
Alebyggens grädd-
hylla i AlaforsUtan värde?

Skepplanda BTK:s herrar tog en fin skalp när de besegrade division två laget IFK Skövde i DM. Det skedde inför ögonen på 
bland andra linjedomaren nödingebon Viktor Karlsson som valt att göra domarkarriär istället för att spela. Nu stundar en sä-
song ute på linjen, men kanske också som huvuddomare i division sex. Alekuriren har träffat veckans profil inför årets avspark.

Viktor valde att döma
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Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror till fast pris!
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KYCKLINGBRÖSTFILÉ
Pärsons. 800 g. Färsk.

Jfr pris 62:38/kg.
Max 2 köp/hushåll.

4990
/st

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

WOK-, COOKGRÖNSAKER
Findus. 450-500 g. Fryst.

Olika sorter.
Jfr pris 20:00-22:22/kg.

Max 2 köp/hushåll.

10:-/st

Ale Torg

Matglädje
varje dag!

Gäller v 15 • 8/4–12/4

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

KNALLARNA 
KOMMER!

Anmäl dig till vårloppet lör 9 maj • varloppet.se

FREDAG
10 APRIL

ANSVAR 
FÖR  

SVERIGE

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

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

20% 
rabatt 
på 1st valfri vara i butiken

Gäller på ordinarie pris.  

Ej beställningsvaror och klubbartiklar.

Gäller tom 12/4-2015

KLIPP UR OCH TA MED

KLIPP UR OCH TA MED

Lödöse 0520-66 00 10

VECKANS VARA
KÄLLARRÖKT

SKINKA FRÅN SCAN
I DELIKATESSEN

1490
KR/HG

Ortsmöten i Bohus 
och Hålanda

LÄS
4-6



Politiken säger att be-
slutet om Ale Vikinga-
gård inte är taget, men 

när kommunfullmäktige 
klubbade årsredovisningen 
för 2014 skrevs värdet på 
gården ner till noll. Den 
anses med andra ord sakna 
värde och med det sagt har 
jag svårt att tro att samma 
politiker är beredda att göra 
den satsning som verksam-
heten behöver för att om 
möjligt röna framgång i 
framtiden. Om avsikten är 
att avveckla verksamheten 
är beslutet helt logiskt, men 
varför säger man inte det?

Synpunkter på att Kul-
tur- och fritidsnämnden 
öppnat upp för möjligheten 
att stänga Ale Vikingagård 
redan i sommar har inte 
uteblivit. Det finns många 
som håller verksamheten kär 
och tycker att den nu tillhör 
en naturlig del i kommunens 
utbud. Det som saknas är 
idéerna om vad som bör 
göras för att få gården att 
öka sin attraktivitet och bli 
en motor i Ales besöksnä-
ring. Någon har nämnt att 
den planerade hövdingahal-
len måste förverkligas, att 
nyckeln helt enkelt sitter i 
ytterligare ett hus. Det krävs 
nog mer än så. Framför allt 
så måste det finnas en poli-
tisk övertygelse om att detta 
är rätt verksamhet för Ale, 
att det finns en potential och 
ett unikt attraktionsvärde. 
På den punkten har inte 
våra politiker övertygats och 
de har inte heller inspire-
rats av att det kan finnas en 
framtid för Ale Vikingagård. 
Någon menar att det borde 
finnas EU-medel att söka 

för driften, men det är nog 
lättare sagt än gjort. Sedan 
ska sägas att  utan EU-
medel hade gården aldrig 
varit byggd. På den punkten 
har Ale kommun varit ett 
föredöme och har erhållit 
många sköna miljoner i 
bidrag för uppbyggnaden. 
Huruvida dessa i framtiden 
kommer att bli ansedda 
som felinvesterade återstår 
att se, men helt klart är att 

de skapade sysselsättning 
såväl under byggtiden 
som efteråt. Någonstans 
försvann dock både energin 
och idéerna för den fortsatta 
finansieringen.

Kanske skulle såväl 
politiker som tjänstemän 
sätta sig med Asta Bengts-
son, 91, från Alafors. Hon 
tillhörde klassen som fick 
göra det första studiebesö-
ket i Äskekärr där  Sveriges 
enda bevarade vikingaskepp 
hittades år 1933. Asta saknar 
inte övertygelse om varför 
kunskapen om vår historia 
är viktig att bevara. Upprört 
ringer hon upp efter att ha 
läst förra veckans artiklar 
om nedläggningshotade Ale 
Vikingagård. Jag får chansen 
att träffa henne och höra om 
den stolthet som hela byg-
den kände efter att fyndet 
vid Göta älvs strandlinje bli-
vit känt. Hon berättar också 
hur hon började arbeta vid 

Ahlafors spinnerier blott 
14 år gammal. Lika många 
år senare söker hon sig till 
nästa stora arbetsgivare, 
Surte Glasbruk. För att som 
kvinna få en anställning vid 
bruket 1962 krävdes dispens 
från regeringen. När bru-
kets dagar var räknade tog 
sig Asta över älven, där hon 
sökte jobb på Kungälvs sjuk-
hem 1978. Hon fick börja 
samma dag…

Det är en fascinerande 
livshistoria som jag får till 
mig, om förutsättningar och 
villkor vitt skilda från hur 
vi lever idag. De kunde inte 
bara gå från ett industrijobb 
till ett annat, utan dessutom 
börja samma dag som de 
sökte tjänsten. 

När vi så pratar om kom-
munens vikingatida historia 
låter det inte som att den 
ligger över tusen år tillbaka i 
tiden. Asta Bengtsson berät-
tar detaljerat hur hon tittade 
ut över Äskekärrsskeppet för 
över 80 år sedan. Plötsligt 
känns allt så nära och när 
det gäller historia är det ju 
sant – den ligger inte bara 
bakom oss – vi står dessut-
om på den!

Nollvärderad?

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

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

Aj-ont!
Smärtbehandling

rygg • nacke • höFt • arm • mm

FöretAgsBesök
maSSage • akupunktur • FySioterapi
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SOFIA HAGSTRÖM
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

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

KAJSA THORSON
0303-33 37 37
kajsa@alekuriren.se

GRAFISK FORM

PRO ALE NORRA

Medlemsmöte
i Folkets Hus, Älvängen

Onsdag 15 april kl. 15.00

Mötesförhandlingar

Anhörigkonsulent
Ann-Marie Thunberg informerar

Kaffe/te och smörgås

Lotteri

Varmt Välkomna!

Studentbuffé?

Den fixar vi!

0701-44 35 31 / henrikdaniel.Se

Det är vi som  
lagar maten  
på Klädkällaren!

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

VI FIXAR TELEFONEN!

 Har du också 
 fått nog av 
 djurens lidande?
Sms:a DJUR till 72120 för 
mer information.

www.djurensratt.se 
08-555 914 00

Foto: Tom
 Uhlm

an/Alam
y

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

Det är en 
fascinerande 
livshistoria som 
jag får till mig, 

om förutsättningar och 
villkor vitt skilda från 
hur vi lever idag.

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

– Plötsligt var vikingagården inget värd



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 15 2015 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se

FÄRSK LAXFILÉ

89/KG
:-

BUDAPESTLÄNGD
ALLA LIMPOR

59/ST
:-

GRILLKOL/BRIKETTER

99:-
3 FÖR

EGENBAKAT
ALLTID FÄRSKT

ALLA DAGAR
06.00–23.00

DELIKATESSEN

19/ST 
:-

Gäller ej surdegslimpor 
eller älvens grova

MOR MATILDAS KOKTA  SKINKA/ BROR JAKOBS  RÖKTA SKINKA

BRIEOST

  990
/HG

MILANOSALAMI

1990
/HG

1490
/HG

FÄRSK KOLJAFILÉ

GOUDAOST

79/KG
:-

FÄRSK FLÄSKYTTERFILÉ

3990
/KG

KRYDDAD FLINTASTEK

3990
/KG

NÖTFÄRS

5990
/KG

SVENSK GURKA

15/KG
:-

Medlemspris 

29/KG
:-

Medlemspris 
Klöver. 

1 bit ca 1200g

Medlemspris 
Max 2st/medlem

99:-
5 FÖR

PLANTERINGSJORD
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BOHUS. Ales centralor-
ter behöver växa för 
att rädda handeln och 
service kvar.

Några utvecklings-
planer för just Bohus 
kunde däremot inte 
redovisas på vårens 
ortsutvecklingsmöte.

Någon ljusning på 
problemet med att inte 
kunna ladda sitt Väst-
trafikkort i Bohus är 
inte heller i sikte.

Det var många frågor på 
ortsutvecklingsmötet i Bo-
hus och även om svaren inte 
alltid var vad åhörarna vil-
le höra så kändes dialogen 
fruktsam. Det låg en viss 
spänning i luften med tanke 
på debatten kring det plane-
rade motivationsboendet på 
Bohus höjd, men mötesled-
ningen ansåg att frågan är så 
stor att den får hanteras se-
parat och någon ny informa-
tion fanns inte i dagsläget.

– Vi har inte lämnat in 
vår ansökan om tillfälligt 
bygglov än. Först måste vi 
få svar på våra markunder-
sökningar och geologiska ut-
redningar om bärighet med 
mera. Sen tar vi ställning 
till hur vi går vidare. Däre-
mot har vi haft ett möte med 
den referensgrupp som har 
bildats med boende i områ-

det. Vi kommunicerar med 
dem och i slutet av augusti 
planerar vi för ett nytt större 
informationsmöte, sa kom-
munchef Björn Järbur.

Han berättade också kort 
om utvecklingen av Ale, där 
det mest kretsar kring att få 
fart på byggnationen. För att 
handel och service ska kun-
na fortsätta utvecklas krävs 
ett bättre kundunderlag, fler 
alebor helt enkelt.

– Politiken har pekat ut 
att vi främst ska fokusera på 
Nödinge och Älvängen. De 
ska vara kommunens centra-
lorter, men vi ser samtidigt 
hur dessa orter breder ut sig 
åt både norr och söder. Det 
gör att med tiden kommer 
exploatörernas intresse för 
att bygga i Ale även att om-
fatta ett samhälle som Bo-
hus, men det kommer nog 
att dröja, förklarade Järbur 
och fortsatte:

– Just nu slutförs en extern 
utredning som ska peka ut 
var ett nytt kommunhus bäst 
placeras. Målet är att politi-
ken ska kunna ta beslut före 
semestern. När vi vet om 
det hamnar i Nödinge eller 
i Älvängen faller mycket an-
nat också på plats. Då vet 
vi bättre hur centralorterna 
kan komma att se ut. Rent 
generellt kan sägas att ett 
samhälle behöver ha minst 
10 000 invånare för att ut-
budet av handel och service 
ska fungera. Det betyder att 
både Nödinge och Älvängen 
behöver nästan fördubbla 
sitt invånarantal i framtiden.

Ladda Västtrafikkort
Bohusborna kan inte las-
tas för att ställa stora krav, 
men möjligheten att ladda 
sitt Västtrafikkort har de 
tagit strid för länge. Senast 
ställdes en skriftlig fråga till 
Västtrafik. Nu hade ett svar 

kommit och Inga-Lill An-
dersson (S), ordförande för 
ortsutvecklingsmötet i Bo-
hus, läste upp det.

– Det handlar helt enkelt 
om att den butik som vi hän-
visar till inte anses uppfylla 
de ekonomiska villkor som 
ställs på ett ombud, men vad 
det innebär framgår inte. Jag 
delar verkligen er uppfatt-
ningen om att det borde vara 
möjligt att ladda sitt kort nå-
gonstans i centrum och jag 
ska dra frågan ett varv till, 
lovade Inga-Lill Andersson.

Ett ortsutvecklingsmöte 
i Bohus berör alltid centru-
manläggningen. Flera av lo-
kalerna gapar nu tomma och 
mötesdeltagarna undrade 
vad som händer. Fastighets-
ägaren, Alebyggen, hade fått 
förhinder och kunde därför 
inte svara på frågorna. Björn 
Järbur gjorde ett försök.

– Tyvärr är underlaget för 

dåligt i Bohus. Det gör att 
det är svårt att nå lönsamhet 
och därför måste vi få fart på 
byggnationen. Något samlat 
grepp för just Bohus finns 
inte just nu.

Träffpunkter
Under våren tar sektor kul-
tur och fritid ett samlat 
grepp om Ales mötesplatser. 
Konsulterna Einar Hans-
son och Pernilla Hallberg 
har fått i uppdrag att dels 
dokumentera befintliga mö-
tesplatser i kommunens or-
ter dels fundera kring vad 
som kan utgöra framtidens 
gemensamma träffpunkter. 

– Det är ett arbete vi vill 
göra tillsammans med er. 
Det kommer finnas möjlig-
het att anmäla sitt deltagan-
de och tanken är att organi-
sera ett antal framtidsresor 
med minibuss. Uppdraget 
slutförs sedan med en rap-

port eller ett idédokument 
som sektorsledningen får gå 
vidare med, berättade Einar 
Hansson.

Positivt att rapportera för 
bohusborna var den satsning 
som kommer att ske på en 
friidrottsanläggning vid Jen-
nylunds IP samt ombyggna-

den av ridklubbens lokaler. I 
lokalen höjdes också röster 
om att försöka få plats med 
två nya boulebanor när det 
ändå ska satsas på idrotts-
platsen.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

ORTSMÖTE

När: Tisdag 31 mars
Var: Bohus servicehus
Om: Mötesplatser och sam-
hällsutveckling
Hur många: 90
Citatet Björn Järbur: ”För 
Ales del vore det bättre 
om ni tog bilen till Ale Torg 
istället för till Kungälv”. 

– Fokus ligger på
Nödinge och Älvängen

Utveckling av Bohus dröjer

Kommunchef Björn Järbur informerade om Ale kommuns utvecklingsarbete med tonvikt på samhällsbyggnad. Det mesta av planer-
na handlar dock om Nödinge och Älvängen.

Einar Hansson är en av två konsulter med uppdrag att doku-
mentera befintliga och nya mötesplatser i Ale.
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Den 1 april bildades denna 
förening som skall fylla tom-
rummet mellan Skepplanda 
Fiber, Tunge Fiber och 
Prässebo Fiber. Detta områ-
de sträcker sig från sydvästra 
spetsen av Kattleberg till 
Hålandavägen i Nygård, föl-
jer älven upp till Kullängen i 
Alvhem, gränsar i öster mot 
Skepplanda Fiber.

För att så fort som möj-

ligt komma igång med in-
tresseanmälningar kommer 
vi att presentera oss och våra 
tankar på ortsutvecklings-
mötet i Alvhem på Gläntevi 
torsdagen den 23 april. Alla 
som vill veta mer i detta 
tidiga skede är välkomna till 
mötet för information. Med 
på mötet är Per Persson, 
fibersamordnare för Ale/
Lilla Edet. Han kommer att 

kunna besvara Era frågor.
Vi söker även folk som 

var med och hjälpa till med 
föreningen i uppstarten och 
senare,. Det handlar inte om 
att gräva, det blir en entre-
prenör som utför detta.

Alla välkomna!

Alvhem-Nygård Fiberförening

Ett 40-tal medlemmar i 
SPF Seniorerna Ale njöt av 
Pelle Dalbergs bilder och 
kommentarer på Backavik. 
Nästa träff den 28 april kå-
serar Gösta Mårdberg över 
ämnet Gubbröra.

På långfredagen gick 
ett tiotal fredagsvandrare 
traditionsenligt till Kläd-
källaren. Denna vecka ställs 
färden till Sisjön, där Elvy 
Börjesson har rekat en 

sträcka. Den 8 maj skulle vi 
ha gått på Överön. På grund 
av parkeringsproblem åker 
vi istället till Stenkullen 
och går i Säveåns dalgång. 
Tisdagen den 15 april är 
det dags för den populära 
i Älvängen. Det är risk att 
inte alla får plats. Först till 
kvarn gäller.

Den 9 maj besöker vi Gö-
teborgs stadsteater och ser 
”Karlsson på taket”. Vi gör 

en bussutflykt på Åsunden 
“Gårdarna runt sjön” den 
19 maj.

Lennart Mattsson

Pelle Dalberg.

Pelle Dalberg hos SPF Seniorerna AleAlvhem-Nygård Fiberförening ekonomisk förening

MÖBLERUTOMHUS-

VAXDUKAR

MASSVIS A

V

VÅRENS ALLA
BLOMMOR

DAGS FÖR
GRILLEN

ALLT FÖR TRÄDGÅRDEN

DYNOR KUDDAR

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

Veckans lunchmeny hittar du 
alltid på www.kladkallaren.se

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

Vikenvägen 295, Bohus • Kör E45. Vi ligger mellan Jordfallsbron och Ale Torg • info@kladkallaren.se • Mån – tors 9 – 19, Fre 9 – 18, Lör  10 – 17, Sön 11 – 17  • Tel 031- 46 29 00 • www.kladkallaren.se • Reservation för slutförsäljning

7000 kvm lågprisvaruhus
GÄSTVÄNLIG MILJÖ
BRETT SORTIMENT

LÅGA PRISER



Nödinge
Tisdag 14 april kl 19.00, 
Ale kulturrum

Teman för kvällens möte
•	 Uppföljning av höstens workshop, 

utveckling av Nödinge Stadsarkitekt 
Magnus Blombergsson

•	 Inventering och kartläggning av 
mötesplatser i Nödinge. Pernilla 
Hallberg. 

•	 Grannsamverkan. Hur kan vi 
förebygga utvecklingen av brott i vårt 
samhälle. Brottsförebyggare Lottie 
Klüg

Vi bjuder på fika! 
Välkomna hälsar Sven Pettersson, Maj 
Holmström och Nor Khatib
 

Alafors
Tisdag 14 april kl 19.00,  
Meborgarhuset

Teman för kvällens möte
•	 Utredning om kommunalt 

huvudmannaskap av enskilda vägar 
Projektledare Jonathan Dahl.

•	 Information om planerad 400 kV-
ledning Exploateringsingenjör  
Jörgen Sundén.

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

Vi bjuder på fika! 
Välkomna hälsar Catharina Eliasson, 
Susanna Mouvitz, Rolf Gustavsson

Nol
Onsdag 15 april kl 19.00,  
Nols Folkets hus

Teman för kvällens möte
•	 Lokalsituationen på Nolskolan. 

Fastighetschef Monika Jonasson
•	 Aktuella ärenden

Vi bjuder på fralla, kaffe och kaka! 
Välkomna hälsar Klas Karlsson, Rose-
Marie Fihn och Monica Samuelsson.

Ortsutvecklingsmöten

www.ale.se 
0303-33 00 00

På gång

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.

Om kläder, tyg och miljömärkt fisk
Tisdag 14 april kl 18.00 Idag är det många som funderar 
på hur man på ett hållbart och säkert sätt kan tänka och 
välja kring det vi äter och vad vi har på oss, samt vilka 
konsekvenser det har. Innehåller dina och barnens kläder 
giftiga färger och kemikalier? Är bomullsfälten besprutade? 
Finns det miljömärkta kläder? Vad innebär miljömärkt 
fisk, och vilken fisk ska man köpa för att barnen ska få 
växa upp i en hållbar framtid? Catrin Björkman från 
konsumentföreningen Coop föreläser om fakta och 
föreställningar kring mat, kläder och tyger.

Plats: Nols Folkets hus
Anmälan till: mathilda.folkesson@abf.se eller 
telefon 0303-161 55

Ta chansen att nominera ett gott föredöme 
Ett gott föredöme - stipendium Känner du någon som borde uppmärksammas? 
Ett gott föredöme är ett stipendium som delas ut för att uppmärksamma personer 
som är goda föredömen i Ale kommun. Stipendiet delas ut till personer under 
25 år eller ideella organisationer som arbetar med barn- och ungdomsfrågor. Ta 
chansen att nominera din kandidat innan nomineringstiden är ute. Senast den 
6 april måste kommunen få ditt förslag. Nominera på www.ale.se eller skicka 
e-post till sven.nielsen@ale.se.åreTs gOda föredömen i ale 2014

17
April

familjen i fOkus
Eva Gundahl, familjebehandlare på 
Älvbarnens Familjecentral. När en blir 
två och sen tre, finns det några tips på   

    hur man håller ihop sin familj?

24
April

BäBisspråk
Med Karin Strid, psykolog, den ordlösa 
kommunikationen med ditt barn.
Ditt barn pratar med dig hela tiden,  

    vad svarar du?

8
MAJ

BäBisryTmik
Med Charlotte ljung. Alla bäbisar älskar 
att röra på sig! Med lite musik och takter 
kan det bli riktigt svängigt.

8
MAJ

BäBissagOsTund
Utforska magin med sagor och böcker 
tillsammans med ditt barn. Vi läser lite 
och får även tips på böcker som kan   

    passa ditt barn.

15
MAJ

Vad ska BäBisen äTa?
Alla föräldrar vill ju att barnen ska 
äta, nyttigt och helst med glädje.
Kommundietisten kommer och visar 

barnmat du lätt kan laga hemma och ger tips och 
inspiration. Smakprov utlovas!

