
 Ett halvår 
vid makten Ale i Botswana

”Isak” avgjorde 
för Nol i premiären

Bella Nordin och Jordan Lindedahl är årets konferencierer när Festivalborg går av stapeln i Ale Kulturrum. Trots att de aldrig 
tidigare stått på scen räds de inte uppdraget att leda kommunens största ungdomsarrangemang.

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

Säkra siffror till fast pris!
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TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  
Tel. 0303-973 01 Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

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

NU 999:

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

NU 999:

VÅRNYTT
från

Lödöse 0520-66 00 10

VECKANS VARA

GRILLAD
KYCKLING
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/ST

– du väljer
Vi har alternativen

Gäller v 16 • 15/4–19/4

Ale Torg

svenskt

kött
Vi gillar

EKOLOGISK BLANDFÄRS
Ursprung Sverige. Ca 400 g.

Max 22% fetthalt.
Av nöt 50%, gris 50%.

8990
/kg

EKOLOGISK FÄRSK TAGLIOLINI
ICA I love eco. 250 g.

Jfr pris 36:00/kg.

18:-
2 för

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

Denna vecka har vi många bra priser på ekologiska 
varor, se DR eller kom till butiken och upptäck alla 
ekologiska alternativ. Välkomna!

Kilanda Säteri
0303-744 002 / 0707-41 66 65

info@borgstromslantbrukstjanst.se
www.borgstromslantbrukstjanst.se

Får, häst, nöt, höns. Tråd, stolpar, nät 
och allt inom tillbehör.

Nu är våren här! 
Vi har stängslet 

ni behöver!

Vi lagerför stolpar i dimensionerna 6, 7, 8, 10, 12, och 14 cm

STORT LAGER  

med tryckimpregnerade  

stolpar av norrländsk fura.

Ett solidariskt 
samhälle
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Vi hade precis kommit 
av tåget efter en 
släktträff i den danska 

huvudstaden. På centralsta-
tionen letade vanligt folk 
efter nästa avgång och det 
vilade ett söndagslugn över 
Göteborgs knutpunkt. Det 
var lugnet före stormen 
och det var tiden innan 
vanligt folk fick ta skydd 
för huliganer från Skåne. 
Utan förvarning stormade 
ett 30-tal våldsbejakande 
dårar in på centralen. De 
sade sig hata Göteborg, men 
undrade i samma stund var 
alla göteborgare befann sig? 
Allt gick så fort att det var 
svårt att uppfatta i detalj 
vad som hände, men jag ser 
hur en kille blir nedspar-
kad bara några meter från 
mig. Jag fattade det som att 
han stod på fel ställe eller 
möjligen sympatiserade med 
fel fotbollslag, hur nu det är 
möjligt? Vi lever väl i ett fritt 
land och i det bör väl rätten 
att hålla på valfritt lag ingå? 
Det tar bara några sekunder 
så är både polis och ord-
ningsvakter på plats och slår 
en järnring runt centralen. 
De motar ut skåneland och 
lugnet återfinner sig tämli-
gen snabbt, lite för snabbt 
för att vara i min smak. Jag 
tycker nämligen att det är 
hög tid att reagera. Vi kan 
inte bara se på hur dessa 
krafter tar över och får härja 
fritt.

Jag misstänker att yngli-
gen som blev nedsparkad på 
centralen fortfarande undrar 
vad det var som hände och 
vem som sparkade. I Sverige 
har vi ju besämt oss för att 
inte främja möjligheten att 
ta reda på sånt, integriteten 
är viktigare och risken att 
kränka en gärningsman ska 
vi inte ta. Egentligen borde 
varje person som ropade 
död och hat mot Göteborg 
identifieras. Deras hotfulla 
agerande som skapar oro 
hos den breda allmänheten 
ska räcka för att straffas. 
Detsamma gäller naturligtvis 
stadens egna supportrar. Att 
hata och hota är inget be-
teende som vi ska acceptera 
och förstår man inte den 
enkla ordningsregeln får 
man lära läxan bakom lås och 
bom. Skulle Sverige ta efter 
Storbritanniens exempel 
med extremt stränga straff 
vore situationen snart en 
annan. Det funkade där och 
skulle definitivt fungera 
även här, men det är klart att 
någons integritet kan hotas 
av en kamera och någon kan 
även känna sig kränkt av en 
ordningsmans mer noggran-
na jakt efter till exempel 
bengaler i samband med 
arenabesök. Men hellre det 
än att vi får en generation 
som växer upp med rädsla 
för att gå på fotboll eller 
ens vistas i samma stad som 
sporten utspelas i.

Då är det skönare med 
fotboll på Ales nivå. Det grö-
na fältets schack har precis 
dragit igång och till helgen 
är det dags för Ales främsta 
aktörer att gå i elden. Ahla-
fors IF gör återigen en sä-
song i division tre och ser på 
papperet ut att kunna hota 
topplagen. Frågan är om 
det räcker för att locka 200 
åskådare till en av Västsveri-
ges finaste arenor, Sjövallen? 
Och frågan är vad som måste 
till för att lokalfotbollen ska 
få sin rättmätiga publik? 

Vi på redaktionen kom-
mer i alla fall fortsätta göra 
vårt yttersta för att rapporte-
ra om och skapa intresse för 
fotbollen på vår nivå. Här 
är den både underhållande 
och helt ofarlig att beskåda. 
Fri från både bengaler och 
huliganer. Bara gott kaffe, go 
korv och ett gäng bollälskan-
de fanatiker på och vid sidan 
av planen.

Skärp straffen

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

WEBB & GRAFISK FORM WEBB & FILM

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

GRAFISK FORM

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

MAT- OCH SÄTTPOTATIS
Amandine, Puritan. Maria, Minerva, Rocket, Timo, 

Princess, Snöboll, Asterix, King Edward, Sava, Bintje, Gul 
mandel, Blå mandel m.� . En del sorter endast sättpotatis. 
Morötter, lök, fodermorötter, solrosfrö. Hjortron- lingon- 
blåbärs- hallon- drottning- salmbärs- och tranbärssylt 

(60-70% bärhalt). Enbärsdricka. Säljes från lastbil 
LÖRDAG 18/4: Kungälv Vikingagrillen vid St1 

13, Nol intill Gulf (Tudor) 13.30, Älvängen gamla busstorget 
14, Lödöse P museet 14.30, Lilla Edet Elkedjan 15. 

Ej kort. Sista turen för säsongen.
0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se

Följ ett bisamhälle 
under sommarenunder sommarenunder
Start måndag 4 maj 

kl 18:30 - 21:00
med träff varannan vecka

Bigården i Vadbacka, Skepplanda igården i Vadbacka, Skepplanda 
10 ggr - 700 kr

Ledare: Bernt Johansson

Surte/Bohus 
Företagarförening

Surte/Bohus 
Företagarförening

Surte/Bohus 

kallar till 

ÅRSMÖTE
kallar till 

ÅRSMÖTE
kallar till 

Tisdag 28 april kl 18.30
Plats: Julias Café i Surte (intill COOP)Plats: Julias Café i Surte (intill COOP)P

Sedvanliga förhandlingar

Med tanke på förtäring behöver vi ha er anmälan 
senast 24 april till Alf tel:031-982203 eller Leif 

tel: 031-980650 eller e-mail: alf@eurocable.se eller alf@eurocable.se eller alf@eurocable.se
leif.ljung@salesonnet.com

Välkomna! Styrelsen

Öppet: måndag-fredag 09-18
GÖTEBORGSV 76 vid Thai Pailin • TEL: 0730-810 779

ÄLVÄNGEN

VI FIXAR TELEFONEN!

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

ÅRSMÖTE
Mån 4 maj 2015 kl 18.00

Nol Företagscenter

Sedvanliga årmöteshandlingar. 
Information om avslutade och nya projekt. 

För deltagande krävs medlemskap. 
(kan lösas vid entrén) 

SÄKRA RIDVÄGAR I ALE

 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

BOHUS SKRÄDDERI
SKRÄDDERI, NYSÖMNAD & KEMTVÄTT

Just nu! Rabatt på skrädderiarbeten
Pensionärer 10% • Student/bal 15%

(Söker även samarbete med butik/företag)

Bohus centrum • 031-980015 • 0762-969319

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

Ale Klinik

Postvägen 4, Älvängen
www.aleklinik.se • 0303-74 99 90

Ta med kupongen Till buTiken

Permanent  
make-uP & fillers- 
behandlingar  
valfritt område.

50%
rabatt

Gäller t.o.m. 27/5

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

TYGLADAN heminredning
Tyger, gardiner & 

KOM IN OCH SE ALLA VÅRNYHETER!
FROTTÉ I 8 FÄRGER, FÄRDIGSYDDA 

HANDDUKAR & METERVARA

EN HEL SEKTION MED VÅRTYGER 20-40:-/m

MARKISVÄV95:-/m KAPELLVÄV 239:-/m

Prova på! Köp Royal Canin kattfoder 
400g för endast 10 kr (ord. 39kr) 

och få 100 kr rabatt vid ditt nästa 
köp av Royal Canin kattfoder!

MEDTAG 
ANNONS

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

 Starrkärr 103, Älvängen
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NÖDINGE. Nödinge står 
under utveckling.

Alebornas engage-
mang och delaktighet är 
ett av verktygen för att 
hitta rätt.

Tisdag 28 april ar-
rangeras en öppen dia-
logdag, där Ale kommun 
samlar in tankar och 
idéer kring Nödinges 
framtid.

Arbetet med den fördjupade 
översiktsplanen för Nödinge 
har precis startat. Syftet är att 
ge svar på hur orten ska ut-
vecklas framåt. Det finns en 
betoning på de centrala de-
larna, där målet är att skapa 
förutsättningar för en attrak-
tiv småstad med handel, ser-
vice och blandad bebyggele.

– Vi vill dra nytta av för-
delarna som en centralort i 
ett stationsnära läge har. Hur 
skapar vi rum för grönområ-
den, torg och mötesplatser 
i harmoni med boende och 
handel? Idag är Ale Torg en 
stor parkeringsplats. Behöver 
det se ut så? Vilka alternativ 
finns? Och vad tycker ale-
borna är viktigast i nya Nö-
dinge? Frågorna är många 
och därför är det viktigt att 
driva utvecklingsarbetet till-
sammans med invånarna. 
Medborgardialogen är prio-

riterad, säger projektutveck-
lare Andrea Christiansson.

Bred delaktighet
Som ett första steg bjöds 
därför representanter från 
det lokala föreningslivet och 

ett par ungdomar från fri-
tidsgården i Nödinge in till 
ett första möte för två veck-
or sedan. Där diskuterades 
bland annat hur den stora di-
alogdagen med allmänheten, 
som är planerad till tisdag 28 
april, ska fungera. Hur ska 
informationen förmedlas och 
vilka frågor ska lyftas?

– Intresset och engage-
manget för samhällsbyggnad 
är stort. Det visades även på 
detta möte. Genom att skapa 
en bred delaktighet blir det 
ofta lättare att skapa förstå-
else för de förändringar som 
sedan måste ske. Rent ge-
nerellt är det viktigt för Ale 
kommun att medborgarna 

inser vikten av att våra cen-
tralorter måste växa. De be-
höver i princip fördubbla sitt 
invånarantal för att utbudet 
av handel och service både 
ska överleva och kunna ut-
vecklas, säger Andrea Chris-
tiansson.

Medborgardialogen i Nö-

dinge är ett pilotprojekt och 
kommer att utvärderas under 
resans gång. Metoden som 
används kommer att utveck-
las och justeras för att kunna 
appliceras på andra projekt, 
till exempel när det blir dags 
att starta ett liknande arbete 
i Älvängen. I maj börjar yt-

terligare en projektutveckla-
re med samma uppdrag som 
Andrea har.

Centrumutveckling
– Centrumutvecklingen i 

Nödinge och Älvängen ska 
löpa parallellt. Uppdraget är 
att samordna arbetet och hål-
la kontakt med fastighetsäga-
re, boende och näringsidkare 
å ena sidan och med myn-
digheter å den andra. Det är 
två stora projekt som berör i 
princip alla på orten och där-
för krävs det resurser, säger 
Andrea som för två månader 
sedan inte visste mycket om 
Ale kommun.

– Jag hade en kompis som 
läste media på Ale gymnasi-
um, det var en omtyckt skola 
vet jag. Jag är ursprungligen 
från Göteborg, men har bott 
sju år i Stockholm där jag 
läste Samhällsbyggnad på 
KTH samt jobbade på ex-
ploateringskontoret.När jag 
återvände till Göteborg hade 
Ale med hjälp av pendeltåget 
blivit en möjlig arbetsplats. 
De förbättrade kommunika-
tionerna har skapat nya för-
utsättningar för Ale och det 
känns oerhört inspirerande 
att få vara med på denna po-
sitiva förändringsresa. Det är 
nya kapitel som ska skrivas i 
både Nödinge och Älvängen, 
avslutar Andrea Christians-
son.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖANDREA CHRISTIANSSON

Ålder: 29
Bor: Göteborg
Familj: Sambo och en son på 
1,5 år.
Utbildning: Samhällsbyggnad, 
men inriktning Mark- och 
fastighetsjuridik, KTH.
Intressen: ”Just nu planering 
av mitt eget bröllop”.
Yrke: Projektutvecklare på 

mark- och exploateringsav-
delningen i Ale kommun.
Om Nödinge: ”En ung ort med 
koncentrerad handel och med 
stor utvecklingspotential”.
Om Älvängen: ”Ett klassiskt 
stationssamhälle med en ge-
nuin själ i behov av förnyelse 
och samordning”.

I väntan på nya Nödinge

Besök vår hemsida  
www.ale.se/komvux för  
information eller kontakta 
studie- och yrkesvägledare 
Malin Nordin. Tel: 0303-33 01 39, 
e-post: malin.nordin@ale.se

Är du intresserad av 
yrkesutbildningar besök 
www.grvux.se

www.ale.se

Nu  
finns vi i  
Alafors i  

Himlaskolan

ANSÖK NU!
Webbansökan till Komvux är öppen.

Andrea Christiansson, projektutvecklare som leder, driver och samordnar centrumutvecklingen i Nödinge och Älvängen.
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Uppgörelse i fallet ”Ola”
ALE. Det uppmärksam-
made personalärendet 
om elevassistenten 
”Ola” är avslutat. 

Båda parter är nu 
överens om att gå skilda 
vägar och med fackets 
hjälp löste sig all for-
malia.

– När allt blev som det blev 
kändes detta som en bra upp-
görelse. Jag led ingen ekono-
misk skada och fick också en 
ursäkt från personalenheten, 
säger Ola.

Det var i januari som Ola 
tvingades lämna sin arbets-

plats efter att ha tagit tag i 
en elev i samband med snö-
bollskastning. Informatio-
nen om vad som sedan gäll-
de var länge knapphändig. 
Var han avskedad, avstängd 
eller uppsagd? Det visade 
sig senare att han hela tiden 
varit avstängd 
under utred-
ning. När 
utredningen 
presenterades 
rådde delade 
m e n i n g a r 
om vad som 
e g e n t l i g e n 
hänt både före 

och efter incidenten. Ola er-
bjöds omplacering till äldre-
omsorgen, men avböjde då 
anställningen ändå upphör 
12 juni. Parterna träffade 
istället en överenskommelse 
utan vidare krav på varandra.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

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

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

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

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

lagen om anställningsskydd 
(LAS) tillämpas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

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

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

en som vet. Men en sak vet 
han.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

om anställningsskydd (LAS), 
understryker hon.

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

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

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

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

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

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

Självklart med skriftlig dokumentation

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

70x100 cm 199 kr • 50x70 cm 149 kr

Lokaltidning & Reklambyrå

VI SKRIVER UT DINA BÄSTA ÖGONBLICK

FAKSIMIL: VECKA 11, 2015
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Kollanda Grus är ett fa-
miljeföretag som gått i arv. 
Pappa Bengt började med 
entreprenadverksamhet i 
Älvängen 1964. 1989 flytta-
de rörelsen till Kollanda och 
1994 blev Görans yngre bror 
Arne involverad i företaget. 
Göran blev delägare så sent 
som 2006.

– Jag hade egen gräv-
maskin i början på 80-talet 
innan jag började jobba på 
Vägverket 1986. Tre år sena-
re satte jag mig i skolbänken 
och läste till vägmästare. För 
mig blev det ett arbetsmäs-
sigt jättelyft.

Om du inte valt den här 
yrkesbanan, vad hade du 
sysslat med då?

– Då hade jag nog varit 
läkare. Nu vet jag att mina 
gamla skolkamrater gap-
skrattar, men det hade varit 
intressant. Kroppen fascine-
rar mig.

Du har alltid haft ett 
stort föreningshjärta?

– Jo, det stämmer. Efter 
att ha varit ungdomsledare 
i Skepplanda BTK var jag 
med i bildandet av Ale 90 
IK där jag fortfarande sitter 
med i styrelsen. 

Du är dessutom aktiv i 
löparspåret?

– Så är det, men jag är inte 
längre ute efter att pressa ti-
der. Nu är löpningen ett sätt 
för att må bra. Jag försöker 
springa tre-fyra dagar i veck-
an. Sedan gäller det att hinna 

med några golfrundor också.
Hur många Göteborgs-

varv har du avverkat?
– Jag tror att jag har 

sprungit Göteborgsvarvet 23 
gånger. 1.24 är min bästa tid, 
men det var längesedan.

Har du någon ny utma-
ning i sikte?

– Jag skulle vilja springa 
en mara till, typ New York 
Marathon.

Du ingår i såväl Fö-
retagarnas styrelse som 
i Näringslivsrådet. Vad 
driver dig?

