Studieförbundet Vuxenskolan.

8–10
April

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

 

13
April

årsmöTe
kl 19:00, Ale Kulturskolas 
intresseförening. plats: Drivhuset, 
Kulturrum i Nödinge. Välkommen!

14
April FrukOsTmöTe Om 

upphandling
kl 08.00–09.00 Frukostmöte om 

upphandling. Hur svarar du på 
offentliga upphandlingar? 

Ann linde Koolman, 
upphandlingschef Ale 
kommun. Marknaden inom 
offentlig upphandling uppgår 

årligen till ca 500 miljarder 
kronor i Sverige, den kan vara 

värd att ta del av för dig som 
företagare.  plats: Nols företagscenter. 

Anmälan via jagkommer@ale.se
 

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.

Varning för telefonförsäljare som vill sälja 
radondosor
Det förekommer att alebor blir uppringda av företag som vill sälja 
radondosor. Med anledning av detta vill sektor samhällsbyggnad 
informera om att:
•	 Det finns inga företag som säljer radonmätningsutrustning på 

uppdrag av Ale kommun.
•	 Det finns heller inget regeringsbeslut om att alla villaägare måste  

göra radonmätningar.

Du bestämmer själv om och när du ska mäta radon i din villa.
Du som bor i villa eller radhus har eget ansvar och beslutar själv om 
och när en radonmätning ska göras. Då kan du beställa radondosor 
genom Ale kommun till ett rabatterat pris. Du kan också själv beställa 
radondosor från ett godkänt mätlaboratorium.

åreTs gOda Föredömen i ale 2014

påsköppeT på 
bibliOTeken i ale
Skärtorsdag 2 april
ale bibliotek, nödinge kl 09.00–15.00
skepplanda bibliotek kl 10.00–13.00
surte bibliote kl 10.00–15.00
Älvängens bibliotek kl 10.00–13.00
långfredag – Annandag påsk stängt

Glad påsk önskar biblioteken i Ale!

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.

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

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!
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Priset delas ut för 17:e året
Priset delas ut för en osjälvisk insats för andra människor

Förslag skickas till: Sune Rydén Ryd 310  
449 90  Nol eller gå in på vår hemsida   

www.ale.kristdemokraterna.se
SENAST den 12 april 2015

VITSIPPSPRISET 2015

www.ale.kristdemokraterna.se

ÄLVÄNGEN. I torsdags 
släppte Ale kommun 20 
av sina 38 villatomter i 
Kronogården.

Efterfrågan är stor 
och en budgivning för-
väntas.

Länsförsäkringar hål-
ler i försäljningen.

Inte sedan Ale kommun 
släppte tomterna vid Vim-
mersjön i Nödinge har det 
erbjudits några byggklara 
objekt. Intresset för tomter-
na i Kronogården är därför 

stort. Totalt handlar det om 
38 stycken i storleken 741 – 
1029 kvm. De flest är på 800 
kvm och priset varierar från 
750 000 till en miljon kro-
nor. 

– De första tomterna vi 
släpper är de som ligger 
närmast Madenområdet. 
Prisbilden är marknads-
mässig sen återstår att se 
hur budgivningen påverkar 
utvecklingen, säger mark- 
och exploateringschef Lars 
Lindström.

I tomterna ingår VA- och 
fjärrvärmeanslutning, till ett 

uppskattat värde om 200 000 
kronor.

– Det här vänder sig till 
en annan kundgrupp än det 
övriga utbudet på Krono-
gården. Jag tror det kan bli 
ett väldigt bra komplement 
och bidra till ytterligare in-
flyttning i Älvängen. Vi fick 
omedelbar respons när för-
säljningen startade i tors-
dags. Det känns oerhört 
spännande, avslutar Lars 
Lindström.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Tomter till salu i Kronogården

ALAFORS. Ungdomsfull-
mäktige har arrangerats 
i Ale sedan 2001.

I måndags skrevs det 
ett nytt kapitel med en 
ordförande och en vice 
ordförande valda ur 
församlingen.

– Det känns som att 
politiken tar oss ungdo-
mar på allvar, sa Ronja 
Sandros, först ut som 
ungdomsfullmäktiges 
ordförande.

Den 23 mars 2001 hölls det 
första ungdomsfullmäktige 
i Medborgarhuset, Ledet. 
14 år senare togs ett nytt 
stort steg när ordförande 
och vice ordförande för för-
sta gången satt i presidiet 
och ledde sammanträdet. 
Ronja Sandros och Oliver 
Andersson, båda från Da 
Vinciskolan i Nödinge, blev 
därmed historiska. De hade 
god hjälp av fullmäktiges 
ordinarie ordförande, Inga-
Lill Andersson (S), och 
kommunsekreterare Cecilia 
Stedt.

– Det gick bättre än för-
väntat. Jag blev inte så ner-
vös och stressad som jag 
trodde att jag skulle bli, sum-
merade Ronja det historiska 
sammanträdet.

I vanlig ordning hade le-
damöterna skrivit en mängd 
motioner som kommunens 
ledande politiker fick besva-
ra. Kommunstyrelsens ord-
förande, Paula Örn (S), fick 
i sin frånvaro lita på kom-
munalrådskollegan, Mikael 
Berglund (M). Den första 
motionen från ledamöterna 
i Älvängen rörde behovet av 
hyresrätter och då särskilt 
med betoning till det nya 
bostadsområdet Kronogår-
den. Frågan gällde också hur 
hyran kan anpassa för unga.

– När kommunen säljer 
mark till exploatörer ställer 
vi krav på att det ska byggas 
hyresrätter. Att bygga nya 
hyresrätter till låga kostna-
der är dock en uppgift mark-
naden av naturliga skäl inte 
klarar av. Vi hoppas genom 
att bygga nya lägenheter få 
igång en positiv flyttkedja 
som frigör billigare bostäder, 
sa Mikael Berglund.

Skadegörelsen på E45
En annan aktuell interpel-
lation handlade om skade-
görelsen längs E45. Emilia 
Gripestam, Nathalie Lars-
son och Mirjam Skredsvik 
från Aroseniusskolan undra-

de om väktare och övervak-
ningskameror kunde vara ett 
förslag.

– Det är ett väldigt stort 
och tråkigt problem som 
dessutom kostar skattebeta-
larna dyra slantar. Jag tror 
inte det är en långsiktig lös-
ning att patrullera buller-
skydden. Vi måste hitta de 
som är skyldiga och ägnar 
sig åt den här formen av ska-
degörelse. Tystnaden i sam-
hället skrämmer mig, att vi 
inte kan få reda på vilka som 
har gjort det här. Material-
valet måste vara transparent, 
vi vill inte gömma våra orter, 
svarade Samhällsbyggnads-
nämndens ordförande Rolf 

Gustavsson (S).
Även Utbildningsnämn-

dens ordförande, Dennis 
Ljunggren (S), fick svara 
på frågor från ledamöterna 
i Älvängen. Det handlade 
bland annat om den nya sko-
lan i Kronogården och dess 
kapacitet när samhället nu 
växer samt vad som händer 
med Älvängen- och Maden-
skolan.

– Det är en begåvad frå-
ga. Vi kommer att behöva se 
över skolsituationen och föl-
ja utvecklingen noga, därför 
är nämnden alltid med när 
nya bostadsområden plane-
ras. Maden- och Älvängen-
skolan kommer vi att se över 
statusen på. Vad som händer 
med dem i framtiden kan jag 
inte svara på idag.

Jonas Alpås och Victor 
Hellström riktade kritis-
ka frågor om kommunens 
satsning på skoldatorer. 
Standarden är för dålig och 
reparationerna både många 
och långa. Eleverna undrade 
varför datorer med så kallade 
SSD-diskar inte prioriterats.

– Jag kan glädja er med 
att vi har tagit lärdom. I den 
nya upphandlingen med 
1100 bärbara datorer är det 
SSD-diskar som gäller, in-
formerade Dennis Ljung-
gren som också noterade att 
antalet lånedatorer inte ver-
kade vara tillräckligt.

– Om vi har sagt att da-
torn ska vara en viktig del 
i undervisningen måste vi 
också tillhandahålla er en 
dator.

Elena Fridfeldt (C), 
vice ordförande i Utbild-
ningsnämnden, uttryckte en 
tanke om att inrätta en re-
missgrupp med elever som 
underrättas i samband med 
upphandlingar.

– Många gånger tror jag 
ni vet mer än oss när det 
gäller vad som är bra och 
dåligt. Jag tror det hade va-
rit klokt att ni fick säga ert 
innan kommunen går ut och 
handlar.

Petronella Skoglund, 
Ahlafors Fria skola, skriver 
i en motion att antalet kom-
munala lekplatser i Surte är 
för få och att de är dåligt 
skötta.

– Antalet skiljer sig inte 
från andra delar i kommu-
nen. Just nu genomför vi ett 
program för att säkerställa 
standarden på lekplatserna. 
Det kommer att gälla även 
de i Surte, svarade Mikael 
Berglund.

Antal papperskorgar
Kyra Jonsson, även hon 
från friskolan i Alafors, fick 
till skillnad från många an-
dra glädja sig åt att ha fått sin 
motion beviljad. Kommun-
styrelsen föreslår kommun-
fullmäktige att Ale kommun 
tillsammans med Västtrafik 
utreder möjligheterna att 
öka antalet papperskorgar i 
anslutning till busshållplat-
serna i Alafors.

Ungdomsfullmäktiges 
ordförande, Ronja Sandros, 
kunde efter tre timmars 
överläggningar konstatera 
att mötet förlöpt utan allvar-
liga incidenter.

– Eftersom jag går ut nian 
nu blir det Oliver som hål-
ler i klubban till hösten. Jag 
kommer dock att fortsätta 
engagera mig demokratiskt 
om chansen finns. Det här 
var riktigt roligt.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– Ronja och Oliver tog över presidiet

Ungdomsfullmäktige
utvecklas vidare

Historiskt presidie. Ronja Sandros och Oliver Andersson blev först ut att leda ungdomsfullmäktige med stöd av Inga-Lill Andersson 
(S) som har en gedigen politisk bakgrund – numera Ale kommunfullmäktiges ordförande.
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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

PÅSKÖPPET
LÅNGFREDAG STÄNGT • PÅSKAFTON 9.30-14.00

PÅSKDAGEN 11.00-14.00 • ANNANDAG PÅSK 11.00-14.00

ÄLVÄNGENS CYKEL

ECORIDE ELCYKEL 
3-VXL AMBASSADÖR
Alu ram, 3-vxl med fotbroms.

Motor: Borstlös motor, 250 Watt, 
36 Volt. Batteri: Litium-jon,  

36 Volt, 10Ah. Godkänt lås.
REK PRIS 13499:-

MONARK MONICA
3-VXL DAM 2015
Alu ram, godkänt lås, belysning
3-vxl med fotbroms. Vinröd.
REK PRIS 5499:-

12499:-

3999:-

Vårt pris

Vårt pris

Hon är entreprenören som 
bara ångar på. Annelie Hed-
bom flyttade till egna lokaler 
i Nols företagscenter 2010 
och har sedan växt med ett 
rum i sänder. Nu har Anne-
lie tagit nästan halva övervå-
ningen.

– Ja, nu kan vi snart inte 
växa mer här. Vi har lite växt-
värk. Allt bara blir, det är ing-
et jag har planerat. Det ena 
ger det andra. Vår affärsidé 
handlar om ekonomitjänster 
i stort som smått, men sättet 
vi jobbar på är nog lite unikt. 
Vi vill skapa ett partnerskap 
och ha en djupare relation 
med våra kunder. Jag för-
söker alltid se människorna 
bakom företagen, vilka är de 
och hur ser deras behov ut? 
Jag vill gärna komma bort 
från tidsrapporter och istäl-
let ta betalt per uppdrag. Vi 
kommer överens om ett pris 
för att sköta din ekonomi 
och sen är det upp till oss att 
lösa det så smidigt som möj-
ligt, säger Annelie Hedbom.

Det är med goda relatio-
ner hon har byggt sitt före-
tag.

– Jag försöker alltid ta mig 
tid för kunderna. Det är det 
som på sikt genererar affärer.

Att behovet av ekono-
mi- och redovisningstjänster 
kommer vara fortsatt stort i 
framtiden råder det ingen 
tvekan om. Annelie ser ock-

så en stor potential i att Ale 
fortsätter att växa.

– Vår marknad kommer 
att öka. Nyföretagandet sti-
muleras av kommunledning-
en och myndigheterna ställer 
allt större krav på företagen. 
Jag hoppas att fler entrepre-
nörer väljer att fokusera på 
sin kärnverksamhet och ser 
fördelarna att lämna bort allt 
från den löpande bokföring-
en till bokslut och deklara-
tioner.

Även om det är svårt att 
hitta ledig tid är Annelie 
mån om att behålla ett aktivt 
privatliv. Hon är till exempel 

handbollsledare i Nödinge 
SK handboll.

– Jag älskar mitt jobb, 
men det finns faktiskt andra 
saker som är minst lika ro-
liga. Handbollen med mina 
döttrar är en sådan, liksom 
heminredning och resor. Jag 
har alltid gillat språk och 
skulle jag få förverkliga en 
dröm skulle det nog bli en 
fransk skobutik med en kom-
binerad redovisningsbyrå på 
Mallorca…

Att drömma är aldrig fel.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

FYRA RAKA
Skriva - Räkna

Bokföra - Redovisa

Kultur - Idrott

Hemma - Borta

Nödinge Ekonomitjänst.
Utbildning: Civilekonom
Favoritresemål: Mallorca
Saknar i Ale: Hotell- och 
konferensmöjligheter
Vill jag bjuda på middag: 

Räknar inte bort en 
skobutik i framtiden

”Jan Eliasson, han verkar både ödmjuk 
och kunnig”.
Då bjuder jag på: ”Det blir arabisk mat, 
Meze, ett arabiskt smörgåsbord”.
Andra uppdrag: Ordförande i Ale 
Elförening.

Ålder: 47
Bor: Nödinge
Familj: Sambo, två egna 
döttrar och en bonus-
dotter
Yrke: Driver sedan 15 år 

FÖRETAGARE I FOKUS ANNELIE HEDBOM

Det började som en sidofirma hemma i köket. 
Idag sysselsätter Annelie Hedbom sex personer på Nödinge Ekonomitjänst, men 
hennes personliga målsättning är något helt annat. 
– Jag vill öppna en skobutik, det är en dröm jag haft sedan barnsben, säger hon med 
ett skratt.

Glad Påsk!
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ROSOR 
10-PACK

VI HAR ÖPPET HELA PÅSKEN!

Ale Torg • Tel 0303-966 41 • Varmt välkomna!
Mån-fre 9.30-19.00, lörd 9.30-15.00,  sönd 11.00-15.00

FLER ERBJUDANDE I BUTIKEN
 Varmt Välkomna!

PÅSKLILJOR 
10-PACK

89kr 10kr



40:-
2 FÖR

DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

STORPACK

:-59
Max 1 paket/kund

/ST

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.
Priserna gäller onsdag–söndag v 14 2015 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se

FÄRSK LAXFILÉ

89/KG
:-

HALLON/MARÄNG- 
TÅRTA 6-BITAR PÅSKVÖRTÄLVENS GROVA

19/ST 
:- 79/ST

:- 15/ST
:-

CHARKMÄSTER PRINSKORV 
82% KÖTTHALT 900G

5990
/ST

GODIS LÖSVIKT

3990
/KG

ÄGG 15-PACK
SVENSKA LANTÄGG

1 /ÄGG
:-

Vid köp av ett 15-pack
Max 1/hushåll

3490
/ST

Medlemspris

SCAN HELGPRINSKORV 
600G

FRYST FLÄSKFILÉ

3990
/KG

Begränsat parti

Max 5kg/hushåll

STOR PÅSKLILJA

GRILLKOL/BRIKETTER

99:-
3 FÖR

EGENBAKAT
ALLTID FÄRSKT

ALLA DAGAR
06.00–23.00

Långfredag 6 – 23 • Påskafton 6 – 18
Påskdagen 8 – 20 • Annandag påsk 6 – 23



ALLA DAGAR
06.00–23.00Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.

Priserna gäller onsdag–söndag v 14 2015 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se Långfredag 6 – 23 • Påskafton 6 – 18
Påskdagen 8 – 20 • Annandag påsk 6 – 23

DELIKATESSEN

SERRANO-
SKINKA

1990
/HG

GETOST
 HONEYBEE

1990
/HG

GÅRDS-
PROSCIUTTO

2990
/HG

KOKT HELGSKINKA

3990
/KG

/ST2990

RYGGBIFF I SKIVOR

/KG129:-

LAX I SKIVOR
GRAVAD OCH RÖKT

2990
/ST

Max 1st/kund

GRILJERAD 
HELGSKINKA

1290
/HG

INLAGD SILL ABBA

10/ST
:-

JORDGUBBAR
I LÅDA

/ST3990

1
KG

PÅSKMUST APOTEKARNES

25:-
3 FÖR

ALLA 
SILLINLÄGGNINGAR

 990
/HG

KRYDDAD 
FLÄSKYTTERFILÉ

BRIEOST

Max 3st/hushåll

+ 2kr pant/st 

4990
/KG
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NÖDINGE. Att börja som 
praktikant låter kanske 
inte alltid så attraktivt.

Faktum är att det ofta 
kan vara raka vägen till 
ett fast jobb.

– 40% av min personal 
har börjat som prak-
tikanter. Det är en bra 
väg in på arbetsmarkna-
den och ett bra sätt att 
rekrytera, säger hon.

ICA har sedan många år 
tillbaka engagerat sig i ar-
betslöshetsfrågor. För när-
varande finns ett tydligt fo-
kus på ungdomar som står 
långt från arbetsmarknaden 
och som kanske aldrig haft 
ett jobb eller ens en praktik. 
Marianne Sjöö, ICA-handla-
re på Ale Torg sedan 2006, 
har sedan länge ett samarbe-
te med Arbetsförmedlingen. 
Flera andra ICA-butiker gör 
samma sak och 2013 skapa-
des ett nationellt koncept 
tillsammans med Arbetsför-
medlingen. Det handlar om 
en tre månader lång utbild-
ning med både butikspraktik 
och teoretiska inslag som 
vänder sig till arbetslösa i ål-
der 18-24 år. Målet är att alla 
ska vara anställningsbara ef-
ter utbildningen och om inte 
annat åtminstone vara bättre 
rustade för en framtida an-
ställning.