BäBismys  
på ale BiBliOTek, nödinge

fredagar kl 10.30–11.30. Anmälan: bibliotek@
ale, tel: 0303-33 02 16. Programmet är ett samarbete 
mellan Bibliotek, Kultur och Folkhälsan i Ale kommun.

sök dina röTTer med  
ale släkTfOrskare
Öppet hus med släktforskarhjälp på Ale bibliotek, 
Nödinge. Även icke medlemmar är välkomna att få 
tips och råd. Ett samarbete med Studiefrämjandet i 
Kungälv.
lördag 11 april kl. 10.30–13.00
Onsdag 22 april kl. 16.00–18.30

Nya frågor
Om ni har ni har några frågor 

skicka e-post till torbjorn.

hall@ale.se. Senast en vecka 

innan mötet vill vi ha din 

fråga för att kunna garantera 

att den besvaras  
på mötet.

 



församlingen önskade höra, 
de vill att en gång- och cy-
kelväg blir verklighet på Hå-
landavägen innan en olycka 
inträffar. En åhörare tog till 
orda.

– En vuxen med förstånd 
släpper inte ut sina barn på 
Hålandavägen. Det är livs-
farligt! Hur tycker ni att de 
ska ta sig till sina aktiviteter, 
exempelvis fotbollsträning 
på Forsvallen?

– Jag har förståelse för era 
reaktioner och synpunkter. 
Om Hålandavägen byggts 
idag hade det naturligtvis 
skett med en tillhörande 
gång- och cykelväg. Det är 
Trafikverket som äger vä-

gen och vi får ligga på dem 
i det här ärendet. Det är en 
statlig väg och ska hanteras 
av staten, svarade Rolf Gus-
tavsson.

Mikael Söderberg och 
Leif Andersson från Skepp-
landa fiberförening gav en 
nulägesrapport från sin ho-
risont.

– Vi har gett oss attan 
på att få fiber till Hålanda. 
Nästa år vid den här tiden 
hoppas vi att spaden ska sät-
tas i backen, förklarade Leif 
Andersson och berättade att 
föreningen har 620 medlem-
mar i dagsläget.

På uppdrag av sektor kul-
tur och fritid inventeras nu 

mötesplatser i Ale kommun. 
Konsult Einar Hansson re-
dogjorde för projektet och 
uppmanade ortsborna att 
delta i arbetet, komma med 
idéer och synpunkter.

JONAS ANDERSSON

VECKA 15         NUMMER 13|06

HÅLANDA. Det suckades 
tungt i bygdegården när 
brevet från Västtrafik 
lästes upp.

Det sker förändringar 
i kollektivtrafiken som 
berör Hålandaborna.

På kvällar och helger 
kommer linje 434 att 
ersättas av anropsstyrd 
trafik.

Ett nytt presidium bestående 
av ordförande Anders Rol-
lings, Lars Kopp och Örjan 
Claesson hälsade välkom-
men till Hålanda bygdegård. 

– Vi har bjudit in Väst-
trafik, men de kunde tyvärr 

inte medverka med någon 
representant här i kväll. Av 
den anledningen får jag läsa 
upp det brev som vi fått till-
sänt oss, förklarade Anders 
Rollings.

Vid tidtabellsskiftet i juni 
kommer linje 434, som nu 
kör hela vägen till Getås 
på samtliga turer, att vända 
i Skepplanda på vardagar 
efter klockan 21 samt hela 
helgen, bortsett från en tur 
på natten. Den del av tu-
ren som sedan går mellan 
Getås-Skepplanda, genom 
Hålanda, kommer istället 
att trafikeras av anropsstyrd 
trafik som då måste beställas 
en timme i förväg.

– Jag har ingen bil och 
tänker inte skaffa mig nå-
gon bil heller. Jag har bosatt 
mig i Hålanda eftersom jag 
vill bo på landsbygden och 
tycker att kollektivtrafiken 
fungerar så bra. Nu blir det 
en radikal försämring. Att 
behöva göra en beställning 
av anropsstyrd trafik en tim-
me i förväg känns inte alls 
bra, förklarade en av mötes-
deltagarna.

Förstår er reaktion
Åhörarna vädjade till 
kommunalrådet Mikael 
Berglund (M), som fanns i 
lokalen, att uppvakta Väst-
trafik i frågan.

– Vi vill att hela Ale ska 
leva och jag förstår er reak-
tion. Jag vill dock vara ärlig 
och säga att det är lättare 
sagt än gjort att påverka 
Västtrafik.

Församlingens synpunk-
ter och frågor gällande ny 
trafikering av linje 434 ska 
sammanställas av presidiet 
och videbefordras till Väs-
strafiks ledning.

Samhällsbyggnadsnämn-
dens ordförande, Rolf Gus-
tavsson (S), var inbjuden för 
att berätta om gång- och cy-
kelvägar på lansbygden.

– Vi har inget som ligger i 
röret för Hålandavägen just 
nu. Den satsning som kom-
munen gör är att bygga ihop 
Starrkärr och Älvängen med 
en ny gång- och cykelväg.

Det var inte riktigt vad 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Rolf Gustavsson (S) 
gästade ortsutvecklingsmötet i Starrkärr. I bakgrunden ses 
Anders Rollings och Lars Kopp från presidiet.

ORTSMÖTE

När: Onsdag 1 april
Var: Hålanda bygdegård
Om: Mötesplatser, gång- och 
cykelvägar, kollektivtrafik 
och fiber
Hur många: 35
Citatet Mikael Berglund: 
”Det är lättare sagt än gjort 
att påverka Västtrafik”. 

Busstur till Hålanda dras in
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Välkommen på Drop in onsdagar kl 13:00–16:00

- Resevaccin och råd inför din resa 

- TBE-vaccin 

- HPV-vaccin för flickor födda före1998

 

Behöver du vaccineras?

Närhälsan Älvängen vårdcentral

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

narhalsan.se/alvangenvardcentral

 

SURTE. En unik möj-
lighet för nystartade 
företag eller för entre-
prenörer som vill ta sin 
bisyssla till full syssel-
sättning.

Fram till den 17 april 
kan man skicka in sin 
ansökan på webfabale.
se och vinna ett års fri 
kontorsplats, fria bank-
tjänster och lagerutrym-
me i Surte.

– Den röda mattan är 
utrullad, det är inget att 
tveka på, säger närings-
livschef Pia Areblad.

Tävlingen som Ale kommun 
och Surte Åkeri står bakom 
genomförs för andra året.

– Nu tar vi nästa steg 
och låter skapa en korsbe-
fruktning mellan e-handel 
och kreativa näringar. På 
Webfab Ale ska entrepre-
nörer inom webshop kunna 
utveckla idéer med kreati-
va näringar. Ambitionen är 
att skapa en dynamisk miljö 
där människor och idéer ut-
vecklas tillsammans genom 
workshops, seminarier och 

ömsesidigt utbyte av erfaren-
heter, säger Pia Areblad.

Femton aktörer vinner ett 
års fri kontorsplats i samar-
bete med Surte Åkeri samt 
fria banktjänster under sam-
ma period via Handelsban-
ken och Swedbank. Vinnarna 
får dessutom tillgång till la-
gerutrymme.

– Hyttan på Glasbruks-
museet är omgjord till lab-
butrymme för längre kreativt 
arbete. Det kan handla om 
fotografering, filmproduk-
tion, teater eller dans för 
att ge några exempel, säger 
näringslivskoordinator Aida 
Karimli.

– Anmälan till tävlingen 
görs på Wefab Ales hemsida. 
Vi skickar ett mejl tillbaka 
där deltagaren ombeds att 
fylla i sin affärsplan. Vi är 
behjälpliga och stöttar om så 
skulle behövas, säger Aida.

I juryn som utser vinnar-
na finns personer med lång 
erfarenhet av affärsutveck-
ling, e-handel och kreativa 
näringar. Lennart Samsson, 
vd för Specter, är en av dem.

– Vårt företag erbjuder ett 
webbaserat affärssystem. Det 
finns cirka 10 000 webshopar 

idag och ungefär 2 000 av 
dem är i behov av ett affärs-
system. Hälften av dessa är 
våra kunder, berättar Len-
nart Samsson.

Jennifer Forsberg, 
grundare till JFR.se som er-
bjuder kläder och accesso-
arer till unga tjejer, har inte 
mindre än 168 000 följare på 
instagram.

– Jag startade verksam-
heten i källaren 2009. Nu-
mera är det jag och Fredric 
Christensen som driver fö-
retaget från lokaler i Älväng-
en.

Vad är nyckeln till fram-
gång inom e-handel?

– Att hitta sin nisch, det är 
en djungel där ute. Att synas 
på rätt ställe och således nå ut 
till rätt målgrupp är avgöran-
de faktorer, säger Jennifer.

Övriga jurymedlemmar är 
Mariah Ben Salem Dyne-
häll, vd Drivhuset, Rasmus 
Heyman, chef Ada – Busi-
ness Region Göteborg, Jo-
han Trouve, vd Västsvenska 
Handelskammaren och 
Henrik Wallgren, multi-
konstnär och äventyrare.

JONAS ANDERSSON

– Wefab Ale erbjuder ett års fri kontorsplats

Öppnar dörren 
för nyföretagare

Nu går det att tävla om del i Webfab Ale, vinna ett års fri kontorsplats, fria banktjänster och la-
gerutrymme. Här ses näringslivschef Pia Areblad och näringslivskoordinator Aida Karimli tillsam-
mans med två av jurymedlemmarna, Jennifer Forsberg och Lennart Samsson.
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www.aleel.se | 0303-33 24 00 | info@aleel.se | Lunnavägen 2, Box 3004, 449 14 Alafors 

VÄLKOMNA TILL ALE ELFÖRENINGS 
FÖRENINGSSTÄMMA 2015
STADGEENLIGA ÄRENDEN MED TILLÄGG  

AV TVÅ BESLUTSPUNKTER FRÅN STYRELSEN
29 april kl 18.00  

Plats: Da Vinciskolan i Nödinge, musiksalen

För planering önskas anmälan om deltagande senast 22 april.  
Medlemmar är välkomna att anmäla sig på telefon 0303–33 24 00  

e-post: info@aleel.se. Stämman avslutas med förtäring. 

För frågor angående nytt stadgeförslag, kontakta  
VD Stefan Brandt tel: 0707–32 24 01 e-post: stefan.brandt@aleel.se

Stadgeförslaget i sin helhet finns tillgängligt på  
Ale Elförening, Lunnavägen 2, Alafors.  

Som medlem kan du få stadgeförslaget per post, kontakta oss så skickar vi. 

ANLEDNING TILL STADGEFÖRÄNDRING
• Öppna upp föreningen för alla  
  elnätskunder

• Utvecklad återbäringstrategi

• Modernisering av stadgar

• Justering av medlemsinsatser

FÖRSLAG TILL NYA STADGAR – 
HUVUDSAKLIGA ÄNDRINGAR
Förenklat föreningsnamn

§1 Firma

Föreningens firma är      
Ale El Ekonomisk förening.

§2 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att främja med-
lemmarnas ekonomiska intressen genom 
att direkt eller genom dotterbolag bedriva 
nätverksamhet och elhandel, äga anlägg-
ningar för produktion och överföring av 
energi, äga aktier och andelar i företag inom 
energisektorn samt bedriva annan därmed 
förenlig verksamhet.

Öppna upp föreningen för alla elnätskun-
der

§4 Antagande av medlem

Till medlem kan antas fysisk eller juridisk 
person som har elnätsavtal med föreningen 
och som kan förväntas komma att främja 
föreningens ändamål.

§13 Utträde

Uppsägning till utträde skall ske skriftligen. 
Utträde beviljas dock ej, utom vid avslut av 
elnätsavtal och utom då styrelsen så beslu-
tar, förrän två år efter inträdet.

Förenkling av prövning av medlemskap

§5 Medlemskap

Ansökan om medlemskap skall göras 
skriftligen och prövas av styrelsen eller av 
den eller de som styrelsen väljer att delegera 
beslutet till.

Den som antagits som medlem och erlagt 
medlemsinsatser till föreningen enligt §7 
erhåller genom styrelsens försorg skriftlig 
bekräftelse om medlemskap.

Höjd medlemsinsats

§7 Medlemsinsatser och insatsbetalning

En medlemsinsats i föreningen uppgår till 
300 kronor. Medlem skall delta i föreningen 
med det antal medlemsinsatser som följer 
av §8.

Medlemsinsatser skall betalas kontant i sam-
band med medlems inträde i föreningen.

Grupperad insatsskyldighet för huvudsäk-
ring i lägre Ampere-tal samt förtydligad 
insatsskyldighet för medlem med hög-
spänningsabonnemang

§8 Insatsskyldighet

Det antal medlemsinsatser som medlem ska 
betala bestäms i huvudsak efter huvudsäk-
ringens storlek enligt följande.

a) Medlem som innehar anläggning med en 
huvudsäkring på 16-25 ampere skall betala 
tio (10) medlemsinsatser. Detta gäller även 
för medlem som på annat sätt förvärvar el 
till en anläggning med en huvudsäkring på 
16-25 ampere.

b) Medlem som innehar anläggning med en 
huvudsäkring på 35-63 ampere skall betala 
trettio (30) medlemsinsatser. Detta gäller 
även för medlem som på annat sätt förvärvar 
el till en anläggning med en huvudsäkring på 
35-63 ampere.

c) Medlem som innehar anläggning med en 
huvudsäkring på 80 ampere eller mer skall 
betala det antal insatser som motsvarar 
huvudsäkringens storlek i ampere minskad 
med talet tio (10). Detta gäller även för 
medlem som på annat sätt förvärvar el till 
en anläggning med en huvudsäkring på 80 
ampere eller mer.

d) Medlem med högspänningsabonnemang 
11 kV skall betala tusen (1000) medlemsin-
satser. Medlem med högspänningsabon-
nemang 22 kV skall betala tvåtusen (2000) 
medlemsinsatser.

Förtydligande avseende insatsskyldighet 
vid förändrad storlek på huvudsäkring

§9 Förändrad insatsskyldighet m.m.

Medlem som höjer sin huvudsäkring, i den 
omfattning att en ökad insatsskyldighet 
uppkommer enligt beräkningsgrunderna i 
§8, skall betala ytterligare medlemsinsatser i 
föreningen i enlighet med föreskrifterna i §8.

Om medlem sänker sin huvudsäkring, i den 
omfattning att en minskad insatsskyldighet 
uppkommer enligt beräkningsgrunderna i 
§8, skall överskjutande medlemsinsatser som 
därvid uppkommer betraktas som överinsat-
ser. Medlem har därvid enligt 4 kap. 3§ lagen 
(1987:667) om ekonomiska föreningar (FL) 
rätt att efter uppsägning till partiellt utträde 
få tillbaka överskjutande belopp utan att 
avgå ur föreningen.

Det åvilar styrelsen att bevaka huruvida med-
lems insatsskyldighet har förändrats, genom 
att årligen inför föreningsstämman upprätta 
en förteckning över samtliga medlemmar 
med angivande av betalda medlemsinsatser, 
utgivna andelar, huvudsäkringsstorlek samt, 
beträffande högspänningsabonnemang 
enligt vad som följer i §8. När förteckningen 
har fastställts av föreningsstämman äger 
styrelsen sända skriftliga krav till de medlem-
mar som enligt förteckningen skall betala 
ytterligare medlemsinsatser. 

Tidsbegränsning och förtydligande vid 
överlåtelse av andel

§11 Överlåtelse av andel

Medlem som avslutar elnätsavtal vars 
innehav föranlett inträdet och inte inom 
sex månader tecknar nytt elnätsavtal med 
föreningen, vars innehav föranlett inträdet 
kan erbjuda sin andel i föreningen till den 
efterträdare som tecknar elnätsavtal med 
föreningen avseende samma anläggning 
som föranlett tecknande av det ursprungliga 
elnätsavtalet. Om efterträdare inte god-
känns som medlem, av styrelsen, eller inte 
vill övertaga andelarna, skall medlemmen 
erbjuda föreningen att återlösa de inbetalda 
insatserna inom sex månader.

Den som utan att vara medlem genom 
överlåtelse förvärvat medlems andel skall 
ansöka om inträde inom sex månader efter 
förvärvet. Ansökan prövas enligt §5. Antas 
förvärvaren som medlem inträder denne 
i överlåtarens ställe. Medlem som efter 
avslutande av elnätsavtal inom sex månader 
tecknar nytt elnätsavtal med föreningen, har 
rätt att behålla sin andel i föreningen. Om 
det nya elnätsavtalet innebär en ökad insats-
skyldighet enligt beräkningsgrunderna i §8 
tillämpas bestämmelserna i §8 och §9 ovan.

Återbetalning av medlemsinsats

§16 Insatsåterbetalning

Avgående medlem har rätt att, med de be-
gränsningar som följer av 4 kap. 1§ FL, återfå 
hälften av  medlemsinstaser, dvs. 150 kronor 
per inbetald medlemsinsats. Därutöver har 
avgående medlem rätt att erhålla sin andel 
av beslutad återbäring i enlighet med dessa 
stadgar. Återbetalning sker tidigast sex 
månader efter utgången av det räkenskapsår 
under vilket utträde begärts och av styrelsen 
beslutats. Vid medlems konkurs i vilken 
föreningen har krav äger föreningen rätt att 
överföra medlemmens inbetalda insatser 
som betalning för skulden. Överstigande del 
återbetalas.

Förtydligande av personalrepresentation i 
styrelsen

§18 Styrelse

Föreningsstämman väljer en styrelse bestå-
ende av minst sju och högst nio ordinarie 
ledamöter av vilka två nomineras av Ale 
kommun. Personalrepresentation i styrelsen 
regleras i annan lagstiftning. Styrelsen är 
föreningens ledande organ och förvaltar 
föreningens angelägenheter. Till ledamot av 
styrelsen kan väljas röstberättigad medlem 
eller person som avses i 6 kap. 4§ FL.

Ärenden på ordinarie föreningsstämma: 
Tillägg av koncernredovisning, koncern-
revisionsberättelse, koncernresultat- samt 
koncernbalansräkning och fastställande av 
medlemsförteckning

§29 Ärenden på ordinarie stämma

Vid föreningens ordinarie stämma skall 
följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande för stämman 
2. Anmälan av protokollförare 
3. Val av två justerare att jämte ordföranden 
justera stämmans protokoll samt vid behov 
vara rösträknare 
4. Fastställande av röstlängd för stämman 
5. Fråga om stämman utlysts i behörig 
ordning 
6. Styrelsens årsredovisning samt i förekom-
mande fall koncernredovisning 
7. Revisorernas berättelse samt i förekom-
mande fall koncernrevisionsberättelse 
8. Beslut om fastställande av resultat- och 
balansräkningen samt i förekommande fall 
koncernresultaträkning och koncernbalans-
räkning 
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseleda-
möter och verkställande direktör 
10. Beslut i anledning av föreningens över-
skott eller förlust enligt balansräkningen 
11. Bestämmande av ersättning till styrelsele-
damöter och revisorer 
12. Val av ordförande för en tid av 1 år 
13. Val av vice ordförande för en tid av 1 år 
14. Val av övriga styrelseledamöter för en tid 
av 2 år 
15. Val av revisorer för en tid av 1 år 
16. Val av valberedning för en tid av 1 år 
17. Fastställande av medlemsförteckning 
med angivande av betalda medlemsinsatser, 
utgivna andelar huvudsäkringsstorlek m.m. 
18. Övriga ärenden, om vilkas behandling 
skriftligt framställts till styrelsen senast en 
månad före stämman

Extra föreningsstämma skall hållas enligt 
§26 i dessa stadgar och skall ej behandla 
eller besluta i andra ärenden än dem, som 
angivits i kallelsen.

Förenkling av text avseende avsättning till 
reservfond, förtydligande och tillägg av 
fördelningsmöjligheter vid överskott

§32 Fördelning av överskott

Uppkommer överskott skall detta, sedan i lag 
föreskriven avsättning skett till reservfonden 
och med de begränsningar som framgår 
av 10 kap. 3§ FL, efter föreningsstämmans 
beslut: 
1) fonderas och/eller 
2) föras i ny räkning och/eller 
3) fördelas mellan medlemmarna som 
återbäring i förhållande till deras affärsom-
fattning avseende energiöverföring med 
föreningen och dess dotterbolag och/eller 
4) utdelas till medlemmarna i form av vinstu-
delning i förhållande till inbetalda medlem-
sinsatser.

Till reservfonden skall dessutom alltid läggas 
vad medlem vid avgång ur föreningen ej 
återfår av sina insatser. För att återbäring 
skall utbetalas skall andelarna innehas vid 
tidpunkten för stämman samt innehafts hela 
räkenskapsåret. Outtagen återbäring återgår 
till föreningen.

DAGORDNING
1. Val av ordförande för stämman
2. Anmälan av protokollförare
3. Val av två justerare att jämte ordföranden justera stämmans protokoll samt vid 

behov vara rösträknare
4. Fastställande av röstlängd för stämman
5. Fastställande av andelsförteckning
6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
7. Styrelsens årsredovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Beslut i anledning av föreningens överskott eller förlust enligt balansräkningen
12. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer
13. Beslut om nya stadgar
14. Val av ordförande för en tid av 1 år
15. Val av vice ordförande för en tid av 1 år
16. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år
17. Val av revisorer för en tid av 1 år
18. Val av valberedning för en tid av 1 år
19. Övriga ärenden, om vilkas behandling skriftligt framställts till styrelsen senast 

en månad före stämman
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HELA VIASATS UTBUD

28 kr/mån*
Efter 6 månader väljer du kanalpaket från 255 kr/mån.