– Jag har ett genuint in-
tresse vad det gäller sam-
hällsutveckling. Det är bättre 
att få företag att samverka än 
att se varandra som konkur-
renter. Det viktigaste är att vi 
behåller kunderna i Ale, an-
nars är vi alla förlorare.

Hur är det att driva 
företag ihop med sin bror, 

drar ni alltid jämt?
– Nej, vi har olika syn på 

en del saker. Det är emeller-
tid roligare att driva företag 
tillsammans med någon an-
nan än att göra det själv. 

Vad är Arnes främsta 
egenskaper i rollen som 
företagare?

– Han är en duktig maski-
nist, flexibel i sitt tankesätt 
och ser möjligheter.

Av alla dina projekt, vad 
brinner du för mest just 
nu?

– Byggandet av Em-
mylunds/Paradisområdet i 
Älvängen och våra tomter i 
närheten av Ale GK i Alv-
hem.

Till sist, blir det en mo-
torstadio i Kollanda?

– Det beror på våra poli-
tiker, vi väntar på deras svar.

JONAS ANDERSSON

FYRA RAKA
Grävmaskin – Lastbil

Lossa – Lasta

London Marathon  
– Vasaloppet

Boll – Motor

Intressen: Motion, golf och jakt.
Drömresa: Australien.
Nästa tur med husbilen: ”Den 
går till Kroatien”.
Idrotter du utövat: ”Oj, det är 
några stycken. Jag har varit 
med i landslaget i skytte (olym-

Entreprenör med 
många järn i elden

pisk trap), spelat fotboll, golf och så 
håller jag på med löpning”.
Är du mest stolt över: ”Min klassiker 
som jag gör med fem års intervall. Den 
första tillryggalades när jag var 30 och 
nästa blir när jag fyller 60.”

Ålder: 58.
Bor: Älvängen.
Familj: Fru, tre barn och 
fyra barnbarn.
Yrke: Ägare till Kollanda 
Grus tillsammans med sin 
bror Arne.

FÖRETAGARE I FOKUS GÖRAN TILLY

Ständigt i elden. 
Gäller det inte nya projekt med Kollanda Grus, möte med Företagarna eller Närings-
livsrådet, så är det idrott och motion som gäller.
– Ibland kan det bli lite mycket, men den som engagerar sig får mycket tid och den 
som motionerar orkar mer, säger Göran Tilly.

Vi erbjuder tandvård för alla – barn som vuxna och nya som 
gamla kunder. Hos oss får du hjälp med allt från en vanlig 
undersökning till mer avancerad tandvård.

Vi erbjuder även Frisktandvård – tandvård
till fast pris per månad. 

Välkommen!
Bohus Centrum
Telefon: 010-441 95 15
E-post: bohus.ftv@vgregion.se

Välkommen till
Folktandvården Bohus!

Visa 

annonsen vid

ditt första

besök hos oss,

så får du en

present!

DAGS ATT ANMÄLA SIG!

Arrangeras av

Massor av priser såsom 
årskort på STC, varukorgar från 

ICA Kvantum, blommor från 
Blomsterriket samt mängder av 

vinster på nummerlapparna.

&
ANMÄL DIG PÅ VARLOPPET.SE

LÖR 9 MAJ KL 11.00
START: ALE TORG

ETT LOPP FÖR ALLA!
Stora loppet – 5 km eller 10 km 

Lilla loppet – 2,5 km 
PaprICAloppet – 600 m



www.ale.se 
0303-33 00 00

På gång Ortsutvecklingsmöten

Dags att rensa i trädgården?
Trädgårdsavfall som lämnas på ÅVC Sörmossen ska sorteras i 
ris samt löv/ gräs. Löv och gräs komposteras och riset går till 
energiutvinning och behöver därför hålla viss kvalitet.
 Vad är ris?
Allt som är tjockare än ett lillfinger klassas som ris och ska då 
läggas på anvisad plats för ris.  

Vad gör jag med övrigt trädgårdsavfall? 
Lämna på anvisad plats för löv och gräs. 

Är du osäker så fråga gärna ÅVC-
personalen! Trädgårdsavfallet får ej  
lämnas i säckar.
 
Tack för att du gör rätt och hjälper 
till med att materialet används 
så miljöriktigt som möjligt. Ditt 
trädgårdsavfall är en resurs!

Kungörelse
Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndag den 
27 april 2015 kl 18.00 i Medborgarhuset, Alafors.
 
Kommunfullmäktige planerar bland annat att 
behandla följande ärenden:
 
•	 Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun
•	 Svar på motion om matlagning i hemmet inom 

hemtjänstens verksamhet
 
Ale kommun publicerar sedan årsskiftet 2014/2015 
kommunfullmäktiges beslutsunderlag på www.ale.se för att 
du som är intresserad av fullmäktiges ärenden enkelt ska få 
information. Kommunfullmäktiges möten sänds digitalt 
via webbradio. Du kan surfa in på kommunens webbplats 
www.ale.se och klicka dig därifrån till sändningen. Den 27 
april börjar sändningen kl 18.00. Ale kommun kommer 
även fortsättningsvis att spela in kommunfullmäktiges 
möten så att du kan lyssna på dem i efterhand.
Mötet är öppet för allmänheten. 

Du som besöker kommunfullmäktige har möjlighet att 
ställa frågor kring de ärenden som fullmäktige ska besluta 
om under punkten Allmänhetens frågestund. Kontakta 
sekreterare i förväg på tel. 0303 33 00 00 och anmäl att du 
vill ställa fråga.
 
Välkommen!
Inga-Lill Andersson, ordförande. Cecilia Stedt, sekreterare.

Skepplanda tisdag 21 april kl 19.00
Plats: Skepplanda bygdegård

•	 Skepplanda fiberförening
•	 Motströms
•	 Skepplanda idrottsplats
•	 Information om Skepplandaföreningen
•	 Information om Skepplandadagen
•	 Tjänstemän och politiker kommer att vara på plats  

för att svara på frågor.

Vi bjuder på fika. Välkomna!

 
Alvhem torsdag 23 april kl 19.00  
Plats: Klubbstugan, Gläntevi

•	 Vad händer med allén/parken vid stationsområdet?  
– Jörgen Sundén, exploateringsingengör i Ale

•	 Fiberförening bildad i Alvhem – Lars Kopp och  
Per Persson

•	 Mötesplatser i Alvhem och Ale – Einar Hansson
•	 VA-frågan i Lilla Alvhem – vad händer? 

– Sven Rydén
•	 Gamla och nya frågor

Vi bjuder på fika. Välkomna! Peter Ohlsson,  
Willy Köhlborg och Sven Rydén
 
Starrkärr/Kilanda 22 april kl 19.00 
Plats: Starrkärrs bygdegård

•	 Föregående mötesprotokoll
•	 Information från Lotti Klug, kommunens brotts- och 

säkerhetshandläggare.
•	 Mötesplatser i Ale – Einar Hansson
•	 Svar på inkommande frågor.
•	 Utvecklingen av fiber till landsbygden – Starrkärrs 

fiberförening
•	 Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Rolf Gustavsson 

medverkar på mötet
 
Vi bjuder på fika. Välkomna! Seppo Tallheden, Catharina 
Eliasson, Anna Sahlberg
 

Älvängen torsdag 23 april kl 19.00  
Plats: Informationssalen, Aroseniusskolan

•	 Presentation av presidiet och kvällens agenda: 
Svar på tidigare frågor, Elena Fridfelt och Ingrid 
Inhammar presenterar utbildningsnämnden och kultur 
och fritidsnämnden

•	 Utveckling av Ale med särskilt fokus på Älvängen  
– Björn Järbur, kommunchef.

•	 Försäljning av 20 kommunala tomter på 
Kronogårdsområdet – Fredrik Hellberg och Lasse 
Knaving, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

•	 Nya regler om ansvar för skötsel med mera av gator 
och vägar i kommunen – Rolf Gustavsson, ordförande 
samhällsbyggnadsnämnden

•	 Övriga frågor 

Vi bjuder på fika. Välkomna! Jarl Karlsson, Elena Fridfelt, 
Ingrid Inhammar

Öppettider simhallen i Skepplanda vecka 16
Onsdag: kl 07.00–09.00 och kl 17.00–20.00, vattengympa kl 
20.00–21.00.  Torsdag: kl 17.00–21.00 , vattengympa kl 16.00–
17.00  varmbad 33–34 grader. Fredag: kl 17.30–21.00 (17.30–
18.15 inga banor  för motionsim). Lördag: kl 11.00–15.00
Efter kl 20.00 endast för 16 år och äldre

16
april

STArTA eGeT-
InTrOduKTIOn
KL 16.00–19.00 Bär du på en idé som 
kan bli verklighet genom att du 

startar eget? Kom och få tips och råd inför din 
företagsstart plats: ale Bibliotek, Nödinge
anmälan via jagkommer@ale.se 

18
april

CyKeLnS dAG
KL 11.00-15.00 ale torg Nödinge . Gratis 
cykelservice, cykeltipspromenad för barn 
och vuxna, testa elcykel och vikcykel.  

Kl 13.00 invigning av nya cykelpumpen i Nödinge.

22
april

ÄLvÄnGen – eTT 
SAmhÄLLe vId GÖTA ÄLv
KL 19.00 Kjell-Åke Kjellberg berättar och 
visar bilder från sin nya bok. Boken finns 

till försäljning i samband med föreläsningen.
Entré 40kr. plats: Älvängens bibliotek. arr:  
Bibliotekets vänner i Norra ale , ale kommun  
och Studieförbundet Vuxenskolan

19
april

FAunAn OCh jAG
KL 13.00 Teatern, ale 
Kulturrum. Faunan 
och jag handlar 

om vad vi gör med, för, mot 
och av djuren? Det här är en 
föreställning som äter upp dig.  
6–10år. Biljett 50 kr säljes på 
ale bibliotek, Nödinge eller via 
evenemangskalendern på ale.se.

19
april

SemeSTrA hemmA – 
uPPLev ALeS hISTOrIA
KL 13.00– CA 16.00 Följ med arkeolog 
andreas antelid på en bussresa genom 

ales historia. 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.

att tänka på inför vårstädningen!
Nu är våren här och med den städdagarna. Om du som 
privatperson, fastighetsägare eller representant för bostadsrätts -  
eller samfällighetsförening önskar beställa container för 
vårstädning ber vi dig att vara ute i god tid. Detta då det 
under våren råder stor efterfrågan och leveranstiderna kan 
vara längre än resten av året. Från och med den 1 mars 2015 
är det Renova AB som tar emot containerbeställningar från 
dig som bor i Ale kommun. I de fall du som beställer har ett 
kundnummer hos Ale kommun renhållning kommer du bli 
ombedd att uppge detta vid beställning. Kundnumret kan du 
hitta längst upp till höger på din faktura.  

Beställ din container hos Renova AB på telefonnummer  
031-61 85 05



NÖDINGE. Paula Örn (S) 
kan summera sitt första 
halvår som Kommun-
styrelsens ordförande 
i Ale.

– Fantastiskt roligt 
och stimulerande, men 
samtidigt frustrerande 
att allt tar sån tid, säger 
hon spontant.

Efter ett politiskt vakuum, 
där valresultatet inte gav 
något av blocken egen ma-
joritet kom Socialdemokra-
terna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet till sist överens 
med Aledemokraterna om ett 
budgetsamarbete. En uppgö-
relse som förvånade många, 
inte minst Paula Örn själv.

– Hade någon påstått 
att vi skulle samverka med 
Aledemokraterna efter valet 
hade jag nog skrattat, men 
idag känns det väldigt bra. 
Ibland måste det uppstå en 
riktig kris för att man ska 
kunna lägga alla fördomar åt 
sidan. Det var många av oss 
som fick lägga stoltheten åt 
sidan och när vi väl satte oss 
ner för att diskutera hur vi 
vill utveckla kommunen var 
vi överens om nästan allt, be-
rättar Paula som på följdfrå-
gan om hur det går att sam-
arbeta med Jan A Pressfeldt 
som tidigare kritiserat Soci-
aldemokraterna mer än nå-
gon annan svarar hon direkt.

– Det går alldeles utmärkt. 
Janne är en erfaren och in-
telligent person som jag har 
en mycket bra och givande 
dialog med. De frågor där vi 
står väldigt långt ifrån var-
andra har vi valt att lägga åt 
sidan. Vi fokuserar istället 
på att driva igenom det som 
vi är överens om och det är 
mycket. Alternativet att inte 
göra något tilltalade varken 

mig eller Janne.

Arbetsro
Paula Örn har medvetet valt 
att inte göra för stora utspel 
under det första halvåret. 
Hon ville att organisationen 
skulle få arbetsro efter valet 
och dessutom är en mandat-
period fyra år.

– Allt kan inte göras mel-
lan november och mars, även 
om man skulle vilja det. Jag 
vet att förändringar alltid är 
jobbiga och mitt mål är att 
driva en organisation som 
ska fungera oavsett ledare. 
Jag tror det är bättre att job-
ba med små steg.

Trots en lugn start kan 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande bocka av en rad löften 
och målsättningar. Det första 
som genomfördes var arbets-
kläder till personalen i barn-
omsorgen.

– Det är en enorm till-
fredsställelse att som politi-
ker se ett behov, driva igenom 
ett förslag och se det förverk-
ligas. Till skillnad mot att sit-
ta i opposition får du en helt 
annan information och kan 
agera på ett annat sätt. Nu 
har jag och oppositionsrådet, 
Mikael Berglund (M), en 
mycket förtroendefull rela-
tion som medför att jag för-

söker delge honom allt, men 
visst får Kommunstyrelsens 
ordförande ett försprång, be-
rättar Paula Örn.

Ett annat löfte genomförs 
redan i sommar.  Alla ungdo-
mar födda 1998-99 erbjuds 
sommarjobb.

– Det sker genom ett gott 
samarbete med näringslivet. 
Alla företag som vill och kan 
ta emot en eller flera som-
marjobbare har fått anmäla 
det till kommunen. Att kun-
na erbjuda våra ungdomar en 
meningsfull sysselsättning 
och en kontakt med arbets-
marknaden är ett led i vårt 
arbete att minska ungdoms-

arbetslösheten, säger Paula 
Örn.

Ridhuset
En annan stor satsning som 
Socialdemokraterna har dri-
vit på rör Ale-Jennylunds 
ridklubb och Bohus IF frii-
drott.

– Ridhuset har varit på 
gång under många år, men 
nu måste vi ta beslut tillsam-
mans med klubben om vad 
som ska göras. Det har disku-
terats om både nybygge och 
renovering. Jag tror att klub-
ben har haft svårt att hänga 
med i alla turer som varit. Nu 
finns pengarna avsatta och 

det är dags att gå från ord 
till handling. Likadant är det 
med friidrottsanläggningen 
på Jennylund. Det är också 
ett projekt som ska utveckla i 
dialog med Bohus IF och det 
här är politiskt prioriterade 
satsningar, poängterar Paula 
Örn.

Allt har däremot inte varit 
enkelt under det första halv-
året vid makten. Beslutet att 
bygga ett motivationsboen-
de för missbrukare i Bohus 
har skapat protester, likaså 
tankarna på att eventuellt av-
veckla Ale Vikingagård.

Baksidan
– Det är baksidan av myn-
tet, men så länge jag känner 
mig trygg med varför har jag 
inga problem med att fatta 
även de tuffa besluten. Det 
är alltid någon som kommer 
i kläm eller som inte gillar 
ett beslut. Det är ständiga 
prioriteringar. Mycket som 
känns självklart tar dessvärre 
ofta lång tid, allt ska ha sin 
gång. Det kan ibland kännas 
oerhört frustrerande att inte 
kunna tala om när något kan 
träda i kraft.

Som politiker vid den yt-
tersta makten påminns hon 
idag mer ofta av föraktet, att 
politiker skor sig och inget 
gör.

– Det är jobbigt att det 
finns en stor okunskap om 
det politiska uppdraget. Det 
är många politiker som läg-
ger ner oerhört mycket tid, 
utan att få något tillbaka. Det 
är svårt att vara med och sty-
ra en kommun. Vägvalen är 
många och någon måste våga 
ta beslut. Det är respektlöst 
att bara kritisera – alla har ju 
möjlighet att engagera sig, 
avslutar Paula Örn.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Keillers damm i Surte - Hållbart Boende - Nära City

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

”Roligt, stimulerande och frustrerande”
– Paula Örn om första halvåret vid makten

Paula Örn (S), Kommunstyrelsens ordförande i Ale, sedan 1 november 2014 kan börja bocka av vallöftena. Mer pengar till skolan 
och sommarjobb åt alla är redan genomfört.

VALLÖFTENA

Hemlagad mat till äldre
”Den bollen är i rullning. Vi utreder även  
Alliansens förslag om möjligheten att beställa  
mat från lokala krögare”.

Bygga klimatsmart
”Vi jobbar fram kriterier som ska gälla för  
kommunens egen byggnation. Nya skolan i  
Kronogården får solcellspaneler för att sänka 
energikostnaden”.

Sommarjobb till alla
”Genomför vi redan i år i samarbete med det  
lokala näringslivet. Det känns fantastsikt 
bra”.

Mer pengar till skolan
”30 nya friska miljoner redan 2015, en 
satsning som vi alla står bakom och nu är 
även Aledemokraterna med i skolöverens-
kommelsen”.

Jobb eller praktik inom 90 dagar 
för arbetslösa ungdomar
”Har vi svårt att genomföra eftersom reger-
ingens budget inte gick igenom, men vi job-
bar med nollvisionen genom att bland annat 
utöka antalet praktikplatser i kommunen. Vi 
satsar 6 miljoner extra från Utvecklingsfon-
den till åtgärder för ungdomsarbetslösheten”.
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SKÖNNINGARED. Trägen 
vinner heter det.