– Vi har bara goda er-
farenheter av det här upp-

lägget och i en genomgång 
såg jag att hela 40% av min 
personal har rekryterats ge-
nom praktik. Idag har vi sex 
stycken ungdomar igång och 
min känsla är att det fortsät-
ter att fungera mycket väl. 
Vi har också som ambition 
att försöka ta större ansvar i 
svårare tider, säger Marianne 
Sjöö.

Arbetsrätt
När lokaltidningen gästar 
butiken är det dags för ett 
teoretiskt moment. Prakti-
kanterna får lära sig grunden 
i svensk arbetsrätt och vilka 
villkor som gäller på arbets-
platsen när det gäller lön, 
semester och anställnings-
former.

– Här följer vi det av-
tal som arbetsmarknadens 
parter kommit överens om. 
I vårt fall handlar det om 
Svensk Handel och Handels 
anställdas förbund. Kol-
lektivavtalet gäller som en 
grund oavsett om ni är med 
i facket eller ej. Sedan är det 
självklart upp till den enskil-
de ICA-handlaren om man 
vill göra positiva avsteg, men 
det får aldrig bli sämre för de 
anställda, berättar Marianne 
Sjöö.

Andra teoretiska inslag 
handlar till exempel om 
marknadsföring, ICA:s egna 
märkesvaror och butikssä-
kerhet.

Får välja
Praktikanterna får när ut-
bildningen startar välja ett 
område i butiken som de är 
mest intresserade av. Aman-
da Johnsson, 20 år från Lil-
la Edet, praktiserar i kassan 
och förbutiken. Hon säger 
spontant att hon har hittat 
hem.

– Jag tycker det är jättekul, 

särskilt med kundkontakten. 
Att småprata med människor 
och kunna hjälpa till när det 
uppstår frågor känns väldigt 
bra. Den vanligaste frågan i 
kassan är om vi har dragit av 

rabatten… Jag tycker även 
teorin är värdefull. Jag kan 
ingenting om lönevillkor, 
övertid och semester, så det 
känns tryggt att ICA lär oss 
om det. De tar hand om oss 
här.

Sebastian Frolund, 20 
år från Älvängen, har läst till 
styckare på Ester Mosessons 
gymnasium i Göteborg. Det 

har varit svårt att få ett fast 
jobb efter studenten, men 
praktiken på ICA Kvantum 
i Nödinge är ett steg i rätt 
riktning.

– Det känns seriöst och 
definitivt den bästa praktiken 
som jag har haft. De satsar 
verkligen på att jag ska lära 

mig och vara redo att börja 
jobba. Jag trivs bäst i den 
manuella charken, där man 
får en direkt kundkontakt.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

ICA rekryterar genom praktik
– Tar större ansvar i svårare tider

FAKTA

1300 ICA-butiker i Sverige
285 av landets kommuner har en ICA-butik
40 000 anställda jobbar hos en ICA-handlare
50% av ICA:s butikspersonal är under 26 år
15 000 praktikanter sysselsätts årligen i landets ICA-butiker

Amanda Johnsson från Lilla Edet är en av sex som just nu går en tre månader lång praktikutbildning 
på ICA Kvantum i Nödinge. Praktik med teoretiska inslag ska göra henne redo att börja jobba.

Sebastian Frolund från Älvängen är utbildad styckare och har nu 
fått chansen i charken.

ICA-handlare, Marianne Sjöö, talar sig varm för att erbjuda arbets-
lösa ungdomar praktik. Det har blivit en av butikens bästa rekryte-
ringskanaler.

Jag tycker även 
teorin är vär-
defull. Jag kan 
ingenting om 

lönevillkor, övertid och 
semester, så det känns 
tryggt att ICA lär oss om 
det. De tar hand om oss 
här.
AMANDA JOHNSSON

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)

ÄLVÄNGEN. Coops bage-
ri i Älvängen har blivit 
en succé.

Nu har kunderna 
möjligheten att få sin 
personliga favorit av 
matbröd producerat.

– Det vinnande bidra-
get kommer att presen-
teras i samband med 
Älvängens vårmarknad 
lördagen den 25 april, 
säger bagerichef John-
ny Angelbrant.

Det är inte sällan som kun-
der kommer med tips och 
idéer på nya brödsorter till 
Johnny Angelbrant. Av den 
anledningen arrangerar 
Coop en tävling där aleborna 
får delge sina recept.

– Man lämnar sitt recept 
till oss personligen senast 
den 17 april. Det vinnande 
brödet kommer vi att produ-
cera och ha i vårt sortiment, 
säger Johnny Angelbrant.

Vad tror du om intres-

set för tävlingen?
– Jag tror och hoppas på 

en positiv respons. Jag var 
med och arrangerade en lik-
nande tävling i Kungälv en 
gång och då fick vi in massor 
med recept.

Vilka av Coops matbröd 
är mest populära?

– Surdegsbrödet är en 
storsäljare och dör aldrig ut. 
Det grova brödet har fått 
sig ett rejält uppsving, när vi 
öppnade var det mestadels 
vitt bröd som såldes. 

Vad är det bästa med 
ditt jobb?

– Att få framställa en pro-
dukt från början och kom-
ma på nya recept. Det finns 
egentligen inga gränser för 
vad man kan göra och det går 
alltid att ta det ett steg vida-
re. Vi försöker alltid att möta 
kundernas önskemål, inom 
rimliga gränser. Man är en 
passionerad bagare som vill 
hjälpa till och ge bra service. 

JONAS ANDERSSON Johnny Angelbrant, bagerichef på Coop Extra i Älvängen.

A
R

K
IV

B
IL

D
: J

O
H

A
N

N
A

 R
O

O
S

Coop utlyser recepttävling



NUMMER 12         VECKA 14| 11

Flytta med Länsförsäkringar

Ale Torg 14, 449 31 Nödinge, 0303-24 56 50lansfast.se/ale

ADRESS SKÖNNINGARED 435 BOAREA CA 44 M² / 4 ROK
TOMTAREA 2 645 M² ACCEPTERAT PRIS 995 000 KR
VISAS ON 8/4 17.30-18.30, SÖ 12/4 13.00-14.00 RING
/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE FREDRIK HELLBERG
TELEFON 0303-24 56 52

TORP/TOMT - SKÖNNINGARED
Fin fastighet i populära Skönningared. Detta kan passa den
som söker en mysig torpstuga eller den som vill använda
tomten till att bygga nytt på.

ADRESS KRONOGÅRDEN  TOMTYTA  741 M² - 1029 M² TOMTPRIS 750 000 -1 000 000 KR INKL. VA OCH
ANSLUTNINGSAVGIFT FÖR FJÄRRVÄRME OCH CENTRAL VISAS RING/MAILA FÖR BOKNING
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0302-24 56 51 MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

20 ST TOMTER I KRONOGÅRDEN - ÄLVÄNGEN
Vi har nu nöjet att förmedla 20 stycken villatomter med mycket bra läge i det framväxande området Kronogården i Älvängen.
Här har du möjlighet att skapa ditt drömboende då du själv väljer det hus som passar just dig, dock inom detaljplanens
begränsningar. Här bor du verkligen nära naturen, bekvämt gångavstånd till skolor och fritidsaktiviteter.
För mer info se vår hemsida: www.lansfast.se/ale

BOHUS. Industrihistori-
ens alla synder i Bohus 
ska saneras.

Nu väntar elva års 
grävande och en nota på 
650 miljoner kronor.

– Det är Sveriges 
största saneringspro-
jekt och ett komplicerat 
sådant eftersom pro-
duktion och sanering 
ska pågå samtidigt, 
säger miljökoordinator, 
Evalotta Stolt.
Industriområdet från Jord-
fallsbron och ner till Surte 
hamn innehåller mängder 
av föroreningar, varav kvick-
silver och dioxiner är de all-
varligaste. 2009 meddelade 
mark- och miljödomstolen 
en dom som innebär att 
Akzo Nobel måste sanera. 
2013 meddelades vidare hur 
detta ska ske. Projektet som 
kallas ”Terra” (jord på la-
tin) innebär att jordmassor 
grävs upp och transporteras 
till godkända anläggningar. 
Samtidigt byggs en skydds-
barriär av en stålspont mot 
Göta älv. Barriären ska hin-
dra förorenat grundvatten 
från att läcka ut i älven som 
är dricksvattentäkt för 700 
000 invånare. Totalt är det 
cirka 70 000 kvadratmeter 
som ska saneras och ersättas 
med nya massor.

– Det motsvarar tio fot-

bollsplaner och är ett gigan-
tiskt projekt. 40 personer, 
varav 30 på plats i Bohus, 
är engagerade i arbetet. Ut-
maningen är att vi parallellt 
med vårt dagliga arbete som 
sysselsätter runt 500 per-
soner också ska klara av att 
driva detta saneringsprojekt. 
Det ska ske enligt konstens 
alla regler med stor hänsyn 
till djur- och naturliv. Ett av 

de största ingreppen blir att 
flytta vårt vattenintag till an-
läggningen, berättar  Evalot-
ta Stolt.

I fredags togs ett första 
spadtag inför ögonen på 
representanter från bland 
andra Länsstyrelsen, Ale 
kommun, Göta Älvs vatten-
vårdförbund och Göteborgs 
kretslopp.

– Det är en stor och nöd-
vändig satsning som Akzo 
Nobel nu gör, inte bara för 
att vi måste, utan för att vi 
också ser Bohus som en vik-
tig sajt i koncernen, säger 
Evalotta Stolt.

Idag tillverkas kemikalier 
som används i tillverkningen 
av papper, elektronik, läke-
medel, färger och lack. Här 
finns också en omfattande 
forskning och utveckling. 
Det som idag kallas för Sve-

riges största sanering av för-
orenad industrimark ska vara 
klart 2026.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– Notan för Akzo Nobel i Bohus landar på 650 miljoner
Sveriges största marksanering igång

Ulrika Dahl, Platschef för AkzoNobel i Bohus inviger projekt 
Terra med bandklippning och applåder, därefter togs det första 
ceremoniella spadtaget med grävmaskin.

Projektledare Lennart Gustavsson och Byggplatsansvarig Martin 
Linfred berättar för besökarna om hur projektet kommer att ge-
nomföras. Bland gästerna fanns representanter från Länssty-
relsen, Ale kommun, Göta Älvs Vattenvårdförbund, Göteborgs 
kretslopp och vatten med flera.
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Det är en stor 
och nödvändig 
satsning som 
Akzo Nobel nu 

gör, inte bara för att vi 
måste, utan för att vi 
också ser Bohus som en 
viktig sajt i koncernen
EVALOTTA STOLT
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www.axelssonsfast.se

Henrik Kjellberg
Fastighetsmäklare/Kontorschef

Ale/Lilla Edet
0727-316 360

henrik@axelssonsfast.se

Gunnar Carlström
Fastighetsmäklare

Ale/Lilla Edet
0723-618 618

gunnar@axelssonsfast.se

Glad påsk önskar 
vi på Alekontoret

lansforsakringar.se

Ring oss på 0303-24 56 50

BOHUS. Satsningen 
Unga jobb är ett samar-
bete mellan Arbetsför-
medlingen och Swed-
bank.

Nu genomför tio 
ungdomar sin praktik på 
åtta olika företag i Ale 
kommun.

En av dem är Emelie 
Lindh som stortrivs med 
vardagen på Klädkälla-
ren.

Projektet Unga jobb lanse-
rades redan 2009 och sedan 
dess har över 10 000 nya 
praktikplatser sett dagens 
ljus. Målgruppen är ungdo-
mar i åldern 18-24 år som 
har varit arbetslösa i mer än 
90 dagar. 

I slutet av februari hölls 
ett speedmeeting mellan ar-
betsgivare och ungdomar. 

Tjugo utställare fanns på 
plats i Ale Kulturrum.

– Jag gillade verkligen 
konceptet. Det kändes inte 
lika formellt som en anställ-
ningsintervju, det var mer 
avslappnat, förklarar Emelie 
Lindh.

Emelie Lindh är 20 år och 
bor i Nödinge. Hon gör nu 
sin tredje praktikvecka på 
Klädkällaren i Bohus.

– Vid sidan av den här 
praktikplatsen arbetar jag 
också på en restaurang i Gö-
teborg. Jag har gått dans och 
estet på Schillerska gymna-
siet och till hösten funderar 
jag på att söka in till Balet-
takademin, berättar Emelie.

Praktiken på Klädkällaren 
har överträffat förväntning-
arna och Emelie rör sig vant 
på konfektionsavdelningen 
där hon tillbringar den mes-
ta tiden.

– Det är jätteroligt och jag 
har fått ett väldigt varmt väl-
komnande. Jag känner mig 
inte som en praktikant utan 
har blivit en i gänget. Hand-
ledningen har varit suverän, 
förklarar Emelie.

Vad är roligast?
– Det är att styla dockor 

och att hjälpa kunder, vara 
smakråd när det behövs.

Kan du tänka dig ett 
sådant här typ av arbete i 
framtiden?

– Ja, definitivt!
Helena Pettersson är 

butikschef på Klädkällaren 
och hon hyllar satsningen på 
Unga jobb.

– Det är ett ypperligt till-
fälle för oss att få lära känna 
en potentiell medarbetare 
under en längre tid. Samti-
digt är det en möjlighet för 
oss att hjälpa ungdomar i 
kommunen att få en refe-

ALE. Centerpartisten 
Elena Fridfelt tar nu 
plats i SKL:s Folkbild-
ningsrådets represen-
tantskap.

Det beslutade SKL:s 
nyvalda styrelse i förra 
veckan.

– Jag brinner verkli-
gen för utbildning och 
bildningsfrågor. Därför 
är jag mycket glad och 
stolt över att bli vald 
till representant för 
Folkbildningsrådets 
representantskap, säger 
Elena Fridfelt.

Elena Fridfelt har stor erfa-
renhet av utbildningsfrågor. 
Hon är skolkommunalråd på 
40% i Ale och arbetar dag-
ligen med utbildningsfrågor. 
Nu lägger hon till en annan 
nivå på utbildningsfrågorna, 
men fortfarande lika viktiga.

– Folkbildningsrådet 
medlemmar hanterar otro-
ligt viktiga frågor för folk-
bildningen och jag ser fram 
emot att få vara med och ar-
beta med dessa, säger Elena 
Fridfelt.

– Jag har under åren i Ut-
bildningsnämnden skaffat 

mig kunskap om förskolan, 
grundskolan och till viss del 
även gymnasiet. Att nu ges 
möjligheten att arbeta med 
folkbildningsfrågor kommer 
jag ha nytta av även i mitt 
kommunala uppdrag, säger 
Fridfelt till lokaltidningen.

SKL är en arbetsgivar- 
och intresseorganisation där 
alla kommuner, landsting 
och regioner är medlemmar. 
SKL:s uppgift är att stöd-
ja och bidra till att utveckla 
sina medlemmars verksam-
het. SKL fungerar som ett 
nätverk för kunskapsutbyte 
och samordning. I den rollen 
ingår att ge service och pro-
fessionell rådgivning inom 

alla de frågor som kommu-
ner, landsting och regioner 
är verksamma inom. Dess-
utom erbjuds kurser och 
konferenser inom ett brett 
spektrum av ämnen.

Folkbildningsrådet är en 
ideell förening med vissa 
myndighetsuppdrag givna 
av riksdagen och regeringen. 
Folkbildningsrådet fördelar 
statsbidrag till studieförbund 
och folkhögskolor, lämnar 
budgetunderlag och årsre-
dovisningar till regeringen 
samt följer upp och utvär-
derar folkbildningens verk-
samhet.

JONAS ANDERSSON

Spännande uppdrag väntar Elena Fridfelt

Elena Fridfelt (C) tar plats i SKL:s Folkbildningsrådets represen-
tantskap.
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Reimond Ardner från Arbetsförmedlingen i samtal med Helena Pettersson och Emelie Lindh.

– Emelie stortrivs på Klädkällaren

Lyckad 
matchning i 
Unga jobb

rens. Den som gör bra ifrån 
sig i på sin praktikplats kan 
komma långt.

Ditt intryck av Emelie?
– Hon är karismatisk, har 

lätt för att prata och lätt för 

att lära sig. Hon är orädd.
Unga jobb ska även imple-

menteras i Lilla Edets kom-
mun. Speedmeting kommer 
att ske i Folkets Hus den 16 
april.

– Till dags dato har vi re-
dan klart med åtta företag, 
säger Reimond Ardner på 
Arbetsförmedlingen.

JONAS ANDERSSON
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 24 mars
Snatteri
Snatteri och skadegörelse på 
Apoteket Alen i Nödinge. En 
av polisen känd gärningsman 
omhändertas. Tidigare har 
den misstänkte, en man född 
1984 och hemmahörande i 
Nödinge, orsakat skador på 
en bil vid Ale Kulturrum.

Fredag 27 mars
Olaga hot
En person gör sig skyldig 
till snatteri och olaga hot 
på Netto i Bohus. Mannen 
plockar till sig godis inne 
i butiken och äter av det-
samma. När butikspersona-
len konfronterar mannen blir 
han aggressiv.

Lördag 28 mars
Skadegörelse
Skadegörelse och misshan-
del rapporteras från Nol. En 
berusad man urinerar på 
målsägandes bil. Handge-
mäng uppstår.

Söndag 29 mars
Godistjuvar
Godis tillgrips på Netto i 
Bohus. Händelsen inträffar 
vid 17-tiden. 

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

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

Välkommen på öppet hus! 

Kom förbi och prata bostadläget med oss i bobutiken 
och se på våra nya fina lokaler! På plats finns också 
Lulu Carter, känd från bland annat Äntligen Hemma i 
TV 4, som signerar sin inredningsbok Sinnliga Rum.  
Vi bjuder på kaffe, saft och bullar.  

Under dagen har vi ett specialerbjudande! Boka in  
en kostnadsfri värdering av din bostad så bjuder vi på 
Lulus bok*, värde cirka 250 kronor. Varmt välkommen! 

*) Erbjudandet gäller när du bokar en värdering med oss senast 150430. 
Boken får du vid värderingen. Vi bjuder på fika även 15, 16 och 17 april 
på ordinarie öppettider om du hellre vill titta förbi då! 

Lördagen den 18 april kl 10-14 i vår nya bobutik  
på Ale Torg 16 i Nödinge. 

FOTO Marie-Therese Karlberg. 
Lulu Carter en av Sveriges mest 
kända inredare. 

Koll på läget

ALE. Elevassistenten 
Ola har varslats om 
uppsägning.

Nu ger sig Kommunal 
Väst in i striden.