KONTAKTA  

OSS FÖR MER  

INFORMATION,  

VI HJÄLPER DIG  

MED ALLT!

 
 

 
 

  
 

Göteborgsvägen 84, ÄLVÄNGEN TEL 0303-74 86 60

*Upplev hela Viasats utbud för 28 kr/månad inkl. 
korthyra de första 6 månaderna. Därefter väljer du
önskat kanalpaket från 255 kr/månad (31 kanaler) 

inkl. korthyra i 24 månader. Total avtalstid 30
månader. Minsta totalkostnad 6289.- Erbjudandet 
gäller tom 10/4. De första 6 månaderna ingår hela
Viplays utbud, därfter baseras innehållet på Viaplay 

efter det kanalpaket du valt hos Viasat. För
fiberavtal ingår inte ny antennutrustning.

GÄLLER BÅDE FIBER & PARABOL!

Ny smart HD-box 0 kr
Ny antennutrustning 0 kr
Multifjärrkontroll 0 kr
Trådlös brygga 0 kr
Viasatinstallation 0 kr
Viaplay ingår ingår
Startavgift 0 kr

ALAFORS. 1933 hittades 
Äskekärrsskeppet vid 
en strandäng längs Göta 
älv.

Händelsen blev en 
stor nyhet och Asta 
Bengtsson, 91, tillhörde 
den första skolklassen 
som fick studera fynd-
platsen.

– Jag minns det som 
igår och tycker fortfa-
rande att det är konstigt 
att kommunen inte gjort 
något mer av det, säger 
hon.

Asta Bengtsson är en trogen 
läsare av lokaltidningen. När 
hon förra veckan tog del av 
nyheten att Ale Vikingagård 
riskerar att stängas lyfte hon 
luren.

– Jag blev väldigt upp-
rörd och läste artiklarna flera 
gånger, men lyckades ändå 
inte förstå varför de ska läg-
ga ned vikingagården. Ända 

sedan den dagen Äskekärrs-
skeppet hittades har jag fas-
cinerats av vilken spännande 
historia som vilar i vår kom-
mun. Fyndet var en stor hän-
delse, men nu låter det som 
om det aldrig har hänt. Jag 
tycker det är synd att vi inte 
tar vara på detta bättre. Att 
dessutom lägga ned det som 
vi redan har byggt upp är en 
skandal, säger Asta Bengts-
son när lokaltidningen hälsar 
på hemma i Alafors.

Hon var tio år när hennes 
klass i Ahlaforsskolan fick 
chansen att promenera till 
Äskekärr. Det fanns en na-
turlig orsak till det.

– Dottern till bonden 
som hittade skeppet gick 
i vår klass. Fyndet gjorde 
att vi började prata mycket 
historia i skolan och sär-
skilt då om vikingatiden. 
Jag minns att vi var väldigt 
stolta över att skeppet hit-
tats i just Äskekärr. Det blev 
ju en riksnyhet, men det var 

synd att skeppet flyttades till 
Göteborgs Stadsmuseum. 
Det borde finnas på Ale Vi-
kingagård. Vi ska vara stolta 
och rädda om vårt ursprung, 
tycker Asta Bengtsson och 
slår ett slag för en fortsatt 
satsning på vikingagården.

– Vi kan inte bara prata 
framtid, även om det är väl-
digt roligt. Vi måste också 
värna våra rötter. 

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

ÄSKEKÄRRSSKEPPET

Sveriges enda utgrävda 
vikingaskepp och Nordens 
bäst bevarade vikingatida 
handelsskepp. Daterat till 
930-talet. I samband med 
en dikesgrävning vid en 
strandäng i Äskekärr fann 
en bonde skeppet. Idag finns 
det utställt på Göteborgs 
Stadsmuseum.

”Vi ska vara stolta över vårt ursprung”
Asta Bengtsson såg Äskekärrsskeppet:

HÄLJERED. Kapitalkost-
naderna har varit Ale 
Vikingagårds tyngsta 
post.

I måndags tog ett 
enigt kommunfullmäkti-
ge beslut om att skriva 
ner värdet på de unika 
gårdshusen till noll 
kronor.

En förberedelse på 
nedläggning eller en 
möjlighet att satsa 
vidare?

I budgeten för 2015 har Kul-
tur- och fritidsnämnden av-
satt 2,5 miljoner kronor till 
Ale Vikingagård. De största 
posterna är kapitalkostnader 
och löner. När kommun-
fullmäktige tog beslut att 
nollvärdera de unika gårds-
byggnaderna medför det 
samtidigt att kapitalkostna-
derna begränsas och därmed 
frigörs pengar till verksam-
het.

– Rent tekniskt fungerar 
det så, men det kvarstår ock-
så kapitalkostnader för café- 

och entréhuset. Just nu ser 
vi över alternativen för vi-
kingagården och inga beslut 
är tagna, säger kommunchef 
Björn Järbur.

Att skriva ner värdet på 
Ale Vikingagård från 8,1 
Mkr till noll kronor kom upp 
som ett förslag till kommun-
fullmäktige. Ledamöterna 
var överens, då gården an-
sågs övervärderad.

– Marknadsvärdet är inte 
större. Vi har inga spekulan-
ter och eftersom resultatet 
för 2014 medgav ett utrym-
me att ta förlusten tyckte vi 
det var lika bra att göra det 
nu, säger Kommunstyrelsens 
ordförande, Paula Örn (S) 
och tillägger.

– Det betyder däremot 
inte att vi har bestämt oss 
för att stänga ner verksam-
heten. Den frågan diskuteras 
fortfarande, men det är ett 
av alternativen och blir det 
så känns det bra att vi redan 
tagit den ekonomiska konse-
kvensen.

Samtidigt innebär beslu-
tet att med lägre kapital-
kostnader frigörs medel till 
verksamhet, något som sek-
tor Kultur och fritid tidigare 
har saknat.

– Den utredning som pre-
senterades 2013 visade att vi 
behöver ett par miljoner för 
att driva och utveckla verk-
samheten likt den var för fem 

år sedan. Då erbjöd vi både 
gillen och andra aktiviteter 
på gården, men i takt med 
att budgeten minskades har 
verksamheten gått i samma 
riktning, säger enhetschef, 
Ragnhild Kappelmark som 
inte vill spekulera i vad be-
slutet i kommunfullmäktige 
kan innebära.

– Oavsett kapitalkost-
nader är vår budget på 2,5 
miljoner kronor väldigt be-
gränsad för att kunna göra 
en satsning.

Att skriva ner värdet på 
Ale Vikingagård till noll kro-
nor på sittande möte, utan 
att revisorerna fått chansen 
att granska ärendet är enligt 
revisionsnämndens ordfö-
rande, Leif Andersson (C), 
helt oacceptabelt.

– Vi blev helt tagna på 
sängen i fullmäktige. Det 
känns som en kupp både mot 
oss och kommuninvånar-
na. Självklart kommer vi att 
granska hur det här har gått 
till. Det är ett högst märkligt 
beteende, säger han.

Under våren fortsätter 
verksamheten med studie-
besök från skolor i Ale och 
kranskommuner. Det är full-
belagt under april och maj. 
Hur sommaren och framti-
den ser ut är dock ännu inte 
bestämt, men fullmäktige 
gav en fingervisning.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

– Kommunfullmäktige visar vägen till nedläggning?

Vikingagården nollvärderades

ALE VIKINGAGÅRD
I SIFFROR

Budget 2014: 2,2 Mkr
Utfall 2014: 2,7 Mkr
Antal besökare 2014: 3 529 st
Antal besökare 2010: 6 000 st

Ale Vikingagård lockar drygt 2000 besökare varje år när Vikingamarknaden arrangeras i början av 
maj, men totalt sett har antalet besökare sjunkit särskilt i fjol då det var stängt under sommaren.
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Asta Bengtsson, 91, var en av eleverna på det första studiebesöket vid fyndplatsen för Äske-
kärrsskeppet 1933. Hon minns det som igår. En stor händelse som hon tycker Ale kommun borde 
värna mer.
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Pris 4.750.000:- som utgångspris. Visas 12/4. Nypongången 8.  
Henrik Kjellberg  0727-316 360, henrik@axelssonsfast.se

Pris 3.250.000:- som utgångspris. Visas 12 & 14/4. Ljungvägen 19 
Henrik Kjellberg Mobil: 0727-316 360 , henrik@axelssonsfast.se

Mindre hästgård.
Välkomna till denna lantliga idyll 
med perfekt lantligt läge utanför 
Lödöse! Mindre hästgård med 
stall och två boxar. Drygt 1 ha 
betesmark i anslutning till huset. 
Stort och rymligt bostadshus 
med plats för hela familjen. I 
huset finns både kakelugnar och 
vedspis. 146 kvm.  
Välkommen på visning!  

Pris 1.795.000:- utgångspris.
Ring för visning. Hältorp 127
Henrik Kjellberg 
0727-316 360 
henrik@axelssonsfast.se

Stort dubbelgarage.
Välkommen till detta trivsamma 
boende på Viesbacke. Huset 
har nyare tak och fönster. 
Lantligt och ostört läge med 
gott om plats för hela familjen. 
Stort dubbelgarage om ca 64 
kvm - perfekt för både hobby, 
verksamhet eller förvaring. Ett 
mycket prisvärt boende som 
ska ses på plats. 100 kvm. 

Pris 1.350.000:- utgångspris. 
Visas 9/4. Viesbacke 395.
Henrik Kjellberg 
0727-316 360 
henrik@axelssonsfast.se

Fin och välskött villa.
Välkommen till denna välskötta 
suterrängvilla med bra läge i 
Lödöse. Villan är i gott skick 
men erbjuder ändå möjlighet 
till egen prägel. Nyare kök och 
badrum. Fristående garage 
med förråd. Cykelavstånd till 
pendeltåg mot Gbg/Trollhättan.  
Ska ses på plats!  128+25 kvm. 

Pris 1.750.000:- utgångspris.
Visas 14/4. Västerängsv. 23
Henrik Kjellberg 
0727-316 360 
henrik@axelssonsfast.se

Vi kan redan nu presentera 2015 års mest klickade hus i Ale.
Vi har nu glädjen att kunna erbjuda denna arkitektritade villa från 2013 där största omsorg har lagts på 
både materialval, planlösning och utförande. Njut av ett fantastiskt ljusinsläpp, stora sällskapsytor och väl 
tilltagna sovrum. Ett unikt tillfälle att förvärva ett exceptionellt boende i centrala Nödinge med gångavstånd 
till förskolor, skola, Ale torg och pendeltåg mot Göteborg. Huset ligger i ett lugnt och bilfritt område med 
massor av barnfamiljer. I området finns både pulkabacke, lekplatser och allmänna ytor för barnen. 183 kvm. 

Perfekt familjevilla i södra Nol.
Vi har fått förmånen och förtroendet att få förmedla denna otroligt 
fina villa i södra Nol! Villan är genomgående renoverad och i bästa 
skick med bl a stort badrum/relax med ångbastu samt lyxigt 
kök och inglasat uterum. Villan ligger nästan längst ner på lugn 
återvändsgata. Skall ses och upplevas på plats! 140+35 kvm. 

Nödinge

Perfekt för det 
mindre hushållet. 
Välkommen till detta mycket 
trivsamma boende på  höjden! 
En perfekt villa för det mindre 
hushållet där boendekostnaden 
blir mycket attraktiv. Stor och 
rejäl tomt. 60 kvm.  
Välkommen på visning!

Pris 795.000:- utgångspris. 
Visas 12/4  
Göteborgsvägen 84.
Henrik Kjellberg  
0727-316 360,  
henrik@axelssonsfast.se

Lilla
 Edet

Lödöse

Håla
nda

Lödöse

3:a med centralt läge.
En 3:a i centrala Alafors med 
balkong i soligt läge. Vån. 2/2. 
71,4 kvm. Avg. 3.256:-.

Pris 1.125.000:- utgångspris.
Visas 18/4 & 20/4  
Björkvägen. 1B.
Gunnar Carlström  
0723-618 618
gunnar@axelssonsfast.se

Alafo
rs

2:a med låg avgift.
Här bor du billigt och tryggt i ett 
omtyckt, bra och lungt område. 
Nära till kommunikationer och 
badsjö. Fri parkering på gatan. 
Vån. 1/3. 54 kvm. Avg. 2.500:- 

Pris 795.000:- utgångspris. 
Visas 8/4 & 11/4. 
Granhäcksvägen 24.
Gunnar Carlström  
0723-618 618
gunnar@axelssonsfast.se

Surte

Fräsch enplansvilla. 
Enplansvilla med carport och 4 
sovrum i centrala Lödöse.  
132 kvm. 

Pris 1.495.000:- utgångspris.
Visas 16/4 & 18/4.  
Hemvägen 3. 
Gunnar Carlström  
0723-618 618
gunnar@axelssonsfast.se

Lödöse

Lantligt öppet läge.
Jordbruksfastighet stort hus 
med inredningsbar lada och 
jakt- fiskerättigheter. 165 kvm. 

Pris 2.280.000:- utgångspris. 
Visas 9/4 & 11/4  
Slittorp 345.
Gunnar Carlström  
0723-618 618
gunnar@axelssonsfast.se

Skepplan
da

En skyddad liten oas.
Mycket välhållet och renoverat 
litet hus med prunkande 
trädgård. 65 kvm. 

Pris 850.000:- utgångspris. 
Visas 12/4 & 13/4. 
Smörkullevägen 6. 
Gunnar Carlström  
0723-618 618
gunnar@axelssonsfast.se

Lilla
 Edet

Nol

Fråga  
alltid  

oss när  
du ska  

sälja din 
villa  
eller  

bostads- 
rätt!
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ALAFORS. Planeringen 
är i full gång.

Torsdagen den 23 
april inbjuds kommu-
nens företagare till årets 
näringslivsgala.

– Det kommer att 
bli en tillställning som 
berör alla sinnen, säger 
näringslivschef Pia 
Areblad.

Arrangörskommittén lägger 
nu sista handen vad det gäl-
ler upplägget för näringslivs-
galan, som i år hålls i Ahla-
fors gamla fabriker.

– Det är ett samverkans-
projekt med Mötesplats 
Spinneriet. Detta är en unik 
plats med sin industrihisto-
ria, förklarar Pia Areblad.

Fjolårets näringslivsgala 
i Surte blev en succé varför 
förväntningarna på årets 
festkväll är rejält uppskru-
vade.

– Jag vill påstå att vi har 
höjt ribban ytterligare. Utö-

ver god mat blir det under-
hållning, tid till interaktion 
och nätverkande med över-
raskande inslag som stimu-
lerar alla sinnen, säger Pia 
Areblad som kommer att 
agera moderator tillsammans 
med Anders Rönnefors.

Gunilla Jansson kommer 
att tillsammans med sina 
kamrater i Gungfly dans roa 
gästerna i Ahlafors fabriker.

– Det blir små dansinslag 
lite då och då under kvällen.

Fredag 17 april är sista an-
mälningsdag och det är först 
till kvarn som gäller då anta-
let platser är begränsade.

– Vi har redan fått in en 
hel del anmälningar, berättar 
näringslivskoordinator Aida 
Karimli.

En höjdpunkt i samband 
näringslivsgalan är natur-
ligtvis utnämningen av Årets 
företagare.

– Företagarnas styrelse 
har fått in ett antal nomine-
ringar. Utöver Årets före-
tagare kommer vi också att 

utse Årets entreprenör, Årets 
nyföretagare samt Årets ge-
säll i frisöryrket, avslutar 
Barbro Ericsson, vice ord-
förande FR Ale.

JONAS ANDERSSON

– Festkväll för kommunens företagare
Näringslivsgalan närmar sig

Gunilla Jansson från Gungfly 
dans kommer att underhålla 
gästerna på årets näringslivs-
gala i Ahlafors gamla fabriker.

Pia Areblad, Peter Tifelt, Aida Karimli, Anders Rönnefors, Anna Rådvik och Barbro Ericsson utgör 
arrangörskommittén för årets näringslivsgala som äger rum i Ahlafors gamla fabriker torsdagen 
den 23 april. 

ÄLVÄNGEN. En årligen 
återkommande tradi-
tion som hålls vid liv.

I onsdags arrangera-
des Boliviabasaren på 
Älvängenskolan.

Besökarna strömmade 
till i massor.

Viljan att bidra till Älväng-
enskolans solidaritetsarbete 
för barn i Boliva är påtag-
lig. När den årliga basaren 
genomfördes på första april 

trängdes besökarna i de olika 
klassrummen där det pågick 
aktiviteter i form av bland 
annat brödförsäljning, lotte-
rier, chokladhjul och loppis. 
I kaféet serverades nygräd-
dade våfflor, korv med bröd 
och gott fikabröd.

– Ett helt fantastiskt ar-
rangemang som min perso-
nal helt ideellt jobbat med 
under flera veckor. Deras ar-
betsinsats tillsammans med 
barnen och deras vårdnads-
havare visar på en enorm 

kapacitet som bidrar till att 
vi kan skapa bättre förutsätt-
ningar för massor av barn i 
Bolivia, säger Älvängensko-
lans rektor Maria Lorentz-
son.

– Jag är oerhört stolt över 
att få vara rektor över Äl-
vängenskolan och ser fram 
emot kommande Boliviaba-
sarer.

Intäkterna från onsdags-
kvällens arrangemang upp-
gick till 54 436 kronor.

JONAS ANDERSSONLotterna gick åt som smör i solsken på Älvängenskolans basar.
Boliviabasaren inbringade i år 
54 436 kronor. Imponerande!

Välbesökt basar i Älvängen
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Keillers damm i Surte - Hållbart Boende - Nära City

För mer information kontakta Ulla Andersson på m2, 072-309 31 00
www.green-village.com
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031–733 20 00 | bjurfors.se

brf backa lycka 
Säljstart av bostadsrättsradhus i familjevänliga Nödinge!

den 15:e april startar vi försäljningen av 18 stycken välplanerade och prisvärda bostadsrättsradhus om 110 kvm i Nödinge. Med 
naturen runt hörnet och gångavstånd till skola finns här det mesta för den moderna familjen. Anmäl dig till säljstart via bjurfors.
se/backalycka eller kontakta ansvariga mäklare.

anmäl dig till säljstart via www.bjurfors.se/backalycka

pris: 1.940.444 – 1.990.444:- avg: 4.423:-/mån (drift tillkommer) boyta: 110 kvm    antal rum: 4 varav 3 sovrum
preliminär inflyttning: kvartal 2, 2016 
bjurfors göteborg: Adam Andreasson, 031-733 20 13, adam.andreasson@bjurfors.se
Marcus Cyrillus, 031-733 20 29, marcus.cyrillus@bjurfors.se

i samarbete med:

ALAFORS. I onsdags var 
det äntligen dags för 
inflyttning i Alebyggens 
24 nya hyresrätter i 
Furulund, Alafors.

– Det har varit en lång 
resa, men som området 
ser ut idag har det varit 
mödan värt, säger vd 
Lars-Ove Hellman nöjt.

Till sommaren kom-
mer också 15 bostads-
rätter, enplanshus, att 
stå färdiga.

För att skapa bättre ekonomi 
i att bygga nya hyresrätter 
testade Alebyggen en idé 
med kooperativa hyresrät-
ter. Ett av områdena som 
var tänkt att förverkligas var 
Furulund i Alafors. En grupp 
intresserade ortsbor hade 
hittat en plats som ansågs 
mycket lämplig, projektet 
gick i stå och både markna-
den och bankerna visade sig 
skeptiska till den kooperativa 
hyresrätten. Det blev till att 
tänka om. 

– Vår riksorganisation 
SABO har jobbat hårt med 
att få fram ett koncept som 
ska göra det billigare att 
bytta nytt. Genom en ram-
upphandling skapade SABO 

något som kallas Kombohus 
som påminner lite om Skan-
skas Bo-Klok. Ett standard-
hus av fasta betongmoduler, 
där lägenheterna präglas av 
effektiva ytor och få valmöj-
ligheter. Det gör att pris-
lappen att bygga dem blir 
rimlig, berättar Lars-Ove 
Hellman.

Alebyggen satsade på 
SABOs Kombohus, 12 tre-
or och 12 tvåor. Bergvärme 
utgör värmekälla och ener-
ginormerna klaras utan pro-
blem. Den billigaste tvåan 
landar på en månadshyra om 
6400 kronor och motsvaran-
de trea kostar 8400 kronor.

– Är man två i hushållet så 
är det en mycket rimlig hyra. 
Det är trots allt nyproduk-
tion, säger Alebyggens ord-
förande, Stina-Kajsa Melin 
(S).

Några svårigheter att hyra 
ut lägenheterna hade inte 
Alebyggen.

– Nej, totalt sett var in-
tresset stort från början till 
slut. Det råder en brist på 
hyresrätter i kommunen och 
det finns en stabil efterfrå-
gan, svarar Hellman.

Redan i sommar kom-
mer 15 enplanshus att vara 
inflyttningsklara. Det fanns 

en tidig förhoppning om att 
även dessa skulle kunna vara 
hyresrätter, men hyresnivån 
bedömdes bli för hög. Dessa 
har därför sålts som bostads-
rätter.