Efter elva års planlägg-
ning kunde äntligen 34 
tomter släppas till försälj-
ning i Skönningared – fyra 
är redan sålda.

– Intresset är jättestort 
och väl på plats inser alla 
vilket suveränt läge det 
är. Det kommer explodera, 
säger Jan A Pressfeldt som 
tillsammans med Bengt 
Bengtsson står för försälj-
ningen.

2004 ansökte Jan A Pressfeldt och 
Bengt Bengtsson om planlägg-
ning i Skönningared. Kommun-
styrelsen krävde en fördjupad 
översiktsplan och tillkommande 
detaljplaner. Arkeologiska utred-
ningar drog ut på tiden och det 
tog hela elva år innan planarbe-
tet var genomfört.

– Ja, det finns mycket att ha 
synpunkter på, men det ska vi 
inte ta idag. Resultatet kommer 
nämligen att bli till belåtenhet 
för alla. Nu ges det möjlighet 
för alla i området att koppla upp 
sig mot kommunalt vatten och 
avlopp. Kollanda Grus har ock-
så i uppdrag att dra fram en ny 
tillfartsväg upp till höjden, säger 
Jan A Pressfeldt.

Förutsättningarna att bygga 
i Skönningared är mycket goda.

– Markförhållandena är per-
fekta och jag ser bara möjligheter 
här. Det är oerhört stimulerande 

att få vara med i ett sådant här 
projekt, där vi får delta i allt från 
planering till genomförande av 
vägar och dragning av vatten- 
och avloppssystem, säger Göran 
Tilly.

Vackert område
Detaljplanen säger att husen ska 
ha landsbygdskaraktär, träpanel 
och vara i en plan- eller en och 
en halvplan.

– Det är inga konstigheter, 
normala svenska hus på lands-
bygden. Det blir ett vackert 
område med stora tomter och 
mycket luft, säger Bengt Bengts-
son.

Hanna Vanero och maken 
Jens Vänerö var först ut att 
teckna sig för en tomt.

– Ingen av oss är härifrån, men 
vi hamnade i Älvängen av en ren 
slump. Min man är från Jämt-
land och jag från Hjo. Vi har all-
tid önskat att bo lite mer avskilt, 
men vi trodde aldrig vi skulle 

komma överens om hur. Jag har 
varit mer inne på själva huset och 
han på läget. Via Facebook fick 
jag nys om att det skulle säljas 
tomter i Skönningared. När vi 
kom dit var det ingen diskussion. 
Min make gillade läget och jag 
kunde välja hus. Nu har vi teck-
nat för både tomt och villa. Det 
blir inflyttning om ett år, säger 
Hanna när lokaltidningen ringer 
upp.

Jan A Pressfeldt och Bengt 
Bengtsson vittnar om att det re-
dan innan annonsering är stryk-
ande åtgång på tomterna.

– Det är ett helt oslagbart läge, 
dels att bo lantligt dels att ha ma-
tarbussen till pendelstationen 
ett par hundra meter från huset. 
Dessutom visar de arkeologiska 
utgrävningar som är gjorda att 
det är en historisk boplats med 
fynd från stenåldern så det är inte 
konstigt att folk drar sig hitåt.

Nu är det dags att ta sig an 
framtiden.
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Accepterat pris 1 150 000 kr
Rum 5 rum, varav 4 sovrum
Boarea 114 kvm Tomt 376 kvm
Övrigt! Barnvänligt område. 30 min till Gbg!
Visas Mån 20/4 17.00-18.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Göta
Bistockvägen 17

Accepterat pris 1 395 000 kr
Rum 6 rum, varav 4 sovrum
Boarea 128 kvm + 106 kvm Tomt 750 kvm
Övrigt! Stort hus i ett trevligt bostadsområde!
Visas Tor 16/4 17.00-17.45
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Götaslätten
Kuskvägen 5

Fast pris 2 895 000 kr
Rum 4 rum, varav 3 sovrum
Boarea 133 kvm Tomt 507 kvm
Helt ny inflyttningsklar villa. Bara att flytta in!
Visas sön 19/4 kl 17-18 Ring för bokning!
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Nygård
Häggvägen

Fastighetsbyrån i Lilla Edet 
0520-181 44 

lillaedet@fastighetsbyran.se
fastighetsbyran.se

NU SÖKER VI DIG MED SPÄNNANDE IDÉER INOM 
ALLT FRÅN E-HANDEL TILL KREATIVA NÄRINGAR.

GÅ IN PÅ WEBFABALE.SE OCH TÄVLA NU!

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

Tomter med vacker utsikt över hela Göta älvdalen säljs nu i Skönning-
ared. Ett område som legat i trädat och väntat på planläggning sedan 
2004. 

Lyckliga. Äntligen är grävmaskinen på plats för en större bostadsutbyggnad i Skönningared mellan Älvängen 
och Skepplanda. Markägarna Bengt Bengtsson och Jan A Pressfeldt har anlitat Kollanda Grus, bröderna Göran 
och Arne Tilly för dragning av vägar, vatten och avlopp.

Strykande åtgång på 
tomter i Skönningared

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



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 16 2015 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se

FÄRSK LAXFILÉ

89/KG
:-

WIENERLYX
2 PACK

FRALLOR/TEKAKOR

19/ST
:-

GRILLKOL/BRIKETTER

99:-
3 FÖR

ALLA DAGAR
06.00–23.00

DELIKATESSEN

1/ST 
:-

VÅR EGNA 
POTATISSALLAD

  790
/HG

AMARONE ROSTBIFF

  1690
/HG

FRANSK 
LANTSALAMI

1990
/HG

FÄRSK TORSKFILÉ

6990
/KG

BLANDFÄRS 50/50

3990
/KG

99:-
5 FÖR

PLANTERINGSJORD

GRILLADE KAMBEN

BRÄNNEBO-
SKINKA

  1290
/HG

EGENBAKAT
ALLTID FÄRSKT

39/KG
:-

Medlemspris

Max 2st/medlem 

FÄRSK FLÄSKKARRÉ

PÄRON 
CONFERENCE

  790
/KG  

Medlemspris

Max 3kg/medlem

MILD YOGHURT

25:-
Medlemspris

2 för

Gäller även ekologisk
 

FALUKORV I RING

20/ST
:-

Medlemspris

Max 2st/medlem

 

4990
/KG

SALLADSMIXER

10:-
Medlemspris

70g  

Medlemspris

KYCKLINGFILÉ 

4990
/ST Max 2st/medlem

Medlemspris

49/ST
:-

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

Välkommen på öppet hus! 

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

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

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

Koll på läget

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

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

Fantastisk service. Ale kommuns trygghetsvärdar är från vänster  
Michael Lauricella, Ulla Mattsson, Marcus Thörnblom och Petra Olsson.
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N Trygghetsvandring vid pendelstationerna
Syftet med vandringen var i 
första hand att olika aktörer, 
som utifrån sina respektive 
professioner, har ett gemen-
samt intresse i tryggheten 
vid pendelstationerna, skulle 
få en möjlighet att träffas och 
att skapa nätverk. 

– Att göra det på plats i 
den miljön vi ska diskutera, 
istället för i ett mötesrum 
kändes som en mycket trev-
ligare mötesform. Dessutom 
fick vi möjlighet att även pra-
ta med busschaufförer, rese-
närer på tåget, ungdomar på 
resecentrum och tågvärdar-
na, förklarade Lotti Klug.

Trygg plats?
Kvällen startade vid resecen-
trum i Älvängen där gruppen 
tittade på hur själva arenan 
ser ut. Frågorna som dis-
kuterades var om det känns 
som en trygg plats? Är det 
mycket klotter, skadegörelse 
och ungdomshäng? Är be-
lysningen god? Känns par-
kering för cyklar och bilar 
trygga? 

– Om allmänheten har sa-
ker de vill ta upp med Väst-
trafik, finns det information 
inne i tornen om vart man 
ska vända sig, upplyste Da-
mir Delic, teknisk förvaltare 
på Västtrafik. 

– Och om det är något på 
tåget man vill anmäla eller 
prata om, ska man kontak-
ta Tågvärdarna, inflikade 
Kevin Harris, produktions-
ledare SJ Götalandståg AB. 

Första stoppet blev Nö-
dinge, där gruppen hopp-
ade av tåget och gjorde en 
vandring på Ale Torg, då de 
medverkande ungdomarna 
fick berätta om hur de upp-
lever Nödinge. De var över-
ens om att Nödinge är helt 
okej att bo i, att Mc Donalds 
och fritidsgården Unkan är 
ställen där många gillar att 
träffas, men att många ung-
domar också föredrar att ta 
tåget in till Göteborg. 

Därefter fortsatte resan in 
till Göteborg och Nils Eric-
sonsterminalen där gruppen 
gjorde en avslutande sam-
manfattning. 

– Vi var överens om att det 
alltid finns saker att göra och 
förbättra, men att vi överlag 
är mycket stolta över Ale-
pendeln, att den är fräsch, 
fin och trygg. Det är viktigt 
att lyfta allt det positiva, då 
pendeln är jättebra för Ale. 
Västtrafik gör dessutom ett 
mycket bra jobb med att ge-
nast tvätta bort klotter, säger 
Lotti Klug.

Unik service
Robert Björklund, brotts-
förebyggare på Polisen 
Nordost, passade på att be-
römma kommunens fyra 
trygghetsvärdar, som arbe-
tar på pendelstationerna sju 
kvällar i veckan och som gi-
vetvis också var med denna 
kväll.

– Att ha anställda trygg-
hetsvärdar är en fantastisk 
och snudd på unik service, 
som Ale ger sina invånare 
och det är verkligen en bra 
satsning i trygghetsarbetet.

JONAS ANDERSSON

ALE. I onsdags genomfördes en trygghetsvandring 
vid kommunens pendelstationer.

Medverkade gjorde representanter från Ale 
kommun, räddningstjänst, SJ, Västtrafik, Polis, samt 
speciellt inbjudna ungdomar och pensionärer. 

– Detta är en idé jag velat förverkliga länge, säger 
kommunens brotts- och säkerhetshandläggare Lotti 
Klug.
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PLISSÉGARDINER • TRÄPERSIENNER  • PERSIENNER 
MARKISER • LAMELLGARDINER
VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

www.kungalvssolskydd.se

Välkommen till vår NYA utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv

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

P
L

IS
S

É
G

A
R

D
IN

E
R

  T
R

Ä
P

E
R

S
IE

N
N

E
R

  P
E

R
S

IE
N

N
E

R
  M

A
R

K
IS

E
R

  L
A

M
E

L
L

G
A

R
D

IN
E

R

LÖRDAGS-

ÖPPET
18 april kl 11-14

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Onsdag 8 april
Narkotikabrott
Ett fordon kontrolleras i 
Nödinge. Två personer grips 
misstänkta för narkotika-
brott. Det är en man född 
1993 och hemmahörande i 
Skepplanda och en man född 
1996 och hemmahörande i 
Älvängen.

Fredag 10 april
Bilbrand
Klockan 01.30 inträffar 
en bilbrand i Surte. Okänd 
gärningsman har tänt eld på 
målsägandes bil.

Lördag 11 april
Inbrott
Inbrott på Redox Bilfarm i 
Grönnäs. Diverse gods till-
grips.

Försök till inbrott och 
skadegörelse på Grönnäs 
Kök & Bar.
Två bilbränder i Ale, en i 
Älvängen och en i Nödinge.

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

Flytta med Länsförsäkringar

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

ADRESS BJÖRKVÄGEN 5B, VÅN 1/2 BOAREA CA 56.5 M²
2 ROK EP 137 KWH/M² ÅR ACCEPTERAT PRIS 975 000 KR
AVGIFT 2 747 KR/MÅN VISAS ON 22/4 17.30-18.30 BOKA
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

BR 2 ROK - ALAFORS - MARKPLAN
Nu kan vi erbjuda denna trevliga och välplanerade
bostadsrätt på första våningen utan trappor i populära Brf
Ledet. Egen uteplats och trädgård i soligt läge.

ADRESS SÖRGÅRDSVÄGEN 14, VÅN 5/5 BOAREA CA 81 M²
3 ROK ACCEPTERAT PRIS 1 195 000 KR
AVGIFT 3 728 KR/MÅN VISAS SÖ 19/4 15.30-16.15 BOKA
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

BR 3 ROK - BOHUS
En helt nyrenoverad bostadsrätt om hela 81 kvm med
insysynsskyddat läge högst upp i fastigheten. Balkong med
västerläge och med himlen som närmaste granne.

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

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

En brand i en skåpbil upptäcktes klockan 05.55 på lördagsmor-
gonen. Det var återigen Rödjans väg i Nödinge som var skåde-
platsen. Räddningstjänsten lyckades kontrollera branden och 
när polisen anlände fanns två personer med misstänkt koppling 
till branden kvar på platsen. Stämningen var hetsk och enligt 
rapporter stundtals hotfull. Båda omhändertogs av polis. Skåp-
bilen innehöll bland annat en stor mängd kläder. Huruvida det 
är stöldgods får polisutredningen visa.  Foto: Christer Grändevik

Hetsk stämning 
vid bildbrand
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Fri uppgradering till nästa utrustningsnivå för Clio och Captur värde 11 000 kr och för Megane till utr.nivå Limited värde 16 000 kr, utöver detta utgår en rabatt om 10 000 kr för samtliga tre modeller. Erbjudandena gäller t.o.m. 30/6 2015 
och går ej att kombinera med andra erbjudanden eller andra företagsstöd. Gäller ej RS och GT-versioner. *Gäller vid köp av ny bil och tecknande av Renaultkort  18-19 april.  Bränsleförbrukning vid blandad körning liter/100 km: Clio 3,3-5,6, 
Captur 5,1-5,6, Mégane 3,5-5,3. CO2-utsläpp gram/km: Clio 85-127, Captur 113-125, Mégane 90-119. Alla angivna priser är rekommenderade cirkapriser och lokala avvikelser kan förekomma. Renault reserverar sig för eventuella tryckfel.  
Bilarna i annonsen kan vara extrautrustade.

renault.se

1 års fri försäkring med din nya Renault när du tecknar Renaultkort under öppet hus 18-19 april!* Se exakt hur bortskämd du kan bli på bortskämd.se

Renault CAPTUR 
Inkl. fri uppgradering till Expression 
från 143 900 kr
Totalt erbjudandevärde 21 000 kr 

Renault MEGANE Sports Tourer
Inkl. fri uppgradering till Limited
Nu från 159 900 kr
Totalt erbjudandevärde 26 000 kr

Renault CLIO
Inkl. fri uppgradering till Expression 
Nu från 119 900 kr
Totalt erbjudandevärde 21 000 kr

 

ÖPPET NU I HELGEN 
LÖR 10-15. SÖN 11-15.

MADE BY VÄSTERGÖTLAND

Business Edition – AWD fyrhjulsdrift på köpet. 
Väljer du en Volvo XC60, XC70, V70 eller V60 D4 Business Edition bjuder vi på AWD fyrhjulsdrift! 
Fyrhjulsdriften gör din Volvo till en ännu bättre vinterbil. Till Volvo V70 och V60 ingår dessutom 
Geartronic automatlåda som till Volvo XC60 och XC70 nu endast kostar 9 900:-.

Prisexempel Business Edition Nu pris  Inclusive Billån*  Business Lease** 

Volvo V60 D4 AWD 181 hk, aut.  299 000:- 3 850:-/mån 3 799:- +moms/mån 
Volvo V70 D4 AWD 181 hk, aut. •  319 900:- 4 095:-/mån 4 050:- +moms/mån 
Volvo XC60 D4 AWD 181 hk, man. 339 000:- 4 350:-/mån 4 250:- +moms/mån 
Volvo XC70 D4 AWD 181 hk, man. •  329 000:- 4 210:-/mån 4 150:- +moms/mån 

• = Vinterhjul på köpet! Värde cirka 12 000:- 

Där inget annat anges gäller erbjudanden modellår 2015. Vinterhjul, stylingpaket och tillbehörsfälgar gäller t.o.m. 9/2 2015.  Volvo modellår 2015: Förbr. l/100 km bl. körn: 1,8–10,7. CO2 g/km: 48–249 (V60 D6 Plug-in Hybrid – XC60 T6 AWD). Miljöklass Euro 5. 
Bilarna på bilderna är extrautrustade. * Volvo Inclusive Billån: Beräknat på 4.95% ränta, 30% kontantinsats, 72 månader, Volvo Serviceavtal och Volvokort med drivmedelsrabatt. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter. Transportstyrelsens avgifter tillkommer. 
Prisex beräknat på körsträcka 1 500 mil/år. ** Volvo Business Lease omfattar leasing via Volvofinans Bank, är exkl moms och beräknad på 36 mån och totalt 6 000 mil. Försäkring via Volvia Företagsförsäkringar och lokalt prissatt Volvo Serviceavtal. Går att teckna 
för företag med 1–20 bilar. Priset avser de tre första åren. Läs mer på volvocars.se.

Många lagerbi lar för omgående leverans
Just nu har vi många nya lagerbilar för omgående leverans. Kom in till 
oss i helgen eller besök vår hemsida www.stendahlsbil.se.
Vi bjuder på fika i helgen. Välkomna in!