– Jag är tacksam för 
att de vill engagera 
sig och testa mitt fall, 
säger Ola.

Alekuriren har rapporterat 
om hur den 19-årige elev-
assistenten skickades hem 
från sin arbetsplats, utan 
dokumentation om varför. I 
efterhand framkom att han 
var avstängd med lön un-
der en pågående utredning 
som handlade om huruvida 
han använt orimligt mycket 
våld i ett elevingripande. 
Under det första samtalet 
påtalade rektorn att Ola 
brutit mot ”nolltoleransen” 
som råder i Ales skolor  
mot att fysiskt gripa tag i 
elever. Senare backade för-
valtningen från begreppet 
”nolltolerans” och menade 
att något sådant inte exis-
terar. Ola menar å sin sida 
att han aldrig introducerats 
i några regler om vad som 
gäller för att fysiskt gripa 
tag i en elev.

– Det enda som vi har 
pratat om är vad som gäller 
under och i samband med 
idrottslektioner, säger han.

Personalenheten har på 
uppdrag av sektorchefen 
ställt samman allt material 
kring den aktuella händel-
sen på skolgården. Även 
polisen gjorde en utredning 
som lades ner samma dag. 
Med denna som grund har 
Ola nu varslats om uppsäg-
ning. Han fick innan dess 
chansen att bli omplacerad 
till äldreomsorgen, men 
valde att avstå. 

Två möten
– Jag har själv haft två mö-
ten med Ola, där jag har 
försökt förklara vad som 
har hänt och hur vi har gått 
till väga. Vår bedömning är 
att det saknas förtroende 
för honom att få fortsätta 
inom skolan. Hans bild av 
vad som hände stämmer 
inte med vår. I skolan har 
vi ett tydligt elevperspektiv 
och såsom eleven uppfattar 
situationen väljer vi också 
att se på den, säger sektor-
chef Eva Lejdbrandt.

I sektorns beskrivning 
av händelseförloppet som 
också har filmats finns det 
mycket som Ola inte håller 
med om.

– Mycket av faktan är 
rena felaktigheter. Det be-
skrivs till exempel som att 
jag skulle ha sprungit ikapp 

en elev och tagit ett kraftigt 
tag om honom. De vet att 
det inte är sant, ändå står 
det kvar i motivet till upp-
sägningen. Det känns fruk-
tansvärt jobbigt. Det som 
händer är att jag tar emot 
tre fyra slag mot magen och 
när eleven inte slutar att slå 
tar jag tag i hans armar och 
säger åt honom på skarpen. 
Jag håller inte hårdare än 
att han kan slita sig loss och 
jag springer inte efter, säger 
Ola.

Eva Lejdbrandt vill inte 
kommentera detaljerna i 
utredningen.

Trygg
– Jag känner mig trygg 
med vår bedömning. Jag 
ser inte att vi har brustit i 
mer än på en punkt och det 
är tidsperspektivet när Ola 
visades hem från arbets-
platsen. Vi skulle gjort en 
snabbare återkoppling. Det 
gick lite för lång tid, säger 
Eva Lejdbrandt.

Enligt henne visar ut-
redningen att ansvariga 
pedagoger har introducerat 
Ola i skolans regelverk och 
hon blir därför förvånad 
när lokaltidningen upplyser 
henne om att en elevassis-
tent som påbörjat tjänstgö-
ring i en grundskola i Ale 
i januari ännu inte har fått 
någon sådan introduktion, 
trots att elva veckor har 
gått på terminen.

– Det tar jag självfallet 
med mig.

Nu har Kommunal Väst 
tagit sig an ärendet och 
motsätter sig en månads 
uppsägningstid. De anser 
att anställningsavtalet som 
löper till 15 juni ska gälla.
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ALE. Han stoppade ett 
snöbollskrig på skol-
gården och förlorade 
jobbet.

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

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

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

lagen om anställningsskydd 
(LAS) tillämpas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

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

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

en som vet. Men en sak vet 
han.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

om anställningsskydd (LAS), 
understryker hon.

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

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

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

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

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

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

Självklart med skriftlig dokumentation

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

70x100 cm 199 kr • 50x70 cm 149 kr

Lokaltidning & Reklambyrå
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Ingen nolltolerans i Ales skolor

Locket på i fallet Ola

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verksamhetschef Joakim 

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

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Nu har vi öppnat 

PENSÉER 
Egen odling 

5   kr/st 

Holmedal i Garn 
Vi finns utmed gamla 45:an mellan 

Göta och Lödöse   0520-660501 

Vardagar 10-18    Lördagar  10-15 

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

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bland annat följande ärenden: 

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

Bert Åkesson  Maria Olegård
Ordförande  Sekreterare

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

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

Detta tillbakavisas nu 
av utbildningssektorn i 
Ale kommun.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

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

KONTOR OCH LOKALER

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

Ring Nol Företagscenter 
där gemenskapen finns 

och där kontakter skapas.

Sitt inte 
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och tryck!
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ALE. Han stoppade ett 
snöbollskrig på skol-
gården och förlorade 
jobbet.

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

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

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

lagen om anställningsskydd 
(LAS) tillämpas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

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

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

en som vet. Men en sak vet 
han.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

om anställningsskydd (LAS), 
understryker hon.

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

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

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

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

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

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

Självklart med skriftlig dokumentation

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

70x100 cm 199 kr • 50x70 cm 149 kr
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DETTA HAR HÄNT

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

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

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

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

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

– Anses inte lämplig i skolan, hänvisas till äldreomsorgen

FAKSIMIL: VECKA 11, 2015

FAKSIMIL: VECKA 12, 2015

– Nu tar fackförbundet
Kommunal Väst strid

Fallet ”Ola”
slutade med
varsel

ALE. Exite är namnet på 
det EU-projekt som star-
tar i vår.

Projektet, som löper 
är 24 månader, vänder 
sig till kreativa näringar.

– Genom samverkan 
med några av de mest 
tongivande parterna på 
området i Europa har 
näringslivsenheten i Ale 
fått ett Erasmusprojekt 
för nya entreprenö-
rer beviljat, förklarar 
näringslivschef Pia 
Areblad.

Kreativa näringar har visats sig 
vara motorer för tillväxt. Ge-
nom att ifrågasätta, testa nya 
grepp och hitta nya lösningar 
är de en källa till stark utveck-
ling av näringslivet.

– Projektet kommer ge 
möjlighet för tio nya entre-
prenörer inom så kallade kre-
ativa näringar; reklam, me-
dia, turism, marknadsföring, 
kommunikation, konst, dans, 
teater musik, mode, data med 
mera, att få vistas tre månader 
på ett företag i något av våra 
partners länder, berättar Pia 
Areblad.

Parterna är allt från Eu-
ropean Creative Business 
Network med bas i Rotterdam 
till European Center for Crea-
tive Economy i Ruhrområdet.

– Utbildning i entrepre-
nörskap och affärsutveckling 
omger projektet. Vi uppmanar 
intresserade entreprenörer att 
anmäla sitt intresse snarast. 
Näringslivsenheten kan stötta 
då det gäller att fylla i ansökan. 
I projektet ingår också att Ale 
ska ta emot tio entreprenörer 

från andra europeiska länder, 
förklarar Pia Areblad och fort-
sätter:

– Detta är alltså även en 
möjlighet för lokala företag i 
Ale att ta emot en entreprenör 
under en period och kanske 
finna ett nytt sätt att jobba på. 
Det kommer ge möjligheter 
till personliga kontakter på 
nya marknader. Det är korsbe-
fruktning och hållbar tillväxt 
det handlar om.

JONAS ANDERSSON

Näringslivschef Pia Areblad, projektledare Tiago Prata och kul-
tursekreterare Lisa Haeger samordnar det nya EU-projektet som 
vänder sig till kreativa näringar i Ale kommun.

– Vänder sig till kreativa näringar

EU-projekt för 
hållbar tillväxt

Syns
du inte?
Alekuriren
hjälper dig!

Digitala
eller tryckta 
medier?

Glansiga
broschyrer
eller rörliga 
banners?

Hemsida eller
kundtidning?

Ring till oss
0303-74 99 40

alekuriren.se
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PLISSÉGARDINER • TRÄPERSIENNER  • PERSIENNER 
MARKISER • LAMELLGARDINER
VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

www.kungalvssolskydd.se

Välkommen till vår NYA utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv

VI LEVERERAR OCH MONTERAR ALLT VI SÄLJER! 

P
L

IS
S

É
G

A
R

D
IN

E
R

  T
R

Ä
P

E
R

S
IE

N
N

E
R

  P
E

R
S

IE
N

N
E

R
  M

A
R

K
IS

E
R

  L
A

M
E

L
L

G
A

R
D

IN
E

R

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

& VVS-BUTIK

Vi bjuder
på kaffe,

korv och bröd

VÄRMEDAG 
11 april kl.10-15

  

I ett av världens mest 
tätbefolkade länder till-
verkas nya Kia Sorento. 

Den gedigna koreanen 
har växt på alla ledder 
och man skulle kunna 
tro att suven legat i 
sträckbänk. 

Dessutom avslöjar 
vågen att bilen har gått 
upp i vikt - men det 
beror snarare på mer 
standardutrustning än 
övervikt. 

Vi befinner oss i ett 
soligt Barcelona för att 
ta pulsen på nya Kia 
Sorento vars karaktär 
och självförtroende är 
på topp.  

Dagens testbil har plats för 
upp till sju åkande och i ba-
gaget kan man stuva in hela 
660 liter bagage eller 1 732 
som mest. Kia Sorento bjus-
sar på stora utrymmen för en 
rimlig peng och borde såle-
des vara en drömbil för oss 
svenskar, eller?  

Det är inget snack om sa-
ken, designteamet har gjort 
ett bra jobb. I nosen märks 
nya strålkastare och dimljus, 
men även grillen har fått sig 
en lätt uppfräschning. Plus i 
kanten blir det för att dör-
rarna går hela vägen ner och 
omsluter trösklarna, vilket 
gör att man inte blir skitig 
om byxbenen när man ska ta 
sig i och ur bilen. Även bak-
en har fått sig ett lyft och här 

hittar vi bland annat nya ly-
sen men själva bakrutan med 
den lilla vingen på toppen 
känns igen. Kia Sorento har 
blivit nästan en decimeter 
längre än tidigare samtidigt 
som axelavståndet har dra-
gits ut åtta centimeter. 

Det har bidragit till bättre 
bensträckarmöjligheter men 
även ett större bagageut-
rymme. Interiören bjuder på 
en helt ny instrumentpanel 
och i mitten trånar en stor 
pekskärm. Ordet ”stor” kan 
samfatta hela bilen och för 
att underlätta exempelvis 
trånga passager så finns ett 
kamerasystem som ger en 
helhetsbild runt bilen och 
allt visas live i kupén. 

Att bestämma vad du vill 
ha under huven är inget svårt 
val. Det finns nämligen bara 
ett motoralternativ och det 
är den populära turbodieseln 
på 200 hästkrafter. 

Förbrukningen ligger 
på 0,61 liter milen medan 
koldioxidutsläppet landar 
på 174 gram. Men trots sin 
storlek är nya Kia Sorento 
lätthanterlig ute i trafiken 
och färden sker väldigt mjuk 
och bekvämt. Några direkta 
terrängegenskaper existe-
rar inte trots det faktum att 
koreanen är utrustad med 
automatisk fyrhjulsdrift. 
Detta betyder kort och gott 
att bilen är framhjulsdriven, 
men vid behov så kopplas 
bakhjulen in. 

Undrar du över priset? 

Tja, vi med. Det är inte till 
hundra spikat ännu, men 
räkna med att en välfylld Kia 
Sorento går loss på 400 000 
kronor. De tyska konkur-
renterna är betydligt dyrare 
och det finns faktiskt ingen 
anledning att ens snegla på 
dessa. 

Tredje generationens Kia 
Sorento uppfyller nämligen 
de flestas önskningar. Staffan Swedenborg 

Jenny Nilsson

 

Tredje gången gillt för Kia Sorento

KIA SORENTO 2,2 CRDI AWD BUSINESS

Tekniska data för Kia Sorento 
2,2 CRDi AWD Business 

Motor: 4-cyl dieselmotor. 
Max effekt: 200 hk vid 3 800 
varv/min. Max vridmoment: 
441 Nm mellan 1 750-2 750 
varv/min. 

Kraftöverföring: Motorn fram, 
fyrhjulsdrift. 6-växlad man.

Bromsar: Skivor fram och 
bak. ABS. Antispinn/sladd.

Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-
stånd 278, längd 478, bredd 
189, höjd 169.

Prestanda:  
Toppfart 203 km/h. Accelera-
tion 0-100 km/h 9,0 sek.

Förbrukning/Miljö: 6,6 liter 
per 100 km under blandad 
körning. CO2: 174 g/km. 

Pris: Ca 400 000 kronor. 

Tredje generationens Kia Sorento är på väg ut och den gör ingen besviken.

En mycket trevlig interiör 
väntar i kupén.
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FRÅN URKRAFT
TILL LIVSKRAFT

Genom att låna kraft från naturen ger vi din vardag den 

perfekta temperaturen. Våra produkter tar tillvara 

den lagrade solenergin i marken och värmer upp eller 

svalkar ditt hem med hänsyn till både plånbok och miljö.  

Vi kallar det ENERGY FOR LIFE.

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

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

Lorensson VVS Teknik AB
0768-33 74 01

ÄLVÄNGEN

NYGÅRD. Tunge Fiber 
har hållit medlemsmöte.

Ett hundratal perso-
ner kom till Alegården i 
onsdags.

– Mötet beslutade att 
uppdra åt styrelsen att 
fortsätta arbetet med 
projektering av fiber-
nät, förklarar styrelsele-
damot Magnus Gustafs-
son.

Tunge Fibers Ekonomiska 
Förening har i dagsläget 170 
medlemmar, men fler är på 
väg in.

– Desto fler vi är, desto 
lägre blir investeringskost-
naden för varje hushåll. Som 
läget är nu beräknar vi kost-
naden till 18 000-20 000 per 
medlem, säger Magnus Gus-
tafsson.

– Vår ambition är att byg-
ga, äga och driva en fiberför-
ening som garanterar snabb 
och säker infrastruktur inom 

tv, telefon, larm och interne-
tabonnemang.

Hur kommer arbetet 
att fortgå?

– Nu handlar det om att 
skriva mark- och anslut-
ningsavtal. Vår förhoppning 
är att projektet ska vara klart 
i slutet av nästa år. 

Hur upplevde du med-
lemsmötet?

– Det råder en väldigt 
positiv anda, många som 

vill vara med och hjälpa till. 
Styrelsen sammanträder var-
annan vecka med en mycket 
driven ordförande i Tommy 
Lindgren. Därutöver har vi 
ett antal olika grupper som 
jobbar med specifika områ-
den inom ramen för projek-
tet, avslutar Magnus Gus-
tafsson.

JONAS ANDERSSON

Projektering av fibernät i Tunge

Tommy Lindgren, ordförande i Tunge Fiber Ekonomiska Fören-
ing, och kommunens bredbandssamordnare Per Persson.

BJÖRBÄCK. Gödseltiden 
är här.

Många reagerar häf-
tigt och går till verbal 
attack mot kommunens 
lantbrukare.

– Det har skett en 
attitydförändring hos 
allmänheten på senare 
år, hävdar Sven-Ingvar 
Johansson bestämt.

Sven-Ingvar Johansson har 
drivit eget jordbruk sedan 
1980. Han fick ta över rö-
relsen efter sin pappas död. 
Sven-Ingvar håller på med 
djurskötsel och växtodling.

– Totalt rör det sig om 120 
djur i olika storlekar.

Nu börjar växtodlarsä-
songen och det första som 
lantbrukaren behöver göra 
är gödselkörning.

– Det råder gödselförbud 
1 november-1 mars. Nu gäl-
ler det att komma ut så fort 
som möjligt, dels för att ge 
näring till växterna och dels 
för att inte smutsa ner grö-
dan som växer, förklarar 
Sven-Ingvar.

Det är emellertid många 
som har synpunkter och ut-
trycker sitt missnöje över 
lantbrukarnas gödselkör-
ning. Sven-Ingvar och hans 
kollegor får inte sällan ta 
emot verbala attacker från 
upprörda alebor.

– Nyligen var det en bil 
som stannade och ut gick 
föraren och skrek: Skitgris! 
Det går väl an, men när folk 
börjar skälla på min fru så 
har det gått för långt.

– Det har skett en radikal 
attitydförändring. Förr var 
vi mångdubbelt fler lant-
brukare i Ale och då fanns 
en helt annan acceptans för 
vår verksamhet. Då visste 
folk vad det handlade om 
och gödseldoften var något 
som hörde våren till, säger 
Sven-Ingvar Johansson, som 
har åkermark i Grunne, Ris-
hed och Älebräcke.

Har förståelsen hos 

allmänheten försvunnit 
menar du?

– Jag vill inte dra alla över 
en kam, absolut inte! Käns-
lan är dock att det är betyd-
ligt fler som har synpunkter 
på hur vi sköter vårt arbete 
idag. Vill vi inte ha jordbruk 
i Ale? Det är ju trots allt vårt 
kretslopp som tillgodoses. Vi 
använder oss inte av några 
kemikalier vid gödselkör-
ning och då får man stå ut 
med den lukt som uppstår 
för en kort period.

Du verkar upprörd?
– Snarare lite frustrerad. 

Dåliga avräkningspriser och 
tuffa ekonomiska villkor är 
en sak, det är fler företagare 
som upplever en sådan var-

dag. Däremot är det tråkigt 
när människor blir hotfulla 
och att det i många fall sker 
anonymt. De som undrar 
över något får mer än gär-
na ta kontakt med mig, men 
lämna övriga i familjen ut-
anför mitt arbete, avslutar 
Sven-Ingvar Johansson.

JONAS ANDERSSON

Lantbrukare får skit när de gödslar

Sven-Ingvar Johansson, lant-
brukare från Björbäck, får 
utstå många verbala attacker i 
samband med gödselkörning.
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Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

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

EKOLOGISK KIWI
ICA I love eco. Italien. 90 g. Klass 1.

Jfr pris 37:00/kg.

10:-
3 för

PLOMMONTOMATER
I ASK

ICA. Spanien. 500 g. Klass 1.
Jfr pris 30:00/kg.

15:-/st

Håkan Fällman är köttexpert. 
Här ger han tips om hur man får ut 
mesta möjliga av sina köttbitar.

Vad bör man tänka på när man 
tillagar lamm?
– Ungt lammkött bör tillagas med för-
siktighet. Smakerna är fi na och goda 
och kan lätt försvinna om man kryddar 
för mycket.