– Jag tycker ändå att vi ska 
vara nöjda över att ha tillfört 
Ale 60 nya hyresrätter på ett 
år, Kronogården i Älvängen 

och nu här i Furulund. Kan 
vi bara komma loss på Äng-
gatan i Älvängen centrum 
så ser det bra ut, säger Sune 
Rydén (KD), vice ordföran-
de i Alebyggen.

För den om gör ett besök 
i det nya bostadsområdet 
ska nämnas att betonghusen 
kommer att målas i en röd 

nyans inom kort. Miljön i 
Furulund är svårslagen. När 
naturens kraft slår ut i full 
blom om någon månad lär 
hyresgästerna inte få svårt att 
njuta av att vara hemma. Ett 
av husen ligger på en höjd 

med fin utsikt över Alafors 
och området kan mycket väl 
bli ett av Alebyggens mest 
attraktiva på sikt.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– 24 nya hyresrätter i 
ett magnifikt läge

Inflyttat och klart i Furulund

Alebyggens trojka på besök när hyresgästerna äntligen fick 
flytta in i Furulund, Alafors. Vd Lars-Ove Hellman, ordförande 
Stina-Kajsa Melin (S) och Sune Rydén (KD).

Ett av husen med 12 lägenheter ligger med en fin utsikt över 
Alafors. Alebyggen har byggt en egen gräddhylla.
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Fastighetsbyrån i Lilla Edet / 0520-181 44 
lillaedet@fastighetsbyran.se / fastighetsbyran.se

Accepterat pris 995 000 kr
Rum 2 rum, varav 1 sovrum. 68 kvm
Tomt 1 210 kvm
Övrigt Fritidshus/åretruntboende vid Västersjön!
Visas Mån 13/4 17.00-18.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Västersjön
Västersjövägen 20

Accepterat pris 450 000 kr
Rum 4 rum, varav 3 sovrum. 110 kvm
Avgift 5 643:-/mån
Övrigt! Trevligt boende i radhuslänga! Altan.
Visas Tis 14/4 17.00-18.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Ström
Stallvägen 46
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lansforsakringar.se

Vi hjälper dig med  
din vardagsekonomi  
och dina försäkringar.  
Tryggt och nära.

Cathrin Söderström, privatrådgivare bank  0303-24 56 42
Karin Larsson, kundrådgivare bank och försäkring  0303-24 56 41

GÖTEBORG. I förra 
veckan utsågs regionala 
mästare i UF-företagan-
de.

Det skedde i samband 
med den stora UF-mäss-
san ”Entreprenörskap 
på riktigt” i Svenska 
Mässan.

Årets UF-lärare i 
Göteborgsregion blev 
Dennis Larsen från 
Alvhem.

Det var inte bara elevernas pre-
stationer som uppmärksamma-
des på UF-mässan. Även Årets 
UF-lärare i Göteborgsregio-
nen, Dennis Larsen, prisades 
med en check på 2 500 kronor. 
Dennis Larsen är från Alvhem 
och arbetar på NTI Gymna-
siet Kronhusgatan i Göteborg. 
Motiveringen löd:

”Med stort engagemang för 
sina elever och deras företag 
bidrar denna lärare till att ut-
veckla morgondagens närings-

liv. Läraren visar ett stort driv 
att utveckla arbetet med Ung 
Företagsamhet och genom 
kreativa metoder engageras 
omvärlden i undervisningen. 
Elevernas självförtroende och 
entreprenöriella förmågor 
sporras när de coachas till att 
bygga vidare på sina personliga 
drivkrafter och intressen.”

– Utan de fantastiska lärarna 
så stannar vår verksamhet. Ju-
ryn har haft ett svårt och roligt 
jobb att välja ut vinnaren. Jag 
hoppas att Dennis kan inspi-
rera fler lärare att arbeta med 
UF-företagande, säger John 
Cederquist, regionchef på Ung 
Företagsamhet i Göteborgsre-
gionen.

Närmare 1 200 av regio-
nens färskaste företagare, som 
tillsammans driver nästan 320 
företag, deltog på årets UF-
mässa Entreprenörskap på 
riktigt. Eleverna gavs möjlighet 
att marknadsföra och sälja sina 
produkter eller tjänster. 

JONAS ANDERSSON

Dennis Larsen prisad på UF-mässan

UNG FÖRETAGSAMHET

Ung Företagsamhet är en 
politiskt obunden, ideell ut-
bildningsorganisation. Sedan 
1980 har gymnasieelever 
utbildats i entreprenörskap 
genom processutbildningen 
UF-företagande. Läsåret 
2014/2015 driver 24 415 
gymnasieelever företag under 
ett år. Lärare erbjuds utbild-
ning och vägledning. Eleverna 
utvecklar sin kreativitet, 
företagsamhet och kunskap 

om företagande, genom en 
kombination av praktik och 
teori. Sedan 2009 arbetar UF 
även på grundskolan, där det 
erbjuds tre läromedel; Vårt 
samhälle, Se möjligheterna 
samt Min framtid och eko-
nomi. Nätverket UF alumni 
vänder sig till före detta 
UF-företagare. Ung Företag-
samhet har 24 regionkontor, 
ett nationellt kansli och cirka 
100 anställda i hela landet.

Stina Olén från tävlingsvärden Västsvenska Handelskammaren delar ut prischecken till Dennis 
Larsen, Årets UF-lärare i Göteborgsregionen.

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 en kostnadsfri 
värdering av din bostad så bjuder vi på Lulus bok*, värde cirka 250 
kronor. Varmt välkommen! 

Lördagen den 18/4 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

*) 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! 

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 31 mars
Trafikolycka
Vid Dunnebacken i Hjärtum 
ligger en bil i diket. Inga 
kända personskador. Det är 
en personbil med ett brutet 
tändningslås. Inga personer 
i närheten. Bilen är anmäld 
stulen. 

Torsdag 2 april
Singelolycka
Singelolycka med moped på 
Göteborgsvägen i Älvängen, i 
korsningen Kaveldunsvägen. 
Föraren förs till sjukhus med 
ambulans.

På länsväg 2025, norr 
om Löddestorp i Lilla Edet, 
voltar en personbil. Föraren 
förs till sjukhus med ambu-
lans, skadorna uppges inte 
vara allvarliga.  

Lördag 4 april
Viltolycka
På länsväg 1968 i Älvängen 
väjer en personbil för en 
älg och kör ner i diket. Inga 
uppgifter om personskador. 
Bilen har troligen träffat 
älgen och en jägare under-
rättas för eftersök. Händel-
sen inträffar vid 21.30-tiden.  

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55
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Malin Eklund, alias 
Kock-Malin, huserar sedan 
förra året i nyrenoverade 
lokaler i Älvängen, före det-
ta Café Blå. Det är catering 
som gäller för Malins del, 
antingen för avhämtning el-
ler för utkörning.

Är det lika roligt att 
laga mat hemma?

– Det är väl som med sko-
makarens barn. Till vardags 
blir det mest pasta, korv el-
ler stekt kött. Det blir inga 
långkok direkt. Däremot när 
vi ska få gäster, då kan jag stå 
en hel dag i köket.

Vad bjuder du helst på?
– Gärna vilt och minst två 

rätter. Jag experimenterar 
alltid med nya rätter.

Vad efterfrågas mest av 
Kock-Malin?

– Det blir mycket bufféer 
av olika slag. En del kunder 
vill att jag kommer hem till 
dem och lagar maten i deras 
kök. Det är väldigt roligt. 
Då får också kunden en an-
nan möjlighet att titta på och 
kanske lära sig ett och annat.

Vad är det optimala 
uppdraget?

– Det roligaste är när jag 
får fria händer och det är lite 
mindre grupper som ska ser-
vas. Då blir det en mer per-
sonlig kontakt med gästerna.

Har det gått snett nå-
gon gång?

– Det har det säkert gjort. 
Det har hänt att man har 

missbedömt åtgången och 
att saker tagit slut. Det är det 
värsta jag vet, riktigt jobbigt!

Vad är hemligheten 
bakom god matkonst?

– Jag vill säga såsen, som 
är oerhört viktig oavsett vil-
ken maträtt det handlar om. 
Såsen ska koka länge, minst 
sex timmar. En sås ska inte 
forceras fram, det gäller att 
ge den tid så att kryddorna 
kommer fram.

Har du något tips 
till den som vill lyckas i 
köket?

– Se till att ha vassa knivar. 
Ett annat tips är att inte salta 
köttet innan du steker det. 

Råvarorna är naturligtvis 
också a och o, använd inga 
lightprodukter. Det ska vara 
riktig grädde och är du rädd 
för fetthalten så är det bara 
att tillsätta lite mer buljong.

Är det någon enskild 
händelse som blivit en 
framgångsfaktor i ditt 
företagande?

– Ja, samarbetet med Ale 
Älvdalens och Öarnas Be-
gravningsbyrå. 

Grillsäsongen hägrar. 
Vad föredrar du att grilla?

– Entrecote eller helgril-
lad kyckling.

JONAS ANDERSSON

FYRA RAKA
Kött – Fisk

Hemlagat – Kocklagat

Rött – Vitt

Italienskt – Svenskt

Intressen: Mat, växter och 
trädgård.
Äter helst: ”Köttbullar med 
gräddsås och lingon”.

Känner sig
hemma i köket

Favoritkrydda: ”Då säger jag svart-
peppar”.
Måste finnas i kylskåpet: ”Det är 
mjölk”.

Ålder: 44.
Bor: Hålanda.
Familj: Ensamstående, två 
barn.

FÖRETAGARE I FOKUS MALIN EKLUND

Redan som liten blev Malin Eklund hemtam bland grytor och kastruller. Intresset 
föddes i det småländska köket hos mormor.
– Hemkunskap var favoritämnet i skolan och i sjuan bestämde jag mig för att bli 
kock, berättar Malin.

FRÅN URKRAFT
TILL LIVSKRAFT

Genom att låna kraft från naturen ger vi din vardag den 

perfekta temperaturen. Våra produkter tar tillvara 

den lagrade solenergin i marken och värmer upp eller 

svalkar ditt hem med hänsyn till både plånbok och miljö.  

Vi kallar det ENERGY FOR LIFE.

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

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

Lorensson VVS Teknik AB
0768-33 74 01

ÄLVÄNGEN
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Bränsleförbrukning Amarok vid blandad körning från 7,3 l/100 km, 192 g CO2/km. *Volkswagen Leasing exkl moms 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 40% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS (Volkswagen Finans 
Sverige) basränta (okt 2014). Varje Volkswagenåterförsäljare är fri att sätt sina egna priser. Bilen på bilden är extrautrustad.

TDI 180 hk 4MOTION. Nu! 339.900:- 
exkl moms eller 3.500:-/mån* exkl moms.

Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

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

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

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

Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

Nyhet! Mycket mer 
transportbil 
för pengarna.

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

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

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

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

Amarok Aviater. 
Perfekt i terrängen. 
Fantastisk på vägen.

Som lokaltidningen tidigare 
berättat om så kommer Har-
desjö Bilverkstad att öppna 
en helt ny anläggning på det 
handelsområde som ska an-
läggas i norra Älvängen.

– Det tar sin tid, upphand-
lingar ska ställas i relation 
till varandra innan du vet 
ett slutpris. Vi är emellertid 
inne i slutfasen av den delen 
och blir det som vi tror och 
hoppas ska spaden kunnas 
sättas i backen redan i vår, 
säger Niclas Hardesjö.

– Kommer vi igång som 
planerat så ska vår nya an-
läggning kunna stå klar la-

gom till årsskiftet.
Vad händer med er befintliga 

fastighet där ni har bedrivit verk-
samhet sedan 1959?

– Ale kommun har löst in byggna-
den och jag har bett dem att de ska 
riva den så fort vi är ute härifrån.

Serviceplatser
Den nya anläggningen kommer att 
inrymma sex serviceplatser, en sepa-
rat hall för reparationer av transport-
bilar, samt ett så kallat showroom 
med nya modeller från Volvo, Re-
nault och Daccia.

– Det blir ingen bilförsäljning i 
förstaläget, säger Niclas Hardesjö.

Vad kan kunderna förvänta sig 
i övrigt av nya Hardesjö Bilverk-
stad?

– En modern anläggning på alla 
sätt och vis. På övervåningen iord-
ningställs en kundyta där man kan 
sitta och vänta till dess att bilen blir 
klar. Det kommer att bli glasat ut 
mot verkstadsdelen. De som vill sit-
ta och arbeta under tiden ska kunna 
göra det.

– Vad mer kan man säga? Jo, att vi 
kommer att erbjuda laddningsstatio-
ner för elbilar samt ha en liten bu-
tiksdel med diverse tillbehör. Vidare 
planerar vi för en gör det själv-tvätt, 
ungefär enligt det koncept som finns 
hos Bättre Bil i Nödinge idag.

1 650 kvadratmeter. Så stor blir 
den nya anläggningen på Sventorps 
handelsområde. Åtskilliga miljoner 
investeras i projektet.

– Vi bygger för att möta framti-
dens behov. Konkurrensen är kniv-
skarp och Volvo har ett antal krite-
rier på sina märkesverkstäder som vi 
måste uppfylla. Det är nya tider och 
det går inte att leva kvar i det gamla.

Det har pratats om en fusion 
med Stendahls Bil, något nytt på 
den fronten?

– Det är Hardesjö Fastigheter som 
äger marken och som bygger den nya 
anläggningen i Svenstorp. Diskus-
sioner förs med Stendahls Bil, men 
vi är inte i mål ännu, avslutar Niclas 
Hardesjö. 

JONAS ANDERSSON

På Göteborgsvägen i Älvängen har Hardesjö Bilverkstad bedrivit verksamhet sedan 1959. Vid årsskiftet hoppas Niclas Hardesjö att företagets nya serviceanläggning 
på Svenstorps Handelsområde ska stå färdig.

”Vi är i slutskedet av upphandlingen”
Niclas Hardesjö om etableringen i Svenstorp:

www.broms-experten.se

BROMSEXPERTEN
KAMPANJ!

DÄCKBYTE OCH VISUELL KONTROLL 
AV BROMSSYSTEMET FÖR BARA 

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

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

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

VERKSTAD FÖR BROMSSYSTEMET

ALE. Det har blivit hög 
tid att skifta till som-
mardäck för er som 
ännu inte gjort det.

Dubbdäck får använ-
das till den 15 april.

Det är lagligt att 
köra med dubbdäck 
efter den 15 april om 
det är eller befaras bli 
vinterväglag.

Mellan den 1 december och 
den 31 mars är det lag på att 
använda vinterdäck om det 
är vinterväglag ute. Det är 
vinterväglag om det är snö, 
is, snömodd eller frost på nå-
gon del av vägbanan. Dubb-
däck får användas mellan den 
1 oktober och den 15 april.

Med vinterdäck menas 
dubbade däck eller så kall-
lade odubbade friktionsdäck. 
Det får inte förekomma både 
dubbade och odubbade däck 
på samma fordon. Observera 
att det är tillåtet att använda 
odubbade friktionsdäck året 
runt, det finns ingen restrik-
tion mot dem.

Ett sommardäck ska ha 
ett mönsterdjup på minst 1,6 
mm i däckets huvudmönster. 
Tänk på att mönsterdjupet 
bör vara minst 3 mm för att 
ge bra friktion vid fuktig väg-
bana.

JONAS ANDERSSON

Vinterdäcken ska av och som-
mardäcken på.

Dags att 
byta till
sommardäck

ÄLVÄNGEN. Mycket tyder på att Hardesjö Bilverkstad blir först ut 
på Svenstorps handelsområde i Älvängen.

Går allt enligt planerna ska företagets nya serviceanläggning 
stå klar till årsskiftet.

– Vi befinner oss i slut-
skedet av upphandling-
en, säger Niclas Harde-
sjö till lokaltidnigen.



 
Nante NT 18
• 3-stegs pump
• Servohydraulik 
   till joysticks
• Vikt 1800 kg
• Radio
• Elektronisk 
   huvudbrytare
• CE-märkt

LASTMASKIN modell 150

 

139.900:-

3.500 kg

Hydr. snöblad, hydr. 

Waymag

 

15.990:- Själv-
balanserande 

elscooter

Alla priser exkl. moms

 

Nante NT08

 

129.900:-
Snabbfäste, tiltskopa, 
smalskopa, grävskopa

820 kg

Nante NT65W

 

299.900:- Snabbfäste, tiltskopa, 
smalskopa, grävskopa

Rotella

Svängbar bom

Hytt med värme, & 
öppningsbara rutor

Breddbara larver

Breddbart schaktblad

Snabbfäste

Extra hydraulik

Arbetsbelysning
Arbetsbelysning

Bränslesnål 
3-cyl. diesel

PAKETPRIS! 

149.900:-
Inklusive Smalskopa

Grävskopa, Hydraulisk planerskopa

Nante NT25

Snabbfäste ,
 tiltskopa, 

smalskopa, 
grävskopa

2.400 kg 6.500 kg

 

172.900:-

 
Nante NT 18
• 3-stegs pump
• Servohydraulik 
   till joysticks
• Vikt 1800 kg
• Radio
• Elektronisk 
   huvudbrytare
• CE-märkt

LASTMASKIN modell 150

 

139.900:-

3.500 kg

Hydr. snöblad, hydr. 

Waymag

 

15.990:- Själv-
balanserande 

elscooter

Alla priser exkl. moms

 

Nante NT08

 

129.900:-
Snabbfäste, tiltskopa, 
smalskopa, grävskopa

820 kg

Nante NT65W

 

299.900:- Snabbfäste, tiltskopa, 
smalskopa, grävskopa

Rotella

Svängbar bom

Hytt med värme, & 
öppningsbara rutor

Breddbara larver

Breddbart schaktblad

Snabbfäste

Extra hydraulik

Arbetsbelysning
Arbetsbelysning

Bränslesnål 
3-cyl. diesel

PAKETPRIS! 

149.900:-
Inklusive Smalskopa

Grävskopa, Hydraulisk planerskopa

Nante NT25

Snabbfäste ,
 tiltskopa, 

smalskopa, 
grävskopa

2.400 kg 6.500 kg

 

172.900:-

MULTIVA
AB • Ytterby

Vi är återförsäljare för Böckmann: tyska 
hästtransporter och lastbilar i världsklass 

ÖVER 20 OLIKA MODELLER 
FR. 51.500:- INKL.MOMS

 fler på väg in under våren..

Båt. Bayliner 2855 7,4mpi/bravo3 -00 .....................................  299.900:-
Båt. Draco 2500 twincabin 2xaq131 ........................................  115.000:-
Minigrävare: Volvo EC15 ,1800kg -04 3 skopor  .....124.900:-+moms
Minigrävare: Cat 1800kg -01 3 skopor  .....................114.900:-+moms
Husvagn: Knaus 400 Sport -10, 4 bäddar  ...............................119.900:-
Husvagn: Adria 552PK -14, 7 bäddar, förtält  .........................189.000:-
Golfbil/elbil med flak  ........................................................................22.000:-

BEGAGNAT HÄSTTRANSPORT

Böckmann Mega Master -00  ........................................................74.900:-
Böckmann Master -10   ....................................................................69.900:-
Thule Easyliner -06  ...........................................................................27.900:-
Star Rubin -01 ....................................................................................  15.500:-

BEGAGNAT ÖVRIGT

Fler Paketerbjudanden 
kompletta med tillbehör!

Alla priser exkl. moms

Högsbovägen 5, Ytterby   •   Sofia 0707-88 24 60   •   Peter 0707-83 15 80   •   www.multiva.se

LASTMASKIN modell 2000

 

159.900:- Hydr. snöblad, hydr. 

4.700 kg
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För att du ska kunna göra ditt jobb så bra som möjligt har vi tagit fram transportbilar som 
klarar allt och lite till. Tänk dig komfort, framkomlighet och säkerhet tillsammans med 
massor av tekniska och praktiska � nesser, och du har en transportbil som känns mer som 
din bästa jobbarkompis än som den arbetshäst den är. Välkommen till oss på Frontbilar!

KOMFORTABEL, 
EKONOMISK OCH SMART

CITROËN BERLINGO 
SKÅP 75 HDi

NU FR. 109.900:- 
FRÅN 1.437:-/MÅN* 

CITROËN JUMPY 
90 HDi AC/CD INKLÄDDA VÄGGAR + GOLV

NU FR. 169.900:- 
FRÅN 2.221:-/MÅN* 

CITROËN JUMPER 
110 HDi 8M3 AC/CD INKLÄDDA VÄGGAR + GOLV

NU FR. 199.900:- 
FRÅN 2.614:-/MÅN* 

CITROËN BERLINGO CITROËN JUMPY CITROËN JUMPER 

CITROËN BERLINGO 4X4 PRO-PACK
SKÅP 90 HDi AC/CD INKLÄDDA VÄGGAR

NU FR. 177.900:- 
FRÅN 2.326:-/MÅN* 

Erbjudandena gäller t.o.m. 15 april 2015 eller så långt lagret räcker. Blandad körning fr. 4,7-8,9 l/100 km, CO2-utsläpp fr. 123-236 g/km. 
Alla priser exkl. moms. Finansiering via Citroën Finans: rörlig ränta 3,95%, 36 mån. Första förhöjd hyra 20 %. Restvärde 40 %. Avgifter tillkommer. 
Återförsäljaren ansvarar för sin egen prissättning. Bilarna på bilden är extrautrustade.