• JUST NU 

Vinterhjul på köpet! 
Vinterdäck monterade på Volvo  
Original aluminium fälg. Gäller   
2/1 – 9/2  för nya Volvo V70  
XC60 och XC70 modellår 2015.
Värde från ca 12 000:-

Volvo är utvecklade för Sverige och tar dig dit du vill, oavsett väder och väglag. För att göra din resa ännu tryggare  
får du nu fria vinterhjul och AWD fyrhjulsdrift på köpet till Volvo V70, XC70 och XC60. Välkommen på provkörning i helgen!

stendahlsbil.seLILLA EDET
Brovägen 20
0520 - 49 40 90

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303 - 36 03 30

The Renault Way
Bli bortskämd under Öppet hus 18 april

Fri uppgradering till nästa utrustningsnivå – och fri försäkring*

Ge Europas fattigaste barn ännu en sommar!
– Hjälp Stödföreningen VAKEN med insamlingen

0303-444 000
Först med det senaste?
Nyhetsbrev på www.mittiale.se

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Sång och rytm är något som de fl esta 
gillar och som mycket små barn kan ta till 
sig redan i magen. Därför inbjuds Du och 
Ditt barn till SjungaGunga. 

Gruppen vänder sig till barn som är ca 
2-9 månader. Vi sjunger gamla och nya 
sånger, både kristna och andra och prövar 
lite rytmik. 
Du vet väl att Ditt barn tycker att Du har 
världens vackraste sångröst ?

Ny grupp startar 25 januari! 
Vi träffas 12 gånger på tisdagar 9.30-11.00 
i Starrkärrs församlingshem. 
Max 12 deltagare. Enkel fi ka à 10 kronor.

Välkommen med frågor och anmälan till: 
Solveig Markebo Sandersson 
0303-444033, 
solveig.markebo@svenskakyrkan.se

NÅGRA FÅ PLATSER KVAR!OBS!

Ge dem ditt stöd!
Bankgiro: 5344-4923

STÖDFÖRENINGEN VAKEN
med partners

Vill ditt företag också göra en insats och synas här? Märk ert bidrag ”Moldavien” och företagsnamn.

Märk bidraget

"Moldavien"

Moldavien är Europas fattigaste land. Här lever många barn under extremt svåra förhållanden. Rinnande vatten och avlopp är 
ingen självklarhet. Trafficking och människohandel tillhör däremot vardagen i Moldavien. De mest utsatta försöker Budesti kommun 
erbjuda ett sommarläger under tio dagar. Syftet är att ge dem framtidstro, god mat, roliga aktiviteter – kort och gott – en sommar 
att minnas. De senaste sex åren har det saknats pengar till verksamheten som drivs med hjälp av volontärer i Moldavien. Tack vare 
vår insamling i Ale kommun har sommarlägret ändå kunnat genomföras. Vår gemensamma kraftsamling har gjort en omedelbar 

skillnad för Europas fattigaste barn. Med det i åtanke var det inte svårt att bestämma att även i år göra ett försök att hjälpa de som 
bäst behöver vårt stöd. Här gör även en liten peng en stor insats!
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Syns du inte – finns du inte

alekuriren.se

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

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

Upplaga 20 000 ex.

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

Boka er
annons!

Björn Amneskog
0303-333 732
bjorn@alekuriren.se

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

www.axelssonsfast.se

Henrik Kjellberg
Fastighetsmäklare/Kontorschef

Ale/Lilla Edet
0727-316 360

henrik@axelssonsfast.se

Gunnar Carlström
Fastighetsmäklare

Ale/Lilla Edet
0723-618 618

gunnar@axelssonsfast.se

Du är egentligen pensionär, 
men fortfarande en motor i 
det lokala näringslivet och 
sitter med i ett antal olika 
styrelser. Vad är drivkraf-
ten?
– Jag har fortfarande energin 
och måste ha något att göra. 
Pensionärslivet är inget för 
mig. Det gäller att hålla hjär-
nan igång, den får inte bli för-
soffad även om hårddisken är 
full.

Av alla dina uppdrag, vad 
är roligast?
– Det är nog uppdraget för Ale 
Torg där jag gör många olika 
saker. Det är jag som har kon-
takten med butikerna, utgör 

liksom spindeln i nätet. Det är 
väldigt roligt.

Hur vill du att Ale Torg ska 
utvecklas?
– Att de gamla delarna försvin-
ner och att det byggs nytt. Ale 
kommuns kontor skulle fung-
era som ett utmärkt buller-
skydd. På de fria ytorna skulle 
det kunna byggas höghus med 
utsikt mot Bohus fästning. 
Kombinationen av bostäder 
och ett levande torg skulle ut-
veckla handeln. Självklart ska 
det vara söndagsöppet i fram-
tiden!

Vilka typer av butiker öns-
kar du se på torget?

– Jag skulle vilja ha en skobu-
tik och gärna fler klädbutiker. 
Mångfald föder handel.

Du är med och arrangerar 
årets näringslivsgala, tors-
dag 23 april. Din roll i det 
sammanhanget?
– Som representant för Före-
tagarna som utser Årets före-
tagare, Årets nyföretagare och 
Årets entreprenör. Det är god-
bitarna på galan.

Vad gör du helst en ledig 
sommardag?
– Då seglar vi. Ett populärt 
smultronställe som vi gärna 
besöker är Klädesholmen.

Du driver fortfarande eget 
företag, vad är det för 
inriktning?
– Företaget heter Mediakon-
sult AB och gör i huvudsak 
enklare trycksaker för Ale 
Torg.

När tänker du bli pensio-
när?
– Jag har inga planer för det 
ännu så länge. Jag anser mig 
vara för ung för att bli pensi-
onär.

JONAS ANDERSSON

Drivande kraft
i Ales näringsliv

Pigg, glad och positiv.
Det är Barbro Ericssons beskrivning av sig själv.

71 år ung fortsätter hon att vara en engagerande och drivande kraft i Ales näringsliv.

BARBRO ERICSSON

Ålder: 71.
Bor: Nödinge.
Familj: Man och en son.
Nuvarande uppdrag: Vice ord-
förande Företagarna Ale samt 
med i valberedning för Västra 
Götaland och arbetsgruppen 
delregion Göteborg, styrelse-
ledamot samt representant 
i arbetsutskottet för Ale 
Folkets Hus-förening, adjung-
erande i företagarföreningen 

Ale Torg, med i valberedning-
en Ale El och Ale Elhandel. 
Driver också egna företaget 
Mediakonsult i Ale.
Intressen: ”Segling och mo-
tion, går på gym 3-4 dagar i 
veckan”.
Drömresa: ”Jag skulle gärna 
återvända till New York”.
Äter helst: ”Då blir det fisk”.
Motto i livet: ”Njut av livet”.

VECKANS PROFIL
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ÄLVÄNGEN. Efter en 
tvåårig visit i Lilla Edets 
kommun blev det Ale 
kommun igen.

Sedan mitten av 
februari tjänstgör Maria 
Lorentzson som ny rek-
tor på Älvängenskolan 
– hundraåringen.

– Den här skolan präg-
las av gott bemötande 
och med pedagoger som 
alltid sätter barnens 
bästa i första hand.

Hon började som grundskol-
lärare på Ledetskolan, det 
som sedermera blev Himla-
skolan, i matematik och NO. 
Maria Lorentzson vidareut-
bildade sig till speciallärare, 
blev specialpedagog och se-
nare utvecklingsledare innan 
hon tillsattes som rektor för 
årskurs 1-3.

– Det kändes som om att 
jag var chef för mina egna 
kollegor och därför sökte jag 
mig till Lilla Edets kommun.

När det annonserades att 
Älvängenskolan sökte en ny 
rektor tvekade hon inte. Ma-
ria sökte jobbet och fick det.

– Jag är väldigt nyfiken på 
nyproduktionen på Krono-
gården, den nya skolan som 
kommer att stå klar lagom 
till läsåret 2016/17. Jag triv-
des förvisso bra i Lilla Edet, 
men uppdraget där blev till 
slut för stort och spretigt.

Varför rektor?
– Som utvecklingsledare 

och specialpedagog såg jag 
jättemånga saker som skulle 
behöva göras, åtgärder att 
driva igenom. Nu sitter jag 
själv på besluten även om jag 
inte alltid kan göra så som 
jag önskar och vill. Jag har 
alltid värnat elever i behov 
av särskilt stöd. Det behövs 
tidiga insatser, det är där vi 

lägger grunden för barnens 
fortsatta utveckling.

– Den röda tråden i skolan 
är viktig. Det görs många bra 
saker i förskolan som vi kan 
använda oss av i skolan, och 
vice versa.

Ditt första intryck av 
Älvängenskolan?

– Fantastiskt engagerad 
personal, som på ett genuint 
sätt vill skapa de bästa för-
utsättningarna för barnen. 

Visst finns det problem att 
ta tag i som på alla andra 
arbetsplatser, men här sitter 
det många bra saker i väg-
garna.

Vad präglar en bra 
skola?

– Det är en skola där vi 
skapar trygga inlärningssi-
tuationer. Det gäller hela 
skolan och all personal, inte 
bara pedagogerna utan även 
städpersonal, bamba och 

vaktmästeri. Engagemang är 
naturligtvis också jättevik-
tigt.

Beskriv dig själv som 
chef?

– Jag hoppas att jag upp-
fattas som lyssnande. Jag är 
emellertid inte rädd för att 
fatta beslut, är inte den som 
väntar och ser. Förhopp-
ningsvis är jag också enga-
gerande och inspirerande. 
Jag vill vara den pedagogiska 

ledaren som ger de bästa för-
utsättningarna för barnen. 

Älvängenskolan fyller 
100 år i år. Hur tänker ni 
fira det?

– Det pågår diskussioner, 
men firandet får vänta till 
augusti. Kanske att det blir 
en gammaldags skoldag eller 
något i den stilen.

JONAS ANDERSSON

– Maria är ny rektor på Älvängenskolan
Basar över en hundraåring

Maria Lorentzson är ny rektor på Älvängenskolan, F-2.
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MARIA LORENTZSON

Ålder: 37.
Bor: Skepplanda.
Familj: Man och tre döttrar.
Intressen: Förutom barnens 
fritidsintressen blir det till 
att vara hemma och pula, 
renovera huset.
Favoritämne i skolan: Biolo-
gi och naturkunskap.
Ska jag göra på sommar-
lovet: ”Då ska vi ut med 
husvagnen. De senaste åren 
har vi varit i Kroatien, men 
i sommar blir det till att åka 
runt i Sverige. Huset ska 
målas om också.”
Om du inte jobbat inom sko-
lan: ”I så fall hade jag nog 
jobbat inom vården, kanske 
som barnmorska.”

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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SURTE. Hur ska närings-
livet se ut 2025?

Visionen för det håller 
nu på att utformas.

Lokaltidningen fanns 
med när näringslivsrå-
det strålade samman 
på Glasbruksmuseet i 
Surte.

Med jämna mellanrum träf-
fas representanterna i nä-
ringslivsrådet för att tillsam-
mans med näringslivschef 
Pia Areblad staka ut riktlin-
jerna för framtidens företa-
gande i kommunen.

– Vi kommer att ta fram 
tre olika förslag till vision 
för näringslivet, om hur vi 
vill att det ska se ut 2025. 
De tre förslagen kommer att 
presenteras i samband med 
näringslivsgalan i Ahlafors 
fabriker torsdagen den 23 
april. Kommunens företaga-
re ska då få säga sitt, förkla-
rar Pia Areblad.

På den senaste 
workshopen i Surte närva-
rade kommunikationschef 
Anne Kolni. Hon redogjor-
de för bakgrunden till kom-
munens visionsarbete.

– Det är naturligtvis vik-
tigt att Ale kommuns vision 
krokar arm med näringsli-
vets dito, säger Anne Kolni.

Anne Kolni berättade 

också om kommunens in-
terna ambition om att ha 
ett kundcenter som senast 
2017/18 ska kunna svara på 
70 procent av alla inkomna 
ärenden.

– Vi håller på att ringa in 
de 250 vanligaste ärendena 
som privatpersoner och fö-
retagare behöver hjälp med.

Vision 2025
”Ale – lätt att leva” är ledor-
den för Ale kommuns vision 
2025. Visionen har tre vikti-
ga uppgifter:

• Att inspirera aleborna 
att själva göra skillnad

• Att inspirera kommu-
nens medarbetare till för-
ändring

• Att attrahera de 
människor/företag/organi-
sationer som tror på vår idé 
och vill vara med att göra 
platsen Ale lätt att leva i.

– Nu är det näringslivets 

tur att få delge sina tankar 
och funderingar för framti-
den. Det är ett viktigt arbete 
som vi har framför oss för 
att få befintliga företag att 
bli kvar och förhoppnings-
vis växa i vår kommun, men 
också för att kunna locka 
nya företag till Ale, säger Pia 
Areblad.

Under workshopen fram-
stod följande ord som vikti-
ga komponenter för vision 

2025 för näringslivet: Fram-
åtanda, enkelhet, innovation 
och stolthet. Dessa ord tas 
nu vidare i visionsarbetet.

Christian Kjellberg, 
Nordisk Rörmärkning, del-
tar i visionsarbetet och fanns 
med på mötet på Glasbruks-
museet.

– Det är en givande pro-
cess. Det är en bra dynamik i 
gruppen med många bra tan-
kar och kreativa förslag som 

väcks. Det känns verkligen 
som att vi är på rätt väg.

Kjellberg levererar följan-
de förslag på slogan för nä-
ringslivets vision 2025:

– Ale näringsliv vill ÖSA! 
– Öka nyföretagandet i Ale, 
Stärka befintliga företag som 
finns i Ale, Aktivt arbeta för 
att nya företag etablerar sig 
i Ale.

JONAS ANDERSSON

ALE. Vitsippor och mo-
peder hör våren till.

Ale kommun och 
Polismyndigheten gör 
som brukligt gemensam 
sak och skickar ut ett 
informationsbrev till de 
föräldrar vars barn har 
fyllt eller kommer att 
fylla 15 år 2015.

– Det är föräldrarnas 
ansvar att deras barn 
framför mopeden på ett 
trafiksäkert och lagligt 
sätt, säger brotts- och 
säkerhetshandläggare 
Lotti Klug.

Det är tionde året som infor-
mationen går ut till berör-
da föräldrar i Ale kommun. 
Brevet syftar till att sprida 
information om de lagar och 
regler som gäller kring mo-
pedkörning.

– Ett jättebra initiativ. 
Tyvärr ser jag alltför många 
trimmade mopeder och ung-
domar som kör utan hjälm, 
säger polisman Ulf Einars-
son och tillägger:

– Det gäller att ungdo-
marna är rädda om sig och 
tänker sig för. Det finns en 
anledning till varför mope-
derna inte får gå fortare än 
25 respektive 45 kilometer.

I brevet ges en kortfattad 
beskrivning om vad som gäl-
ler för de olika mopedklas-
serna, I och II. Det ges också 
information om fyrhjulingar 
och A-traktorer (EPA-trak-
torer).

– För ett par år sedan hade 
vi en hel del A-traktorer i 
kommunens norra del, men 
min uppfattning är att de är 
betydligt färre till antalet nu, 
säger Lotti Klug.

Körkortsbehörigheten 
AM krävs för att få köra mo-
ped klass I samtidigt som det 
är nödvändigt att ta förarbe-
vis för att få börja köra mo-
ped klass II.

– Det är betydligt krång-
ligare nu än vad det var förr. 
Då var det bara att invänta 
15-årsdagen, sedan var det 
fritt fram att sätta sig på mo-
peden och köra iväg. Så är 
det inte längre. Det gäller 
att känna till de olika regler-
na. Här har föräldrarna ett 
jättestort ansvar, säger Ulf 
Einarsson.

– Att framföra en trimmad 
moped är farligt och dessut-
om olagligt. Brottsrubrice-
ringen är olovlig körning 
och kan innebära problem 
för den ungdom som sena-
re vill börja övningsköra. 
Man bör också tänka på att 
ha minst trafikförsäkring på 
mopeden. Har man inte det 

så kan det få stora konse-
kvenser om olyckan är fram-
me, skadestånd som följd om 
det inträffar något.

Ulf Einarsson låter med-
dela att polisen planerar för 
återkommande kontroller av 
mopeder under den närmas-
te tiden.

– I samband med den 
övervakningen kommer vi 
att ta hjälp av våra mc-poli-
ser.

Slutligen vill Lott Klug 
betona vikten av att låsa, för-
vara och försäkra mopeden 
på ett tillfredsställande sätt.

– Det är stöldbegärliga 
ting, vilket man ska ha klart 
för sig. 

JONAS ANDERSSON

Har du
grillat än?

Christer Grändevik,  Nödinge

Michel Berndtsson Gonzales, 
Göteborg

Barbro Ericsson, Nödinge

Göran Fransson, Skepplanda

– Jadå, det har blivit 
både kryddkorv och 
fläskkarré!

– Ja, det har grillats 
lammfärsbiffar på bal-
kongen.

– Det har inte blivit 
av ännu. Den 24 april 
lägger vi i båten, 
kanske blir det grill-
ning i samband med 
det.

– Ja, tre gånger hittills. 
Det har grillats både 
kött och korv.

Michael Blomfelt, Älvängen
– Ja, men det var inte 
meningen. Plötsligt stod 
jag där med en marine-
rad fläskytterfilé.

5 RAKA SVARStakar ut näringslivets framtidsvision

Näringslivsrådets representanter samlade på Glasbruksmuseet för att delge sina tankar i visions-
arbetet. 

Anne Kolni, kommunikations-
chef Ale kommun.