Håkan Fällman
HÅKAN FÄLLMAN är ICAs egen kött-
expert. Han har arbetat med kött hela 
sitt liv och vet precis hur dina råvaror 
bör se ut, hanteras och tillagas.

 KRUBSALG I LLIS 
   .rekams akilO   .g 042–012   .abbA 

   .gk/17:53–52:13 sirp rfJ
Max 1 köp/hushåll.  

 15  k     
röf  2 

 CHEDDAR, 
LAGRAD OST 

 ,%23 raddehC   .g 0041–064 aC   .ellibivK 
    .%82–71 ratso edargaL  

Max 2 köp/hushåll.  

 69  k    gk/ 

Kortpris

 FLÄSKYTTERFILÉ  
    .g 0001 aC   .egirevS gnurpsrU 

  gk/ 

 TSUMKSÅP 
     .lc 041   .senraketopA 

   .tnap+ retil/75:3 sirp rfJ
Max 2 köp/hushåll.  

 5  k    tnap+ 

FÄRSKPOTATIS 
I PÅSE

ICA. Israel. 900 g. Klass 1.
Jfr pris 11:11/kg.

10k ts/ 

DU SKAPAR
PÅSKEN! Matglädje 

varje dag!

Din matglädje är viktig för oss!
Vår butik är kvalitetscertifi erad. Det betyder att vi hanterar våra varor på ett 
omsorgsfullt och korrekt sätt enligt svensk standard för livsmedelshantering.

Ale Torg

DU SKAPAR
PÅSKEN!

Bjud in till en personlig påsk – våra bästa recept på ica.se SKIVAD LAX
ICA. 200 g. Kallrökt, Rimmad, gravad.

Jfr pris 150:00/kg.
Max 2 köp/hushåll.

30:-/st

Kortpris

LAMMSTEK
Ursprung Nya Zeeland. Ca 1200 g.

Nätad.

119:-/kg

VISPGRÄDDE
Arla. 3 dl.

Jfr pris 30:00/liter.

18:-
2 för

Håkan Fällman är köttexpert. 
Här ger han tips om hur man får ut 
mesta möjliga av sina köttbitar.

Vad bör man tänka på när man 
tillagar lamm?
– Ungt lammkött bör tillagas med för-
siktighet. Smakerna är fi na och goda 
och kan lätt försvinna om man kryddar 
för mycket.

Håkan Fällman
HÅKAN FÄLLMAN är ICAs egen kött-
expert. Han har arbetat med kött hela 
sitt liv och vet precis hur dina råvaror 
bör se ut, hanteras och tillagas.
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NÖDINGE. Från härtagna 
trälar, ‘utlenske män’ 
och vallonsmeder till 
arbetsinvandrare och 
flyktingar.

Det är rubriken för 
tisdagens föreläsning 
med tv-profilen Dick 
Harrison.

Arrangemanget äger 
rum i Ale Kulturrums 
teatersalong.

Dick Harrison är professor i 
historia och medverkar ofta 
som historisk sakkunnig i tv 
och radio. 

– Dick är en entusiasme-

rande talare, intressant att 
lyssna på, säger Sofie Pheif-
fer Rittfeldt, kultursamord-
nare i Ale kommun.

Migrationens betydelse 
för Sverige utgör grunden 
för Dick Harrisons föreläs-
ning i Nödinge. Han kom-
mer att berätta om samhäl-
lets utveckling i ett historiskt 
perspektiv fram till idag.

Biljetter till föreläsning-
en, som arrangeras av Stu-
dieförbundet Vuxenskolan 
och Hembygdsrörelsen till-
sammans med Ale kommun, 
finns att köpa på biblioteket 
eller via kommunens hem-
sida.

Sofie Pheiffer Rittfeldt 
passar också på att slå ett slag 
för ”semestra hemma-bus-
sen”, som återkommer sön-
dag 19 april. Guidning och 
fika ingår.

– Då kommer vi att åka till 
Skepplanda gravfält, vidare 
till hällristningarna i Alvhem 
och sedan avsluta med en 
två kilometers promenad i 
Prästalundsstigen.

Även till detta evenemang 
går det att köpa sin biljett 
på Ale bibliotek respektive 
kommunens hemsida.

JONAS ANDERSSON

SKOTTLAND. Lunne-
fågel bärandes på en 
blomstergåva fångade 
juryns hjärtan i “Scot-
tish Nature Photograp-
hy Awards”.

Johan Siggesson 
boende på Malta, men 
ursprungligen från Äl-
vängen har tilldelats ti-
teln Årets Naturfotograf 
i Skottland 2014 för 
bilden, “I am sorry…”. 

Han tog den på en 
resa till en liten ö norr 
om skotska fastlandet.

Domare Lorne Gill, Niall 
Irvine, Neil McIntyre och 
Colin Prior valde vinnaren 
från över två tusen bidrag till 
tävlingen som omfattar djur-
liv, landskap, miljö, botanis-
ka och abstrakta motiv.

– När jag såg den här 
lunnefågeln på Fair Isle, 
kunde jag inte motstå att le 
och tänka att han måste ha 
någon form av dold agenda. 
Han såg så mänsklig ut med 
blomman i näbben. Precis 
som om han gjort något han 
inte var så stolt över och är 
nu på väg hem för att be om 
förlåtelse, berättar Johan 
Siggesson.

– Jag är naturligtvis glad 
och stolt att vinna den här 
utmärkelsen. Det är en stor 
ära att väljas ut av sådana er-
farna och välrenommerade 
jurymedlemmar bland den 
hårda konkurrensen. Även 
om jag rest en del i mitt liv så 
är det först nyligen som jag 

upptäckt den fantastiska na-
turen och det rika djurlivet 
i Skottland. Jag har besökt 
Skottland fyra gånger under 
de senaste två åren och jag 
hoppas kunna åka tillbaka 
snart igen. Denna nyutveck-
lade kärlek till Skottland gör 
denna utmärkelse ännu mer 

inspirerande, säger Johan 
Siggesson.

En utställning av de vin-
nande bilderna från alla täv-
lingskategorier kommer att 
turnera Skottland från och 
med juli 2015 och kommer 
att publiceras i en årsbok i 
sommar.

Årets naturfotograf i Skottland 
kommer från Älvängen

Johan Siggessons vinnande bidrag – “I’m sorry...”.
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Dick Harrison föreläser i Ale Kulturrum, tisdagen den 7 april.
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Tv-profil föreläser i Nödinge

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

kr
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g

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.
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NÖDINGE. Mellangår-
dens förskola fyllde 25 
år i torsdags.

Samma dag bytte 
verksamheten namn.

Rödklövergatans 
förskola invigdes på 
högtidligt sätt med 
bandklippning.

Idén till namnbyte skedde 
för ett par år sedan och i 
samband med 25-årsjubileet 
ansågs tillfället vara det rätta.

– Nu är det Rödklöverga-
tans förskola som gäller, sä-
ger förskollärare Karin Lah-
tela som varit verksamheten 
trogen sedan 2002.

– Periodvis har det varit 
fem avdelningar, nu är det 
fyra. Vi har 72 barn fördela-
de på avdelning Myran, Sni-
geln, Humlan och Fjärilen, 
två yngre- och två äldreav-
delningar.

Vad tycker du personi-
fierar er förskola?

– Harmoni! Det är en 
framåt och aktiv personal, 
som är engagerade i sitt ar-
bete och barnen som går här. 

Någon särskild inrikt-
ning?

– Inte annat än att vi job-
bar mycket med språket. Nu 
har vi ett språkprojekt ihop 
med Starrkärrs förskola och 
Ale bibliotek.

25-årsjubileet firades med 
drop in där alla som gått el-
ler arbetat på förskolan var 
välkomna. Avdelningarna 
hade hjälpts åt med att baka 

rulltårta.
– En annan höjdpunkt var 

lunchen där barnen bjöds på 
riktig festmåltid med rostbiff 
och potatisgratäng och där-

efter glass med maräng och 
chokladsås. Det blev således 
ett ordentligt kalas, avslutar 
Karin Lahtela.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. En oenig Ut-
bildningsnämnd fattade 
i tisdags beslut om en 
ny skolorganisation.

Majoritetsgruppens 
förslag klubbades ige-
nom.

Beslutet innebär bland 
annat att Tingbergssko-
lans högstadium i Lödö-
se stänger till hösten.

Protestlistor från allmänhet-
en och starka reaktioner från 
oppositionen hjälpte inte. 
När Utbildningsnämnden 
sammanträdde på tisdags-
eftermiddagen togs beslut 
om att stänga de tre bysko-
lorna; Hjärtum, Nygård och 
Västerlanda för årskurs F-3 
höstterminen 2016. Ting-
bergsskolans högstadium 
stänger redan till hösten. 
Majoritetsgruppens un-
derlag ”Kvalitetshöjning i 
Lilla Edets kommuns ut-
bildningsverksamhet” och 
”Högstadieorganisationen i 

Lilla Edets kommun” låg till 
grund för beslutet.

Beslutet innebär att Lilla 
Edets kommun ska satsa på 
fyra skolområden från och 
med hösten 2016:

• Fuxerna F-9
• Ryrsjön F-6
• Lödöse F-6
• Ström F-6.
Beslutet innebär en för-

ändring av skolorganisatio-
nen enligt följande:

• Årskurs F-3, Nygårds-
skolan flyttas över till Ting-
bergsskolan

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

• Årskurs F-3, Väster-
landaskolan överförs till 
Strömsskolan

• Årskurs 7-9, Tingbergs-
skolan överförs till Fuxerna-
skolan från och hösttermi-
nen 2015.

Moderaterna, Miljöpar-
tiet och Centerpartiet kom-
mer att överklaga beslutet.

JONAS ANDERSSON

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

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

SE HELA KAMPANJEN PÅ
SKANSKABYGGVAROR.SE

FRAKTFRI 
HEMLEVERANS

Endast exp. avgift 195:- tillkommer

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

VI FÖRLÄNGER UTERUMSKAMPANJEN!

Beställ senast 4 maj 
och vi ger dig

UPP TILL

35%
RABATT

mot ord. pris

I kreativa och inspirerande miljöer bjuder vi in dig att botanisera i vårt sortiment. Välkommen!KLÄM & KÄNN PÅ VÅRA PRODUKTER!KLÄM & KÄNN PÅ VÅRA PRODUKTER!

Fristående uterum, grundbehandlade 

stommar, m.m. För alla nyheter se 

skanskabyggvaror.se

Utbildningsnämndens beslut innebär att Tingbergsskolans hög-
stadium stänger till hösten.

– Och passade
på att byta namn

Förskola firade 25 år

Tingbergsskolans
högstadium stänger

Jubileumsfirande och namnbyte. I torsdags fyllde Mellangårdens förskola 25 år och passade sam-
tidigt på att byta namn till Rödklövergatans förskola.
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©

Tio rätta lösningar belönas med varsin 
trisslott. Vi vill ha din lösning senast 13/4.  
Vi publicerar vinnarna vecka 16. 
Märk kuvertet "Påskkryss" 
och skicka korsordet till: 

Alekuriren
Göteborgsvägen 94 446 33 Älvängen

Namn:

Adress:

Tel:

Vinn en trisslott!



Killarna kämpade tappert 
hela tiden. Både Kasper 
Bredvad-Jensen och Alex 
Altamirano hade möjlighe-
ter att vinna matcher men 
de fick ge sig i de avgörande 
lägena. 

I den andra matchen för 
dagen fick Bohuskillarna 
en mardrömsstart. Först 
fick Jonathan Grob ge sig 
med 3-1 i set i sin match 
och efter det fick även Alex 

Altamirano ge sig, med 
3-0. Trots denna inledning 
repade grabbarna mod och 
studsade tillbaka i dubbeln 
som man enkelt vann med 
3-1 i set.

Nu levde matchen vidare 
och när sedan Jonathan 
Grob gick och vann sin 
singel (en stenhård femseta-
re) var ställningen lika och 
den sista singeln blev helt 
avgörande. Tyvärr fick inte 

Alex Altamirano det lilla flyt 
som behövdes, utan fick ge 
sig efter en härlig tillställ-
ning över fem set.

– Killarna har gjort fina 
framsteg i år. Man måste 
betänka att det är första året 
de spelar seriespel, avslutar 
Ann-Charlotte.

Jan Johansson
Bohus IF bordtennis
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BASKET

HANDBOLL

FOTBOLL

INNEBANDY

HU14
Ale Basket F01 - Borås Basket    47 - 51
HU13
Ale Basket - Uddevalla BF             73 - 40
HU17
Ale Basket - Kortedala BBK          74 - 71

Division 4 Göteborg, dam
Ale HF – Orust HF 21-8 (10-4)
Mål: Johanna Sjöholm 6, Sandra 
Dahlqvist 5, Amanda Franzén 3, Malin 
Franzén 2, Therése Alenmo 2, Jennie 
Sandberg, Josefin Sjöholm och Hannah 
Forsell ett vardera.
Matchens kurrar: Johanna Sjöholm 2, 
Sandra Dahlqvist 1.
Kommentar: Ale HF:s damer avslutade 
en fanstatisk säsong med storseger över 
Orust. Säsongen har gett 14 segrar. Laget 
har fått ett stort och välförtjänt själv-
förtroende. Nu får klubben avvakta och 
se om det bli ett eller två lag som går 
upp i division 3 nästa säsong. Hur som 
helst skall det bli mycket spännande att 
fortsätta följa damernas framfart. 

Träningsmatcher
Ahlafors IF – Kållereds SK 3-1 (2-0)
Mål AIF: Moha Razek, Johan Elving, 
Tobias Bratt.

Skepplanda BTK – Skärhamns IK 0-1 
(0-0)

Älvängens IK – Lödöse/Nygård 1-1
Mål ÄIK: Egli Zaimi.

Dam
IFK Örby – Skepplanda BTK 4-1
Mål SBTK: Lotta Hillebjer.

Lödöse/Nygård – Arentorp/Helås 
1-1
Mål LNIK: Wilma Karlsson.

P15 Klass 2B
Qviding FIF – Nol/Ahlafors 1-4
Mål N/A: Manuel Storck 2, Vlada Ilic 2.

Kval till division 1
Tvååker – Surte IS IBK 4-2
Mål SIS: Linda Karlsson, Katja Kontio. 
Matchens kurrar: Nathalie Hjertberg 3, 
Jonna Leek 2, Jessica Ljunggren 1.

Division 3 Göteborg
Surte IS IBK – FBC Lerum 4-8 
(2-2, 1-2, 1-4)
Mål SIS: Mathias Larsson, Pontus Jons-
son, Daniel Dahlman, Juha Hinkkanen.
Matchens kurrar: Patrik Adolfsson 3, 
Almir Mehmedagic 2, Mathias Larsson 1. 

Västra Frölunda – Ale IBF 9-10 
(3-3, 2-4, 4-3)
Mål Ale: Fredrik Herlogsson 3, Mattias 
Hansson 2, Robbin Carlsson 2, Martin 
Eriksson, Rasmus Nordgren och Mattias 
Hansson 1 vardera. Matchens kurrar: 
Fredrik Herlogsson 3, Mattias Hansson 2, 
Rasmus Nordgren 1.

Burås IK 22  99 56
IBF Älvstranden 22  98 56
Ale IBF 22  5 41
Myggenäs IBK 22  23 36
Surte IS IBK 22  15 36
FBC Lerum 22  -3 35
IBK Walkesborg 22  -6 34
Partille IBS 22 -28 28
Herrestads AIS 22 -21 22
Pixbo Wallenstam 21 -30 16
Västra Frölunda 22 -79 16
IBF Göteborg 21 -73 3

Vid tisdagens partävling i 
Alvhem deltog 8 par. Medel 
var 84 poäng och följande 
par placerade sig över medel:
1. Conny Törnberg/Åke Wänström        96 
2. Lilly Karlbom/Curt Nilsson               91 
3. Arnold Ivarsson/Kåge Samuelsson, 
Elsa Persson/Rikard Johansson            85

BRIDGE

FOTBOLL I ALE

Tor 2 april kl 19.00
Forsvallen
SBTK dam – Näset

Fre 3 april kl 12.00
Forsvallen
Skepplanda – Ödsmål

Mån 6 april kl 13.30 
Forsvallen 
DM
Skepplanda – IFK Skövde

Mån 6 april kl 15.30
Älvevi
Älvängen – Nol

Mån 6 april kl 16.00
Forsvallen
SBTK dam – Åsa

BOHUS. Surte hade 
hoppats få sätta en 
värdig punkt på klub-
bens bästa säsong på 
herrsidan.

Istället blev det 
förlust hemma mot FBC 
Lerum.

– Luften gick ur oss 
efter förlusten mot Ale 
IBF och vi orkade inte 
ladda om, konstaterar 
tränare Tobbe Eng-
ström.

Så var det dags att summe-
ra årets innebandysäsong. 
Trots två avslutande förlus-
ter är det ändå en angenäm 
läsning för Surte IS IBK att 
läsa sluttabellen. En femte-
plats redan första året impo-
nerar.

– Alla vet ju dessutom 
hur otroligt nära vi var att 
ta tredjeplatsen. Förlusten 
mot Ale kommer ta tid att 
smälta. Vi är minst lika bra 
som de, men belönas inte 
med en enda poäng. Det 
känns tungt. Mot Lerum var 
vi inte mentalt förberedda. 
Besvikelsen från derbyt satt 

fortfarande i, så det är inget 
att säga om. De vann rättvist, 
säger Tobbe Engström.

Matchen mot Lerum var 
bara 43 sekunder gammal 
när Surte tagit ledningen 
med 2-0. Glädjen blev dock 
kortvarig och innan perio-
den var över hade Lerum 
kvitterat. Gästerna var sedan 
i förarsätet, men det dröjde 
till slutminuten innan Surte 
var helt avhängt.

Saknade det lilla
– Lerum var bättre, men fak-
tum är att vi länge bara var 
något mål bakom. Det kän-
des dock hela vägen att vi 
inte skulle förmå att vinna. 
Vi hade inte det lilla extra 
som krävs, menar han.

Arbetet med att utvärdera 

säsongen och dra upp rikt-
linjerna för nästa år är redan 
igång. Tobbe Engström in-
formerar att ett av målen är 
att hitta en ersättare till sig 
själv.

– Killarna behöver få höra 
en ny röst för att ta nästa 
steg. För att laget ska utveck-

las är det en förutsättning att 
hitta en ledare med lite stör-
re innebandykunskaper. Den 
jakten pågår nu, säger han.