ÖPPETTIDER 
Vardagar  9–18 
Lör, Sön  11–15

FRONTBILAR 
Tagenevägen 32A, 425 37 Hisings Kärra
031-577 483   www.frontbilar.se

Smart Fortwo blev aldrig 
någon succé i Sverige och 
sedan introduktionen 1997 
har bilen enbart sålts i 3 000 
exemplar. I Europa har det 
gått desto bättre och det 
praktiska formatet har blivit 
ett avgörande faktum. Vill 
du ha mer bil för pengarna 
kan det vara klyftigt att köpa 
nya Forfour. Det är en smart 
bil med fyra dörrar och lika 
många sittplatser som kan bli 
din för 129 500. 

Smart interiör
Det är en liten, nätt och 
praktisk småbil vi provkör 
längs Barcelonas trånga ga-
tor. Att Smart blivit en succé 

i Europa är inte så svårt att 
förstå, bilen är nämligen lätt 
att parkera och att trixa sig 
fram i city går som en dans. 
Kör man fel är det smidigt 
att vända runt då vändradien 
ligger på 8,65 meter. 

Designen är relativt tuff 
och den tvåfärgade karos-
sen ger småttingen en stor 
portion karaktär. Invändigt 
möts vi av en instrumentpa-
nel som mestadels är klädd i 
tyg samtidigt som de knallo-
ranga plastpanelerna ger en 
tuff känsla. Smart Forfour 
erbjuds i en mängd knalliga 
färger och dessutom kan du 
få taket i glas, plåt eller tyg. 

Tre utrustningsnivåer 

finns att välja mellan: Pas-
sion, Prime och Proxy. I 
basversionen ingår bland 
annat centrallås, farthålla-
re, svartvit LCD-skärm och 
fönsterhissar medan det i 
mellannivån ingår skinn-
klädd multifunktionsratt och 
färgskärm. I toppnivån får 
man det mesta så som kli-
matanläggning, navigation, 
pekskärm och en ljudanlägg-
ning som heter duga. 

Smart motor
Vi sätter nyckeln i tändnings-
låset och vrider om. Den lilla 
trecylindriga bensinmotorn 
på 71 hästkrafter som place-
rats bak gör inga större väsen 
ifrån sig. Förbrukningen lig-
ger på 0,42 liter milen samti-
digt som koldioxidutsläppet 
landar på 97 gram. Färden 
till hundra rullar knappast 
hissnande fort utan passeras 
på 15,9 sekunder samtidigt 
som toppfarten är 151 km/h. 
Förutom den lilla trepipen 
finns ytterligare en turbolad-
dad bensinare på 90 hästar. 

Att tvåsitsiga Fortwo inte 

blivit någon större succé i 
vårt blågula kombiland kan 
komma att ändras. Storebror 
Forfour är nämligen en trev-
lig bekantskap som bjuder på 
generösa utrymmen trots att 
bilen bara är 349 centime-
ter lång. Dessutom kommer 
småttingen att erbjudas med 
en rad olika säkerhetssys-
tem som kollisionsvarning, 
sidvindsassistans och filby-
tesvarnare. Vi kan konstatera 
att det finns inga dåliga idé-
er. Bara mindre Smarta! 

Staffan Swedenborg 
Jenny Nilsson

En riktig 
Smarting

SMART FORFOUR PASSION 1,0

Motor: 3-cyl bensinmotor 
med dubbla överliggande 
kamaxlar och fyra ventiler 
per cylinder. Max effekt: 71 
hk vid 6 000 varv/minut. Max 
vridmoment: 91 Nm vid 2 
850 varv/minut. 
Kraftöverföring: Motorn 
bak, bakhjulsdrift. 5-växlad 
manuell.
Fjädring: Fram: McPher-
son-fjäderben. Bak: DeDi-
on-axel.    
Styrning: Elservo. Vändcirkel: 
8,65 meter. 
Bromsar: Skivor fram och 
trummor bak. ABS. Antispinn/

sladd.
Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-
stånd 249, längd 349, bredd 
166, höjd 155. Tjänstevikt 
975. Bränsletank 28 liter.
Prestanda: Toppfart 151 
km/h. Acceleration 0-100 
km/h 15,9 sek.
Förbrukning/Miljö: 4,2 liter 
per 100 km under blandad 
körning. CO2: 97 g/km. 
Pris: 129 500 kronor. 
Plus: Uppseendeväckande och 
riktigt kul, flexibel interiör, 
praktiskt format.
Minus: Mager standardutrust-
ning.

Smart Forfour Passion 1,0

1989 hände något märkligt. 
En klocktillverkare och en biltillverkare tänkte: vi 

slår våra kloka huvuden ihop. 
Sagt och gjort, Swatch och Mercedes började 

gnugga sina små grå och det var då idén till Smart 
ploppade upp. 

Tyskarna skulle stå för tekniken och schweizarna 
för designen, men något gick snett och klocktillver-
karen hoppade av medan Mercedes fortsatte.

Nu är det dags att ta pulsen på nya Smart Forfour.

När kontrollerade 
du din AC senast?

Kom in till någon
av våra verkstäder  
så ser vi till att din  
AC håller dig och  
dina passagerare  
svala i sommar.Gäller allt i butik och lager hela helgen.

Erbjudandet gäller på reservdelar och biltillbehör den 28-29 maj, 
kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.

Nödinge Rödjansväg 2, Tel. 0303-350 990

Öppet Lördag 9.00-15.00, Söndag 11.00-15.00
Verkstad Skepplanda

Rydéns Bil
0303-33 60 87

Butik Nödinge
0303-35 09 90

Verkstad Nödinge
Everts Bilverkstad

0303-964 60



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

www.mecaalvangen.se

Ä L V Ä N G E N

SERVICE  
PÅ ALLA MODELLER 
AC REPARATION 
RESERVDELAR & TILLBEHÖR

SLÄPVAGNSSERVICE 
4-HJULSINSTÄLLNING
DIAGNOSUTRUSTNING 

ELEKTRONIK 
DÄCKCENTER

Välkomna in i vår 
bildelsbutik, det vi inte 
har i lager tar vi hem  

– oftast inom 24 timmar

AC-SERVICE
Luktar AC:n illa eller 

har dålig effekt?  
Dags för en genomgång 
nu när sommaren och 

värmen är på gång.

Vi gör AC-service på 
alla modeller!

VÅRSERVICE  

PÅ BIL OCH 

SLÄPKÄRRA

NU ÄR DET 

DAGS FÖR 

SOMMARDÄCK!

TVÅOR PÅ BESIKTNINGEN?VI ÅTGÄRDAR OCH OMBESIKTAR!



VECKA 15         NUMMER 13|18 MOTOR

www.volkswagen.se

Passat Sportscombi 2.0 TDI 190 DSG 4MOTION GT 

Pris 332 900 kr.   

Nya Passat.  
Anpassad för svensk vinter.

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

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

 
4MOTIONFYRHJULSDRIFT 

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

 PER MÅNAD *

VOLKSWAGEN

SERVICE
99 KR. 

Teknikerna hade värsta kalaset 
när de fick lägga händerna på 
nya Ford Focus och förvand-
la familjebilen till ett riktigt 

rivjärn. Bilen var i grunden 
bra men måste naturligtvis 
bli bättre om det ska placeras 
ST-emblem i grillen. På in-

köpslistan stod bland annat ett 
nytt chassi, fastare fjädring, 
bättre styrrespons och buska-
librerade hjälpsystem.    

Stealth hjälper inte 
Utseendet är sportigt aggres-
sivt även om själva profilen är 
densamma. Grillen har blivit 
maffigare och ett kjolpaket 
tillsammans med nya feta 
fälgar gör susen för utseen-
det. Baken pryds av en rejäl 
takvinge och inunder baga-

geluckan har avgaspiporna 
placerats på mitten. Testbilen 
är dessutom lackerad i en ex-
klusiv specialkulör vid namn 
Stealth. 

Namnet kommer ifrån 
jaktplanen som kan smy-
ga förbi radarn utan att bli 
upptäckta – men om du tror 
att det även gäller nya Ford 
Focus ST så tror du fel. Den 
mörkgråa färgen hjälper föga 
mot laserpistoler och fartka-
meror. Interiören har begå-
vats med Recarostolar och en 
sportratt med flat undersida 
samt fotpedaler i aluminium. 
Uppe på instrumentpanelens 
ovansida finns dessutom tre 
ovala mätare som visar tur-
botryck, motortemperatur 
och oljetryck.  

Bensin vs. diesel
Just nu sitter du säkert och 
funderar på vad som gömmer 
sig i maskinrummet? Kaxigt 
nog så lanseras nya Ford Fo-
cus ST med två olika turbo-
fyror. Vad sägs om en brutal 
bensinare på 250 hästkrafter 
eller en snällare diesel på 185? 
För alla nördar som gillar att 
jämföra siffror så kan vi rad-

da upp några som gäller för 
kombin. Sprinten till hundra 
rullar på 6,7 respektive 8,1 
sekunder. 

Toppfarten hamnar på 248 
respektive 217 km/h. För-
brukningen ligger på 0,68 
respektive 0,42 liter milen 
samtidigt som grundpriset 
börjar från 280 400 respekti-
ve 270 400. Bensinmotorn är 
naturligtvis värst i samtliga 

kategorier, men faktum är att 
dieseln inte ligger långt efter 
i underhållningsvärde. Styr-
ningen har perfekt motstånd 
och hela chassit är anpassat 
för sportigare körning. Alltså 
precis det som modellnam-
net antyder och lovar. ST är 
nämligen en förkortning av 
”Sports Technologies”.

Staffan Swedenborg 
Johannes Gardelöf

Vi befinner oss i Barce-
lona för att ta pulsen på 
nya Seat Leon ST Cupra. 

Med spanskt blod i 
ådrorna samt ordentligt 
med krydda under hu-
ven är modellen peppri-
gare än någonsin.

Testbilens 280 häst-
krafter gör sig snabbt 
påminda och det är med 
ett stort leende på läp-
parna som vi tar oss an 
racingbanan Castelloli. 

Seat Leon Cupra var först 
med att sätta rekord på Nür-
burgrings ökända nordslinga 
med en tid på 7.58,4. Det är 
imponerande siffror för en 
produktionsbil med fram-
hjulsdrift och strax lanseras 

modellen i kombiutförande. 
Tja, ända sedan starten 1996 
har spanjorerna erbjudit 
sportiga Cupror där intres-
sant teknik kombinerats med 
fin prestanda och dagens 
testbil är inget undantag.

Jämför vi utseendet på 
vanliga Leon med Cupra ST 
så har luftintaget under den 
främre nummerplåten och 
de båda luftintagen på sid-
orna blivit större. Bakpartiet 
är ännu fräckare med sina 
breda dubbla avgasrör som 
sticker ut genom den sporti-
ga diffusorn. 

Bromsoken är knalloranga 
och har fått texten ”Cupra” 
ingraverat och detsamma 
gäller även instegslisterna. 
Grundpriset för sportkom-
bin är 292 900 kronor, men 
för den genuint intresserade 

tillkommer en del extraut-
rustning. Köper du till Per-
formance Pack Orange så 
ingår oranga 19-tumsfälgar, 
högpresterande bromsok 
från Brembo samt sidokjolar 
för 23 900 spänn. 

Via den rejäla 6,5-tums-
skärmen kan mycket infor-
mation hämtas och den som 
vill kan naturligtvis välja till 
navigation. Bagageutrymmet 
sväljer 587 liter eller 1470 
om du fäller baksätet, vilket 
är mer än exempelvis Volvo 
V60.

Riktigt krutpaket
Vår testkärra rullar på riktigt 
duktigt på de EU-finansiera-
de spanska vägarna, men för 
att kunna ta ut svängarna or-
dentligt beger vi oss till Cas-
telloli. På racingbanan strax 

utanför Barcelona kommer 
vår Seat Leon ST Cupra 
snabbt in i sitt rätta element 
och turbofyran på 280 häst-
krafter får sträcka på sig. 

Hundrastrecket nås på 
6,1 sekunder samtidigt som 
toppfarten är 250. En sex-
växlad manuell låda är stan-
dard, men du kan även välja 
till en dubbelkopplingslåda 
för 14 500 kronor som kan 
växlas antingen manuellt el-
ler med paddlar på ratten. 
Problemet med motorstarka 
framhjulsdrivna bilar är att 
få ner kraften i backen, spe-
ciellt i skarpa kurvor. 

Spanjorerna har dock 
lyckats och diffbromsen går 
in blixtsnabbt vid minsta 
tendens till hjulspinn, även 
vid fullt gaspådrag ur banans 
hårnålskurvor. Samtidigt 

stämmer motorn upp i en 
sång som inte går att klaga 
på - men den är inte helt 
äkta då merparten kommer 
från en ljudförstärkare. Men 

vad gör det? Även de största 
artisterna brukar ju ta hjälp 
av bakgrundssångare…

Bengt Dieden 
Jenny Nilsson

FORD FOCUS ST 2,0 ECOBOOST KOMBI

Motor: 4-cyl bensinmotor 
med dubbla överliggande ka-
maxlar och fyra ventiler per 
cyl. Max effekt: 250 hk vid 5 
500 varv/min.
Max vridmoment: 360 Nm 
mellan 2 000-4 500 varv/
min. 
Kraftöverföring: Motorn 
fram, framhjulsdrift. 6-växlad 
manuell.
Fjädring: Fram: fjäderben 
med undre triangellänk. Bak: 
multilänkaxel.  
Styrning: Elservo. Vändcirkel: 
12,4 meter. 
Bromsar: Skivor fram och 
bak. ABS. Antispinn/sladd.

Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-
stånd 265, längd 456, bredd 
182, höjd 149. Tjänstevikt 
1 461. Bränsletank 62 liter.
Prestanda: Toppfart 248 
km/h. Acceleration 0-100 
km/h 6,7 sek.
Förbrukning/Miljö: 6,8 liter 
per 100 km under blandad 
körning. CO2: 159 g/km. 
Pris: 280 400 kronor 
(273 900 kr för halvkombin). 
Plus för: Familjebil med 
sportig touch, underhållnings-
värdet, köregenskaperna.
Minus för: Fjädringen är i 
hårdaste laget.

Ford Focus ST 2,0 EcoBoost Kombi.

Focus på fart och frakt

Fasten your SEAT-belt

Seat Leon ST Cupra 2,0 Kombi.

Ford Focus ST är ingen vanlig halvtråkig vardags-
bil - det avslöjar de knallröda bromsoken samt den 
kolsvarta grillen. 

Tittar du riktigt noga så finns ett par diskreta 
ST-emblem och i baken sticker två mittplacerade 
avgaspipor ut. 

Fast det som gör bilen så förbenat rolig gömmer 
sig under ett prydligt plastlock i motorrummet. 
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Lördag 11 april hjälper vi dig att skifta till sommarhjul 
för endast 150 kr om du har eller tecknar Volvokort. 
Erbjudandet gäller både på Stendahls Bil i Lilla Edet 
och Stenungsund.

Lördag 11 april kl 10-14

Lördag 11 april hjälper vi dig att skifta till sommarhjul 

PS. Glöm inte nyckeln

till låsmuttern! 

150krOrd.pris 275:–

SOMMARDÄCK FRÅN: 995:-
Gäller Continental och Nokian 
Dimension (195/65/15

BETALA ETT DÄCK PER MÅNAD. 
INGEN RÄNTA. INGA AVGIFTER.

Bränsleförbr. l/100 km bl. körning: 3,8 – 10,7. CO2 g/km: 99 - 249 (C30 DRIVe man – XC60 T6 AWD aut). Miljöklass Euro 5. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Reservation för slutförsäljning.

VI B
JU

DER PÅ FIK
A

VOLVO SERVICE

ORIGINALSERVICE FRÅN
199:-/MÅN.

RENAULT SERVICE

DAGS FÖR DÄCKBYTE

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303 - 36 03 30

LILLA EDET
Göteborgsvägen 12
0520 - 49 00 60

ORIGINALSERVICE FRÅN 
149:-/MÅN.

MED 35 ÅRS  
ERFARENHET 

HJÄLPER VI DIG 
VÄLJA RÄTT!

ALVHEM, Riksväg 45. Söderifrån avfart -91, norr avfart -92 • tel 0303-33 64 80

VI SÄLJER: Cabby, Hobby, Eura Mobil, Elnagh Mobil samt tillbehör

WWW.BENGTSHUSVAGNAR.SE

LILLA EDET
Brovägen 20
0520-49 40 90

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303 – 36 03 30

SLUTFÖRSÄLJNING  
MODELLÅR 2015

Volvo modellår 2015: Förbr. l/100 km bl. körn: 3,6–10,7. CO2 g/km: 94–249 (V40 D2–XC60 T6 AWD). Miljöklass 
Euro 5. *Fri service i 3 år eller 6 000 mil för Business Lease, 3 år eller 4 500 mil för Inclusive Privatlease och Inclu-
sive Billån. Erbjudandena gäller endast lagerbilar. Reservation för slutförsäljning. Hela utbudet på vår hemsida.

Volvo S80 D4 (181 hk, diesel)
El. silver metallic, summum Premium PRO, 
Driver Support, VOC
Ord. 447.800:- Nu 365.000:-

Volvo S80 D4 (181 hk, diesel)
Svart metallic, summum BE PRO II, VOC
Ord. 413.500:- Nu 396.000:-

Volvo V60 D4 AWD (181hk, diesel)
Silver metallic, summum, VOC
Ord. 353.000:- Nu 319.900:-

Volvo V70II D4 (181hk, diesel) 
Svart metallic, summum BE PRO,  
Driver Support, VOC
Ord. 436.300:- Nu 389.000:-

Snabb leverans. Bästa pris. 
Nu har du chansen att köpa en ny Volvo till riktigt bra pris. En bil som 
dessutom står här och väntar på dig. Välkommen på en provtur!

JUST NU: FRI SERVICE I TRE ÅR. 
Gäller Business Lease, Inclusive Privatleasing och Inclusive Billån*.  

PREMIÄR 15 APRIL
100% HANDTVÄTT

ÖPPNINGSERBJUDANDE

Älvvägen 13 (bredvid Second Hand)
Älvängens Södra Industriområde (Kör av E45 vid Jysk)

0303-74 91 92

För komplett prislista med tilläggstjänster samt beskrivning besök  
oss på Älvvägen 13 i Älvängens Södra industriområde

PRISLISTA
 Silvertvätt 169:- 
Lätt avfettning + handtvätt med schampo, fälgtvätt.

Guldtvätt 289:-
Silvertvätt + dammsugning samt avspolning av 
plastmattor.

Stor tvätt 399:-
Guldtvätt + fönsterputs.

Minirekond 60 min 699:-

Invändig rekond 
4 tim 1190:-
Helrekond 
5 tim 2400:-
Försäljningsrekond 
3 tim 1800:-
Superrekond 
8 tim 3800:-

Ord pris 289:- Ord pris 169:-
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Välkommen till vår NYA utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv

VI LEVERERAR OCH MONTERAR ALLT VI SÄLJER! 
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Utmarksvägen 18.  Tel 0303-644 96 Öppet: Mån-tors 14-18,  fre 14-16

PLISSÉGARDINER • TRÄPERSIENNER • PERSIENNER 
MARKISER • LAMELLGARDINER
VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

www.kungalvssolskydd.se

LÖRDAGS-

ÖPPET
11 april kl 11-14
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RTruckgatan 2 , Ytterby • 0303-92145, 0708-273675

Demovagnar i drift

& VVS-BUTIK

Vi bjuder
på kaffe,

korv och bröd

VÄRMEDAG 
11 april kl.10-15

  

Varför blev du domare?
– Det var min idrottslärare på 
Ale gymnasium, Anders Ban-
kel, som så tragiskt gick bort 
för ett par veckor sedan, som 
fick in mig på den här banan. 
Först tänkte jag att det inte var 
något för mig, men sedan gick 
jag hem och funderade. Anders 
stöttade mig och på den vägen 
är det.

Hur föddes fotbollsintres-
set?
– När jag var barn tog pap-
pa med mig på fotboll, vi såg 
bland annat GAIS några gång-

er på Ullevi. Det blev en del 
fotboll på tv också.

Vilken nivå dömer du på?
– Hittills har jag mest varit 
assisterande domare, upp till 
division 4. I år hoppas jag få 
blåsa i sexan.

Vad är det svåraste med att 
vara domare?
– Du vet aldrig vad som ska 
hända i en match. Det är det 
som är spänningen och som 
gör det så roligt.

Vilken är drömmatchen att 

blåsa?
– Att få döma ett Göteborgs-
derby vore kul.

Viktigaste egenskaper-
na för att bli en duktig 
domare?
– Ett genuint intresse samt att 
du måste ha kunskapen om 
spelet. Det gäller att vara soci-
al, så att du kan kommunicera 
med spelarna. En bra grund-
kondition är också viktigt så 
att du hänger med.

Har du någon förebild som 
domare?
– Per Rehnlund.

Vem är Sveriges bästa 
domare?
– Det är Jonas Eriksson.

Vilket lag vinner all-
svenskan?
– Jag tror att Malmö FF för-
svarar guldet.