– Föräldrars ansvar att det sker trafiksäkert
Med värmen kommer mopederna

MOPEDKÖRNING

För att få köra moped klass 
I eller klass II måste du:
• ha fyllt 15 år
• ha gått en utbildning hos 
en behörig lärare
• följa de trafikregler som 
finns
• ha trafikförsäkring för 
mopeden

Källa: Transportstyrelsen

Lotti Klug, brotts- och säkerhetshandläggare i Ale kommun, 
tillsammans med polisman Ulf Einarsson. I april går det ut ett 
informationsbrev om lagar och regler för mopedkörning till 
föräldrar vars barn har fyllt eller kommer att fylla 15 år 2015.  
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lansforsakringar.se

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

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



ROBOT-
KLIPPARE

ALLT TILL

TRÄDGÅRDEN

TRÄDGÅRDS-
MÖBLER

GRILL
OCH ALLT 
DÄRTILL!

7499:-BÄST I 
TEST!

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

ÄLVÄNGEN. Älvängens 
vårmarknad infaller i år 
på en lördag, närmare 
bestämt den 25 april.

Årets marknad kom-
mer att ha tema grill.

– Förberedelserna är 
redan i full gång, berät-
tar Tobias Håkansson, 
ny ordförande i Älväng-
ens företagarförening. 

Lördag istället för söndag, 
men konceptet kommer 
ändå att vara detsamma som 
tidigare när Älvängens före-
tagarförening bjuder in till 
sin traditionella vårmarknad.

– Vi har julmarknaden i 
färskt minne, som tyvärr blev 
en vädermässig katastrof. 
Det regnade och blåste hela 
dagen. Nu hoppas vi på bätt-
re förutsättningar, sol och 
10-15 grader vore idealiskt, 
säger Tobias Håkansson.

Tanken är att skapa en fa-
miljedag i centrala Älvängen 

med aktiviteter för både sto-
ra och små. Från stora sce-
nen, som kommer att vara 
belägen på parkeringen vid 
Manufakturen, bjuds under-
hållning med både musik 
och dans.

– Grilltips i någon form 
lär det också bli eftersom det 
utgör lite grann av ett tema 
för årets vårmarknad. En an-
nan nyhet är boule. Det ska 
anläggas två banor vid gamla 
busstorget där allmänheten 
ges möjlighet att testa sina 
färdigheter, avslöjar Tobias 
Håkansson.

– Programmet är bara i 
sin linda ännu. Det är före-
tagarföreningen i samarbete 
med Skepplanda BTK som 
utformar scenprogrammet 
och kringaktiviteterna. Vi 
ska göra vårt bästa för att 
besökarna ska trivas, avslutar 
Tobias Håkansson.

JONAS ANDERSSON

Vårmarknad på en lördag

Lördagen den 25 april arrangeras Älvängens vårmarknad.
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Tobias Håkansson,  
ordförande i Älvängens 
företagarförening.
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ÄNTLIGEN VÅR!
Trumlad marksten 
Grå körbar 21x14x5   119kr/m2

Grafit körbar 21x14x5  149kr/m2

Benders Labyrint 
Grå 35x21x14    40kr/st
Grafit 35x21x14    45kr/st

Varmt välkomna på ett besök!

Vi har även  

murar, dekorsten, 

fontäner m.m.

I NY REGI

Tel 0303-74 98 70 • V. Industriområdet, ÄLVÄNGEN • www.blatunga.se

Öppettider: måndag - fredag 07-18, Lördag 09-13



RIDER R 214TC LIMITED EDITION
Enastående manöverförmåga, ergonomi och klipprestanda.  
Fullutrustad med extra stark motor och fyra lika stora hjul för maximalt grepp.  
Combi klippaggregat 94 cm • Briggs & Stratton Twin • 12 ,8 kW • 3100 v/min

29.995:-
Rek. cirkapris inkl. moms

I närmare 30 år har Husqvarna visat vägen när det gäller lättkörda 
och effektiva riders som garanterar ett perfekt klippresultat .  
Det f irar vi med ett enastående erbjudande i begränsad upplaga!

JUBILEUMSPRIS!

Utrymme för Åf-LOGO

Copyright © 2010 Husqvarna AB (publ). 
All rights reserved.

www.husqvarna.se

HUsqvarna 359  Robust såg i mellanklass för proffsbehov. Råstyrka och mångsidighet är 
dess främsta meriter. Låga vibrationer, långt serviceliv och ergonomisk design gör den till en favorit 
för många som jobbar i skogen.  59 cm3, 2.9 kW, 5.5 kg, 33–50 cm.

Erbjudandet gäller t o m xxxxxxxxxxx. Ord. pris inkl. moms 6.995:–

Kraftfull såg  
till kraftigt sänkt pris.

Nu endast 

4.995:-
Begränsat antal.

Julklappstips      

SåghJälm 445:-
SåghJälm m. Fm-radio  1.095:-

(Ord. Ca-pris 645:-/1.490.- )

kombidunk  
295:-

(Ord. Ca-pris 495.- )

VErkTYgSbälTE 
1.095:-

(Ord. Ca-pris 1.495.- )

huSqVarna  
handSkar  
från 125:- SågSkYddSbYxor 

från 995:-

FilSET 
150:-

(Ord. Ca-pris 200.- )

Ring 0303-74 86 11 eller besök oss på Göteborgsvägen 94 i Älvängen

  

Penséer

29:90
10-pack

  

Luktpion

89:-

  

Penséer
10-pack

  

Sarah Bernhardt

  

Penséer

29:90
10-pack

  

Ölandstok

69:-
vita

 

 Penséer
 

 

Häckthuja

49:90
100cm  !!

200 cm - 298kr

Jätteblåbär
Rejäla plantor

99:-
Penséer

29:90
10-pack

Plantjord

100:-

    

5 x 50 liter !!

Penséer

29:90
10-pack

Täckbark

99:-

    

3 x 50 liter

  

Penséer
10-pack

  

Tomatplantor
Stort sortiment

29:90
  

Mån-Fre 10-18  Lör 9-15  Sön 11-15 Maskingatan 1, Rollsbo   0303-94131    www.kungalvsgardencenter.se
Välkommen till ett av Västsveriges största gardencenter!
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NÖDINGE. Under den här 
veckan uppmärksammas cy-
klister vid de fem pendelsta-

tionerna, från Surte i söder 
till Älvängen i norr, genom 
att personal från Ale kom-
mun delar ut så kallade belö-
ningspåsar.

– Det var väldigt uppskat-
tat i fjol. Vi vill uppmuntra 
de invånare som tar cykeln 
till pendeln, säger Caroline 
Rundlöf, energi- och kli-
matrådgivare i Ale kommun.

På lördag, den 18 april, 
firas ”Cykelns dag” på Ale 
Torg då det erbjuds gratis 
cykelservice och cykeltips-
promenad med fina priser i 
potten.

– Vi demonstrerar också 
en vikcykel och en elcykel. 
Dessa cykeltyper har blivit 
väldigt populärt bland pend-
lare, säger Caroline Rundlöf.

I samband med Cykelns 
dag invigs också en ny fast 
cykelpump vid pendeltågsta-
tionen i Nödinge. En likadan 
pump ska också installeras i 
Älvängen.

– Vi ser att cyklandet ökar 
i flera av våra orter och då 
tycker vi att cykelpumpar på 
strategiska platser utgör en 
bra service, säger miljöpla-
nerare Annika Friberg.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. Lördagen den 
18 april är det åter dags 
att byta kläder.

Naturskyddsförening-
en arrangerar ”Sveriges 
största Klädbytardag”.

Ale Kulturrum i 
Nödinge utgör platsen 
för det lokala arrange-
manget. 

Miljövänliga Dagen firas en 
lördag i april varje år. För 
sjätte året är temat ”Sveriges 
största Klädbytardag.” Tan-
ken är att uppmana till vår-
städning bland miljöovanor. 
Naturskyddsföreningen vill 
visa hur en enkel handling 
på individnivå kan bidra till 
konkreta miljölättnader när 
många gör samma sak. 

Att förlänga livet på klä-
derna inne-
bär en stor 
vinst för 
miljön och 
sparar sto-
ra mängder 
vatten, ener-
gi och kemi-
kalier.

– Genom 
att delta i 
vår klädby-
tardag kan 
man förnya 
sin garderob 
till våren 
och samti-
digt göra en 
insats för 
miljön. Det 
är roligt och 
d e s s u t o m 
helt gratis, 
säger Mo-
nica Svens-

son, på Naturskyddsfören-
ingen i Ale. 

Alla alebor uppmanas att 
rensa i garderoben, ta med 
max fem fina plagg och kom-
ma till Klädbytardagen. Här 
kan man byta dem mot något 
annat som förnyar gardero-
ben. 

Trots fulla garderober fort-
sätter svenskarna att shoppa 
kläder. I genomsnitt köper vi 
15-20 kilo kläder och textil 
varje år. 

– Miljön drabbas samti-
digt hårt genom att det går åt 
mycket vatten, kemikalier och 

energi både vid odlingen av 
bomull och vid tillverkningen 
av kläder. För att odla bomull 
och tillverka tyg till ett par 
vanliga jeans går det till åt cir-
ka 10 000 liter vatten, avslutar 
Monica Svensson. 

JONAS ANDERSSON

Caroline Rundlöf, energi- och klimatrådgivare i Ale kommun, 
med en vikcykel som kommer att demonstreras på Cykelns dag 
på Ale Torg nu på lördag.

Cykeldag 
på Ale Torg

Klädbytardag ger 
plaggen längre liv

KLÄDBYTARDAGEN

Klädbytardagen i Ale är ett 
av många klädbyten som 
anordnas i landet. 2014 
deltog 11 400 personer i 
”Sveriges största Klädbytar-
dag” och bytte cirka 32 000 
plagg med varandra. 
Genom att öka livslängden 
från 2,2 år som är genom-
snitt för ett plagg med 
9 månader minskar man 
klimatpåverkan med 27 
procent och vattenanvänd-
ningen med 33 procent. 
Klädbytet är ett av flera sätt 
att låta kläderna leva länge. 
Laga, ändra och skänka till 
insamling är andra miljös-
marta tips.

På lördag arrangeras Klädbytardagen i Ale Kulturrum.

  Tel 0303-749220 • www.thunbergs.com

Blåbär, Hallon, Potatis
Tomater, Äpplen...

Perenner, Buskar,  
Blommor, Jord & Gödsel

Välkomna!

Plantera nu!
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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:-

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

EXTRA SÖNDAGSÖPPET KL 11-14

ÄLVÄNGENS CYKEL

ECORIDE ELCYKEL 3-VXL AMBASSADÖR

Vårt pris

Vårt pris

12499:-

3299:-

Alu-ram, 3-vxl med fot-
broms, 26” eller 28” hjul.
Motor: Borstlös motor,  
250 Watt, 36 Volt.
Batteri: Litium-jon,  
36 Volt, 10Ah. Godkänt lås.
Rek pris 13499:-

Från ca 120cm lång.
3-vxl shimano, alu-ram, 
fjädrande framgaffel.
Färger: matt orange,  
matt svart och matt lime.
Rek pris 3995:-

Se fler erbjudanden på www.alvangenscykel.se

20” CRESCENT NARRE 3-VXL 2015



EKO-VAROR!
PÅ 329

Spana efter förstoringsglaset i butiken.

Gymnasiegatan 8. Tel: 0303–150 00
www.maxikungalv.se

ÖPPET ALLA DAGAR

7–22



Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...

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

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

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

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

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

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

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

Försäljning & service
Nyckeltillverkning

0303-74 86 11

AUKTORISERD 
MAN-VERKSTAD

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

PERSONBILAR • LASTBILAR • SLÄPVAGNAR • TRAILERS

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

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

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

Titta gärna in i vår välsorterade VVS-butik

Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leveranser

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

Bilverkstad

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

Nödinge Rödjansväg 2, Tel. 0303-350 990

Öppet Lördag 9.00-15.00, Söndag 11.00-15.00

SKEPPLANDA

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

Nödinge Rödjansväg 2, Tel. 0303-350 990

Öppet Lördag 9.00-15.00, Söndag 11.00-15.00

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

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

2:a på besiktningen?
Vi reparerar och ombesiktigar

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
Niclas 0303-74 66 57

Efterkontroll 
bilprovning 2:or

5598/01
ISO/IEC 17020 (B)

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leveranser

Vi harBildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

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

www.mecaalvangen.se

Bygg & Interiör Ale AB
0706-561327

www.biaab.se

- Vi hjälper dig med lösvirkeshus
och monteringshus.

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

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

VOLVO NÄRSERVICE ALE

Allt inom byggnAds-
plåtslAgeri!

Vi hjälper dig även med rotavdraget

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

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

snickeri - måleri - murning

Ring 0705-522377
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NÖDINGE. Ale utveck-
lar medborgardialogen 
tillsammans med Ghanzi 
district i Botswana.

Trots att förutsätt-
ningarna ser olika ut 
finns det mycket ge-
mensamt.

– Det mest grundläg-
gande är vårt gemen-
samma behov av en 
förbättrad dialog mellan 
kommunen och de 
boende. Hur den ska se 
ut och fungera har vi 
mycket att lära av var-
andra, säger Joachim 
Wever, utvecklingsstra-
teg i Ale.

ICLD, Sida, har beviljat Ale 
kommun 1,5 miljoner kro-
nor i ett utbytesprojekt med 
Ghanzi distric i Botswana. 
Syftet är att gemensamt ut-
veckla medborgardialogen 
och förtydliga principerna 
för hur den ska verka. 

– I demokratiska länder 
är dialogen självklar, men 
inte ens vi i Sverige har 
några klara principer för 
medborgardialogen. Nu vill 
vi gemensamt med Ghanzi 
fastställa vad som ska gälla. I 
vilka frågor ska det föras en 
dialog med invånarna och i 
vilket skede av processen ska 
samtalen föras? Ska det vara 
fysiska möten eller ska det 
ske digitalt? Detta är frågor 
som Ale och Ghanzi delar 
och som vi båda har behov 
av att besvara, säger Joachim 
Wever.

En delegation från Ale 
kommun gästade för en tid 
sedan Ghanzi. Deras störs-
ta utmaning i demokrati-
utvecklingen är språkpro-
blematiken. Framför allt 
byborna talar inte de offi-
ciella språken, vilket gör att 
dialogen blir svår att föra. 

– Vi gjorde besök i för-
skolan, grundskolan och 
gymnasiet. Hur språkförut-
sättningarna ser ut i skolan 
avgör vilka insatser som be-
hövs på lång sikt för att stär-
ka demokratin och bredda 

dialogen. När Ghanzis re-
presentanter gästar Ale kom-
mer vi att fokusera på vuxen-
utbildningen. Vi tror att de 
har mycket att lära av våra 
studieförbund. Kunskaps-
inlärning via studiecirk-
lar kan vara något för våra 
botswanska vänner, menar 
Joachim Wever.

Pilotprojekt
Ale kommun har ett pilot-
projekt i processen att ut-
veckla medborgardialogen. 
Det handlar om att engagera 
aleborna i arbetet med den 
fördjupade översiktsplanen i 
Nödinge. 

– Detta kommer vi se-
dan att utvärdera och dra 
lärdomar av. I ett mycket 
tidigt skede får alla chansen 
att tycka till och lämna syn-
punkter på hur nya Nödinge 
ska utvecklas. Ett liknande 
arbete ska också göras i Äl-
vängen, berättar Joachim 
Wever.

Kommunful lmäkt iges 
ordförande, Inga Lill An-
dersson (S) och vice, Jan 
Skog (M), fanns med på be-
söket i Botswana.

– Det är fascinerande att 
se hur lika vi trots allt tänker 
och att vi många gånger står 
inför samma utmaningar. Vi 
var absolut inte bara där för 
att tycka till, utan det är ett 
ömsesidigt utbyte. Vi har 
ett gemensamt behov av att 
utveckla dialogen med med-
borgarna på alla nivåer, säger 
Inga-Lill.

– Faktum är att de många 
gånger ligger längre fram än 
oss. Att de talar så många 
olika språk är självfallet ett 
stort problem, men med rätt 
kartläggning och utbildning 
går det att hitta former för 
en bra dialog även i Ghanzi, 
menar Jan.

I Botswana finns det fler 
utmaningar som måste antas 
och som mycket väl kan be-
kämpas genom en förbättrad 
dialog och utvecklad demo-
krati.

– Arbetslösheten ute i by-
arna och ett ökat drogmiss-

bruk hänger säkert ihop. I 
det drogförebyggande ar-
betet har vi absolut mycket 
att bidra med, säger Håkan 
Spång, administrativ chef 
i Ale som också var med i 
Ghanzi.

Ett annat stort orosmoln – 
och som kan vara en konse-
kvens av språkproblematiken 
i landet – är att många inte 
går färdigt skolan.

Många avhopp
– Över 300 elever hoppar av 
skolan varje år, vilket under-
stryker vidden av problemet. 
Jag tror därför att det är 
mycket klokt att vi fokuserar 
på att analysera förutsätt-
ningarna i skolan och genom 
att lösa språkproblematiken 
skapas en bättre grund för en 
förbättrad medborgardialog 
i framtiden., säger Joachim 
Wever.

Vad kan då Ale kom-
mun lära av Ghanzi i 
Botswana om medborgar-
dialog?

– De traditionella for-
merna, möten ute i byarna, 
fungerar väl. De träffas ofta 
och talar om små, nära frå-

gor. Det påminner om våra 
ortsutvecklingsmöten, men 
är ännu mer lokala.

ICLD-projektet  ska pågå 
i tre år.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Ale utvecklar medborgardialogen
tillsammans med Botswana

LILLA EDET. Den po-
litiska oppositionen 
i Lilla Edets kommun 
överklagar beslutet om 
ny skolorganisation, 
som nyligen fattades i 
Utbildningsnämnden. 