Det finns också ett antal 
frågetecken i spelartruppen.

– Jag tror nog inte att det 
blir någon massflykt, men 
alla är lite trötta och slitna 

nu. Därför tror jag att en del 
väntar med att lämna besked 
om nästa år, men ett par ny-
förvärv skulle sitta fint och 
ge laget inspiration att satsa 
vidare. 

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

I helgen som gick avslu-
tades seriespelet för Bohus 
IF:s lovande pingisung-
domar. Alla tre lagen var i 
farten. För det äldsta laget 
blev det en meriterande 
och övertygande seger mot 
lokalkonkurrenten Kungälvs 
BTK. Matchen inleddes 
med att Ludwig Jönnå vann 
sin match på ett komforta-
belt sätt. Setsiffrorna skrevs 
till 3-0. Efter detta fick 
Pontus Törn ge sig i sin 
inledande match över fem 
tuffa set. 

– Det var en stentuff 
match som kunde slutat hur 
som helst, säger Stephan 
Jönnå. 

Efter detta visade 
Bohuskillarna upp ett fint 
spelsinne och kunde enkelt 
vinna dubbeln. Detta blev 
avgörande för matchens 
utgång. Med en 2-1-ledning 
äntrade Pontus på nytt ha-
gen och denna gång visade 
upp ett härligt spel och 
vann enkelt sin match med 
3-0 och därmed var hela 
matchen avgjord. Ludwig 
gjorde sedan processen kort 
med sin motståndare och 
slutresultatet skrevs till 4-1.

I och med segern mot 
Kungälv gick man förbi 
Kungälv i serien och slutade 
på en finfin andraplats.

– Killarna har gjort stora 
framsteg i år, säger Stephan 
Jönnå.

För det yngre laget som 
ligger i klass 3 innebar hel-
gen två matcher i och båda 
matcherna blev det segrar. 
Först besegrades Rudalen 
med 3-2 och i den andra 
matchen vann man mot 

Backa med 4-1. I den första 
matchen inledde Tobias 
Skyman med att vinna sin 
duell med 3-1. Efter det fick 
Gustav Berts ge sig med 
klara 3-0. Dags för Bohus 
IF:s paradgren och självklart 
blev det seger i dubbeln. Nu 
var det liten matchboll och 
Jonas Ekström förvaltade 
detta på bästa sätt och vann. 
Segern var klar. Matchen 
avslutades med att Tobias 
Skyman fick stryk sin match. 

I den andra matchen, den 
mot Backa, inledde Bohus i 
ett rasande tempo. Gustav 
Berts och Tobias Skyman 
vann sina matcher, i båda 
fallen över fem set. Detta 
följdes upp med att enkel 
seger i dubbeln. 3-0 och 
matchen var klar. Efter det 
fick Jonas Ekström stryk och 
Tobias Skyman vann sina 
respektive singlar. Anders 
Skyman var sprudlande glad 
efter matcherna. 

– Killarna har gjort stora 
framsteg under säsong-
en och utvecklat sitt spel 
mycket. Dessa två match-
resultat innebär att laget 
hamnade tvåa i serien och 
det krävdes set räkning för 
att skilja ettan och tvåan åt. 
Tobias Skyman blev också 
seriens bästa spelare med en 
matchstatistik på 11-1.

För det andra laget som 
ligger i klass 4 blev det två 
tunga förluster, dels 0-5 mot 
Askims BTK, dels 2-3 mot 
Hålta IK. 

– Förlusten mot Askim 
var bara att ta. De vann 
serien i stor stil, säger 
Ann-Charlotte Bred-
vad-Jensen. 

Stark avslutning av BIF:s pingisungdomar

Surte satte punkt med en förlust
– Jakten på en ny tränare är redan igång

Division 3 Göteborg
Surte IS IBK – FBC Lerum 4-8

INNEBANDY

Nej, det gick inte! Surte IS IBK förlorade även årets sista match, men kan ändå ta ledigt med ett 
gott betyg efter debuten i division tre. En femteplats blev det till sist.

Tobbe Engström, en tränare 
med synpunkter, men nu vill 
han gärna att någon annan tar 
över i Surte.

- ÄLSKA HANDBOLL

www.laget.se/alehf

HANDBOLLENS DAG
ONSDAG 15 APRIL 

Start kl. 17.00

Mer info får ni av era ledare...

Matchsponsorer:

Älvängen EL FIXARNA I ALE
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Syns
du inte?
Alekuriren
hjälper dig!
Digitala eller
tryckta medier?

Glansiga broschyrer
eller rörliga banners?

Hemsida eller
kundtidning?

Ring till oss
0303-74 99 40

alekuriren.se



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.

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

 

                                                                                             

  

 
  

 

Omhändertagande fotvård för alla  

www.fotalvan.se 

 

 För att dina fötter är värda det bästa 

0707-53 51 13 

 
Göteborgsvägen 94 

Älvängen 
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www.fotalvan.se
Ulla Krafft 

Medicinsk Fotterapeut 

                                                                                                                                                                                        

53 51 13

Göteborgsvägen 94

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ulla KrafftUlla Krafft
 

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

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:-

Välkommen att
 höra av Er

076-279 22 12
072-304 30 13

Elinstallationer

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

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



Tobbe klar för AIF
ALAFORS. En knapp 
månad före avspark 
gör Ahlafors IF klart 
med säsongens tyngsta 
värvning.

Ordinarie ÖIS-backen, 
Tobias Bratt, har 22 år 
ung bestämt sig för att 
trappa ned.

–  Jag vill ge juridik-
studierna en ärlig chans 
och då passar Ahlafors 
IF i trean perfekt, säger 
den kortväxte mitt-
backsgeneralen.

Det är ett nyförvärv som 
heter duga. Tobias ”Tobbe” 
Bratt har drillats i den blå-
vita akademin och utvecklats 
tillsammans med succéspela-
re som Sam Larsson och Joel 
Allansson. När de etablerade 
sig i IFK Göteborgs A-trupp 
tog Tobbe klivet till Örgryte 
IS i superettan. Det blev två 
säsonger i den rödblå dräk-
ten.

– Jätteroliga år i en fin 
klubb med härlig gemen-
skap. Jakob Lindström är 
jag bra kompis med, så det 
är klart att jag har hört en 

del om Ahlafors IF. När jag 
inte kom överens med ÖIS 
om en fortsättning frågade 
Jakobs brorsa ”Jonte” om jag 
inte var sugen på gulsvart. 
Jag hade då bestämt mig för 
att satsa seriöst på juridik-
studierna, men tre gånger i 
veckan är ju inga problem, 
säger Tobbe som tränade 
upp till nio pass i veckan un-
der gymnasiet.

Sagt och gjort. Tobias 
Bratt hängde med till Sjöval-
len och föll pladask.

– Vilken arena! Det är all-
svensk standard och allt runt 
klubben är hur proffsigt som 
helst. Jag är riktigt impone-
rad.

Hur känns standarden i 
truppen?

– Det ser bra ut. Vi har 
både rutinerade pjäser att 
flytta runt på och unga ta-
langer som konkurrerar om 
en plats. Det finns flera al-
ternativ på många positio-
ner. Det kan bli väldigt bra 
om vi får ihop det, svarar 
Tobbe ödmjukt.

Han gör ingen hemlighet 
av att han ser sig själv som en 
mittback. Det är där han har 
tjänstgjort de senaste åren, 

sina 174 cm till trots. Förra 
årets spelade han 17 av 26 
matcher i division ett från 
start.

–  Jag är mest naturlig i 
rollen som mittback, men 
kan spela ytterback. Min 
längd kompenserar jag med 

att röra mig snabbare än 
motståndarna. Det handlar 
om att vara rätt placerad.

Jämfört med att satsa i 
ÖIS är steget till trean en 
nedtrappning, men riktigt så 
vill inte Tobbe se det.

– När jag väl är här vill jag 

vinna matcher. Nu är det full 
satsning med AIF som gäller 
fast på den nivån vi är.

Årsfärske tränaren och 
tidigare spelaren Michel 
Berndtsson-Gonzales kan 
inte nog uttrycka sin glädje 
över nyförvärvet.

– Det är en skolad fot-
bollsspelare som höjer nivån 
och inte minst konkurren-
sen ytterligare om platserna, 
men framför allt är det en 
helt suverän kille.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

– Rödblå ÖIS-back 
förstärker gulsvart

TOBIAS BRATT

Ålder: 22
Bor: Göteborg
Moderklubb: Qviding
Klubbar: IFK Göteborg och 
Örgryte IS.
Gör: Studerar juridik på 
Göteborgs universitet
Utanför fotbollen: ”Hänger 
med barndomskompisarna 

och äter gott”.
Styrka: Snabb och posi-
tionssäker.
Svaghet: ”Vänsterdojan kan 
bli något vassare”.
Favoritlag: ÖIS och Barce-
lona.
Förebild: ”Puyol när han var 
aktiv”.

Tobias Bratt är den rödblå mittbacken som gått den blåvita fotbollsakademin, representerat ÖIS A-lag under två säsonger, men som 
nu bestämt sig för den gulsvarta tröjan på Sjövallen. Tobbe blir en finfin förstärkning vittnar spelare och ledare om.
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Callaway HEX Diablo

149:- /dussin  
(Ord. pris 249:-)

Black Owl Golf  
One-Click II

1.299:- 
(Ord. pris 1.995:-)

Callaway X-Series N415

2.999:-  
6 järn, stålskaft, herr

3.499:-  
6 järn, grafitskaft, herr + dam

Säsongstart 11–12 april!

ALE GK
Telefon 0303-33 60 33    
henning.lundstrom@golfstorepro.com  

Öppet: kl. 9.00–15.00

Surtes damer kvalade bort sig

Kvalförlusten går att komma över. Surte IS IBK:s damer har motsvarat förväntningarna och andra-
platsen i serien är en prestation. Annika Korsbo och kamraterna kan ta vila med gott samvete.

TVÅÅKER. En lång sä-
song är över.

Surtes damer föll i 
två kvalmatcher mot 
Tvååker.

– De var skickliga, 
men vi gav dem en 
match, summerar assis-
terande tränare, Kent 
Hjertberg, returmötet.

Varje match är en egen his-
toria, men just returmötet 
i kvalet till division ett blev 
ytterst speciellt för Surtes 

innebandydamer. Den evige 
lotsen, huvudtränaren sedan 
urminnestider, Tommi Pa-
sanen, gjorde något så ovan-
ligt som att kasta in handdu-
ken. Influensan satte stopp 
för ett äventyr till Tvååker.
Det blev istället assisterande 
tränaren, Kent Hjertberg, 
som  fick hålla ihop ett sar-
gat Surte. Av de ordinarie 
spelarna saknades Carolina 
Björkner, Jenni Tikkanen, 
Sofie Carlsson och Emma 
Asplund.

– Just i ett kval är rutin 
en viktig egenskap och med 
”Carro” borta saknar vi en 
väldigt viktig ryggrad för 

oss. Jag tycker ändå att vi 
står upp och bjuder mot-
stånd. Tvååker förvaltar 
sina chanser lite bättre och 
lyckas också göra det svårt 
för oss att komma till lägen, 
säger Kent Hjertberg.

Surte kröp närmare i 
mittperioden och hade bara 
ett mål upp inför slutperio-
den.

– De kontrade in 3-1 i 
början av tredje och kunde 
kontrollera matchen. Vi slu-
tar tvåa i serien och gör två 
bra kvalmatcher. Det blev 
en bra säsong, avslutar Kent 
Hjertberg. 

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Kval till div 1 damer
Tvååker – Surte IS IBK 4-2
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NOL. Ale Kampsports-
huset IF tillhör kom-
munens mest anonyma 
föreningar.

Årets elitsatsning 
ser ut att ändra på den 
saken.

Det blev två guld och 
fyra silver i Västerås.

Kampsportsföreningen bild-
ades egentligen redan i juli 
2011 och är idag inriktat 
på MMA, men vägen till en 
match i den yttersta discipli-
nen är lång. Det blir istället 
mest att tävla i någon av de 
andra grenarna. I Sanshou 
som påminner om kick-
boxning med judokast har 
Kampsportshuset rönt stora 
framgångar i år. 

– Vi bestämde oss för att 
satsa på de som verkligen vill 
något. Det gjorde att motio-
närerna fick stå åt sidan. Nu 
är vi tre instruktörer på tolv 
elever och det blir mer rätt-
vist. Idag kan vi erbjuda alla 
en seriös träning, säger en av 
eldsjälarna, Saman Fattah.

Utdelningen lät inte vänta 
på sig. För ett par veckor se-
dan blev det rena medaljreg-
net över klubben i en tävling 
i Västerås. Två guld och fyra 
silver.

– Det är resultatet av bra 
träning och mycket talang. 
Vi kör två organiserade pass 
i veckan och träningarna är 
variationsrika. Det är allt 
från boxning och brottning 
till judokast och karate. Oav-
sett om du har en skada eller 
värk så kan du alltid träna 
någon del av kroppen, säger 
Saman Fattah.

Att ägna sig åt kampsport 
innebär också att vika sitt liv, 
åtminstone tillfälligt, åt att 
lyssna på kroppen.

– Mycket handlar om dis-
ciplin. Ska du nå framgång 
måste du vara noggrann med 
dina förberedelser. Är du 
inte det kommer din mot-
ståndare att utnyttja det. Att 
festa under en uppbyggnad 
och träning inför en tävling 
förstör allt. Kroppen måste 
vila under återhämtningen. 
När du går in i ringen är du 
ensam och då måste du kun-
na lita på dig själv. I Sverige 
tävlar vi dock under säkra 
omständigheter och på vår 
nivå har vi dessutom myck-
et skydd. Hjälm, munskydd, 
handskar och suspensoar, 
säger Saman Khosravi som 
har sitt ursprung i karate.

Att kampsport skulle vara 
mer skadebenäget än andra 
sporter håller instruktörerna 
i Kampsporthuset inte med 
om.

– Jag har spelat mycket 
fotboll och kan bara konsta-

tera att jag var mer skadad 
då, säger Saman Fattah.

Under 2015 vill klubben 
att de aktiva får chansen att 
träna och tävla maximalt.

– De behöver erfarenhe-
ten för att kunna gå in i lite 
större tävlingar nästa år. Jag 
tror på sikt att flera av våra 
aktiva ska kunna bli åtmins-
tone halvproffs, det vill säga 
bli så duktiga att de kan få 
sponsorer, säger Rymon 
Koda, en av guldmedaljö-
rerna.

Ale Kampsportshuset IF 
bedriver sin verksamhet i 
Nols brottarlokal. Ett sam-
arbete som fungerar mycket 
bra.

– Det är ju jättebra att 
lokalen kommer till använd-
ning och här finns även bra 
möjligheter att ha möten, 
säger Saman Fattah.

Tillsammans kan de job-
ba mot de fördomar som 
kampsporten ständigt möter.

– Ja, det är ofta man får 
höra att ”tränar du kamp-
sport som är så snäll?” Det 
ligger ett tungt ansvar på oss 
som instruktörer att se till att 
våra ungdomar aldrig använ-
der sina kunskaper utanför 
lokalen. Det är vi väldigt 
noga med.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– Ale Kampsportshuset IF skördar framgångar

Fyra års kamp – nu 
kommer medaljerna

Järntrio. Saman Khosravi, Rymon Koda och Saman Fattah är alla engagerade i Ale Kampsports-
huset IF som bedriver sin verksamhet i Nols brottarlokal.

Framgångsrika. I Västerås kammade klubben hem hela sex med-
aljer, fyra silver och två silver. Rohulla Rajabi, Ali Sakhi, Rymon 
Koda, Mansour Sakhi och Jonathan Hakso. Sittande: Saman 
Fattah, Saman Khosravi och Tommy Larsson. Saknas på bild gör 
Patrik Johansson.
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Sommar i Garda 
8 dagar vid Gardasjön, Italien
Hotel Palme 
Staden Garda, som delar namn 
med Lago di Garda – på svenska 
Gardasjön – är den äkta italien-
ska sommardrömmen, där den 
legendariska stämningen kan 
upplevas på en upptäcktsfärd 
genom de smala gränderna, där 
man helt plötsligt befinner sig 
som i ett måleri av sydländsk 
idyll. Här ligger ditt hotell på 
gångavstånd från staden och den 
legendariska sjön (500 meter). En 
perfekt semesterbas, om belä-
genheten är det du sätter främst.  

Pris per person i dubbelrum 

2.649:-
Pris utan reskod 2.949:-

Pristillägg 11/7-21/8: 1.200:- 
6/6-10/7 & 22/8-4/9: 700:-

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
•  7 x 3-rätters valmeny inkl. 

salladsbuffé
•  4 x rundvisning och prov-

smakningar hos lokala vin-, 
grappa- och olivolje-

    producenter samt rabatt 
vid köp av deras produkter 

•  Rum med balkong eller 
terrassAnkomst: Valfri i perioden 1-30/5, 

6/6-4/7, 8-15/8, 22-29/8 och 5/9-
17/10 samt lördagar 11/7-1/8 2015. 
 

Hotel Palme

Turistskatt EUR 1-2 per person 
och dygn. 

3 nätter från 1.149:- 
5 nätter från 1.899:- 

2 barn 0-7 år gratis.
2 barn 8-12 år ½ priset.
Max. 2 barn per rum.

Krog i Nordtyskland
4 dagar i Treia, Nordtyskland

Osterkrug Treia 
Välkommen till mysiga Nordtyskland. Hotellet har en väldigt 
inbjudande krog med öppen spis och ligger endast 21 km väster 
om Schleswig stad, där du kan börja med att uppleva Schleswig 
Domkyrka som snart är 1000 år gammal.

Ankomst: Fredagar t.o.m. 18/12 2015.

Pris per person i dubbelrum

1.599:-
Pris utan reskod 1.749:-

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

1 barn 0-5 år gratis
1 barn 6-14 år ½ priset

Vid Jyllands västkust
6 dagar på herrgård i Vemb

Hotel Nørre Vosborg ���  
I landskapet bakom Nissum Fjord, som skärmar av fastlandet från 
Vesterhavets bullrande krafter, hittar man den lilla pärlan Nørre 
Vosborg – en äkta dansk herrgårdsidyll med allt som hör till. 

Ankomst: Valfri i perioden 22/6-4/8 2015.       
Endast slutstädning. 