JONAS ANDERSSON

Ser till att
spelreglerna följs

Viktor Karlsson började spela fotboll i Nödinge SK i 13-årsåldern,  
men slutade efter bara ett halvår.

När han var 17 år återupptog han fotbollen – som domare.
I måndags gick han på linjen när SBTK:s herrar spelade DM och  

snart är det dags för seriestart.

VIKTOR KARLSSON

Ålder: Fyllde 20 på annandag 
påsk.
Bor: Nödinge.
Gör: Studerar journalistik  
på Nordiska folkhögskolan  
i Kungälv.
Favoritlag: Barnet FC. Jag och 
min pappa var över i England 

och kollade Barnet-Chester-
field för ett par år sedan. 
Det var en väldigt familjär 
stämning och efter det håller 
jag på Barnet.
Äter helst: Pizza.
Lyssnar på: Håkan Hellström.

VECKANS PROFIL
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FOTBOLL

SCHACK

BRIDGE

DM
Skepplanda – IFK Skövde 2-1 eft förl.
Mål SBTK: Mathias Johansson, Patric 
Skånberg.

Träningsmatcher
Sävedalen – Ahlafors IF 3-0 (2-0)
Skepplanda – Ödsmåls IK 2-4 (1-1)
Mål SBTK: Mathias Johansson, Jonathan 
Westlund.

Älvängens IK – Nol IK 2-4 (2-2)
Mål ÄIK: Rasmus Eriksson, Felix Rudin.
Mål NIK: Bojan Illic, Boban Illic, Rahel 
Faraj, Simon Enyck.

Ale Schackklubbs Äggblixt 2015
Erik Ljungqvist                                      4
Bo Hägg                                                   2
Dejan                                                       2
Pähr Klöversjö                                       1
Zoran 1

FOTBOLL I ALE

Lör 11 april kl 15.00
Gläntevi
Skepplanda – Lev./Skogslund

Sön 12 april kl 15.00
Vimmervi
Nödinge – Hermansby

Mån 13 april kl 19.30
Älvevi
Älvängen – Hälsö

Mån 13 april kl 19.30
Sjövallen
Ahlafors dam – Öckerö

Vid tisdagens partävling i 
Alvhem deltog 9 par. Medel 
var 72 poäng och följande 
par placerade sig över medel:

1. Eiron Andersson/Marcus Sandberg  88
2. Lisbeth Adolfsson/Marita Mesch      81
3. Marie-Louise Björklund/ 
Karl-Eric Nilsson                                   78
4. Torsten Johansson/
Ronny Andersson                                  76
5. Kåge Samuelsson/Arnold Ivarsson   75
6. Elsa Persson/Rikard Johansson        73

Roliga AIF mållöst
–Sävedalen var bättre i båda boxarna
SÄVEDALEN. Ahlafors 
IF finslipar på formen 
inför seriepremiären om 
två veckor.

Det blev en klar 
förlust, trots ett stort 
bollinnehav borta mot 
division tre kollegan 
Sävedalen.

– De var bättre än oss 
i båda boxarna, därför 
vann de. Ute på plan 
dominerar vi, men det 
hjälper inte, summerar 
tränare Michel Berndts-
son-Gonzales.

Det var soligt, men kylslaget 
på Vallhamra IP:s konstgräs 
i lördags. Extra snålt blåste 
det efter ett tveksamt mål-
vaktsingripande av Andreas 
Skånberg, som betydde 1-0 
till hemmalaget. Hemma-
laget hade bud på mer, men 
Skånberg tog revansch mer 
än en gång.

Det märks att den gulsvar-
ta backlinjen ännu inte är 
samspelt. Nyförvärvet Tobi-
as Bratt bildade mittbacks-
par med Markus Hedberg, 
en av planens absolut bästa, 
och på kanterna spelade Erik 
Gunnarsson och Hamdan 
Ramadan. Den sistnämnde 

sträckte sig tidigt och ersat-
tes av evige hjälpgubben, 
Anders Andersson.

– Vi agerar lite tveksamt 
och är inte alltid överens om 
vad vi ska göra i eget straff-
område. Kommunikationen 
måste bli bättre och det kom-
mer den att bli, säger Michel 
Berndtsson-Gonzales.

Han hade svårt att sätta 
betyg på matchen efteråt, 
visste knappt om insatsen var 
bra eller dålig.

– Förlorar man med 3-0 
så är man normalt förban-
nad, men jag måste säga att 
killarna stundtals bjöd på så 
bra fotboll att jag som träna-
re bara ville njuta. Vi spelar 
en rolig fotboll med flera fina 
kombinationer. Jag tycker vi 
spelar ut dem mellan straff-
områdena, men hotar tyvärr 
inte tillräckligt ofta på den 
sista tredjedelen. Vi skapar 
tryck och många hörnor, 
dessvärre ledde det inte idag 
till några vassare avslut. Det 
finns lite att jobba med, säger 
Michel.

Innan pausvilan satte Sä-
vedalen också 2-0 på ett ka-
lasavslut.

På det centrala mittfältet 
agerade en helt ny konste-
lation. Kalle Hamfeldt (ny 
från Nödinge SK), Sebastian 
Bråte (lån från Qviding) och 
Johan Elving som är tillbaka 
efter förra årets skada.

– Johan är tillbaka på all-
var och Kalle växer in i sin 
nyckelroll som spelfördelare. 
Idag slår vi bort lite för enkla 
bollar, men det får vi också 
vänja oss vid eftersom vi ska 
vara ett spelförande lag i år.

Ny spelmodell?
– Ja, både för mig och spe-

larna. Vi kommer att försöka 
äga och spela boll på ett sätt 
som Ahlafors inte har gjort 
de senaste åren. Det ställer 
stora krav, men vi har många 

skickliga bollspelare och kan 
mycket väl klara av det. Det 
betyder dock att vi riskerar 
att förlora boll i uppspels-
fasen och då måste vi vara 
beredda att ta jobbet, menar 
Michel som lovar ett roligare 
Ahlafors den kommande sä-
songen.

– Jag tycker att det ser 
mycket lovande ut. Nu ska vi 
bara våga ge det chansen fullt 
ut. Killarna måste tro på det!

Matchens utropstecken 

Nyckelspelare. Kalle Hamfeldt ska fördela bollarna på det centrala mittfältet. Till sin hjälp kommer 
han självklart att ha lagkapten Johan Elving. 

Träningsmatch
Sävedalen – Ahlafors IF 3-0 (2-0)

FOTBOLL

var Jesper Johannesson som 
fick ta klivet upp från hö-
gerbacken till yttermittfält. 
Jesper spelade med mycket 
energi och var närmast att bli 
målskytt.

Moha Razek spelade en-
sam på topp och fick tyvärr 
gå mållös av planen denna 
gång.

Ahlafors IF genrepar hem-
ma på lördag mot Lunden 
ÖBK.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ 

Reser med blågult till England
ÄLVÄNGEN. ÄIK-fostra-
de Maja Henriksson, 16, 
som gjorde landslags-
debut i fjol får fortsatt 
förtroende.

I en fyrnationsturne-
ring i Birmingham som 
avgörs i veckan är Maja 
en av 21 spelare.

Sveriges F16-landslag 
möter England, Frankri-
ke och Schweiz.
– Jag blir lika glad varje gång, 
men eftersom jag fick vara 
lagkapten på senaste lägret 
förstod jag att chanserna var 
goda att bli uttagen. Därför 
blev jag inte jätteöverraskad 
om jag ska vara ärlig, säger 
Maja Henriksson.

Fyrnationsturneringen 

avgörs på det engelska för-
bundets anläggning St Ge-
orge Park.

– Det känns nästan overk-
ligt. Att få spela mot Eng-
land och Frankrike blir en 
stor utmaning. Det är två 
riktigt bra lag, säger Maja 
som håller till på vänster-
kanten i landslaget antingen 
som yttermittfältare eller 
som försvarare.

Nu har hon varit med på 
ett antal landslagssamlingar 
och erkänner att det är skill-
nad att packa väskan denna 
gången.

– Nervositeten har bör-
jat släppa. Jag vet vad som 
väntar och kan vara mer av-
slappnad. Den största skill-
naden mot att spela i klubb-

laget är den mentala biten. 
Du vill inte göra bort dig i 
den blågula tröjan och alla 
som är med vill ha en plats 
i laget. Det gör att vi alltid 
konkurrerar, varje träning är 
viktig, berättar Maja.

Förbundskapten just nu är 
Marie Svensson och Victo-
ria Sandell Svensson. Den 
sistnämnda en av Sveriges 
bästa genom alla tider.

– Det är en stor förebild 
för mig och hon är ett stort 
stöd. Hon har ju gjort den 
här resan och förstår vår si-
tuation på ett bra sätt.

Maja har i år lämnat Äl-
vängens IK för spel i Jitex.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Maja Henriksson är uttagen i 
svenska F16-landslaget som 
deltar i en fyrnationsturne-
ring i England 8-13 april.
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Nödinge bygger nytt och blickar framåt NÖDINGE SK
Division: 6 D Göteborg.
Tränare: Wshyar Kotani och 
Alen Grozdanic.
Nyförvärv: Niklas Petters-
son, Erdin Sivac, Bosna IF, 
Kasim Osmanovic, FC Roma 
United, Dayvid Alkhoury, 
Oden Cardell och Shpejtim 
Sefedini, alla från Ahlafors IF.
Förluster: Rahel Faraj, Simon 
Enyck, Ahmed Sheikh, Nol 
IK, Kalle Hamfeldt, Ahlafors 
IF, Hedy Mustafa, Hallands 
Nations FF, Adej Hayek, IK 
Kongahälla, Kristoffer Glasö, 
Kärra.

NÖDINGE. Spelarförlus-
terna är många, men så 
också nyförvärven.

Wshyar Kotani är ny 
som tränare i Nödinge 
SK och han får bygga 
från grunden.

– Det handlar om att 
rädda nytt kontrakt i 
sexan och blicka framåt, 
säger han.

I princip hela stommen från 
fjolårets lag som slutade åtta i 
serien återfinns i andra klub-
bar. Poängspelare som Rahel 
Faraj, Simon Enyck, Adej 
Hayek och Kalle Hamfeldt 
är svåra att ersätta.

– Det är enormt duktiga 
fotbollsspelare som har valt 
att anta andra utmaningar. 
Istället har vi fått hem ett 
par unga återvändare. Niklas 

Pettersson har varit i Kär-
ra och även studerat i USA. 
Han kan bli årets komet, ser 
riktigt vass ut, säger årsfärske 
tränaren Wshyar Kotani som 
vet vad som krävs.

– Vi behöver bygga ett 
helt nytt lag och utveckla 
våra unga spelare. Det finns 
en potential, men vi får inte 
sätta för stora mål. I år hand-
lar det om att rädda nytt kon-

trakt i sexan.
På de fem träningsmatcher 

som Nödinge har spelat har 
det blivit två segrar, en för-
lust och två oavgjorda.

– Det har sett bra ut. 
Framför allt är jag nöjd med 
stämningen i laget. Det är 
positiva tongångar och vi 
ska fortsätta jobba i den 
riktningen. Vi måste få bort 
gnället och allt tjafs som har 

varit, säger Kotani.
Om det blir spel eller inte 

för tränaren själv låter han 
vara osagt.

– Behövs jag spelar jag.
Premiären spelas mot 

Hermansby på söndag, om 
det blir hemma på Vimmervi 
eller på konstgräset i Alafors 
får vädret avgöra.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ



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 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Omhändertagande FOTVÅRD för alla 

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!

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

Seriepremiär Div 6D
Söndag 12 april kl 15:00

I väntan på konstgräs hoppas vi 
kunna spela första 

hemmamatchen på 
Vimmervis naturgräs. 

vi möter Hermansby IF 

Välkommen                   Cafeterian är öppen

NÖDINGE – SÅ - KLART
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- 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

ÄLVÄNGEN. Älvängens 
IK har inte motsvarat 
förväntningarna de 
senaste åren.

Kanske är laget redo 
för avancemang den här 
säsongen?

– Jag tycker att vi 
har tagit ett steg åt rätt 
håll vad det gäller det 
fysiska spelet, förklarar 
tränaren Peter ”Erra” 
Eriksson.

Älvängens IK har i vanlig 
ordning svarat för en bra 
försäsong med flera goda 
resultat. Förhoppningen är 
nu att den positiva trenden 
ska hålla i sig när allvaret tar 
sin början, med start hemma 

mot Hälsö på måndag.
– Tidigare år har vi haft 

problem när vi har mött fy-
siskt motstånd. Jag tycker att 
det har sett bättre ut vad det 
gäller den delen under årets 
träningsmatcher, säger Peter 
Eriksson.

Vad är målsättningen i 
årets seriespel?

– Det är naturligtvis att 
tillhöra toppen, att hävda 
något annat vore fel.

Vilka lag utmanar om 
guldet?

– Finlandia lär nog till-
höra toppen, sedan vet man 
inte med lag som Bosna och 
Lundby.

Vad vet du om premiär-
motståndaren?

– Det är fiskarpojkar som 
är rejäla i sitt spel. Det blir 

definitivt en bra värdemätare 
på vart vi står.

Vilka ser du som 
nyckelspelare i årets ÄIK-
trupp?

– Det viktigaste är att vi 
får igång målskyttet, vem 
som sätter dit bollarna spelar 
mindre roll. Samuel Ing-
varsson har sett väldigt bra 
ut under försäsongen, även 
Felix Rudin och Marcus 
Ahlbom.

Älvängens stora problem 
blir att fylla luckan efter 
landslagsmålvakten Pontus 
Dahlberg som försvunnit 
till IFK Göteborg. Hur det 
ska gå till står fortfarande 
skrivet i stjärnorna.

– Det är vårt största pro-
blem helt klart. Rutinerade 
Henrik ”Henke” Olsson 

har lovat att ställa upp de 
första matcherna, men vi 
jobbar för fullt för att finna 
en långsiktig lösning.

Till sist, hur går det i 

måndagens premiär mot 
Hälsö?

– Vi vinner med 2-0.

JONAS ANDERSSON

ALVHEM. Tanken var att 
det skulle bli golfpremiär 
på Kungsgården under 
påskhelgen. De kalla nät-
terna satte dock käppar i 
hjulet.

– Nu siktar vi istället på 
att kunna öppna banan till 
helgen, förhoppningsvis 
redan i mitten av veckan, 
säger Henning Lund-
ström på Ale GK.

– Snart har det också 
blivit dags att starta upp 
säsongen för våra juniorer. 
För alla knattar och ung-
domar som vill börja med 
golf startar vi upp träning-
en vecka 19, hälsar Hen-
ning Lundström.

JONAS ANDERSSON

Försenad golfpremiär

ÄIK har blivit 
fysiskt starkare
– Och siktet är inställt på toppen

Nyckelspelare. Bröderna Niklas och Markus Ahlbom kommer ha 
en avgörande roll i ÄIK:s framgångar.

ÄLVÄNGENS IK

Serie: Division 6 D Göteborg
Tränare: Peter Eriksson, 
Magnus Sjösten.
Nyförvärv: Marcus Ahlbom 
(come back), Tim Webster 
tillbaka efter skada.
Förluster: Pontus Dahlberg, 
IFK Göteborg, Filiph Jone-
mark, Skepplanda BTK, Si-
mon Liljeblad, do, Jonathan 
Franzén, do.
Målsättning: Tillhöra toppen.
Seriefavorit: Finlandia.
Premiär: Hälsö hemma 
måndag 13 april.

NOL IK

Serie: Division 5 A Göteborg
Tränare: Peter Karlsson.
Nyförvärv: Simon Enyck, 
Rahel Faraj, Ahmed Sheikh, 
Nödinge SK, Philip Lund-
gren, Boban Illic, Ahlafors 
IF, Robin Larsson, Surte IS, 
Zoran Saula, Lundby.
Förluster: Rasmus Johans-
son, Skepplanda BTK, Jesper 
Pedersen, IK Kongahälla.
Styrka: ”Vår bredd och 
snabbhet”.
Målsättning: ”Två lag bakom 
oss, det är nummer ett”.
Seriefavorit: Gårda och 
Bergsjön.
Premiär: Mossens BK, fre-
dag 10 april.
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Rahel Faraj spelar i år i Nol IK. 
Han har tidigare spelat i både 
Nödinge och Älvängen.

Mathias Johansson till vänster i bild blev stor matchvinnare när 
Skepplanda BTK skrällde och besegrade division två laget IFK 
Skövde med 2-1 efter förlängning.. 

ÄLVÄNGEN. Nol IK är ef-
ter tolv långa år tillbaka 
i division fem.

Det ser ut att kunna 
bli en rolig återkomst.

Truppen har både 
bredd och spets, vilket 
bevisades i genrepet 
mot Älvängen.

Noltränaren Peter Karlsson 
fick se sitt lag bjuda på både 
propaganda och enkla misstag 
i årets sista träningsmatch mot 
grannklubben ÄIK.

– Vi inleder med pigga ben 
och har många spelare som 
både kan och vill avsluta. Ty-
värr så dödar vi inte matchen, 
utan när vi släppte initiativet 
tackade Älvängen för inbju-
dan och kvitterade helt lo-
giskt. Jag tycker vi är illa ute 

ett tag i andra halvlek, men 
det är också en styrka att orka 
ta tag i det igen. Vi vinner för 
att vi har både bredden och 
spetsen, säger Karlsson.

Hur kommer ni att stå er 
i femman?

– Bra fråga! Inte en aning. 
Vi har gjort både bra och dåli-
ga insatser under försäsongen. 
Vi kan vara både fågel eller 
fisk. Jag hoppas på det första.

Nol IK har bland annat fått 
ett antal etablerade nyförvärv 
i Simon Enyck och Rahel 
Faraj från Nödinge SK samt 
inte minst Bobban Illic från 
Ahlafors IF.

– Det är duktiga fotbolls-
spelare som vi kommer ha stor 
glädje av. Simon har impone-
rat stort i samtliga matcher 
och är användbar på flera po-
sitioner, säger Karlsson.

Det kan Nol ha glädje av. 
På fredag när premiären spe-
las är Jesper Garvetti, Raied 

Juma och Robin Larsson av-
stängda. 

I genrepet saknades tro-
tjänaren Jonny Stenström, 
däremot spelade Anders 

Isaksson en halvlek och do-
minerade i vanlig ordning.

Nol blir att räkna med!
PER-ANDERS 

KLÖVERSJÖ

SBTK skrällde i DM
SKEPPLANDA. Skepp-
landa skrällvann mot 
division två laget IFK 
Skövde.

Det gör att laget är 
klara för ännu en runda 
i DM.

– Nu hägrar en plats 
i Svenska cupen, säger 
tränare Jonas Anders-
son. 

Skepplandas herrar bjöd på 
en påskknall på Forsvallens 
konstgräs på måndagen. I 
soliga, men kyliga förhål-

landen fick division två laget 
IFK Skövde respass ur DM. 
Patric Skånberg satte 1-0 
tre minuter före pausvilan, 
men gästerna kom tillbaka 
och kvitterade i matchminut 
75. Det blev istället en oviss 
förlängning, där båda lagen 
hade chans att avgöra. I den 
andra förlängningskvarten 
frispelade Filip Jonemark 
säkre avslutaren Mathias 
Johansson. 2-1-segern be-
hövde SBTK inte be om ur-
säkt för.

– IFK Skövde har tappat 
många spelare i år och vi var 
faktiskt det fysiskt starkare 
laget idag, säger Jonas An-
dersson.

DM Västergötland
Skepplanda – IFK Skövde 2-1 eft förl.

FOTBOLL
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Träningsmatch
Älvängens IK – Nol IK 2-4 (2-2)

FOTBOLL

Nol lär höras i femman



TRÄNA UTAN  
BINDNINGSTID!
ÖPPET 04.00-23.00
DD GYM
DD GYMKIDS
DD KONDITION
DD FRIA VIKTER
DD PERSONLIG TRÄNING
DD FÖRETAGSFRISKVÅRD
DD KIDZCLUB & BARNDANS
DD VIKTMINSKNING
DD UNGDOMSKORT
DD SOL

279KR / MÅN

GYMKORT FR.

Nordic Wellness Älvängen
Sventorpsvägen 2
0303-746005
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NÖDINGE. JTR, Lani Mo 
och Vic Vem.

Festivalborgs drag-
plåster är klara.

Nu jobbar arrangörs-
gruppen intensivt med 
att göra eventet till en 
ung publikfest.

Festivalborg går en ny vår 
till mötes. Efter åtta år i sam-
ma form testar Ale Fritid till-
sammans med många enga-
gerade ungdomar nya grepp. 
Mycket har handlat om att 
försöka skapa ett mysigare 
och mer tilltalande arrang-
emang. Tidigare år har den 
stora scenen varit nere i den 
stora idrottshallen där det är 
svårt att få rätt atmosfär, nu 
kommer artisterna istället att 
få uppträda i caféterian.

– Det blir en stor föränd-
ring som vi hoppas ska upp-
fattas positivt. Vi har också 
valt att ha fler artister, både 
kända och mindre kända 
samt några lokala band, sä-
ger Jara Raad, en av de ung-
domar som valt att engagera 
sig lite extra i årets Festival-
borg.