Beslutet innebär bland 
annat att byskolorna 
i Nygård, Hjärtum och 
Västerlanda läggs ned 
och att Tingbergssko-
lans högstadium över-
förs till Fuxernaskolan. 

I onsdags skickade opposi-
tionen (Centerpartiet, Mo-
deraterna, Miljöpartiet och 
Kristdemokraterna) in sin 

överklagan av Utbildnings-
nämndens beslut om ny 
skolorganisation till förvalt-
ningsrätten i Göteborg. 

– Nu hoppas vi på ett 
snabbt handläggande av 
överklagandet och självklart 
att det går vår väg. För mig 
är det självklart att beslut om 
den största förändringen av 
skolorganisationen i Lilla 
Edets kommun i modern tid 
ska fattas i kommunfullmäk-
tige. Allt annat är en skymf 
mot demokratin, säger op-
positionsrådet Julia Färjha-
ge (C).

JONAS ANDERSSON Oppositionsråd Julia Färjhage (C).

Oppositionen 
överklagar skolbeslut

KONTOR OCH LOKALER

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

Ring Nol Företagscenter 
där gemenskapen finns 

och där kontakter skapas.

Sitt inte 
hemma 

och tryck!

Ales delegation i Botswana. Inga-Lill Andersson (S), fullmäktiges ordförande, Håkan Spång, admi-
nistrativ chef, Jan Skog (M), fullmäktiges vice ordförande, Cecilia Seth, kommunsekreterare och 
Joachim Wever, utvecklingsstrateg i Ale. Ej med på bild kommunchef Björn Järbur.

Under sitt besök i Botswana fick Ales representanter besöka förskolan ”Paolo Zanichelli’s children’s home” i byn New Xade.



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

VILL DU SPELA FOTBOLL MED OSS
kom upp till Vimmervi IP

Vi har lag från pojkar och flickor födda 2008
när vi tränar och spelar ser du i kalendern på vår hemsida

-------------------------------------------------------
VECKANS MATCHER

18 APRIL LÖRDAG
09:30  NSK P04 möter Skepplanda BTK på Forsvallen
10:00  NSK P06 sammandrag i Aleserien på  Skarpe Nord 
15:45  NSK P02 möter Ahlafors IF/Nol IK på Sjövallen
16:15  NSK P01 möter Utbynäs SK på Gamlestadsvallen

19 APRIL SÖNDAG
13:00 NSK P04 möter Mölnlycke IF hemma på  Vimmervi
14:15 NSK F03/04 möter Hälsö BK hemma på Vimmervi
14:15 NSK A-lag möter Backa BK på Backavallen 

NÖDINGE– SÅ KLART
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FOTBOLL I ALE

Fre 17 april kl 18.30
Elon Arena
Nol – IF Warta 

Lör 18 april kl 13.00
Älvevi
Älvängen – Hermansby IF

Lör 18 april kl 14.00
Sjövallen
Ahlafors – Kungsbacka IF

Lör 18 april kl 15.00
Forsvallen
SBTK dam – Rävåsens IK

FOTBOLL

BASKET

Träningsmatch
Skepplanda BTK – Levene/Skogslund 
1-0 (0-0)
Mål: Linus Carlsson.

Träningsmatch
Ahlafors IF – Lunden ÖBK 4-2 (1-1)
Mål AIF: Jonathan Lindström 2, Moha 
Razek 2.

Division 5 A Göteborg
Mossens BK - Nol IK 2-3
Mål NIK: Anders Isaksson, Rahel Faraj, 
Filip Larsson.
Matchens kurrar: Anders Isaksson 3, 
Jonny Stenström 2, Simon Enyck 1.

Division 6 D Göteborg
Nödinge SK – Hermansby 7-2 (3-0)
Mål NSK: Niclas Petersson 6, Shpejtim Se-
fedini. Matchens kurrar: Niclas Petersson 
3, Vernes Krak 2, Dayvid Alkhoury 1.

Älvängens IK – Hälsö BK 4-3 (0-1)
Mål ÄIK: Niklas Pålsheden 2, Oskar 
Gärdéus, Niklas Ahlbom. 
Matchen spelades måndag kväll.

HU17
Partille - Ale Basket 65-45

SKEPPLANDA. Det stun-
dar återigen division 
fyra fotboll på Fors-
vallen för Skepplandas 
herrar.

Laget har förberett sig 
väl och kryddats med 
en trio från ÄIK.

Filiph Jonemark, 
Jonathan Franzén och 
Simon Liljeblad har alla 
bytt till den gulsvarta 
tröjan.

Levene/Skogslund som 
Skepplanda spelade bort i 

höstens kvalspel till division 
fyra stod också för mot-
ståndet i helgens genrep 
på Gläntevis för årstiden 
utmärkta gräsplan. SBTK 
lyckades vinna även den-
na gång. Linus Carlsson 
prickade in segermålet i 89:e 
minuten.

– Ett bra genrep sett med 
våra ögon. Vi bommade ty-
värr flera bra lägen, men 
släppte å andra sidan inte 
till något bakåt. Till sist fick 
vi ett välförtjänt segermål. 
Vi valde också att spara vår 
mittback Alexander An-
dersson som haft känning i 
sina ljumskar, säger tränare 
Jonas Andersson.

Tillbaka i fyran
Skepplanda som sedan ned-
flyttningen 2007 huserat i 
division fem är återigen till-
baka på en värdig nivå. För-
utsättningarna med en an-
läggning som erbjuder både 
konstgräs- och naturgräspla-
ner, eget gym med mera bor-
gar för att A-lagen ska kunna 
utmana på allvar. Årets trupp 
har spetsats med tre nyför-
värv från lokalkonkurrenten 
Älvängen. Filiph Jonemark, 
Jonathan Franzén och mål-
vakten Simon Liljeblad har 
alla anslutit till den satsande 

division fyra klubben.
– Det var ett tufft steg att 

ta. Jag är fostrad i Älvängen 
och har spelat i klubben hela 
livet. Jag har starka känslor 
för ÄIK och hoppas att det 
ska gå bra. Jag kände att det 
var dags för en ny utmaning 
och sporrades av att spela två 
division högre upp. Dessut-
om har jag många kompisar 
i laget, vilket också inspire-
rar, säger Filiph Jonemark 
som har fått spela både ute 
till vänster och höger i för-
svarslinjen.

Hur känns det inför 
premiären?

– Det är skönt att det änt-
ligen är dags. Vi har tränat 
på bra hela vintern och vå-
ren. Det känns som att vi är 
bra förberedda och satsning-
en är riktigt seriös. Vi får ett 
fantastiskt stöd från alla runt 
laget.

Vilka styrkor hittar vi i 
årets upplaga av SBTK?

– Vi är ett sammansvetsat 
gäng med en stark lagmoral. 
Truppens bredd imponerar 
på många sätt. Vi är korta 
och långa, snabba och starka. 
Tränarna har flera alternativ 
till varje position och det 
finns egenskaper på bänken 
som kan komma in och för-
ändra en matchbild. Vårt 

enda bekymmer är att laget 
är ungt och orutinerat. Det 
är få spelare som har spelat 
på den här nivån tidigare, sä-
ger Filiph Jonemark.

Kinna är en av seriefavo-
riterna i serien och väntar 
direkt i bortapremiären.

– Det är upp till bevis. Vi 
kommer säkert inte behöva 
vara bollförande i särskilt 
många matcher, utan det 
handlar om att organisera ett 
bra försvarsspel och ta vara 
på de chanser som dyker upp 
särskilt i samband med fasta 

situationer, säger Jonas An-
dersson till lokaltidningen. 

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

SKEPPLANDA. Med bara 
en förlust under fjolåret 
sprang Skepplanda  
BTK:s damer upp i divi-
sion ett.

Ett stort steg som 
laget förberett sig för 
genom träning fem 
gånger i veckan.

– Ingen ska kunna 
säga att vi inte har 
försökt, men det blir en 
stor utmaning att rädda 
nytt kontrakt, säger 
tränare Stig Persson.

Träningsfliten har varit im-
ponerande från Skepplanda 
BTK:s damers sida. Få lag i 
division ett kan jämföra sig i 
träningsmängd. Under janu-
ari och februari tränade laget 
upp till fem gånger i veckan. 
Nyckelspelarna Lotta Hil-
lebjer och Josefin Claesson 
har inte missat en enda. Det 
hade sannolikt inte Matilda 
Errind heller gjort om inte 
olyckan varit framme. För 
tre veckor sedan gick hälse-
nan och säsongen tog slut 
innan den ens börjat.

– Ett fruktansvärt hårt 
slag. Jag har aldrig sett hen-
ne bättre och luften gick ur 

oss ett tag, men tjejerna har 
kommit tillbaka starkt. Nu 
tänker vi inte mer på det, 
utan blickar framåt. När 
någon faller ifrån öppnas 
möjligheten för någon an-
nan. Matilda är 27 år och har 
klarat sig undan allvarligare 
skador fram till nu. Förr eller 
senare drabbas de flesta av en 
motgång, säger Stig Persson.

Skepplanda hoppades 
länge på att få några nyför-
värv, men när dessa uteblev 
fick fullt fokus istället läggas 
på de egna talangerna. Trup-
pen på 25 spelare har visat 
sig träningsvillig. Det är säl-
lan färre än 18 på plan.

– Engagemanget och 
inställningen finns där. Vi 
har satsat på att försöka bli 
lite skickligare än våra mot-
ståndare. Vi ska vara bekvä-
ma med bollen och kunna 
spela oss ur situationerna. 
När säsongen är över ska 
ingen kunna säga att vi inte 
har försökt. Ingen har tränat 
mer än oss i serien, det kan 
jag lova, understryker Pers-
son. 

Hur stora chanser har 
ni att greja nytt kontrakt i 
division ett?

– Svårt att säga. Vi behöver 

nog ha marginalerna på vår 
sida och slippa fler skador. 
Vår centrallinje är stark och 
rutinerad, sen gäller det att 
våra unga talanger fortsätter 
att utvecklas i rätt riktning. 
Samtidigt hänger mycket på 
hur bra våra motståndare är. 
Vi har både vunnit och för-
lorat i träningsmatcher mot 
division ett motstånd. Jag vet 
inte riktigt hur vi står oss i 
konkurrensen.

Efter skadan på Matilda 
Errind har Skepplanda änd-
rat spelsystem till 4-3-3, där 
får Lotta Hillebjer på mit-
tenmitt en viktig roll, liksom 
Josefin Claesson som släpan-
de anfallare bakom Sandra 
Augustsson – en avslutare 
av rang.

– Sandra har öst in mål 
på träningsmatcherna. Förra 
året spelade hon mest mitt-
back, men i ettan kommer 
vi att behöva hennes kraft i 
anfallet. 

Årets enda nyförvärv är 
målvakten Isabella Svens-
son från Holmalund.

Premiären spelas på Fors-
vallen och Rävåsens IK står 
för motståndet.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Sandra Augustsson får i år ta klivet upp i anfallet, ett steg hon 
knappast har något emot.

– Har tränat mer än något annat lag
SBTK:s damer redo för ettan

SKEPPLANDA BTK DAMER

Division 1 norra Götaland
Tränare: Stig Persson
Nyförvärv: Isabella Svensson, 
målvakt från Holmalund. 
Förluster: Matilda Errind, ska-
dad, Amanda Errind, gravid, 
båda är borta hela säsongen. 
Nyckelspelare: Sandra 

Alvenby, Lotta Hillebjer, 
Josefin Claesson och Sandra 
Augustsson.
Seriefavoriter: Holmalunds IF, 
Skövde KIK och IK Rössö.
Målsättning: Rädda nytt 
kontrakt.

SKEPPLANDA BTK

Div 4 Västergötland södra
Tränare: Jonas Andersson
Nyförvärv: Jonathan Fran-
zén, Simon Liljeblad, Filiph 
Jonemark, Älvängens IK, 
Rasmus Johansson, Nol IK.
Förluster: Marcus Samu-
elsson, Ahlafors IF, Mikael 
Maliniemi, slutat.
Nycklar till framgång: Ett 
starkt kollektiv utan fixstjär-
nor med ett solitt försvars-
spel.
Seriefavoriter: Kinna och 
Gerdsken.
Målsättning: Hänga kvar och 
etablera sig i fyran.

ÄIK-TRIO

Jonathan Franzén, 19, 
anfallare, med överskottsen-
ergi och näsa för mål.
Simon Liljeblad, 20, mål-
vakt, med reflexer som få.
Filiph Jonemark, 21, ytter-
back som gärna går med 
framåt.

Nyförvärv från ÄIK. Filiph Jonemark, Jonathan Franzén och 
Simon Liljeblad har alla tre anslutit till sina kompisar i Skepp-
landa BTK. Alla har dessutom lyckats spela in sig i laget som på 
lördag är tillbaka i division fyra för första gången på åtta år.

FO
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SO
N– Börjar borta mot Kinna IF

ÄIK-trio lyfter 
SBTK i fyran

I söndags startade divi-
sion 3 i dressyr för ponny 
på Eds Ryttarsällskap. 
Kattlebergs Ryttarförening 
deltog med ett lag i allians 
med Nygårds Ryttarför-
ening. Laget placerade 
sig på andraplats av åtta 
lag. Laget bestod av Ebba 
Gustafsson/ET Radicle, 
Emma Charlesson/Shelly 
3, Elin Gustafson/Cathay 
Pacific samt Mathilda 
Wheeler/Rocky 978.

Premiär
i dressyr
för ponny
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ALAFORS. Genrepet gick 
av bara farten.

På lördag stundar 
premiär hemma mot 
Kungsbacka.

I Ahlafors IF råder op-
timism och framtidstro.

Årsfärske tränaren, tidigare 
spelaren, Michel Berndts-
son-Gonzales, såg till att 
skaffa ett laddat genrep mot 
klubben han tränat under de 

två senaste säsongerna, Lun-
den ÖBK. Göteborgarna har 
haft en jobbig försäsong och 
truppen är ”skadeskjuten” 
och stort ansvar vilar nu 
på en grupp unga spelare. 
Dessa kunde inte mäta kraft 
med ett hungrigt Ahlafors IF 
på Svenska Stenhus Arena i 
lördags. Moha Razek gav 
hemmalaget ledningen med 
1-0 på straff efter en halv-
timme. Gästerna kvitterade, 
men detta var dagen när Jo-
nathan Lindström visade 
prov på fina fötter och en 
exeptionell speluppfattning. 
Från långt håll chipade han 
in 2-1 över en felplacerad 
målvakt och likadant direkt 
på avspel efteråt. En sten-
hård lyra från halva plan 
seglade in bakom gästernas 
keeper.

– Två fantastiska presta-
tioner. Enormt skickligt att 
göra det en gång, att sedan 
dra till bollen från halva plan 
och sätta en till är magnifikt, 
menar tränare Gonzales.

Han förfogar över ett 
unikt spelarmaterial, där 
konkurrensen är utbredd 
– särskilt på mittfältet. I 
genrepet fick Johan Elving 
och Jonathan Lindström 
kampera ihop framför spel-

fördelaren Kalle Hamfeldt. 
Sebastian Hollstein låg ute 
till vänster och pigge Jes-
per Johannesson till höger. 
Moha Razek jagade ensam 
på topp.

Är detta en tänkt 
startuppställning?

– Vi börjar närma oss, 
men jag funderar fortfaran-
de på ett par positioner. Det 
är konkurrens om platserna 
och mycket som spelar in, 
inte minst dagsformen. Vi 
har en bra trupp med många 
alternativ, säger Gonzales.

Vilka svar fick du i 
genrepet?

– Att vi stundtals trillar 
boll riktigt bra, men att vi 
också har en tendens att bli 
bekväma och då kommer 
misstagen. Vi slarvar i pass-
ningsspelet och är emellanåt 
väldigt tama i eget straff-
område. Det måste vi jobba 
bort. Det som gladde mig 
var att vi producerade fram-
åt.

På lördag sparkar årets 
division tre fotboll igång. 
Till Svenska Stenhus Arena 
kommer Kungsbacka. Ett 
premiärmotstånd som Gon-
zales uppskattar.

– Jag har bra koll på dem 
och min bedömning är att vi 

ska vinna. Det är dessutom 
viktigt att vi kommer rätt in 
i serien och får en bra start. 
Ska vi vara med där uppe så 
kan vi inte lämna något han-
dikapp. 

På målvaktsposten ser det 
i år ut att bli ett skifte. Mar-
kus Samuelsson är tillbaka 
efter en utflykt till Skepplan-
da BTK. Tidigare ordinarie 
burväktaren Andreas Skån-

berg har inte möjlighet att 
träna lika mycket som tidi-
gare, men är med så mycket 
han kan och orkar.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

NÖDINGE. Nyförvärvet 
Niclas Petersson hittade 
rätt sex gånger i Nö-
dinges premiär.

Dessvärre ser han re-
dan ut att vara förlorad.

– Niklas har fått jobb 
utomlands, en risk vi 
kalkylerat med, men 
visst är det tråkigt, 
suckar årsfärske träna-
ren Wshyar Kotani.

Nödinge premiärspelade 
på Vimmervi IP under sön-
dagskvällen. Efter de inle-
dande 45 minuterna hade 
Hermansby fått vittja nätet 
tre gånger. Samtliga mål 
inprickade av hemvändaren 
Niclas Petersson.

– Vi spelade som vi kom-
mit överens om och alla tog 
verkligen i. Inställningen 
var hundraprocentig. När 
vi dessutom har en anfallare 
som Niclas är det inte svårt 

att spela fotboll, menar Ws-
hyar Kotalni.