Pris per person i dubbelrum

2.449:-
Pris utan reskod 2.749:- 

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 2 x 2-rätters middag

Hotel Nørre Vosborg

3 nätter m. 1 x 2-rätters middag 1.499:- 

1 barn 0-5 år gratis.
2 barn 6-14 år ½ priset.

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:

2 nätter 1.149:- 
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ÄLVÄNGEN. ”Ty så äls-
kade…”.

Det är namnet på 
Sara Arvidsson Selans 
nyskrivna musikal.

På långfredag visas 
den vid två tillfällen i 
Smyrnakyrkan.

Ty så älskade – ett möte, ett 
förvandlat liv är en musi-
kal om ett möte mellan två 
människor där tro och var-
dag möts i en spännande mix 
av sång, dans och drama.

– Det handlar om två per-
soner som inte setts på länge 
varav en blivit kristen. De 
hamnar på ett kafé och uti-
från deras samtal utspelar sig 
diverse scener, förklarar Sara 
Arvidsson Selan.

Sara är uppvuxen i Äl-
vängen, men bor numera i 
Stenkullen med sin familj.

– Jag gick på gymnasiet 
i Kungälv med musikalin-
riktning, därefter blev det 
ett antal olika folkhögskolor 
innan jag kom in på Musik-
högskolan. 

Saras intresse för sång 
och musik är påtagligt. Hon 
släppte en jazz- och soulin-
spirerad skiva 2008 – ”Clear 
water”.

– Jag har alltid drömt om 
att göra en egen musikal och 
passade på under tiden som 
jag var mammaledig. Jag har 
varit kristen i princip hela 
mitt liv och jag vill få folk att 
förstå vad det innebär. Mu-
sikalen är en presentation av 
den kristna tron i stora drag, 
så som jag upplever den.

Ett 30-tal personer, från 
10 till 75 år, deltar i musika-
len. Elva låtar framförs med 
en blandning av jazz, gospel 

och ballader.
– En lite mer rockigare låt 

blir det också, att likna vid 
Carola.

Repetitionerna har pågått 
sedan januari och för Sara 
Arvidsson Selans del har det 
inneburit resor till Älvängen 
flera dagar i veckan.

– Det är hög nivå på mu-
siken och inte en renodlad 
barnmusikal. Det är fan-
tastiskt roligt och nu börjar 
man dessutom känna lite 
lagom nervositet inför pre-

miären.
Smyrnakyrkan står som 

värd för arrangemanget. Fri 
entré gäller och det är först 
till kvarn som tillämpas.

– Vi hoppas på en jämn 
fördelning av besökare på 
respektive föreställning, av-
slutar Sara Arvidsson Selan.

JONAS ANDERSSON

Jazz, gospel och ballader
– Musikal i Smyrnakyrkan

Sara Arvidsson Selan är ska-
paren till den musikal som 
visas i Smyrnakyrkan på lång-
fredag.

Sång, dans och drama i en spännande mix. Bilden är tagen i 
samband med lördagens genrep.
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ÄLVÄNGEN. Körsången 
ljöd i Equmeniakyrkan i 
söndags.

Ett 35-tal personer 
framförde sånger skriv-
na av Jan Mattsson.

– Ett arrangemang 
som blev över förvän-
tan, säger dirigent Lis-
Beth Engström.

Equmeniakyrkan bjöd in till 
nattvardsfirande med tillhö-
rande musikstund. Projektkö-
ren bestod av ett 35-tal perso-
ner, från 6 år till 85 år.

– Mässa för många var rub-
riken för denna tilldragelse, 
berättar Lis-Beth Engström.

Projektkören hade övat vid 
fem tillfällen. Det serverades 
en blandning av olika musik-
stilar; blues, reggae, country 
och gospel. Framträdandet tog 
sin början efter att pastor Leif 
Jöngren hälsat välkommen. 

– Kyrkan var fylld till sista 
plats, berättar Lis-Beth Eng-
ström.

Kören och de sju solister-
na som deltog förärades långa 
och välförtjänta applåder. 
Hyllningar framfördes ock-

så till musikerna med Dhan 
Hector i spetsen.

Mässan slutade med att kö-
ren stämde upp i ”Det är tid 
att lämna, det är tid att gå”, 
och vandrade ut sjungande. 
Många stannade och fikade 
efteråt.

JONAS ANDERSSON

Vacker körsång i Equmeniakyrkan 

Projektkören under sitt fram-
trädande i Equmeniakyrkan. 

Dirigent Lis-Beth Engström.
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FRI ENTRÉ  
 FIKA

”Ty så  
älskade...” 

- ETT  MÖTE,  ETT  FÖRVANDLAT  LIV

LÅNGFREDAGEN KL 15 & 18
SMYRNAKYRKAN ÄLVÄNGEN  

Kom och se den nyskrivna musikalen 
där tro och vardag möts i en spännande 

mix av sång , dans och drama.

MUSIKAL
av Sara Arvidsson Selan
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LÖDÖSE. I lördags bjöd 
Varvs- och Sjöfartshistoriska 
föreningen in till Lödöse 
museum. Det var en god 
tillströmning av intressera-
de som även kunde ta del 
av Rune Ekres pågående 
minnesutställning. 

I Göta älvdalen har det 
funnits uppåt 30 varv som 
föreningen har dokumente-
rat på ett föredömligt sätt. 
I Lödöse museum finns 
ett särskilt rum avdelat för 
just detta ämne. På väggar-
na finns unika bilder och 
informativa texter från de 
större varven. Visste du att 
af Chapman var praktikant 
på Lödöse varv? 

Vi började i ett hörn med 
Bohus varv och gick rummet 
runt för att avsluta med 
varven i Trollhättan och 
Vänersborg. Det tog våra 

guider Åke Karlsson och 
Stig Bratt en timma att ta 
oss med på en medryckande 
berättelse runt rummet. 
Vi fick höra om varv och 
varvsägare, älvpesar, pråmar, 
skonare och ångare som 
nu är historia. Till exempel 
att Dan Broströms första 
fartyg, Matilda, sjösattes i 
Göta älv.

Sten Östlund, fackfören-
ingsledare på Götaverken, 
föreläste utifrån sin bok 
”Götaverken till minne”.

Äntligen har Lödöse 
medeltidsmuseum fått brun 
skyltning från motorvägen 
fram till museet. Den bruna 
färgen är en känd signal som 
resenärer reagerar på. Det 
är en garanti för kvalitet.

Bo Björklund

Veckan börjar med att 
ett tiotal trotsade vädret 
och gick stavgång i Dam-
mekärr. På tisdag var det 
datakurs under Claes-Hugo 
Larssons ledning i Nol. På 
onsdag deltog ett 35-tal i ett 
studiebesök på Volvo. Man 
fick en uppskattad tur med 
Blå tåget. Alla som anmält 
sig fick inte plats. Därför 
arrangeras en ny tur i höst. 
20 stycken har redan anmält 
sig till Lena Thorén.

På onsdagskvällen deltog 
ett tjugotal medlemmar i en 
vinprovning. Uppskattad 
ledare var Claes Anders-
son. Som tema hade han 
valt portugisiska viner utan 
att veta att trettio medlem-
mar i SPF Seniorerna Ale 
åker till Portugal om en 
månad.

Fredagsvandrarna under 
ledning av Sigurd Larsen 
vandrade i Kattleberg. Efter 

att ha gått förbi Hamnen 
och Bruket besökte vi 
Kattleberg Airport. Ägaren 
Kjell Brattfors gav oss en 
intressant information av 
sin flygverksamhet. Hur 
många vet att Ale hyser ett 
flygfält? Samla ihop ett gäng 
på ett tiotal personer så kan 
ni få en timmas flygning till 
rimligt pris.

På kvällen var ett 65-tal 
på vårfest i Medborgarhu-
set. Ulf Delbro ledde en 
uppskattad quiz.

Denna vecka går vi på 
långfredagen från Nödinge 
vid tiotiden till Klädkälla-
ren. Onsdagen den 15 april 
är det mannekänguppvis-
ning i Älvängen. Tisdagen 
den 28 april kåserar Gösta 
Mårdborg och visar bilder 
på Backavik. Föranmälan 
rekommenderas.

Lennart Mattsson

NÖDINGE. Brukarrådet på 
Nödinge servicehus anord-
nade kaféunderhållning på 
våffeldagen. Festkommit-
tén i PRO Nödinge stod 
för det praktiska arrange-
manget, som uppskattades 
inte bara av de boende på 
servicehuset, utan även av 
de närboende pensionärer-
na som bevistade samman-
komsten.

Det blev en stunds 
blandad musikunderhåll-
ning till kaffet och våfflan. 
Detta uppskattades mycket 
av deltagarna.

Återigen ska hemtjäns-
ten rosas för att de hjälper 
till så att så många som 
möjligt på serviceboen-
det kan närvara vid dessa 
tillfällen.

Rune Dahl

Våffeldagen firades på servicehuset i Nödinge.

Våfflor och musik på servicehuset

En vecka med SPF Seniorerna Ale

Sjöfartshistoria
på Lödöse museum

NÖDINGE. Kulturskolan 
är på gång igen.

Efter succéerna med 
”Annie” och ”Jag är din 
fördom” är det dags för 
ännu en efterlängtad 
premiär.

Måndagen den 20 
april visas musikalen 
”Olivia Twist” som är 
grundad på Charles 
Dickens 1800-talsroman 
Oliver Twist.

Repetitionerna är i full gång 
och intensifieras allt efter-
som premiären närmar sig. 
Ett 50-tal personer kommer 
att finnas på scenen i Kul-
turskolans tolkning av den 
världsberömda musikalen.

– Jag har längtat att få spe-
la den här musikalen, som jag 
såg på plats i London när jag 
var 12 år, förklarar veteranen 
i sällskapet Iwar Bergkwist 
som spelar Mr Fagin.

– Det är en socialrealistisk 
story med en herrans massa 
bra musik. En trevlig och 
mysig föreställning, som är 
läskig på samma gång, säger 
Iwar Bergkwist.

Ond, bråd död inryms 
också i den två timmar långa 
föreställningen, som ges i två 
akter med fikapaus emellan. 
Biljetter till Olivia Twist 
släpps tre veckor före pre-
miären på biblioteket i Nö-
dinge.

Ensemblen har ett ålders-
spann från 7 år till 66 år. 
Regissör är Eva Malmgren 
Bergkwist, som trots pro-
jektets omfattning verkar ha 

läget under fullständig kon-
troll.

– Det är tungjobbat, men 
häftigt och roligt på samma 
gång. Konstnärligt är det 
fantastiskt kul att få jobba 
med barn och vuxna tillsam-
mans. Utmaningen ligger 
i att få ihop logistiken. Nu 
väntar vi på att få komma 
in i teatersalongen. Faktum 
är att den här musikalen är 
skriven för en betydligt stör-
re scen än så här. Det gäller 
att hitta fiffiga lösningar och 
tack och lov har vi tekniker 
som är jätteduktiga.

Varför Olivia Twist?
– Det är för att vi har 

en ung tjej i huvudrollen – 
Ebba Olsson.

Vad vill ni förmedla till 
publiken?

– Jag tror att besökarna 
både kommer att skratta och 
gråta. Det är en musikal som 
skänker en viss eftertanke, 
säger Eva Bergkwist.

Emelie Kastberg har va-
rit med i gruppen sedan hon 
var 13 år, nu är hon 18. Eme-
lie uppskattar gemenskapen 
och målmedvetenheten som 
finns hos deltagarna.

– Det är häftigt att se ut-
vecklingen och åldern hos 
aktörerna spelar ingen roll. 
Jag lär mig något nytt hela 

tiden och upplevelsen är att 
våra produktioner bara blir 
bättre och bättre.

Totalt ges tre föreställ-
ningar dit allmänheten är 
välkommen, förutom pre-
miären även den 24 och 25 
april. Därutöver är det inpla-
nerat två skolföreställningar.

– Biljetterna till våra skol-
föreställningar tog slut på 
mindre än två timmar, av-
slutar Eva Malmgren Berg-
kwist.

JONAS ANDERSSON

Delar av Kulturskolans ensemble som laddar för musikalpremiär i Ale Kulturrum måndagen den 
20 april.

– Kulturskolan sätter upp Olivia Twist

Musikal vankas
i Nödinge

n På lördagen samlades 
över hundra centerpartis-
ter på Quality Hotel i Vä-
nersborg för de årliga di-
striktsstämmorna. Annika 
Qarlsson blev vald till ord-
förande för Centerpartiets 
nya distrikt Västra Göta-
land Västra, som omfattar 
kommunerna Ale, Alingsås, 
Härryda, Kungälv, Lerum, 
Lilla Edet, Mölndal, Partil-
le, Stenungssund, Tjörn och 
Öcker 

– Det här känns jättero-
ligt. Jag ser fram emot att 
vara en aktiv del i arbetet att 
skapa ett starkare Center-

parti i väst, med ännu mer 
fokus på att skapa fler jobb 
och resultat för miljön. Vi 
har medvind i opinionen 
och alla möjligheter att flytta 
fram positionerna inför valet 
2018, säger Annika Qarls-
son. 

Stämman gästades av 
Emil Källström, Centerpar-
tiets finanspolitiska talesper-
son som pratade om partiets 
aktiva oppositionspolitik 
inom jobb och företagande 
och den nyckelroll Center-
partiet spelar som motkraft 
till centralisering och bakåt-
strävande krafter i samhället.

Annika Qarlsson ordförande för
Centerpartiet i Västra Götaland västra
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NÖDINGE FÖRSAMLING
www.svenskakyrkan.se/nodinge • 031-9800 12

Skärtorsdagsmässa, Reine Bäck. 
Surte vuxenkör, Lotten Zimmergren, cello.ke Andreasson.
SKÄRTORSDAG 2 APRIL KL 19 I SURTE KYRKA

Skärtorsdagsmässa, Henny Forsberg. 
Lisa Fröberg, sång.
SKÄRTORSDAG 2 APRIL KL 19 
I NÖDINGE KYRKA

Långfredagsgudstjänst, Karin Karlsson. 
Ing-Marie Juliusson, sång och flöjt.
LÅNGFREDAG 3 APRIL KL 11 
I NÖDINGE KYRKA

Korsandakt, Reine Bäck. orgelmusik.
LÅNGFREDAG 3 APRIL KL 15 
I SURTE GRAVKAPELL

Gudstjänst för stora och små, 
Henny Forsberg. Barnkörer 
och förskolebarn. Kyrkfika. 
PÅSKDAGEN, SÖNDAG 
5 APRIL KL 11 I NÖDINGE KYRKA
Festhögmässa med mottagning, Kyrkoherde Karin Karlsson.  Biskop Per Eckerdal, 
kören Blue ’n’ Joy, Surte kyrkokör medverkar. Efter gudstjänsten är alla som vill 
välkomna att stanna på buffé, kaffe och tårta., kyrkkaffe. 
PÅSKDAGEN, SÖNDAG 5 APRIL KL 17 I SURTE KYRKA

Finsk påskmässa • Irma Nurmo. 
ANNANDAG PÅSK, MÅNDAG 6 APRIL KL 13 I SURTE KYRKA

Ekumenisk gudstjänst. Per Kjellberg, Henny Forsberg, Leif Karlsson.
ANNANDAG PÅSK, MÅNDAG 6 APRIL KL 11 I SURTE MISSIONKYRKA

Fira påsk i kyrkan

Onsdagsträff • ”Prästen har ordet” med Henny Forsberg.
ONSDAG 8 APRIL KL 14 I SURTE FÖRSAMLINGSHEM

n Första vårmötet hölls 
den 25 mars. Våren lyste med 
sin frånvaro, men i den helt 
fyllda salen var stämningen på 
topp. Idag vankades verkligt 
örongodis!

Innan dess fick vi ta del av 
lite information. Marita O 
påminde om månadens pro-
grampunkter. Har du förslag 
på sådana tas de tacksamt 
emot. Bengt M och Bengt 
B redogjorde för resor. Tore 
R informerade om Närbus-
sen. Dagens insamling gick 
till barnhemmet Kerrys Joy 
World. Anmälan till Vårfesten 
den 24 april tas emot av Eivor 

H. Pröva-på-pass erbjuds hos 
Friskis & Svettis den 14 april 
och 21 april.

Dagens underhållare var 
mannen med den karaktäristis-
ka mörka rösten Stefan Ljung-
qvist och hans fantastiske 
ackompanjatör Lennart Palm. 
Som de mångsidiga artister de 
är blev det ett mycket varierat 
program, både lättsamt och 
skämtsamt hophållet. Dans på 
Brännö brygga, där även all-
sången klingade bra, fick inleda. 
Efter en livfull instruktion om 
hur det gick till att segla på Li-
sebergspolketten följde förstås 
Lasse Dahlqvists välkända låt. 

Den finaste rollen är den 
som morfar ansåg Stefan och 
tillägnade alla närvarande mor-
fäder Morfar har berättat. Vi 
förflyttade oss raskt till London 
och My fair lady. Ett härligt 
framträdande i Med en gnutta 
flax visade musicalartisten i 
Stefan. En timme går fort och 
snart tonade sista låten Just idag 
ut. Efter rungande applåder 
följde Stefans ”musikaliska 
testamente” Evert, en skön 
countrylåt som låg 22 veckor på 
Svensktoppen.

Nästa månadsmöte visar 
Conny Andersson och Bo 
Eriksson bilder från Kungälv.

Glädjespridare och estradör hos Aktiva Seniorer

Årsmötet som hölls i Nödinge 
Församlingshem den 21 mars 
samlade cirka 35 medlemmar 
och öppnades med en fin 
parentation till minnet av de 
medlemmar som under året 
gått bort. Ett ljus tändes och 
en stilla minut hölls. Till års-
mötesordförande valdes Hans 
Rutgersson och till sekreterare 
Anna Lisa Karlsson.

Verksamhetsberättelsen som 
blivit utsänd till medlemmarna 
visa att aktiviteten varit god 
under året med bland annat 
studiecirklar och studiebesök i 
våra byggnader på Backa. Na-
turskötsel av Björkärrs äng och 
Vinningsbo dalar har utförts. 
Valborgsmässofirande skedde 
vid trädgårdsmästarens på 
Backa och samlade omkring 50 
besökande. Hembygdsdagen i 
augusti blev mycket uppskattad 
av både besökare och utstäl-
lande hantverkare. I september 
besökte 80 elever och lärare 

från Nödingeskolan Backa 
Säteri där de guidades runt i 
de olika lokalerna och husen. I 
november kom 65 personer till 
Bohus servicehus för att lyssna 
på Pelle Dalberg och se hans 
bilder. Ett mycket uppskattat 
program.