Hetast av dem alla är 
Alingsåsbandet, JTR, som 
nyligen sågs i melodifesti-
valsfinalen där de slutade på 
en tionde plats. Men så vill 

inte arrangörsgruppen se 
dem.

– Nej, det är ingen artist 
som är hetare än den andra. 
Alla gemensamt kommer att 
göra arrangemanget till det 
bästa någonsin, säger Pierre 
Nordefjäll.

Att rappare stod högt på 
önskelistan är lätt att för-
stå. Lani Mo från Bergsjön, 
Vic Vem från Göteborg och 
Antoan från Alingsås är kon-
trakterade, likaså The Mas-
terboys från Uddevalla. 

– Det ska inte vara en lugn 
stund. Det ska hända saker 
hela tiden, överallt, säger en 
förväntansfull, säger Hiba 

Bashier.
Bland de lokala förmågor-

na som kommer att kliva upp 
på scen märks bland andra 
The Jocals och Amanda. De 
större artisterna är det ung-
domarna själva som har tagit 
kontakt med och de har ock-
så skött själva förhandlingen. 
Det märks lång väg att de 
är nöjda med resultatet, nu 
gäller det att marknadsföra 
arrangemanget och det har 
de också en plan för.

– Vi har jobbat fram ett 
material som vi kommer att 
använda både till affische-
ring på skolor och i alla soci-
ala medier. Vi har tryckt 500 

biljetter och hoppas få trycka 
fler, säger Jara Raad.

Fritidsledare Paula Dahl-
qvist, finns med i kulisserna 
och hjälper ungdomarna 
med allt från planering till 
allt praktiskt.

– Det här är en väldigt ro-
lig grupp att jobba med. De 
är enormt drivna. Förutom 
den här ”elitgruppen” finns 
ytterligare ett 60-tal engage-
rade ungdomar som kommer 
att stötta upp när den stora 
dagen kommer. Totalt är det 
drygt 70 aktiva runt eventet 
som frivilligt ställer upp för 
att göra detta möjligt.

Avslutningsvis får eldsjä-

larna beskriva Festivalborg 
2015 med tre ord. Det tar 
lite tid, men sen kommer de: 
nytt, laddat och tufft.

Biljetter säljs på fritidsgår-
dar och Ale Bibliotek.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Arrangörsgruppen för Festivalborg 2015. Besmir Gashi, Pierre Nordefjäll, Jara Raad, Hiba Bashier, 
Eros Lopez, Jordan Lindedahl, Josefine Wennerlund och Kelvin Halvorsen.

– JTR direkt från Melodifestivalen
Festivalborg närmar sig

JTR, Alingsåsbandet som slutade på tiondeplats i Melodifesti-
valen.

Rapparen Vic Vem kommer till Festivalborg.
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AHLAFORS FABRIKER
TORSDAG 23 APRIL

KL 18.00

VÄLKOMNA TILL

2015
Näringslivsgal

ARRANGÖRER

I SAMARBETE MED

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

Välkomna till en kväll med inslag som väcker dina sinnen!

Under galan framträder 
Anders Rönnefors, Gungfly, 
Johan Dahlbäck med flera.

Anmälan sker via följande länk www.ale.se/anmalan 
senast den 16 april. Obs! Begränsat antal platser.

Pris 400 sek exkl moms.
Plats Ahlafors fabriker, Pelarteatern

Klädsel Mörk kostym

Miss    int  
årets fest!

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

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

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

Handelsbanken, Mohammedis.se och Ales Hemstäd.

Ungdomar från NAKult samt 
Mötesplats Spinneriet står för

servering och inramning av kvällen.

Utmärkelsen Årets Företagare 
delas ut av Företagarna Ale och 
vinnarna i Webfab Ale koras.

LILLA EDET. Lilla Edets 
Hembygdsförening hade 
öppet hus den 20 mars där 
det bjöds på kaffe och våffla. 
Manne Andrén underhöll 
ett 30-tal besökare med 
sången om Lilla Edet, ur 
lokalrevyn 1991 – ”Tred-
je gången gillt”. Många 
mindes under uppförandet 
av sången alla affärer och 
människor som verkade 
på den tiden. Efter sången 
cirkulerade fotografier från 
gamla tider. Man känner 
sig alltid lika välkommen 
till denna trevliga lilla stuga 
mitt i centrum.

Hembygdsförening 
höll öppet hus

SURTE. Genom kultur 
och samverkan satsar 
Ale kommun på att ge 
unga ensamkommande 
en bra start.

I onsdags invigdes 
utställningen ”Självpor-
trätt och Identitet” på 
Glasbruksmuseet.

– Ett femtontal nyan-
lända ensamkomman-
de flyktingbarn från 
Spinneriet i Alafors har 
engagerats, förklarar 
projektledare Anna 
Rådvik.

Under hösten har en grupp 
ensamkommande unga på 
Mötesplats Spinneriet ar-
betat konstnärligt med lera, 

betongrelief, film och foto. 
Tillsammans med kulturen i 
Ale arrangeras ”Självporträtt 
och Identitet” på Glasbruks-
museet i Surte.

Utställningen, som visas 
till och med den 30 april, är 
ett samarbete mellan kul-
turen i Ale och Mötesplats 
Spinneriet. Det konstnärliga 
arbetet har letts av konstnä-
rer från Ale Kulturskola och 
Konstepidemin i Göteborg; 
Ragnar Schmid, Eleonor 

Holst, Rami Agha, Magda-
lena Pietruska och Roger 
Rolin.

– Under utställningspe-
rioden kommer alla elever 
i årskurs 8 i Ale att få ta del 
av utställningen och ha en 
workshop om identitet, sä-
ger kultursekreterare Lisa 
Haeger och tillägger:

– Samtliga besökare ges 
också möjlighet att göra ett 
eget självporträtt.

JONAS ANDERSSON

”Självporträtt och Identitet” 
på Glasbruksmuseet

Mohamad Nweder och Mohammad Hajali har bidragit med varsitt fotomontage till utställningen 
”Självporträtt och Identitet” som visas på Glasbruksmuseet i Surte under april.

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

70x100 cm 199 kr • 50x70 cm 149 kr

Lokaltidning & Reklambyrå

VI SKRIVER UT DINA BÄSTA ÖGONBLICK
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ÄLVÄNGEN. Vävförening-
en Väfveriet firar 20-årsjubi-
leum med en utställning på 
Repslagarmuseet. Vernis-
sage sker nu på söndag. 
Med produkter från vaggan 
till graven får besökarna 
ett smakprov på vad som 
tillverkats under dessa 20 
år, alltifrån dopklänningar 
till bårtäcken, trasmattor till 
fina möbeltyger och kläde-

styger. Vävnader i många 
olika tekniker från tuskaft 
till ”trevarps tyg” och i olika 
material. Vi kommer också 
få se den berömda duken 
Snöflingan vävd efter en 
vävnota av lokalkändisen 
från Risveden, Skratt Alrik.

Vävföreningen startades 3 
april 1995 av några vävsugna 
damer och nu firar förening-
en 20 år. Fortfarande finns 
det medlemmar kvar från 
starten vilka träffas varje 
vecka.

Under de här 20 åren 

har medlemsantalet varierat 
mellan 25-35 medlemmar.

Vävlokalen ligger i Ahla-
fors gamla spinnerifabrik 
och där finns 17 vävstolar 
med vävbredd från 0.80 
m-2.00 m varav sex vävstolar 
har kontramarsch som be-
hövs för att väva avancerade 
mönster.

 Tillsammans har 
vävgänget under åren som 
gått förutom vävning hunnit 
med många roliga, lärorika 
och intressanta upplevelser. 
De har deltagit på olika 

marknader: 
Kilanda, Nol, 
Backa gård, 
glasbruket, 
Persgården med 
flera. De har 
ställt ut på Nö-
dinge bibliotek 
och Glasbruks-
museet, deltagit 
på ”Rutigt och 
Randigt”, Borås 
Textilmuseum.

 För att få 
inspiration gör 
vävföreningen 
utflykter och 
studiebesök till 
ställen där man 
kan lära sig mer 
om vävning, 

till exempel Bohusläns 
museum – gamla textilier, 
Des design, Horreds linne 
väveri, Hamra gård, och 
”knallebygden”.

 För att upprätthålla kun-
skaper och sprida att väv-
ning är så himla roligt håller 
vävföreningen egna kurser 
i vävning, exempelvis växt-
färgning, sommarvävning 
för barn, nybörjarkurser i 
vävning och vävteori. De 
har också anordnat 24-tim-
mars vävning med Linfören-
ingen på Repslagarbanan.

 Kom och se utställning-
en och låt dig inspireras. 
Får du mersmak är du 
välkommen till föreningens 
vävlokal i Ahlafors fabriker 
på tisdagar. Kaffepannan är 
varm och vävsnacket är i full 
gång vid den här tiden. Runt 
kaffebordet blir det många 
goda skratt och många 
vävproblem löses här. Det är 
inte bara vävningen som är 
viktigt utan att träffas och ha 
trevligt. Kan du inte väva så 
lär damerna i vävföreningen 
dig, inget är omöjligt för 
dem och de tar gärna emot 
nya medlemmar.

Utställningen på Repsla-
garmuseet pågår till och 
med den 17 maj.

– Jubileumsutställning på Repslagarmuseet
Vävföreningen Väfveriet fyller 20 år

I scouterna i Guntorp rör 
det på sig. I denna tid är 
det med glädje vi kommer 
ut i skogen igen. Läger 
och hajker planeras, så 
även Kilanda marknad och 
scoutspårning för byborna. 
Scoutgudstjänsten som 
firades på Palmsöndagen 
innehöll oväntad överrask-
ning för kårchefen med fru.

Fokus för scoutgudstjäns-
ten i missionskyrkan var 
söndagens bibeltext, där pas-
tor Lars Gunther berättade 
om Jesu intåg i Jerusalem, 
rikt dramatiserad av scouter 
och ledare. I predikan illus-
trerades hur Jesus hyllades 
för att därefter några dagar 
senare korsfästas, men efter 
tre dagar på påskdagen 
uppstå igen. Koncentrerat 
och tydligt framfört. Scout-
ledarkören tillsammans med 
några scouter medverkade 
med sång.

Under gudstjänsten 
invigdes nya scouter och 
ledare. Med ett scoutarbete 
varje vecka för olika åldrar, 
med cirka 75 medlemmar 
i kåren, är det gott när nya 
kommer och tar ansvar.  
Som en överraskning för 
dem själva fick Staffan och 
Eva Andersson ta emot 
scouternas förtjänstmärke i 
guld och emalj för 25-årigt 
troget ledarskap. Gudstjäns-
ten avslutades med servering 
inne och korvgrillning ute. 

Under veckan som gått 
har spårarscouterna, klass 
1-3, knackat på hos flertalet 
grannar i Gunntorps by med 
en inbjudan och en gåva. 
Inbjudan är till en scout-
spårning för alla i byn och 
andra intresserade, onsdag 
15 april. Vad är då det kan 
man undra. Jo, en promenad 
i skogen i mindre grupper 
(patruller) där man istället 

för tipsfrågor stöter på 
olika kontroller med olika 
uppdrag eller utmaningar. 
Gåvan var nyckelringar med 
Equmeniascouternas märke 
av eneträ som de har tillver-
kat tidigare i vinter. 

Ungdomsarbetet i 
församlingen återskapades 
1987 av Siri Hansson med 
”SMU-klubben” som sedan 
blev en scoutkår. Denna 
anordnar även hajker och 
läger. 

I år blir det först ett 
vårläger, Torparliv 2015, 
den 1-3 maj på Åsengården, 
regionens lägergård belägen 
i Vänga mellan Vårgårda 
och Fristad. Det arrangeras 
tillsammans med Sjöviks 
equmeniascouter.

I sommar kommer 
Guntorp delta på Liv@t 
2015, den 27 juni till 4 juli, 
med cirka 3 000 deltagare 
från scoutkårer från alla 

olika scoutförbund i västra 
Sverige. Dit åker Guntorp 
tillsammans med Älvängens 
equmeniascouter. Lägret 
kommer vara på Lysestrand, 
utanför Lysekil.

Staffan och Eva Andersson 
ta emot scouternas förtjänst-
märke i guld och emalj för 25-
årigt troget ledarskap.

Från Guntorps horisont
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:- 

n Påskfirandet på Forsval-
len har nu blivit en jättestor 
succé. Besökssiffran från 
i fjol, cirka 800 personer, 
överträffades i år. Cirka 1 
000 personer hade sökt sig 
till Forsvallen. Denna tra-
dition bör Skepplanda vara 
stolta över. Av alla bilburna 
besökare måste det var folk 
från både när och fjärran 
som tycker det är roligt med 
en påskbrasa och ett fint fyr-
verkeri. Av alla påskutklädda 
barn som var där, tycks 
påsktraditionen leva vidare.  
Nästa år finns det ytterligare 

bra parkeringsmöjligheter 
när den stora parkeringen 
vid Wetterströms Hage är 
klar. 

Det fina fyrverkeriet 
måste dra en del folk, det är 
alltid roligt för både barn 
och vuxna. Hela kvällen var 
lyckad med poängprome-
nad, chokladhjul, lotteri och 
servering. Alla besökare ver-
kade trivas i det fina vädret. 

Nästa stora evenemang 
på Forsvallen blir Skepp-
landa Cup som varar lördag 
och söndag den 6-7 juni.

Lyckat påskfirande
på Forsvallen

Lördagens påskfirande på Forsvallen i Skepplanda lockade 
många besökare.

En dopklänning som ingår i Vävföreningen 
Väfveriets utställning på Repslagarmuseet.

Jubileumsutställningen pågår 
under perioden 12 april-17 
maj.
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Det är ju naturligtvis 
en styggelse. Jag 
störs själv av alla 

j-la rådjur, älgar, hjortar 
och vildsvin som helt häm-
ningslöst skiter i naturen 
utan att plocka upp efter 
sig. Det är ju skönt att veta 
att alla som störs av gödsel-
lukt livnär sig på annan mat 
än den som svenska bönder 
producerar...

Ja, det är stora problem 
vi har att dras med så här 
ute på vischan. Snart kom-
mer myggen och flugor. 
Men det är klart att lant-
brukare också är ansvariga 
för flugor, det är ju till skit 
de dras. Ja, skönt att begåv-
ningsreserven återigen har 
sagt sitt och att vi andra får 
ta del av så viktig informa-
tion. Vi hundägare måste 
ju plocka uppefter sig, kan 
inte bönderna också ha ett 
slags påssystem så att inte 
bajset hamnar lite hur som 
helst. Vi vill ju inte ha öpp-
na landskap, bra mjölk och 
bra mat så budskapet till 
bönder är väl att lägga ner.

Vadå i-landsproblem? 
Det är hemskt störande att 
behöva stå ut med så grava 
besvär som just skitlukt. Å 
andra sidan är det ju bra 
att folk inte har en massa 
problem av värre slag än så 
här. Säger som Strindberg: 
Det är synd om människ-
orna. Nu ska jag åka till 
affären och köpa så många 
luftrenare som jag kan bära 
för snart ska åkrarna runt 
vår gård gödslas. Vet ni 
förresten skillnaden mellan 
dumhet och intelligens? 

Svar: Dumheten har 
ingen gräns...

 Egbert Bruse

Skitlukt
Nu äntligen börjar 

Ale arbeta med 
införandet av 

fairtrade city diplomeringen 
tack vare Vänsterpartiets 
och Miljöpartiets motion, 
detta kommer framöver att 
innebära  att  Ale handlar 
solidariskt. Vi kommer inte 
längre handla varor som är 
producerade under vidriga 
förhållanden. Det är en 
stor mängd varor som till 
exempel te, kaffe, bananer, 
fotbollar och kläder som 
många gånger produceras 
med hjälp av barnarbete, lö-
ner som inte går att leva på 
samt ohållbar miljöpåverkan 
som skadar människorna 
som arbetar med produk-
tionen. Att handla fairtrade 
innebär att man köper varor 
till det riktiga priset, inte det 

kraftigt reducerade pris som 
vissa samvetslösa företag 
säljer varorna för. Genom 
att handla fairtrade med-
verkar man till att de som 
arbetar med produktionen 
får skäligt betalt och dessut-
om betalar till samhället där 
varan produceras genom att 
bidra till välfärd (bland an-
nat skola och vård). Sveriges 
kommuner och landsting 
handlar för miljardbelopp 
varje år och genom att 
handla solidariskt kan vi 
verkligen påverka världen 
till det bättre då vi tydligt 
säger att ingen ska behöva 
leva under vidriga förhållan-
de för vår konsumtion.     

Johnny Sundling
Lisa Gustafsson

Madeleine Thorsander
Vänsterpartiet Ale

Ale ska handla solidariskt

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

MEDLEMSMÖTE
SKEPPLANDA

Onsdag 29 april kl 18.00
Skepplanda bibliotek

Medverkar gör Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämndens 

ordförande Monica Samulsson

MÖT OSS PÅ
ÄLVÄNGENS VÅRMARKNAD

Lördag 25 april kl 12

Snacka med oss om plan- 
och byggprojekt på orten. 

Hur vill du att Älvängen ska 
utvecklas?

Välkomna!

MEDLEMSMÖTE (S) I ALE
Torsdag 16 april kl 18.30

Nols Folkets Hus
• Vikingagården

• Hur når partiet fler alebor?

KUNGÖRELSE
Onsdagen den 15 april 2015 har Lilla Edets kommunfullmäktige
sammanträde i Stora Salongen, Folkets hus kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bland annat följande ärenden: 

• Svar på motion om etisk upphandling av kött och mjölkprodukter
• Fastställande av förbundsordning för GR 

Bert Åkesson  Maria Olegård
Ordförande   Sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagordning och handlingar finns att läsa
på lillaedet.se/KF, Medborgarservice i kommunhuset och på biblioteket i 
Lilla Edet fr.o.m. den 8 april 2015.

För inte så länge sedan 
fanns en levande 
verksamhet med 

anställd glasblåsare vid 
Surte Glasbruksmuseum, 
ett bruk som var ett av de få 
återstående för glas från vår 
industriglastillverkning. Det 
fanns bibliotek med beman-
nade filialer på flera platser. 
En gymnasieskola höll till i 
en unik skolbyggnad ritad 
av Gert Wingårdh. Och 
ett antal entusiaster med 
vikingar som sitt intres-
se skapade med mycket 
små kommunala medel en 
fantastisk vikingagård som 
lockade besökare från hela 
Norden.

Glasbruksmuseet går 
på sparlåga, biblioteken 
hålls igång genom att de 

periodvis är obemannade, 
gymnasiet är stängt och nu 
skall även Ale Vikingagård 
gå samma väg.

Vad är det för tomtar 
som sköter kulturen i Ale 
kommun? Vet man inte av 
otaliga undersökningar vad 
kultur betyder för invånarna 
och som dragplåster för eta-
blering av andra verksamhe-
ter (fråga Tjörns kommun 
med Akvarellmuseet)? Vet 
man inte att satsade medel 
från kommunen förökas av 
Landsting och stat? Vet man 
inte hur lokala kulturinsti-
tutioner kan integreras i 
skolarbetet och skapa vinn-
vinn för alla inblandade? 
Har man inte kunskap att 
ansöka om kulturmedel från 
EU-medel, något som skulle 

vara idealiskt för just vikin-
gagården, då det krävs sam-
arbeten med andra länders 
liknande centra? Man säger 
sig satsa på barnkultur och 
konstgräsplaner. Självklart 
skall man göra det. Men det 
räcker inte.

Stänger vikingagården 
finns bara Repslagarmuseet 
kvar med sina goa gubbar. 
Och vad gör man när de 
inte orkar ställa upp längre 
i alla möjliga och omöjliga 
sammanhang? God natt, Ale 
kommun!

Eva Sundberg
Bohus

Ale kommun och kulturen

www.pensionarspoolen.se • peter@pensionarspoolen.se

Vi söker fler 

medarbetare!

EXTRAHJÄLP
för din familj, ditt hem, ditt företag

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

Ring Peter Näslund 0735-20 27 35Ansökan om bygglov för avfallsbehållare 
på fastighet Skårdal 1:88 (Brf Solbacken 
Alkalievägen Bohus) har inkommit till Sektor 
samhällsbyggnad, Ale kommun. Ansökan 
avviker från detaljplanebestämmelserna genom 
att behållare hamnar på sk prickmark (mark som 
inte får bebyggas)
 
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

Förtvivlad personal på 
den geriatriska avdel-
ningen på Kungälvs 

lasarett undrade i en artikel i 
lokaltidningen vad politiker-
na i Ale håller på med?

Anledningen är att ett 
20-tal färdigbehandlade 
patienter från Ale har tvingats 
ligga kvar på sjukhuset, då 
de har varit för dåliga för att 
skickas hem. Kommunen kan 
alltså inte ta emot sina äldre 
invånare, de som byggt upp 
den välfärd som nu håller på 
att raseras. Skäms ni inte?

Vad håller då politikerna 
på med? Jo, de håller på och 
tjafsar om var två stycken 
byggprojekt ska placeras. Det 
första gäller ett motivations-
boende för missbrukare, där 
handläggningen varit under 

all kritik, och där de närboen-
de körts över fullständigt. Det 
andra är också ett missbruks-
projekt, nämligen ett gigan-
tiskt missbruk av kommunala 
skattemedel! Politikerna har 
nämligen bestämt sig för att 
bygga ett nytt kommunhus, 
ett skrytbygge till sig själva?