Hemmalaget fortsatte 
målskyttet direkt i andra 
halvlek, Peterssons fjärde 
raka fullträff. Nödinge som 
spelade med en uppställning 
likt 4-2-3-1 släppte ingen 
över bron denna afton. Her-
mansbys reducering gav inte 
ens tillfälligt syre, Shpejtim 
Sefedini drygade ut led-
ningen till 5-1 när blott tio 
minuter avverkats av den an-

dra halvleken.
– Vi var vassa framåt idag, 

men samtidigt måste vi er-
känna att Hermansby inte 
imponerade. Deras presta-
tion var sämre än förväntat, 
säger Wshyar som också in-
gick i startelvan.

Niclas Petersson som ef-
ter spel i Kärra och studier 
i USA och spel var planens 
främste aktör. Sex mål fick 
hemmapubliken att dröm-
ma, men redan nu kan lo-

kaltidningen bidra med ett 
bryskt uppvaknande. Pre-
miären kan bli Niclas enda 
framträdande på Vimmervi.

– Tyvärr, har han redan 
fått jobb i Dubai. Han är i 
resebranschen, så vi visste att 
det fanns en risk att förlora 
honom. Nu hoppas vi istället 
att han kan få semester och 
möjlighet att komma hem la-
gom till några av våra match-
er. Vi får se, drömma får man 
ju, avslutar Wshyar Kotani.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Ett genrep som bådar gott

Träningsmatch
Ahlafors IF – Lunden ÖBK 4-2 (1-1)

FOTBOLL

Division 6 D Göteborg
Nödinge SK – Hermansby 7-2 (3-0)

FOTBOLL

AHLAFORS IF

Div 3 nordvästra Götaland
Tränare: Michel Berndts-
son-Gonzales
Nyförvärv: Kalle Hamfeldt, 
Nödinge, Sebastian Bråte, 
lån Qviding, Tobias Bratt, 
Örgryte IS, Moha Razek, As-
syriska, Markus Samuelsson, 
Skepplanda BTK.
Förluster: Sebastian Johans-
son, slutat, 
Seriefavoriter: Åmål kom-
mer från tvåan och har fått 
bra nyförvärv.
Målsättning: ”Bättre än i fjol 
och vara med bland de fem”.

Jesper Johannesson har slagit sig in i laget ute till höger. Med pigga ben utmanade han i genrepet 
och förorsakade bland annat en straff.

Wshyar Kotani, spelande trä-
nare i Nödinge SK, kunde 
glädja sig åt tre friska poäng i 
premiären.

NSK inledde med målfest

GÖTEBORG. Efter tolv år 
i sexan är Nol IK tillbaka 
i division fem.

Den 17 matcher långa 
raden av förlustfria 
matcher drygades ut i 
fredags.

Borta mot Mossens BK 
nickade Anders Isaks-
son hem tre poäng till 
Nol.

Det blev en lyckad åter-
komst för nolarna. Klivet 
upp i division fem såg inte 
ut att beröra dem nämnvärt. 
Det var förvisso hemmalaget 
som anförde tonen och satt 
i förarsätet, men när doma-
ren blåste eld upphör hade 
gästerna tagit sig förbi även 
i målprotokollet. Segermålet 
knoppade mittbacken An-
ders Isaksson in när knappt 
tio minuter återstod av pre-

miären.
– Vi behöver inte be om 

ursäkt för poängen. Jag tyck-
er det är två jämna lag som 
möts, men sett över 90 mi-
nuter är vi lite bättre, sum-
merade evige noltränaren 
Peter Karlsson.

Mossen tog ledningen ti-
digt och det skulle dröja till 
tre minuter före pausvilan 
innan Rahel Faraj kvittera-
de. Axel Sandqvist gjorde 
sitt andra mål för kvällen när 
han på nytt gav hemmalaget 
ledningen i upptakten av an-
dra halvlek. Denna gång lät 
kvitteringen inte vänta lika 
länge. Högerbacken Filip 
Larsson satte 2-2 i matchmi-
nut 58. Nol som hade Raied 
Juma, Jesper Garvetti och 
nyförvärvet Robin Lars-
son avstängda ställde upp 
med ett nytt mittbackspar i 
Simon Enyck och Anders 
Isaksson.

– Inga dåliga ersättare! De 
löste uppdraget galant. Isak 

är kung i luften och resolut 
över hela plan. Att vi kan 
vinna borta mot Mossen, 
trots tre tunga avbräck visar 
på vilken fantastisk bredd vi 
har i år, menade Karlsson 
som samtidigt kunde konsta-
tera att bättre blir det.

– Ja, nu kommer Niclas 
Elving hem och vill spela 
med oss. Det är ett hyggligt 
tillskott, men vi får se i vil-
ken form han är i. Hur som 
helst är det kul att han vill 
vara med. Han har fortfaran-
de uppdrag utomlands och 
är ingen vi räknar med under 
säsongen. Kommer han så 
kommer han.

Frågan är i så fall vem som 
får stå åt sidan för Niclas El-
ving som knappast kan vara 
fulltränad direkt… Ändrar 
Karlsson i ett vinnande lag? 
Det finns dessutom fler som 
knackar på dörren till star-
telvan. Philip Lundgren, 
ny från Ahlafors IF, kom in i 
paus och fick förtroendet på 
det centrala mittfältet.

– Han imponerade 
enormt. Spelar enkelt, klokt 
och kreativt. 

Warta gäster Nolängen på 
fredag och hemmagräset ska 
vara i spelbart skick.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– Och nu återvänder Niclas Elving
Nols segersvit fortsätter

Division 5 A Göteborg
Mossens BK - Nol IK 2-3

FOTBOLL

Philip Lundgren imponerade i ett segrande Nol IK. Peter Karls-
son har en bredare trupp än mycket länge.
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Matchvärd:

Div 1 Norra Götaland
LÖRDAG 18 APRIL 

KL 15.00
SBTK – RÄVÅSENS IK
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SURTE. På söndag star-
tar allvaret för Surte IS.

Premiären sker på 
Gamlestadsvallens 
konstgräs där Croatia 
Göteborg svarar för 
motståndet.

Med ny tränare och 
nytt spelsätt är frågan 
om SIS kan utmana 
topplagen i tabellen.

Fjolåret slutade med en fem-
teplats för Surte IS i division 
7C Göteborg. Inför den här 
säsongen har flera duktiga 
spelare lämnat laget, men 
ett par intressanta nyförvärv 
finns också att notera. Mar-
co Pusterli är ny tränare 
för laget efter Christofer 
Küchler som fortsätter som 
spelare.

– Vi har haft en försä-
song med bra träningar där 

vi fokuserat på kondition 
och spelförståelse, förklarar 
Marco Pusterli.

Hur har det sett ut på 
träningsmatcherna?

– Vi har mött tufft mot-
stånd i varje träningsmatch 
och dessvärre inte lyckats 
vinna någon ännu.

Målsättningen för fot-
bollsåret 2015?

– Fokus i år kommer att 
ligga på att lära sig vårt nya 
spelsätt och ständigt förbätt-
ra oss under säsongens gång, 
så får vi se hur långt det räck-
er, avslutar Marco Pusterli.

JONAS ANDERSSON

ALE. På lördag blir det 
rallyfest.

Anmälningarna till 
Alekixen har strömmat 
in.

– Det blir 110 delta-
gare till start, förklarar 
Leif Kärnede i Älvbyg-
dens MK.

Det är ÄMK tillsammans 
med GMF som står som 
värd för lördagens arrange-
mang. Aleknixen är ett ren-
odlat grusrally med två olika 
sträckor som körs två gånger.

– En liten mindre tävling, 
men intresset har varit stort, 
säger Leif Kärnede.

Exakt var sträckorna är 
belägna vill tävlingsledning-
en inte avslöja, det blir en 
överraskning för förarna på 
lördagsmorgonen.

– I rallykretsar är det kän-
da vägar.

Ett 90-tal funktionärer 

kommer att vara engagera-
de. Tudorområdet utgör det 
så kallade högkvarteret med 
kontor och kafeteria i Fol-
kets Hus. 

– Vi hoppas naturligtvis 
på en god publiktillström-
ning. Av hemmaåkarna kan 
nämnas Magnus Johans-

son, Marcus Börjesson och 
Ulf Grolander. Vi har även 
några duktiga ungdomar 
som ställer upp i ekonomi-
klassen. Jag tänker på Jonas 
Helgesson och Erik Wik-
lund, avslutar Leif Kärnede.

JONAS ANDERSSON

NYGÅRD. Truppen är 
både breddare och bätt-
re än på många år.

Tongångarna på Alevi 
är optimistiska inför 
årets säsong.

– Naturligtvis siktar vi 
på att slåss om serie-
segern, säger Peter Jo-
hansson i ledarstaben.

Det är inte bara på spelar-
fronten som Lödöse/Nygård 
har förstärkt. Organisatio-
nen runt laget har också 
spetsats till.

– Vi har fått in Roger 
Brunberg som är med och 
bistår Thomas Abelsson. 
Även Joakim Lorentzon 
finns med i ledningen runt 
A-laget medan Joakim 
Jönsson och jag har hand 
om reservlaget, berättar Pe-
ter Johansson.

Inte mindre än nio nya 

spelare har checkat in i 
LNIK:s omklädningsrum i 
år och det var länge sedan 
som förväntningarna var så 
högt uppskruvade som de är 
nu.

– Förut har det varit 8-9 
man på träningarna. Hittills 
i år har vi inte varit under 20 
spelare. Det är ett härligt go, 
förklarar Peter Johansson.

– Vi har en bra A-trupp 
och dessutom många duktiga 
juniorer som står och knack-
ar på dörren. Det ser intres-
sant ut.

Lödöse/Nygård inle-
der seriespelet hemma mot 
Wargöns IK nu på fredag. 
Förhoppningen är att kunna 
spela matchen på Alevi, men 
Strömsvallens konstgräs ut-
gör reservplan.

– Jag har inte koll på våra 
motståndare i serien. Det jag 
har hört är att Hjärtum ska 
ha ett bra lag och att Upp-

LAHOLM. I lördags var det 
dags för årets första voltige-
tävling för våra fina voltigö-
rer i kommunen.  Det var 
mycket nerver hos tjejerna, 
så mycket att de under upp-
värmningen gled av hästen 
vid ett par tillfällen, men väl 
inne på banan samlade de 
sig och klarade sitt program 
utan fler missöden.

Ale Jennylunds Ridklubb 
ställde upp med ett lag 
och två individuella. Laget 
tävlade mot nio andra lag 
och kämpade till sig en 
femteplats med totalpoäng-
en 5,5595. Laget som vann 
hade 5,909. I laget ingick 
Rebecka Zackrisson, Ali-
cia Pinzani, Keije Persson 
och Allegra Pinzani.

Rebecka Zackrisson 
och Keije Persson tävlade 
även individuellt för första 

gången. I motstånd mot 
tio deltagare kom Rebecka 
på en tredjeplats (poäng-
en 6,10825) och Keije på 

en fjärdeplats (poängen 
6,00875). Tävlingen ägde 
rum på Caprifolens Rid-
klubb i Stackarp, Laholm.

Ale Jennylunds Ridklubb blev femma i lagtävlingen i voltige 
som avgjordes på Caprifolens Ridklubb i Stackarp.

Nerver, markkänning och glädje på årets första tävling

SURTE IS 

Division: 7C Göteborg.
Tränare: Marco Pusterli.
Nyförvärv: Amir Alisic, FC 
Bosna, Gus LaBrosse, Toni 
Pemaj, Marko Kontio.
Förluster: Christopher 
Wilhelmsson, BK Wobbler, 
Christian Larsson, Skepplan-
da BTK, Markus Lermalm, 
Solväders FC, Alexander 
Lines, Gothenburg Celtic FC, 
Robin Larsson Nol IK.

Kan Surte IS
hota topplagen?

Christofer Küchler, med ett 
förflutet i Skepplanda BTK, 
blir en av Surte IS nyckelspe-
lare den här säsongen.
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Aleknixen på lördag

Marcus Börjesson är ett av hemmahoppen när Aleknixen avgörs 
på lördag.
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Jimmy Lidén från Alvhems IK är en av nio nya spelare i Lödöse/
Nygård inför den här säsongen.
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– Truppen starkare än på länge
Nu är det go i LNIK

LÖDÖSE/NYGÅRD IK

Serie: Division 6 Trollhättan.
Tränare: Thomas Abelsson, 
Roger Brunberg.
Nyförvärv: Rasmus Ydal, 
FC Trollhättan, Jimmy 
Lidén, Alvhems IK, Martin 
Karlsson, do, Christian 
Andersson, Göta BK, Filip 
Kannerholt, Edet FK, Erik 
Linde, do, Andres Morten-
sen, Erik Wärmé, Edet FK, 
Filip Wärmé.
Förluster: Peter Eriksson, 
Nol IK.
Målsättning: Vinna serien.
Premiär: Wargöns IK, fredag 
17 april.

härad siktar på att vara med 
i toppen. 

Vad talar för LNIK?
– Det är en helt annan 

inställning i år än vad vi har 
upplevt de senaste säsonger-
na. Killarna vill och det av-
speglar sig på träningar och 
matcher. Det har sett bra ut 
under försäsongen.

Lödöse/Nygård har top-
pat publikligan flera år trots 
att de sportsliga framgång-

arna har uteblivit. Säsongen 
2015 är ambitionen att locka 
ännu fler åskådare och sam-
tidigt knipa förstaplatsen i 
division 6 Trollhättan.

JONAS ANDERSSON

vs
KUNGSBACKA IF

Lördag 18 april kl 14.00
SJÖVALLEN

SVENSKA STENHUS ARENA

AHLAFORS IF
1913 2015

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF
Division 3 NV Götaland

Matchvärd
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NÖDINGE. – Jag an-
mälde mig frivilligt, 
uppdraget är som gjort 
för mig, säger Jordan 
Lindedeahl.

– Jag gillar att stå 
inför folk och älskar 
att bjuda på mig själv, 
säger Bella Nordin.

Festivalborg 2015 har 
två laddade konferenci-
erer som trots att de gör 
debut inte visar några 
tendenser till scen-
skräck.

Med ett digert program av 
artister, såväl kända som 
mindre bekanta, lanseras 
årets stora ungdomsarrange-
mang, Festivalborg. Ungdo-
marnas delaktighet är total. 
Det är de som planerar, bo-
kar artister, tar hand om ar-
tister och genomför arrang-
emanget. Hedersuppdraget 
är självfallet att få agera kon-
ferencier och lotsa publiken 
genom kvällen. I år föll valet 
på Jordan Lindedahl, 17, och 
Bella Nordin, 13. 

– Det ska bli skitkul. Vi 
har inte hunnit planera nå-
got än, men det är lugnt. Jag 
gillar det här, säger Jordan 
självsäkert.

Bella, som samtidigt får 
uppleva sitt första Festival-
borg, tvekar inte heller och 
att publiken kommer att vara 

minst 500 räds hon inte.
– Jag gillar att prata och 

vi kommer att förbereda oss 
noga, så vi vet vad vi ska säga. 

Hur är en bra konferen-
cier?

– Det är en person som 
publiken tycker om och som 
får dem att skratta och trivas. 
Svårare än så är det inte, sva-
rar Bella.

Att det blir ett lyckat Fes-
tivalborg 2015 tvivlar det 
inte på. Båda är nöjda med 
programmet. JTR från me-

lodifestivalen, Lani Mo och 
Vic Vem är några av de mest 
kända dragplåstrena, men 
Jordan har en egen favorit.

– Jag säger Amanda, det 
är en av mina bästa vänner 
och hon kommer vara bäst 
på scen.

Bella däremot säger Lani 
Mo. 

– Jag gillar musiken och 
hans texter.

Tillsammans med fritids-
ledarna kommer Bella och 
Jordan att diskutera uppläg-
get. De har inga konkreta 
planer på hur de ska agera.

– Vi har knappt träffats 

innan, men det löser sig. 
Jag tror det finns en del som 
både har synpunkter och 
idéer om vad vi ska göra på 
scen, säger Bella.

Biljettförsäljningen är i 
full gång och årets konferen-
cierer tror på fullt hus.

– Det här är det största 
som händer på hela året och 
det är en riktigt bra grej. Det 
här blir mitt fjärde Festival-
borg och jag tror att det blir 
det bästa någonsin, avslutar 
Jordan.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Weekend i Jönköping
3 dagar vid Vä� ern, Småland

Clarion Collection Hotel Victoria 
Hotellet ligger i hjärtat av Jönköping nere 
vid Vätterns blanka spegel, 250 meter 
från Centralstationen och med shopping 
och restauranger alldeles runt hörnet. 

Pris per person i dubbelrum 

1.049:-
Pris utan reskod 1.199:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 2 x kaffe med hembakat
• 2 x lätt kvällsbuffé
•  Fri Wi-Fi

Hotel Victoria

3 nätter 1.549:- 

Ankomst: Fredagar och 
lördagar t.o.m. 6/6, samt 
valfri Kristi himmelsfärd 
13-16/5, pingst 21-23/5 
och 14/6-14/8 2015.   

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

Betagen av Bretagne
6 dagar i Lannion, Frankrike
 Hotel Arcadia
Bretagne i Frankrike är för många 
förknippat med stora sandstränder 
mellan branta klippor som stupar 
ner i havet, och små pittoreska 
byar med atmosfär från gamla 
tider. Idylliska fiskelägen och den 
lokala traditionen kan tillsammans 
erbjuda kulinariska upplevelser av 
havets läckerheter. Besök t.ex. den 
lilla kustbyn Saint-Michel-en Grève 
(15 km) där ebb och flod varje dag 
framför ett fascinerande skådes-
pel, fiskebyn Perros Guirec (5 km), 
med en vacker utsikt över den 
engelska kanalen. Härifrån utgår 
det också populära båtutflykter till 
naturreservatet L’archipel des Iles. 