Till ordförande för fören-
ingen valde Göran Åkerlund 
och till sekreterare Anna Lisa 
Karlsson. Yvonne Andreasson 
valdes till kassör. Sven Petters-
son invaldes som ny suppleant i 
styrelsen.

Under kommande period 
kommer bland annat studie-
cirklar handla om Skårdals 
Skate (före detta skans i Bohus) 
och den Danska vägen.

Valborgsmässofirande 
kommer att ske på Backa 
den 30 april och en resa till 
Getteröns naturreservat och 
Varbergs Fästning kommer att 
arrangeras den 16 maj. Övriga 
kommande aktiviteter finns i 

medlemsbladet och på fören-
ingens hemsida.

Intressant information, 
dokumentation och bilder om 
Nödinge, Bohus och Surte 
finns också på hembygdför-
bundets hemsida, som är en 
nationell databas för hem-
bygdsföreningar i Sverige.

Hans Rutgersson

Årsmöte med Nödinge Sockens Hembygdsförening

Sven Pettersson, ny suppleant 
i styrelsen för Nödinge Sock-
ens Hembygdsförening.

Det finns faktiskt 
personer som bor i 
Sverige som inte har 

det så bra ekonomiskt men 
det verkar några människor 
inte förstå! Vi ska bara tiga 
och tänka på ”alla” andra 
som har det svårt!

Hur skulle det se ut om vi 
som inte kan lägga 2000 kr 
på fredagsmys varje månad, 
som det stod i insändaren, 
också skulle sätta oss utanför 
en affär och tigga? Tro mig 
det skulle bli många, men vi 
som är i denna sits har fullt 
upp med att få ekonomin att 
gå runt och har inte tid att 
fundera på hur andra har det.

Är du exempelvis arbets-
lös så får du så det knappt 
går runt varje månad! Minst 
hälften av denna ersättning 
går till hyra, om du är en-
samstående med eget boen-
de! Vi arbetslösa ska stå till 
arbetsmarknadens förfogan-
de som det så fint heter, det 
betyder att du ska bocka och 
tacka för de insatser som Ar-
betsförmedlingen hittar på! 
Vad du gjort och vilka arbe-
ten du sökt ska rapporteras 
varje månad annars blir du 
varnad eller om det händer 
igen utan ersättning X antal 
dagar. Dessa insatser kallas 
frivilliga men tackar du nej 

eller ifrågasätter det som de 
”erbjuder” så drar de in din 
ersättning och du får skriva 
in dig igen, och vara utan er-
sättning ett tag för att du inte 
följer handlingsplanen!

Sen har vi våra äldre som 
har slitit hela sitt liv, våra 
yngre som inte kommer in 
på arbetsmarknaden, våra 
sjukskrivna som har blivit 
utförsäkrade och andra som 
inte har det så bra, varken 
ekonomiskt eller socialt. Vi 
är många som inte kände 
igen oss i insändaren.

”Fattig människa, finns jag?”

Här kommer fler 
argument som talar 
för Älvängen. Äl-

vängen är det enda samhäl-
let som har utvecklingsmöj-
ligheter både för industri 
och för bostäder. Utbyggnad 
av handel och hantverk 
i norr vilket kommer att 
utgöra bullerplank mot väg 
och järnväg, så vi kan få till 
stånd byggnationen även åt 
norr av bostäder, industri i 
Äskekärrsområdet som kan 
matas av elbussen. I Älväng-
en finns framtidstro och alla 
möjligheter för framtiden, 
utan att störa annan utveck-
ling. En av Ales större in-
dustriarbetsgivare Brogrens 

ligger på gångavstånd från 
pendeln och bussterminalen.

Vad har övriga delar av 
Ale att sätta emot? Var finns 
plats för att utveckla större 
bebyggelse i Surte-Bohus, 
Nödinge-Nol? Det är 
Älvängen som har de största 
utvecklingsmöjligheterna 
och kommunikationerna. 
Regiontåget stannar i Lödö-
se södra station och Älväng-
en, detta gör det attraktivt 
att pendla från Vänersborg 
och Trollhättan samt Lödö-
se- och Lilla Edetområdet, 
till arbetsplatser i Älvängen. 
Älvängen kommer att bli 
den framtida centralorten 
som utvecklas med liv och 

rörelse, alltså ingen sovstad 
till Göteborg.

Det behövs inga dyra 
konsultkostnader som 
utreder, bara sunt tänkande, 
då är det verkligheten som 
ger utslag. Av de uttalande 
som jag fått från säkert håll 
skall den tänkta platsen för 
att lägga ett kommunhus i 
Nödinge vara i södra ändan 
av Ale Torg, då måste alla 
affärer på södra Ale Torg ri-
vas. Dessa utgör en stor del 
av livet runt Ale Torg och 
detta skulle vara förödande 
för Nödinge.

Sven Rydén (AD)

I Herrljunga kommun, har 
man med framgång, tagit 
hjälp av föreningslivet 

att hålla ett vakande öga på 
sina samhällen kvällar och 
nätter när polis och väktare 
inte finns tillgängliga. I 
Herrljunga kallas det ”Natt-
koll”. Denna verksamhet är 
sanktionerad av polis som 
har varit med och planerat 
Nattkoll. Föreningarna åker 
ut några timmar per natt.  
Ingen utomstående vet när 
och var Nattkoll är i gång. 
De har till uppgift att rap-

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

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

Framtid i Ale föreslår: att 
statuter för föreningarnas 
medverkan skyndsamt dras 
upp, och att motsvarigheten 
till ”Nattkoll” omgående 
startas upp i Ale kommun.

Tyrone Hansson
Framtid i Ale

Lunchen ska vara det 
som gör att du orkar 
de sista lektionerna. 

Men det fungerar inte så 
när maten är övertillagad 
och broccolin fortfarande är 
fryst! Jag förstår att skolan 
inte är en lyxrestaurang och 
att man inte kan förvänta sig 
att det ska smaka som om 
Leif Mannerström har lagat 
maten, men den ska i alla 
fall vara ordentligt tillagad!

Det senaste året har vi 
varje dag haft ett vegetariskt 
alternativ, vilket är väldigt 
bra för alla som vill dra ner 
på sin köttkonsumtion eller 
börja äta helt vegetariskt. 
Tyvärr är den vegetariska 

maten ofta väldigt dåligt 
tillagad eller har tråkiga 
kombinationer! 
Visst, det är inte lika många 
som äter den vegetariska 
maten som de som äter 
maten med kött/fisk i, men 
det är ändå inte okej! 

Det känns ofta som att 
man har fått det som fanns 
kvar i skafferiet på tallriken. 
Det är inga goda kombina-
tioner och när ”köttätarna” 
till exempel får chicken 
nuggets får vi knallgröna 
ärtbiffar med ris. Ofta får 
vegetarianerna potatis med 
till exempel rotfruktsbiffar 
som mestadels består av 
potatis. 

Det är något som man 
måste ändra på. För att orka 
med dagen måste man få 
den näring man behöver, 
men visst ”köttätarna” får 
inte alltid god mat. De 
kan också få mat som man 
knappt kan äta. Men det är 
inte alls lika ofta som den 
vegetariska maten är mindre 
god. 

Därför tycker jag att ni 
som bestämmer över maten 
i Ale kommun ska skärpa er 
för att få fler elever positiva 
till att äta vegetarisk mat.

En fabulös elev utan fabulös mat

Svar till ”Medmänniska och tiggare”:

Varför får vi svenskar inte beklaga oss?

Allt talar för kommunhuset i Älvängen

Motion till kommunfullmäktige i Ale kommun:

Låt föreningslivet hålla koll om natten!

Bättre vegetarisk mat i skolan?
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Ett varmt Tack till er alla 
som gjorde

Sven-Åke Engelins
Begravning till ett ljust 
och bevarat minne. För 

fina blommor och gåvor. 
Speciellt tack till johan 

för fantastiskt fina sånger. 
Samt till Anders och 

Marie på Ale Älvdalens 
begravningsbyrå. Tack 
också för blommor och 

samtal till hemmet

Anna-Lisa
Patrick
Maria

med familj

TACK

TACK

Till alla Er som på olika 
sätt hedrade minnet av 

vår Kära 

Kerstin Jensen 
vid hennes bortgång, för 

alla vackra blommor, 
många minnesgåvor 

samt Er närvaro i kyrkan 
vill vi framföra vårt 

varma tack. 

SOFIA, EMIL 
EBBE och ASTA 

BETRAKTELSE DÖDA

Vår Älskade 

Anders Bankel 
* 25 januari 1957  

har oväntat lämnat oss  
i stor sorg och saknad. 

Trollhättan 
22 mars 2015 

KARIN 
JOHANNA och RONNIE 

MATTIAS och 
MARTINA 
Barnbarn 

KENNETH 
Frida, Moa 

Syskon med familjer 
Släkt och vänner 

Nyss var han här 
men nu är han borta. 
Nyss var jorden varm 
men nu är jorden kall. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen 10 

april kl. 11.00 i 
Starrkärrs kyrka.  

Efter gravsättningen på 
Kilanda kyrkogård 

inbjudes till minnesstund 
i Skepplanda Bygdegård. 

Svar om deltagande 
meddelas Ale 

Begravningsbyrå, tel. 
0303-33 33 99 eller 

www.alebegravning.se 
senast tisdagen 7 april. 
Lika välkommet som 

blommor är en gåva till 
Hjärt-Lungfonden, 

gåvotel. 0200-88 24 00. 

Min älskade Maka 
och Livskamrat 

Vår kära Mamma 
Svärmor och Farmor 

Viveka "Kicki" 
Gustavsson 

* 14 maj 1941  

Kicki somnade in lugnt 
och stilla i kretsen av 

hela familjen och 
lämnade oss i stor sorg 

och saknad 

Alvhem 23 mars 2015 

BENGT 
MIKAEL och KARIN 

Daniel, Mikaela, 
Rassmus 

JOHAN och ANETTE 
Caroline, Pontus 

ANDERS 
Sofia, Oskar 

HÅKAN och MIA 
Cornelia, "Fritjof" 
Släkt och vänner 

Ett hjärta av godhet har 
slutat att slå 

Två ögon som lyst äro 
slutna 

Två flitiga händer har 
lagt sig till ro 

Så vilar det vackra 
förflutna 

Vila i frid 

Begravningen sker i 
kretsen av de närmaste. 
Hedra gärna minnet av 
Kicki med en gåva till 
Världsnaturfondens 

arbete för en levande 
planet, gärna orangutang 
eller gorilla på plusgiro 

90 1974 - 6 eller på 
www.wwf.se 

För allt vänligt 
deltagande vid vår käras 

Noomi 
Andreasson 

bortgång, vill vi till släkt, 
vänner och grannar få 
framföra vårt varma 

tack. Ett särskilt tack till 
komminister Mika 

Auvinen, kantor Peter 
Corneliusson och solist 
Ingmarie Juliusson som 
med tal, sång och musik 
gjorde begravningen till 

ett ljust och vackert 
minne. Stort tack till 
Anders Johansson, 

Ale Älvdalens 
Begravningsbyrå. 

FRED 
MIKAEL, NINNI 

med familjer www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling

T E M A K V Ä L L
Tisdag 7 april kl. 18.30 Nols kyrka

Leta fram dopklänningar, dopskedar, dopljus, 
doptavlor, dopskålar och ta med dem. 

Vi ordnar en utställning!

Vi kommer också att prata dopminnen och sjunga 
dopsånger! 

Välkommen!

Spegla dig i dopet
Våren 2015 i Nols kyrka

DOPMINNEN

SPF Seniorerna Skepp-
landa–Hålanda har haft 
månadsmöte. Detta avhölls 
torsdagen den 26 mars i 
Skepplanda bygdegård. 
Cirka 140 personer hade 
trots eller kanske på grund 
av det dåliga vädret sökt 
sig till gemytlig samvaro i 
bygdegården.

Dagens underhållare var 
fyra musikanter med namnet 
Christer Longs. Dessa bjöd 
på härlig musik och sång, 
som passade den närvarande 
publiken.

Olika kommittéer rappor-
terade om kommande resor, 
studiecirklar, vandringar 
och bilrally, vilket vittnar 
om föreningens breda 

verksamhet. 
Efter sedvanligt kaffe och 

smörgås, hade till dagens 
möte inbjudits distriktets 
ordförande Kjell Hansson, 
som lämnade en redogörelse 
över distriktets och förbun-
dets ekonomi och vart våra 
medlemsavgifter tar vägen. 
Därefter var det dags för 
frågor till Kjell Hansson, 
och förhoppningsvis fick 
frågeställarna tillfredställan-
de svar på sina frågor.

Efter sedvanliga lotteri-
dragningar var det dags att 
vända åter hem efter ännu 
en trivsam eftermiddag i 
goda vänners lag.

Gerhard Andersson

Månadsmöte i Skepplanda bygdegård

Påskens under är både 
stort och ofattbart, 
svårt att greppa. 

Och ändå så nära och 
påtagligt när man upplever 
det! 

 Som jag ser det så har 
påskundret två delar:

Det stora och ofattbara 
är Guds handlande givetvis! 
Vad Jesu död och uppstån-
delse innebär kommer vi 
aldrig att riktigt begripa fullt 
ut i denna värld!  Därtill är 
innebörden för stor och vår 
tankevärld för liten. 

Att världen inte är per-
fekt, det upplever vi mest 
varenda dag. Så det verkar 
logiskt att Gud behöver göra 
något åt den saken. Och i 
påskens tid får vi chansen att 
glädja oss åt att Gud också 
gör något.  Bibeln berättar 
om vad Gud gör genom 
Jesus Kristus – hur han 
delar glädje och fest med 
sina vänner, hur han delar 
vår ångest och oro, hur han 

får lida till det yttersta och 
dör. Men inte ens döden kan 
hålla honom kvar! Kvinnor-
na kommer till graven och 
den är tom!  Jesus har dött 
och uppstått, han kommer 
tillbaka till sina vänner och 
till oss människor för att 
visa att Gud är den som har 
den yttersta makten,Guds 
väsen är kärlek och han vill 
oss väl! Guds tanke är att 
allting ska sluta en gång som 
det började – i en evighet 
där Gud och människa 
gläds tillsammans! Det vi 
ser omkring oss just nu är 
alltså egentligen ett icke 
bestående tillstånd. Guds 
evighet kommer en gång att 
förvandla allting. 

Det är nu våra tankar 
svindlar – är detta möjligt? 
Hur går detta till? Är det 
verkligen sant?    

Det verkar för otroligt. 
Ja, det är otroligt! Men det 
är också nu påskundrets 
andra del kommer in.   Det 

Hoppet gör skillnad!
vi kan ta till oss, det vi ändå 
förstår och som tron talar 
om för oss, är nära och 
ytterst påtagligt! Det stavas 
hopp och tillförsikt och det 
är ett under för mig själv när 
jag får erfara detta hopp!! 
Påskens innebörd gör 
skillnad.

  Det är när en anhörig 
och vän dör  som denna 
skillnad blir absolut mest 
påtaglig. Det syns i ögonen 
på den som sörjer. Det är 
skillnad på att ta avsked för 
alltid och på att ha ett hopp 
om ett  ”på återseende!”.

  För det är ju innebörden 
av det vi firar denna högtid 
– att Jesus besegrar den så 
ofrånkomliga döden genom 
att ge sitt liv och uppstå! 
Och eftersom han gjort så, 
kan också vi få del av denna 
seger genom att följa ho-
nom.  När den insikten finns 
hos en människa hyser hon 
livsmod och hopp, också 
när döden gör sig påmind 

och rycker bort någon i 
vår närhet. Att sörja och 
sakna är en sak, att sörja och 
förtvivla inför något helt 
oåterkalleligt är en annan…     
Påskens under minskar inte 
i saknaden, men den lindrar 
smärtan något genom att 
också ge utrymme för tack-
samheten av det som varit 
och glädjen inför det som 
kommer! 

  Den tomma graven är 
ett under och detta under 
ger våra liv stora möjlighe-
ter. Möjligheten att hantera 
livets gåvor och problem 
tillsammans med levande 
Gud! 

  Så var med och ta del 
när ropet ljuder på påskda-
gen:

Kristus är uppstånden!  
Ja, han är sannerligen upp-
stånden!

Leif Jöngren
Equmeniakyrkan

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

PÅSKHELGEN I VÅRA KYRKOR

SKÄRTORSDAGEN
Skepplanda 19.00 Mässa Auvinen

S:t Peder 19.00 Mässa Olenius

LÅNGFREDAGEN
Hålanda 10.00 

Gudstjänst Wetterling – Hålanda kyrkokör
S:t Peder 10.00 

Gudstjänst Olenius – Lödöse Kyrkokör samt 
Marie Lindqvist, flöjt 

Skepplanda 18.00 
Musikgudstjänst Wetterling ” Johannespassionen” 

se separat annons

PÅSKAFTON
S:t Peder 23.30 Påsknattsmässa Olenius

PÅSKDAGEN
Skepplanda 10.00  

Mässa Auvinen – Skepplanda Kyrkokör
S:t Peder 10.00  

Mässa Wetterling- Lödöse Kyrkokör, Marie 
Lindqvist flöjt samt Jonas Karlsson, trumpet

Hålanda 12.00  
Mässa Auvinen – Erik Martinsson, trombon

Tunge 17.00  
Familjegudstjänst Wetterling  

– Påskspel med barn och ungdomar

ANNANDAG PÅSK
Ale-Skövde 10.00 Gudstjänst Olenius

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



Nödinge Församling
Ons 1/4 kl 10, i Nödinge 
kyrka: Vardagsgudstjänst i 
påskens tecken för stora och 
små, Henny Forsberg. Skär-
torsdag 2/4 kl 19, i Surte 
kyrka: Skärtorsdagsmässa, 
Reine Bäck. Surte vuxen-
kör, Lotten Zimmergren, 
cello. Kl 19, i Nödinge 
kyrka: Skärtorsdagsmässa, 
Henny Forsberg. Lisa 
Fröberg, sång. Långfredag 
3/4 kl 11, i Nödinge kyrka: 
Långfredagsgudstjänst, 
Karin Karlsson. Ing-Marie 
Juliusson, sång och flöjt. 
Kl 15, i Surte gravkapell.
Korsandakt, Reine Bäck. 
Orgelmusik. Påskdagen 
sön 5/4 kl 11, i Nödinge 
kyrka: Gudstjänst för stora 
och små, Henny Forsberg, 
barnkörer och förskolebarn. 
Kyrkfika. Kl 17, i Surte 
kyrka: Festhögmässa med 
mottagning av kyrkoherde 
Karin Karlsson. Biskop Per 
Eckerdal, kören Blue ’n’ Joy, 
Surte kyrkokör, kyrkkaffe. 
Annandag påsk mån 6/4 kl 
11, i Surte missionskyrka: 
Ekumenisk gudstjänst. Per 
Kjellberg, Henny Forsberg, 
Leif Karlsson. Kl 13, i Surte 
kyrka: Finsk påskmässa, 
Irma Nurmo.