Så kära politiker, nästa 
gång ni tar en svart plastkasse 
på ICA Kvantum med texten 
”Vakna” på, ta det då som en 
uppmaning till er själva, att 
vakna upp och tänka till om 
vad ni håller på med. Tillbaka 
till våra äldre, vad blev det 
av den varma maten som 
hemtjänstpersonalen skulle 
laga i hemmet åt de gamla? 
Den verkar ha kallnat dagen 
efter valet.

Vaken alebo

Vakna, politiker i Ale!

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

70x100 cm 199 kr • 50x70 cm 149 kr

Lokaltidning & Reklambyrå

VI SKRIVER UT DINA BÄSTA ÖGONBLICK
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www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling

Öppet café 

ÄLVÄNGENS BL Å KYRK A 
Fredagar kl 11–14

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

Älvängen

VÄLKOMMEN!

Ale Torg

VÄLJ
DEN GULA
KNAPPEN
NÄR DU
PANTAR

ALAFORS. Den 17 
december 1952 tog pen-
sionärerna Emil Fred-
man och Gustav Olsson 
från Starrkärrs gamla 
ålderdomshem de första 
spadtagen.

I tisdags firade Björ-
klidens äldreboende 
60-årsjubileum.

– Jag har arbetat på 
många platser, men det 
finns inget som slår 
detta stället, förkla-
rar enhetschef Viveka 
Sundberg.

Vita linnedukar, silverljus-
stakar och fina servetter. I 
tisdags eftermiddag var det 
dukat till fest på Björklidens 
äldreboende i Alafors.

– Personal, boende och 
inbjudna gäster är samlade 
för att fira 60-årsjubileet. 
Det blir en stund för min-
nen, sade Viveka Sundberg 
när hon hälsade välkommen.

Bland besökarna syntes 
bland andra Ulla Nilsson, 
som arbetade på Björkliden 
då verksamheten invigdes. 
Hon kom i sällskap med An-

na-Stina Jönsson, som blev 
den första fasta chefen.

– Jag jobbade 37 år inom 
äldreomsorgen, 27 av dem 
här på Björkliden. Det var en 
härlig tid, en fantastisk sam-
hörighet bland personalen, 
berättar Anna-Stina.

– Det var roligt att få 
komma tillbaka även om det 
inte ser ut som det gjorde 
förr i tiden. Det sämsta be-
slut som har tagits var när 
köket lades ner.

Ulla Nilsson understryker 
det Anna-Stina säger och har 
bara goda minnen från tiden 
på Björkliden.

– Det var en god stämning 
och vi hade väldigt god rela-
tion till de anhöriga.

En som var med och fat-
tade beslut om att det nya ål-
derdomshemmet skulle ligga 
i Alafors var Arne Adiels. 
Även han fanns på plats da-
gen till ära.

– Jag var kommunal-
nämndens ordförande och 
Karl Hansson fullmäktiges 
ordförande på den tiden det 
begav sig. Båda bodde i Al-
afors och kanske hade det 
viss inverkan på placeringen, 
skrattar Arne.

Byggnaden uppfördes i 

rött fasadtegel med en två-
våningsflygel i väster och 
en liknande flygel i öster, 
den senare endast i ett plan. 
Dessa flyglar gav plats till 43 
pensionärer varav 29 kunde 
få disponera eget rum medan 
14 fick bo i dubbelrum. Ar-
kitektfirma Boustedt & Hei-
neman från Kungälv ritade 
byggnaden. Byggmästare var 
Hugo Torstensson från Äl-
vängen.

Björklidens ålderdoms-
hem invigdes i maj 1955 
och var då det modernaste 
i Västsverige. Invigningen 
förrättades av landshövding 
Lemne och kyrkoherde 
Borgås. Borgås berättade att 
hemmet kostat 150 000 kro-
nor och övrig utrustning 118 
000 kronor.

1982 var tiden mogen för 
en modernisering till servi-
celägenheter och dagcentral.

– Även om jubileet präg-
las av nostalgi så vill jag även 
prata framtid. Det finns en 
hel del som behöver göras. I 
år har vi beviljats medel till 
renovering av omklädnings-
rummen för personalen samt 
iordningställande av träd-
gården. Nästa år hoppas vi få 
till stånd en ny entré, säger 

Viveka Sundberg.
– Vi jobbar också på att få 

tillbaka vårt tillagningskök, 
att folk utifrån ska kunna 
komma hit och äta. Vi hopp-
as och tror på en sådan ut-
veckling.

60-årskalaset på Björkli-
den var mycket uppskattat 
och gästerna lät sig väl smaka 
av smörgåstårta, dricka och 
efterföljande kaffetår.

JONAS ANDERSSON

– Björkliden 
firade 60 år

En stund för minnen

Anna-Stina Jönsson och Ulla Nilsson har båda ett förflutet som 
personal på Björkliden i Alafors, som bjöd in till 60-årsfirande 
i tisdags.

Arne Adiels var kommunal-
nämndens ordförande när be-
slutet togs om att bygga Björ-
klidens ålderdomshem.

Njöt av festen gjorde Signe Jacobsson, Jenny Sandblom och Sixten Abrahamsson.

Enhetschef Viveka Sundberg.

Viktigt att det finns vittnen
BETRAKTELSE

När man vill bringa 
klarhet när det har 
hänt något så är det 

viktigt att det finns vittnen 
till händelsen. Vems var fe-

let när två bilar kolliderade, 
finns det vittnen? Eller hur 
ska en bouppteckning gå 
till? Har gammelfarmor lo-
vat pianot till Kalle eller var 
det Sven som skulle få det? 
Om inga papper är skrivna 
finns det risk att ord står 
mot ord vilket kan innebära 
strid och kiv under många 
år. Om det finns någon som 
vet vad som är sagt, själv 
har hört det, kan situatio-
nen lösas på ett enkelt sätt 
genom att man berättar vad 
som är sagt.

Det är på samma sätt när 
det gäller det som vi nyss 
har firat: påsk. Jerusalems 
invånare visste alla om att 
det hade skett något fruk-
tansvärt. Tre män hade av-
rättats på ett avskyvärt sätt. 
Ett sätt som vi också hör 
och ser idag. Korsfästelse. 
Många var med och upplev-
de mörkret, jordbävningen 
och såg de tre männens ång-
est. Så småningom tystnade 
skriken och nattens mörker 
sänkte sig över staden. Det 
var bråttom med begrav-
ningen för helgen stod för 
dörren. Några vänner fick 
Jesu kropp och begrov den i 
en ny grav, ingen hade blivit 
lagd där förut.

Jesus hade sagt att han 
skulle uppstå. För att det 
inte skulle spridas några 
rykten ordnades det med 

bevakning och försegling 
av graven. Skönt, nu kan 
ingenting hända!

Förskräckelsen blev 
desto större dagen därpå 
när vakterna springande 
berättade att de hade sett en 
änglasyn och att Jesus var 
borta. Med mutor blev det 
en helt annan verklighet. 
Jesu lärjungar hade stulit 
bort honom under natten. 
Så gick ryktet i Jerusalem.

Men Jesus levde och var 
inte död! I detta läge var 
det mycket viktigt att visa 
det som hänt. Att graven 
var tom kunde Petrus och 
Johannes konstatera.

Två män på väg till en 
plats som hette Emmaus 
mötte Jesus och samtalade 
med honom. Tre gånger 
visade sig Jesus för sina 
lärjungar. Det skulle inte 
vara någon tvekan om att 
han levde!

Men det var inte bara 
hans närmaste vänner som 
såg honom. Paulus skri-
ver att mer än femhundra 
personer mötte honom en 
gång. Alla kunde de vittna 
om att Jesus levde. De flesta 
av dessa femhundra levde 
när Paulus berättade om 
det. Ett säkert bevis.

Per-Ove Hansson
Filadelfia, Bohuswww.svenskakyrkan.se/skepplanda

MUSIKGUDSTJÄNST

Söndag 12 april kl 17.00
S:t Peders kyrka, Lödöse

”När glädjens morgon grytt”
Sånger i påsktid

Nya MotettEnsemblen
Peter Corneliusson, dirigent

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

Välkomna!

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

Onsdagsträff  
Ida Andersson underhåller.  
Fika och trevlig gemenskap. Alla är välkomna!
ONSDAG 15 APRIL KL 13  
I SURTE FÖRSAMLINGSHEM



Nödinge Församling
Sön 12/4 kl 11, i Surte 
kyrka: Gudstjänst i vårens 
tid, Reine Bäck. Kl 15, i 
Bohus servicehus: Guds-
tjänst, Reine Bäck. Kl 17, i 
Nödinge kyrka: Gudstjänst i 
vårens tid, Reine Bäck.

Skepplanda Pastorat
Skepplanda sönd kl 10, 
Mässa L Ingvarsson. Ons kl 
18.30, Veckomässa. Hålanda 
sön se övriga. S.t Peder sön 
kl 17, Musikgudstjänst L 
Ingvarsson ”När glädjens 
morgon grytt” Nya Motet-
tEnsemblen. Ale-Skövde 
sön se övriga. Ons kl 12.30, 

Gemenskapslunch. Tunge 
sön se övriga.

Equmeniakyrkan i Surte
Sön 12/4 kl 11, Gudstjänst. 
Bo Cedergård. MBL - 
Malte, Bodil och Lasse. 
Fika. Mån 13/4 kl 19, 
Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. 
Tis 14/4 kl 10, Barnrytmik 
för barn 1-2 år med deras 
föräldrar. Sopplunch för 
20:- efter babyrytmiken. Tis 
14/4 kl 10.45, Babyrytmik 
för barn 4 mån-1 år med 
deras föräldrar. Sopplunch 
för 20:- efteråt. Ons 15/4 
kl 15, Onsdagsträff: Tankar 
från hjärtat. Ord, bild och 
musik med Ann-Christin 
Bergström. Ons 15/4 kl 
17.30, Sånglek för barn 
4-6 år. Terminsavgift 100:- 
Anmälan och frågor till Lisa, 
0707-51 82 47. Ons 15/4 kl 
18.30, Tonår. Ons 15/4 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Programmet 
kan komma att ändras, men 
på www.surtemissionskyrka.
se, hittar du alltid ett aktuellt 
program.

Lilla Edets Pastorat. 
Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling.
Ons 8/4 kl 18.30, Mässa, 
Nordblom. Sön 12/4 kl 10, 
Högmässa, Kristensson. Tis 
14/4 kl 09, Mässa i förs hem, 
Westergaard. Ons 15/5 kl 
18.30, Mässa, Nordblom.

Pingstkyrkan Bohus
Ons 8/4 kl 19, Bibelläsning 
och bön. Sön 12/4 kl 11, 
Lars Rehnlund. Ons 15/4 kl 
19, Bibelläsning och bön.

Equmeniakyrkan  
Älvängen
Ons 8/4 kl 19, Stugmöte.
Tor 9/4 kl 18.30, Ledarsam-
ling. Kl 19.30,  Körövning. 
Sön 12/4 kl 11, Gudstjänst 
med barnvälsignelse  Leif 
Jöngren, sång: Caroline 
Stenfors Servering. Mån 
13/4 kl 18, Spårarscout. 
Kl 18.30, Upptäckarscout. 
Tis 14/4 kl 10, Tisdagsbön. 
Kl 10-13, Stickcafé. Kl 16, 
Konfirmandgruppen.

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

PREDIKOTURER

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

Ale Torg

PANTA FÖR BARN OCH 
UNGDOMAR I ALE!

VÄLJ
DEN GULA
KNAPPEN
NÄR DU
PANTAR

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

BORTSPRUNGEN

DÖDA

Lisa Frövén, Alvhem har 
avlidit. Född 1934 och efter-
lämnar maken Kjell samt 
döttrarna Ingela med familj 
och Karin som närmast sör-
jande.

Majken Fornell, Skepp-
landa har avlidit. Född 1928 
och efterlämnar barn med 
familjer samt syskon som 
närmast sörjande.

Bengt Romberg, Nol 
har avlidit. Född 1930 och 
efterlämnar maken Gun och 
dotter Gerthy med familj 
som närmast sörjande.

Lars-Åke Wickström, 
Bohus har avlidit. Född 
1940 och efterlämnar barn 
med familjer som närmast 
sörjande.

DÖDSFALL

Gullvi Olsson. I Nödinge 
kyrka hölls tisdagen 31 mars 
begravningsgudstjänst för 
Gullvi Olsson, Nödinge. 
Officiant var komminister 
Reine Bäck.

Asta Dahlberg. I Surte 
kapell hölls onsdagen 1 april 
begravningsgudstjänst för 
Asta Dahlberg, Surte. Offi-
ciant var komminister Reine 
Bäck.

Majken Fornell. I Skepp-
landa kyrka hölls torsdagen 2 
april begravningsgudstjänst 
för Majken Fornell, Skepp-
landa. Officiant var kommi-
nister Mika Auvinen.

JORDFÄSTNINGAR

Min älskade Maka 
Vår kära Mamma 
Svärmor, Mormor 

och Gammelmormor 

Lisa Frövén 
* 30 juni 1934  

har idag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad. 

Alvhem 
24 mars 2015 

KJELL 
INGELA och KJELL 
Fredrik med familj 

Eva med familj 
Marcus 
KARIN 

Släkt och vänner 

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

Begravningsgudstjänsten 
äger rum onsdagen  
15 april kl. 13.00 i 

Skepplanda kyrka. 
Efter akten inbjudes till 

minnesstund i 
församlingshemmet. 

Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå,  

tel. 0303-33 33 99. 

Ett varmt tack till 
personalen på 

Klockarängen, avd. 
Nordäng för fin 

omvårdnad av vår Lisa. 

Vår kära 

Majken Fornell 
* 15 januari 1928  

har efter en kort tids 
sjukdom lugnt och  

stilla insomnat. 

Skepplanda 
17 mars 2015 

ANN-BRITT, YNGVE 
med familjer 

Syskon, släkt och vänner 

Tack för Din alltid så 
hjälpsamma hand 

Så snar till hjälp, så ofta 
den hann 

Tack för de tjänande 
stegen Du gick 

Tack för all ömhet vi såg 
i Din blick 

Du hade ett hjärta så 
innerligt gott 

Vi tacka Dig vill för allt 
vad vi fått 

Tack och farväl från oss 
Dina kära 

Vi vet att vi stodo Ditt 
hjärta så nära 

Begravningen har ägt 
rum i kretsen av  

de närmaste. 

Min älskade Make 
Min käre Far 

Vår älskade Morfar 
och Svärfar 
Min Husse 

Bengt Romberg 
* 7 januari 1930  

har idag lämnat oss i 
sorg och saknad. 

Nol 
27 mars 2015 

GUN 
GERTHY och PETER 

Louise, Rickard 
Joppe 

Vi binder en krans 
av minnen, 

de vackraste och 
finaste vi har. 

Vi vet att de aldrig 
skall vissna. 

Hos oss är du 
alltid kvar. 

Du finns alltid i våra 
hjärtan 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen  
17 april kl. 11.00 i 

Starrkärrs kyrka. Efter 
akten inbjudes till 

minnesstund i Nols 
kyrka. Svar om 

deltagande lämnas till 
Ale Begravningsbyrå, tel. 

0303-33 33 99 senast 
tisdagen 14 april.  

Lika välkommet som 
blommor är en gåva till 

Cancerfonden,  
tel. 020-59 59 59. 

Vår älskade Pappa 
Svärfar, Morfar, Farfar 

och Gammelmorfar 

Lars-Åke 
Wickström 

* 14 juni 1940  

har hastigt lämnat oss i 
sorg och saknad 

Bohus 26 mars 2015 

MICAEL och ANNA 
Jennifer, Julia 

ANGELA och ROBERT 
Therese och Andreas 

Lotus 
Mimmi 

Leif och Örjan 
med familjer 

Släkt och vänner 

Ditt hjärta som klappat 
så varmt för de Dina 

Ögon som vakat och 
strålat så ömt 

Har stannat och 
slocknat till 
sorg för oss alla 

Men vad Du oss gjort 
skall aldrig bli glömt. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen 24 
april kl. 13.00 i Surte 

kyrka. Efter akten 
inbjudes till minnesstund 

i församlingshemmet. 
Svar om deltagande 

meddelas till Ale 
Begravningsbyrå tel. 
0303-33 33 99 senast 

tisdagen 21 april. 
Hedra gärna minnet av 
Lars-Åke med en gåva 

till Hjärt-Lungfonden på 
gåvotel. 0200-88 24 00. 

UNDANBEDES

All uppvaktning undanbe-
des vänligen men bestämt.

Sven Eriksson, Alafors

EFTERLYSNING

Fredag den 20/3 kl 23.00-
23.30 på telefiket pra-
tade jag, Lasse 57år från 
Nödinge med en tjej/kvinna 
jag tror att du sa att du var 
45 eller 46år och bor i Nol. 
Du hade en katt som vägde 
5kg, jag har en hund och en 
katt. Jag jobbar på posten 
du jobbade i Göteborg som 
sköterska på Akuten. Du 
kom bort på linjen fick ej 
tag på dig nån mer gång 
den kvällen. Om intresse 
finns att träffa mig? Så hör 
av dig till Alekuriren som 
har mitt mobilnummer, så 
Du kan ringa till mig sedan. 
Ser fram emot att du hör av 
dig till mig och att få träffa 
dig!

Lars

TACK

Tack till alla som arbetat 
med vårt påskfirande på 
Forsvallen, föräldrafören-
ingen, lag och alla andra. Vi 
tackar vår fyrverkerimäs-
tare Lars Erlandsson för, 
som alla tyckte, ett ena-
stående fint fyrverkeri. 
Vi tackar våra sponsorer 
COOP och TEMPO för godis 
till barnen, ICA Älvängen 
Kärcher och Kakservice för 
det vi fått, samt övriga som 
bidragit med vinster och 
annat.  Vinnare av poäng-
promenaden har meddelats 
personligen. Alla hjärtligt 
välkomna tillbaka nästa år!

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

Presentkort köpes. Ving, 
Ticket, Solresor, Apollo, Resia, 
Fritidsresor, Superpresent-
kort. Även kort datum.
Tel. 0735-01 45 63 

SÄLJES
Torr lövved i 40 litersäckar, 
25:-/st.
Tel. 0706-75 10 51

Byaloppis i Skönningared, 
utmed lokalvägen. Servering 
av korv/bröd, våfflor, dricka, 
kaffe och te.
Lördag 25 april 2015 kl 10-15.

SÖKES
Hjälp önskas med huset, t.ex. 
snickeri, trädgårdsarbeten, 
målning. Gärna pensionär med 
bil. Vi bor mellan Nödinge - 
Ryd. Ring efter kl 11 för säk-
rast svar.
tel. 0303-35 03 35

ÖVRIGT
Sprutlack av kök. Nytillverk-
ning av köksluckor. Fria kost-
nadsförslag och hembesök. 
F-skattebevis finnes.
Tel. 0760-74 86 95

Sprutmålning köksluckor 
och mindre möbler m.m. 
Till kanonpriser.
Tel. 0761-74 30 99

Bytesdag för barnarticklar! 
Lördag 18/4 kl 10-15, Söndag 
19/4 kl 10-13. Alegymnasiums 
bamba, Ale Torg, Nödinge. 

Försäljning av begagnade 
kläder, leksaker, cyklar, böcker 
m.m. 
Välkomna att fynda!

Bingopromenad!
sönd 12 april, sönd 19 april, 
sönd 26 april, start på Älvevi 
kl 10-12. 
Arr: Älvängens IK.

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

Ale jobbförmedling
Söker du jobb eller nya 
medarbetare? Berätta vad 
du kan och vill eller behöver 
i Facebookgruppen Ale 
jobbförmedling.
www.facebook.com/groups/
alejobbformedling/

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

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

GRATTIS

Grattis Marcus 
som fyller 40 år 
den 9 april 2015. 

Mot nya mål!
Kramar från 

Sandra, Joel och Elin

Grattis
Oskar

på 15-årsdagen 3/4
Kramar Farmor

Ett stort grattis
Lars-Ove

som fyller år den 10/4
Många kramar
Annika, Simon

Mamma

Elvira
1 år den 6 april.
Grattis önskar

Farmor och Farfar

Om du hör något
i luften som surrar, 

så är det vi som hurrar! 
Grattis Jack och Emilia

på 9-årsdagen!

Renée 
70 år den 11/4

Stort grattis 
önskar

Rolf och barnen 
med familjer

Jonas Ahrberg 
Sara Clerhage 

vigdes 1/4-2015 på  
The Little White Chapel  

i Las Vegas, NV!

Alexander Wahlström
fyller 10 år den 9 april

Grattis från
 mamma, pappa och Alicia 
samt mormor och morfar

Grattis
Joel

På 11-årsdagen
Kramar

Farmor & Farfar

Vi vill gratulera
världens bästa
Jacob Ekberg 

som fyllde 9 år den 30 mars!
Massor av grattiskramar 

mamma, pappa och 
 Alexander

Anton Sandeberg
3 år den 3/4
Grattis från

Mormor & Morfar
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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
Vi löser även A4 och A3

VI SKRIVER UT DINA BÄSTA ÖGONBLICK

Lokaltidning & Reklambyrå
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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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