Skepplanda Pastorat
Skepplanda tor 2/4 kl 19, 
Mässa M Auvinen
Fre 3/4 kl 18,  Musikguds-
tjänst” Johannespassionen” 
V Wetterling. Sön 5/4 kl 10, 
Mässa M Auvinen. Ons 8/4 
kl 10, Storcafé. Hålanda Ons 
1/4 kl 10, Gemenskapsträff.
Fre 3/4 kl 10, Gudstjänst V 
Wetterling. Sön 5/4 kl 12, 
Mässa M Auvinen. S:t Peder 
Tor 2/4 kl 19, Mässa I Ole-
nius. Fre 3/4 kl 10, Guds-
tjänst I Olenius. Lör 4/4 kl 
23.30, Påsknattsmässa I Ole-
nius. Sön 5/4 kl 10, Mässa 
V Wetterling. Tor 9/4 kl 
12, Sopplunch. Ale-Skövde 
mån 6/4 kl 10, Gudstjänst 
I Olenius.Tunge sön 5/4 kl 
17, Familjegudstjänst Wet-
terling.

Smyrnakyrka Älvängen
Tis 31/3 kl 8.30-9, Bön. 
Ons 1/4 kl 10-12.30, Smyr-
naCaféet. Kl 18.30-19.30, 
Bön. Tor 2/4 kl 19, Getse-
manestund. Fre 3/4 kl 15, 
Musikal: ”Ty så älskade...”. 
Kl 18-15 Musikal: ”Ty så 
älskade...”. Sön 5/4 kl 10.30, 

Bön inför gudstjänsten. Kl 
11, Gudstjänst. Marie Nord-
vall predikar. Tema: Jesus, 
jag och livet. Kyrkkaffe.

Equmeniakyrkan i Surte
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. Terminsav-
gift 100:- Frågor till Lisa, 
0707-51 82 47. Ons 1/4 kl 
18.30, Tonår. Ons 1/4 kl 21, 
Innebandy i Surteskolan. 
Vi blir gärna fler! Fre 3/4 kl 
11, Gudstjänst. Långfredag. 
Per Kjellberg. Sön 5/4 kl 
11, Gudstjänst. Påskdagen. 
Nattvard. Per Kjellberg. 
Mån 6/4 kl 11, Gemensam 
gudstjänst. Annandag påsk. 
Leif Karlsson. Per Kjell-
berg. Påskkör. Servering.
Programmet kan komma att 
ändras, men på www.surte-
missionskyrka.se hittar du 
alltid ett aktuellt program.

Guntorps Missionskyrka
Ons 1/4 kl 18.30, Spårar - 
UpptäckarScout. Tor-Mån 
2-6 april Påsfestival i Hestra 
tillsammans med Teame-
vangelisation. Fre 3/4 kl 11, 
Långfredagen Gudstjänst i 
Equmeniakyrkan Älvängen. 
Sön 5/4 kl 11, Påskguds-
tjänst i Equmeniakyrkan 
Älvängen. Tis 7/4 kl 15.45, 
Konfa, Älvängen. Ons 8/4 
kl 18.30, Spårar - Upptäck-
arScout. 

Lilla Edets Pastorat. 
Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling. 2/4 Tor kl 18.30, Hög-
mässa, Westergaard. 3/4 Fre 
kl 15, Gudstjänst, Isacson. 
4/4 Lör kl 22, Påskvaka, 
Westergaard. 5/4 Sön kl 
10, Högmässa, Nordblom. 
6/4 Mån kl 10, Högmässa, 
Nordblom. 6/4 Mån kl 14, 
Finsk högmässa, Olenius
7/4 Tis kl 09, Mässa i förs 
hem, Nordblom. 8/4 Ons 
kl 18.30, Mässa, Nordblom. 
Åsbräcka kyrka 5/4 Sön kl 
18, Mässa, Kristensson.

Pingstkyrkan Bohus
Skärtorsdag 2/4 kl 19, 
Getsemanestund. Långfre-
dag 3/4 kl 11, Leif Karls-
son. Annandag påsk kl 11, 
Ekumenisk Gudstjänst i 
Equmeniakyrkan, Surte Leif 
Karlsson. Ons 8/4 kl 19, 
bibelläsning och bön.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Tis 31/3 Älvängens kyrka 
kl 19, Musikmeditation, 
Nordblom. Ons 1/4 
Älvängens kyrka kl 19, 
Musikmeditation, Anders-
son. Tor 2/4 Kilanda kyrka 
kl17, Skärtorsdagsmässa, 
Holmgren-Martinsson. 
Nols kyrka kl 18.30, Skär-
torsdagsmässa, Nilsson. 
Älvängens kyrka kl 19, 
Skärtorsdagsmässa, Holm-
gren-Martinsson. Fre 3/4 
Nols kyrka kl 11, Långfre-
dagsgudstjänst, Nordblom. 
Älvängens kyrka kl 18, 
Kvällsgudstjänst, Andersson. 
Sön 5/4 Starrkärrs kyrka kl 
11, Påskdagsmässa, Nilsson. 
Älvängens kyrka kl 11, Påsk-
dagsmässa, Andersson. Nols 
kyrka kl 11, Påskdagsmässa 
med förnyelse av doplöftena, 
Nordblom. Mån 6/4 Kilanda 
kyrka kl 11, Mässa, Holm-
gren-Martinsson. Ons 8/4 
Älvängens kyrka kl 18.30, 
Taizémässa, Andersson.

Equmeniakyrkan  
Älvängen
Ons 1/4 kl 19.30, Köröv-
ning. Tor 2/4 kl 19, Getse-
manestund. Fre 3/4 kl 11, 
Gudstjänst Leif Jöngren, 
sång: Ingrid Levin. Sön 
5/4 kl 11, Påskhögtid Leif 
Jöngren, kören servering. 
Tis 7/4 kl 10, Tisdagsbön. 
Kl 16, Konfirmandgruppen.
Ons 8/4 kl 19, Stugmöte.

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi � nns här för dig

Trygghet  •  Omsorg  •  Kompetens

Etabl. 1932

Dygnet runt   

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

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

 SURTE  LÖDÖSEÄLVÄNGEN

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

PREDIKOTURER

JORDFÄSTNINGAR

Noomi Andreasson. I Skepp-
landa kyrka hölls tisdagen 24 
mars begravningsgudstjänst för 
Noomi Andreasson, Frövet . 
Officiant var komminister Mika 
Auvinen .

Christian Forsäng. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 27 
mars begravningsgudstjänst för 
Christian Forsäng, Älvängen. 
Officiant var Catarina Holm-
gren Martinsson.DÖDSFALL

Inger Carlsson, Älvängen har 
avlidit. Född 1929 och efter-
lämnar maken Sten-Åke samt 
barn med familjer som närmast 
sörjande.

Anders Bankel, Trollhättan 
har avlidit. Född 1957 och 
efterlämnar makan Karin, barn 
med familjer, Kenneth med 
familj samt syskon med famil-
jer som närmast sörjande.

Siv Johansson, Bohus har 
avlidit. Född 1934 och efter-
lämnar söner med familjer som 
närmast sörjande.

Jan Rosenberg, Vikadamm 
och Bohus har avlidit. Född 
1941 och efterlämnar makan 
Lena, dottern Elbereth med 
familj samt Maria med familj 
som närmast sörjande. 

Vår älskade
Make och Far

Roy Viehrig
* 21 november 1957

har i dag lämnat oss.

Lödöse 19 mars 2015

ANNI
JOHANNA

MATTIAS och LISA

MARCUS

Släkt och vänner

Gränslöst älskad 

evigt saknad

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredag 10/4 kl.
11.00 i S:t Peders kyrka,

Lödöse. Efter akten
inbjudes till minnesstund

i församlingshemmet.
Svar om deltagande

önskas till Lilla Edets
Begravningsbyrå tel.

0520-650139 senast tisdag
7/4. Lika välkommet som

blommor är en gåva 
till Cancerfonden 

tel. 020-595959.

Korrektur
Göteborgs-Posten

Införandedag fredagen den 27 mars 2015

Annonspris 2811 kr

Korrektur och pris godkänt av

Vår Käre 

Evert 
Emanuelsson 
* 25 november 1925  

har idag lämnat oss. 

Nol 
26 mars 2015 

Syskon, Syskonbarn 
med familjer 

Vila i ro 

Begravningen har ägt 
rum i stillhet. 

Min älskade Maka 
Vår kära Mamma 
Svärmor, Farmor  

och Mormor 

Inger Carlsson 
* 13 februari 1929  

har idag lämnat oss i 
sorg och saknad. 

Älvängen 
21 mars 2015 

STEN-ÅKE 
INGEMAR och INGELA 

GUN och SONNY 
MORGAN och IRENE 

Barnbarn 
Barnbarnsbarn 

Övrig släkt och vänner 

I minnet Du lever 
Du finns alltid kvar 
I minnet vi ser Dig 
precis som Du var. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum torsdagen  
16 april kl. 11.00 i 
Starrkärrs kyrka.  

Efter akten inbjudes till 
minnesstund i 

församlingshemmet. 
Svar om deltagande till 

Ale Begravningsbyrå, tel. 
0303-33 33 99 senast 
måndagen 13 april.  

Lika välkommet som 
blommor är en gåva till 

Hjärt-Lungfonden, 
gåvotel. 0200-88 24 00. 

Valfri klädsel.  

Katten ”Minuz” försvunnen 
ifrån Vallered i Alvhem!
Hon är en kastrerad och 
hemmakär 7-åring, som för-
modas blivit mycket skrämd 
av ett jaktskott i närheten 
av sitt hem den 12/6. Bär 
svart halsband med silver-
tråd (om ej tappats). Ögon 
är bärstensfärgade/gyllen-
bruna. Vita tassar och ½ 
bakben. Om Du sett eller vet 
något – snälla hör av Dig! 
All info är av stor vikt! Tro-
värdiga tips har kommit från 
både Lödöse och Nödinge!
Ring: 0303-23 30 40 eller 
0735-28 48 88. Hittelön!

BORTSPRUNGEN

DÖDA

Vår Käre

Anders Bankel
* 25 januari 1957
† 22 mars 2015

Vi saknar dig - Så full av 
liv. Tack för allt du gjort. 
För glädjen, skratt - Så 
positiv. Vår tid blev allt 

för kort.

Elever och 
ararbetskamrater

Lärlingsgymnasiet

Vår kära Mamma 

Siv Johansson 
* 14 juni 1934  

har idag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad. 

Bohus 9 mars 2015 

Lars, Lennart, Roger 
med familjer 

När dina steg har 
tystnat, 

finns ändå ekot kvar. 
När dina ögon slocknat, 

vi alla minnen har. 
Vi bär dem i vårt hjärta, 
tar fram dem då och då. 

Så är du för alltid 
kvar hos oss ändå. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum onsdagen 8 
april kl. 11.00 i Surte 

kapell. Akten avslutas 
efter urnsättning på 

kyrkogården. 
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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

Sommardäck till Volvo 
v.40 205/50/R16 4st (+1st) 
1000kr. Lasthållare THULE, 
längd 1m, låsbart, 2 nycklar 
500kr. Vid köp av båda, med-
följer en 12 V värmesits.
Tel. 0704-26 12 25

EU moped Pgo T-Rex 50, års-
model 2006 550 mil. Pris 
3000kr.
Tel. 0730-25 80 90

Herrcykel monark ”KARL”. 
3 växlar. Som ny. 2000:-
Tel. 0708-75 52 11

Torr lövved i 40 litersäckar.
Tel. 0706-75 10 51

Husvagn Solifer Artic 500L 
89, nybesiktigad. Soltak och 
förtält.
Tel. 0703-12 78 25

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

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

Hus önskas hyra/köpa, med 
tomt i Ale. Max 15 min bilväg 
från Nödinge Station. Ring 
Stina, 
Tel. 0709-56 26 56

Söker rum i Ale kommun 
gärna i Nödinge eller Nol. 
Tel: 0727 461793

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/

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.

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

Alevira Försäljning av 
rättvisemärkta produkter 
såsom kaffe, te, choklad, 
honung, hantverk m.m.
Vi säljer även eget hantverk, 
nya och begagnade 
barnkläder samt begangnade 
leksaker. Tar tacksamt emot 
barnkläder, leksaker samt 
barnskor. Göteborgsvägen 
74, Älvängen. 
Tel. 0303-74 84 20

GRATTIS

Ett stort grattis till
Olivia

Som fyller 6 år den 6/4
Många kramar från

Farmor & Farfar

Flickorna i Petters Hage 
fyller år. Grattis!

Ella 8 år • Agnes 6 år
önskar  

Farmor, Fredrik & Angelica
Vally & Harry

Stort Grattis till våran goe 
Martin Landin 

på födelsedagen den 31/3 
Önskar 

Mamma Pappa Ricky 
Jerker Peter & Robin

Grattis till
Lovisa & Viktor Holmqvist

Viktor är 5 år den 5/4
Lovisa är 8 år den 15/4

önskar  
Farmor & Farfar

Grattis lilla
Sally

På 1-årsdagen den 3 april.
Puss och kram från

Farmor

Vårat barnbarn 
Celia

Fyller 5år den 3/4
Många kramar från
Farmor och Farfar

Nu har vi en prins och två 
prinsessor. 2015-02-11 

fick Hugo en lillasyster och 
Elvira en liten kusin.

Välkommen till världen 
Stella
önskar

Farmor och Farfar

Stort grattis
Fatma

Vår älskade lilla prinsessa 
på din 6-årsdag 3 april

önskar
Pappa, Mamma och store-

bröderna Ali & Hadi

UNDANBEDES

Eventuell uppvakning 
undanbedes 

Arne Leandersson
Kvarntorp

HJÄRTS JUKDOMARNA 
SKA BESEGRAS

0200 - 89 19 00
pg 90 91 92-7

www.hjart-lungfonden.se

Var med och
rädda 
5000 fler liv
per år.
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MINNES-
FÖRLUST

 

PUTSAR
A M N E S I

HÄST-
PLÅGA I N K

SAM-
STÄM-
MIGT 

FETT
E N I G T

GÅR 
TILLBAKA 

SOM EN 
GREVE

A N O R
ELAK 
TEXT S A T I R

HAR KOR-
TA BARR 

ANTILOP-
ART

E N
INTE VÅR

 

VIL-
DOXAR

E R
ENERGI

 

BESKA I 
TONEN

E
LÄKAR- 

PRAKTIK
 

MJÖL
A T

HÄNDA
 

NÅGRA 
TILL

S K E
KLAGA 

MED SIG 

I JÄMFÖ-
RELSE

O J A
BE-

SITTER 

RÄT OCH 
ÄRLIG

H A R

S T O F T
LOKAL I 

SKOLAN 

AMU-
SERA

L Ä R A R R U M
DATOR-

PRO-
GRAM

LIGGER 
ENER-
GISK I

DEN 
DYLIKA

 

FÅRLÅT
L E R A N

GÅ 
VÄLDIGT 
TUNGT 

HELIUM
K L A M P A

ÄLVORS 
KUNG O B E R O N

RÅ OM
 

FEM H A
STOR 

FÅGEL 

BETYG 
FÖRR

K O R P
GÖDER N Ä R ORD-

KLASS A D V E R B EFTER 
MATEN? R A P

©Bulls

HÄLGEKRYSSET

7 2 8 6 4
3 2 1 4 8

5 3

4 6 1 7 3
8 6 3 5
2 5

1 4 7 3 2
2 9 7 6

2 9 1
© Bulls

9 3
4 6 3

7 6 2 5 9 1

8 1 7 4 2
2 4 6

2

6 9
5 2 7 6 4

4 5 9
© Bulls

STARKT I 
FLASKA

OSKYL-
DIG

UTÖVER 
DET OR-
DINARIE

OK 
BETYG

ÄR 
PROTES-
TERANDE

DAN-
SAR DE 
BÄSTA 

PÅ

GRUND
 

ALFA
DELAD BEAR-

BETAT
KAN 

LÅNG 
LÄNGRE

HJUL-
PINNE

GROVT 
GRUS

ROMNIA
 

TÅNG

STÅ TILL
 

VISS 
FARA

GÅNG-
VÄG

 

ARA

SPRITTYP 

SAM-
MAN-
BINDA

VILDOXE
 

OMDÖME

PIRATEN- 
EGO

 

KAJEN
ÖNSKAR 

TRÖTT 

VOLYM-
MÅTT

HYSER 
TECK-

NINGAR 

PÅ FLAK

BÖRJAR 
MED 

SKÄMT 

FRÅN

RUTA
ERSÄT-

TER INTE
 

LAREN

I LÄNGRE
 

FÖDER 
KID

KRAFT-
ORD 

RÄKNE- 
REDSKAP

VIS GUD 
I BABEL

LÄTT 
ÅKOMMA 

LUFT-
FÖRLED

SÄLLAN 
SKÅDAD 

MAT-
RUMMET

BÄCK-
MAN 

Å ENA 
SIDAN

DRAG 

SES 
NÄRA 

SMEDEN

SKURET 
KÖTT

 

DOPP

ORT MED 
BJÖRN-

PARK

ÄR DET 
OFTA I 

ENGLAND 

KVISTAR

VÄDJA 

KAN 
BETYDA 
NÅGRA

AXEL
 

DIKT

TEMPE-
RATUR-
SKALA

LÄNGS 
VÄG-

KANTEN 

ÄVJA

TRÄSLAG
 

ÖPPET 
KÄRL

TRATT
 

MISS-
NÖJE

SES UPP 
TILL

KURIR
 

KORT 
FÖR KILO

SLUTAR 
DAGEN 

MED

KAN VISS 
JUNTA

HA FÖR 
ÖGONEN

KILON PÅ 
TONNET

©Bulls

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

Kurre
klurigt!

Veckans!

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se
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www.stc.se

Hitta 

formen 
inför

träna på alla StC-klubbar i Hela Sverige!

gym, kondition oCH gruppträning!

Halvårskort

1 990kr

Helårskort

2 990kr

SiSta förSäljningSdatum 30 april

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
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