Pris per person i dubbelrum 

1.949:-
Pris utan reskod 2.249:-

• 5 x övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters middag 
•  1 flaska cider och Sablés 

Bréton biscuits per rum

Kuravgift EUR 0,75 per vuxen/dygn. Hotel Arcadia

Ankomst: Valfri i perioderna 
1-3/5, 18/5-29/7 och 17/8-26/9 
2015. 

Upplev vackra Güstrow 
4 dagar i Nordtyskland

Ringhotel am Tierpark ���

Hotellet ligger i utkanten av Güstrow nära djurparken. Upplev stadens 
renässansslott, domkyrka och inte minst hansastäderna Wismar (88 
km), Rostock (42 km) och Schwerin (65 km). 

 

Pris per person i dubbelrum

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:-

Pristillägg 1/5-30/9: 350:-

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x eftermiddagskaffe
•  3 x kvällsbuffé inkl. vin, 

öl och läsk ad libitum
•  25 % rabatt på entré till 

Naturpark Güstrow samt 
på biljett till  badland

Ankomst: Valfri t.o.m. 27/4 samt 1/5-27/9 och 1/10-20/12 2015. 

1 barn 0-2 år gratis.
1 barn 3-14 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.   Teknisk arrangör:

Mimers Hus, Kungälv  
Lördag 25 april kl 1600 (till max 1900 inkl kaffepaus)

Sång Sånt

•  Lars-Eric och Johan Frendberg.
  
• Kungälvs Kulturskola - genrep inför deras 
turné till Portugal i vår:
KUB - Kungälvs Unga Blåsare. 
Brazzeriet. Saxomania. The Seven Stars. 
Flautissimo. Sannas Dansare. 
•  Elever från Nordiska Visskolan. 

               
Programledare: Lennart Thorstensson

Biljetter köpes i biblioteket, Mimers Hus, 0303-238202 
 mån–tors 10–19, fre 10–18, lör 11–15 (lör 25/4 till 16)

Entré 180:- inklusive kaffe med dopp
Arr: Nordiska Folkhögskolan och Kungälvs kommun

Vinn presentkort till Restaurang Östra Tull och kaféet 
Mormors Dagar vid Gamla Torget på biljetten!

ALAFORS. På allmän be-
gäran visas återigen fo-
toutställningen om Alafors, 
gamla bilder från Ahlafors 
fabriker och från samhället 
i stort. Det sker nu på sön-
dag och platsen är hyres-
huset Solgårdens bottenvå-
ning.

– Fotoutställningen har 
efterfrågats, vi har haft folk 
som ringt och mejlat oss 
och undrat om vi inte kun-
de sätta upp den på nytt, 
förklarar Lilly Johannes-
son.

Det har tillkommit en 

del nya fotografier varför 
personer som tidigare be-
sökt utställningen också 
kan finna en anledning att 
komma till Solgården på 
söndag.

– Utställningen byggs på 
successivt och har aldrig va-
rit så omfattande som den 
är nu, säger Lilly Johannes-
son som kommer att finnas 
på plats i lokalen tillsam-
mans med Raggen Otter 
och Kerstin Ljungqvist 
för att svara på frågor.

JONAS ANDERSSON

Fotoutställning i Alafors

Scendebut som konferencier
– Bella och Jordan ska leda publiken genom Festivalborg

Bella Nordin och Jordan Lindedahl är årets konferencierer på Festivalborg 2015. Båda gör scen-
debut, men ingen av dem visar några nerver. – Det ska bara bli kul, säger de.

BELLA NORDIN

Ålder: 14 i september.
Bor: Älvängen.
Studerar: Går i årskurs 7 på 
Aroseniusskolan.
Intressen: Tränar karate. 
”Det känns bra att kunna 
försvara sig”.
Bästa butiken i Ale: McDonalds.
Gör jag i sommar: ”Hopp-
as få vara på Liseberg så 
mycket som möjligt”.
Drömyrke: Arkitekt eller 
ingenjör.
Aktuell: Som konferencier 
på Festivalborg 2015.

JORDAN LINDEDAHL

Ålder: 16
Bor: Nödinge
Studerar: Samhällsveten-
skap på Kunskapsgymnasiet.
Intressen: ”Hänga och ta en 
fika med kompisar”.
Favoritcafé: Le Pain Fran-
cais.
Bästa butiken i Ale: ICA 
Kvantum.
Gör jag i sommar: Sommar-
jobbar.
Drömyrke: Festivalarrangör.
Aktuell: Som konferencier 
på Festivalborg 2015.
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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?

Vi vill alla slå vakt om 
våra nära och käras 
välbefinnande. Vi vill 

ha våra boenden och ägodelar 
för oss själva. Vi vill inte se 
skadegörelse och inbrott. 
Våra unga ska växa upp utan 
närhet till droger. 

Ale växer och det gör oss 
till en ännu intressantare 
marknad för mörka krafter. 
Våra hem och företag blir i 
större utsträckning föremål 
för brottslighetens ögon. 

Växande bostadsområden 
och större skolor drar till 
sig människor som struntar 
blankt i sargade familjer 
i deras jakt på smutsiga 
drogpengar. Ales invånare 
upplever en större otrygg-
het. Skrikande bildäck och 
okända bilar i våra områden 
är vardagsmat. 

Polisens uppdrag är sol-
klart: brottsligheten ska mins-
ka och tryggheten ska öka. 

Öppna frågor till Polisen:

Hur tänker ni hantera Ale i 
den nya organisationen?

Kommer det att finnas 
stationerad polis i Ale?

Hur vill ni komma till rätta 
med den ökande upplevda 
otryggheten?

Tillgången på droger i 
Ale är stor. Hur vill polisen 
arbeta för att komma till rätta 
med den ökande drogproble-
matiken?

Tyrone Hansson
Framtid i Ale

Ale Vikingagård ska läggas ner och 
många blir överraskade, men ned-
läggningen började redan för flera år 

sedan när man valde bort den arkeologiska 
kompetens som lade grunden för projektet. 
När projektet startade för 17 år sedan var 
det i syfte att bygga upp en faktabas om 
Äskekärrsskeppet och förmedla det på ett 
tillgängligt sätt i första hand till kommunin-
vånarna men i förlängningen till turister och 
andra besökare. 

Resterna av Äskekärrsskeppet låg i en 
utställningsmonter på Göteborgs stadsmu-
seum och det fanns ett stort intresse för det 
här unika fyndet men få kände till att det var 
i leran på en åker i närheten av byn Äskekärr 
i Ale kommun som fyndet påträffats och 
att det finns fler fynd kvar i markerna. Det 
fanns ett intresse från kommunens sida att 
sprida kunskapen om Äskekärrsskeppet och 
Götalvdalens historia, vilket innebar att man 
efterfrågade kompetens som kunde samla in 
och tolka den forskning som fanns tillgäng-
lig. 

När EU-bidraget beviljades 1999 anställ-
des två arkeologer med särskild kunskap 
om Göta älvdalen.  Det blev början på ett 
intressant forskningsprojekt där fakta samla-
des in och förmedlades bl a genom informa-
tionsskyltar längs Ranneberget och Äske-
kärr, publikationer, hemsida, artiklar och ett 
omfattande bild- och faktamaterial som lade 
grunden till den kunskap som krävdes för att 
bygga upp en historiskt autentisk miljö. 

Men projektet kom ganska snart att få två 
spår – ett som var baserat på forskning, fakta 
och förmedling och ett annat som föddes 
ur den forntids- och vikingatidstrend som 
rådde och som i huvudsak handlade om roll-
spel, hövdingar och marknader. Ledningens 
försök att kombinera de två spåren fungera-
de inte utan ledde till meningsskiljaktigheter 
som fick till följd att arkeologerna lämnade 
projektet 2004. 

Det visar sig nu att politikerna fortfaran-
de är inne på det andra spåret när de hoppas 
att en entreprenör ska ta över vikingagården 
och göra den till ett lockande besöksmål 
kombinerat med camping.  Men vad händer 
då med tolkningen och förmedlingen av vår 
gemensamma historia?

Istället borde kommunen satsa på att 
få in kompetens och idéer och utveckla 
vikingagården till ett historiecenter som är 
intressant under hela året och inte bara un-
der vikingamarknaderna.  Se på kommuner 
som till exempel  Vara, Tjörn och Härryda 
som har satsat på konserthus, konstmuseum 
respektive kulturhus och ta reda på vilken 
betydelse kulturen har för människors livs-
kvalitet och samhällsutvecklingen i stort.   

Före detta projektsekreterare
Ale Vikingatid

Utveckla Ale 
Vikingagård
istället!

Ett öppet brev till Polismyndigheten

I helgen så hade soci-
aldemokraterna i Ale 
sitt 107 årsmöte och 

utvärderade ”supervalåret” 
med Europaparlamentsval 
och kommunal-, region-
val- och riksdagsval, där det 
kunde konstateras att partiet 
numera är vid makten i Sve-
rige och i Ale. Här har alla 
medlemmar gjort ett aktivt, 
engagerat och utvecklande 
arbete för ett bättre liv på 
alla sätt.

Det aktiva arbetet startade 
i månadsskiftet februari/mars 
med att hämta in dialog-
program? Och dessa var 
sedan underlag för parti-
ets handlingsprogram för 
innevarande mandatperiod. 
Alla trevliga kontakter med 
Ale-borna under valårets in-
ledning, gav mersmak, så det 
fortsatte med utdelning av 
tidningen Socialdemokraten 
ALE och i maj månad var det 
dörrknackning med fokus på 
EU-valet. Vår västsvenske 
kandidat Olle Ludvigsson 
var vår 1:a majtalare.

Efter en varm och skön 
sommar var det intensiva 
dagar med dörrknackning, 
där mer än 6.500 Ale-bor 
fick direktkontakt med våra 
valarbetare - ett ofta mött 
uttryck var ”kämpa på så går 
det vägen”.

Valledningen, valarbetare, 
partiledning och medlem-
marna hade gjort ett gott 
jobb och nu är partiet i 
regeringsställning i Ale! Bra 
för aleborna. Efter mycket 
om och men, har vi nu en 
positiv och framtidsinriktad 
majoritet. 

I år var årsmötets gäst, 
Lerums första (S) kommu-
nalråd Dennis Jeryd som 
pratade om aktuell politik 
och hur det lyckades i Lerum 
att få bort Moderaterna från 
kommunledningen. Han 
pekade också på att partiet 
som gränsar till varandra kan 
öka samarbetet.

Efter att verksamhetsbe-
rättelser godkänts och lagts 
till handlingarna. Valbered-
ningens arbete hade inte va-
rit svårt, dock lämnar Elaine 
Björkman styrelsen efter mer 
än 20 år, hon avtackades av 
partiordföranden med vackra 

blommor. Ny styrelseleda-
mot blev Anders Rollings. 
Tre nya styrelseersättare val-
des också Ulrika Martins-
son, Jim Wullf Zetterman 
och Kristina Raad.

Den politiska ledningen, 
Paula Örn och Björn Nor-
berg beskrev det politiska 
arbetet, där det nu handlar 
om att påbörja ”leverans” 
av vad handlingsprogram-
met lyft fram. Kläder till 
barnomsorgspersonalen är 
genomfört, sommarjobben 
är på G, såväl i kommunal 
regi som i vårt näringsliv. 
Dessutom ligger ett stort 
fokus på byggplanering i 
Nödinge och Älvängen, våra 
två huvudorter.

Jim Aleberg, lämnade 
information om vad partiet 
kan göra i opposition i regio-
nen och kunde konstatera att 
det som tidigare var planerat 
för byggande också nu är 
majoritetsförslag. Dock vill 
majoriteten privatisera, vilket 
inte stärker sjukvården.

Omvalde partiordföran-
de Eva Eriksson, tackade 
för förtroendet och delade 
ut blommor till avgående 
ledamöter, valledningen och 
mötespresidiet.

Avslutningsvis sjöngs 
Internationalen.

Jsk

Vi bygger Ale vidare

Eje Engstrand deltog som van-
ligt vid S årsmöte.

Regeringens allt fler vallöftesbrott och 
rent skadliga beteende i våra interna-
tionella relationer kräver ett ifrågasät-

tande av decemberöverenskommelsen. Den 
moderata kommunfullmäktigegruppen i Ale 
kan nu vare sig acceptera, eller för den delen 
respektera partiledningens beslut att ensidigt 
upprätthålla, överenskommelsen, då vi anser 
att regeringen redan har brutit densamma.

Regeringens beslut om sänkning av ROT, 
borttagandet av överskottsmålet, begränsning-
en av RUT, höjningen av arbetsgivaravgifter 
för unga, höjning av bensinskatten och nu 
det senaste utspelet om det kommunala vetot 
gentemot friskoleetableringen gör att vi som 
kommunpolitiker inte längre kan stå för, eller 
svara väljare, varför vi i alliansen aktivt stödjer 
den sittande regeringens maktinnehav genom 
överenskommelsen.

I partiets stadgar, §1, står att “vi ska vinna 
människor för den samhällssyn partiet företrä-
der”, samt att “bilda opinion för, och utveckla, 
moderata idéer”. Vi ska också “vinna väljare 
till partiet och i praktisk politik förverkliga 
idéer i enlighet med partiets samhällssyn”. I 
dagsläget tvingar decemberöverenskommelsen 
våra folkvalda riksdagsledamöter att avstå från 
vissa beslut och lägga ner sina röster i frågor 
som är skadliga för Sverige. Vi arbetar inte 
längre för att förverkliga våra moderata idéer 
och varje dag meddelar väljare, medlemmar, 
och våra företroendevalda att de inte längre 
har något förtroende för vår partiledning.

Vi tycker att de lokala utvecklingspolitiska 
grupper som tillsatts är bra eftersom vår poli-
tik behöver förnyas, förändras och förbättras, 
och det är viktigt att man lyssnar på de som 
står närmast medborgarna! Men om vi ska 
vara ett parti som lyssnar på väljarna och att vi 
dessutom ska stå för en borgerlig och moderat 
politik måste vi skrota decemberöverenskom-
melsen. Det är våra medlemmar och invånar-
na i Sverige värda.

Därför yrkar den Moderata fullmäktige-
gruppen i Ale att decemberöverenskommelsen 
förpassas till historiens papperskorg.

 Mikael Berglund Isabell Korn 
 Carina Zito Jan Skog 
 Maj Holmström Dan Björk
 Kajsa Nilsson Ida Löfgren 
 Erik karlsson     Fredrik Johansson
  Daniel Mörner      Lennarth Nilsson

Motion angående
decemberöverenskommelsen

När jag ser att Ale 
kommun överväger 
att lägga ner Ale 

vikingagård uppkommer 
ett par frågetecken. Jag 
har under de senaste åren 
arbetat med ett par projekt i 
Ale kommun där jag använt 
mig av kommunens kultur-
arv i olika sammanhang. I 
projektet ”Vems historia?” 
utforskade en grupp nyan-
lända invandrarungdomar 
sin nya hemort genom att 
lära sig mer om dess historia 
och vara med om att själva 
skapa ny kunskap om en del 
av Ale kommuns historia 
och kulturarv. Detta gjorde 
att de fick en relation till 
orten och dess historia som 
de inte hade haft innan. 
I det pågående Skapande 
skola-projektet ”Arkeologi i 
skolan” får alla Ale kommuns 
femteklassare bl.a. stifta 
närmare bekantskap med 
en fornlämning i närheten 
av sin skola samt besöka Ale 
vikingagård. Vid fornläm-
ningen såväl som på Vikin-
gagården får de en konkret 
upplevelse av forntiden i 

vår del av landet. De får där 
möjlighet att både förstå och 
relatera till vårt gemensam-
ma kulturarv på ett sätt som 
är svårt att göra genom t.ex. 
traditionell klassrumsunder-
visning. 

Båda dessa projekt visar 
på vilket värde kulturarvet 
kan ha om man använder 
sig av det och ser det som 
den resurs det är. Vårt 
gemensamma kulturarv och 
vår historia är något som 
brukar tillskrivas en mängd 
olika värden t.ex. identitet, 
gemenskap, framtidstro 
och så vidare. Men för att 
dessa värden ska kunna tas 
till vara och fungera på ett 
positivt sätt krävs det att 
man använder och utnyttjar 
de resurser som till exempel 
kulturmiljöer, fornlämningar 
och andra kulturarv innebär 
på ett medvetet sätt. I Ale 
kommun har Ale vikingagård 
fungerat som den främsta 
instansen som arbetar med 
kommunens forntid på 
ett medvetet sätt. Hit har 
tusentals människor kommit 
för att få en ökad förståelse 

för en betydelsefull tidsperi-
od i Ales och Göta älvdalens 
historia. 

När man nu överväger att 
avveckla denna verksamhet 
överväger man också att av-
veckla en viktig del av kom-
munens kulturarvsarbete. 
Istället för att se Vikingagår-
den som en utgångspunkt för 
att förstå och kunna uppleva 
en del av kommunens his-
toria så ser man den som en 
börda. Ale vikingagård skulle 
kunna vara en utgångspunkt 
för många att upptäcka fler 
delar av Ales kulturarv. I Ale 
finns till exempel över 1200 
fornlämningar att upptäcka. 
Dessa platser representerar 
nästan 10 000 års historia. 
Vårt gemensamma kultur-
arv är en enorm resurs som 
kan användas inte bara till 
att locka turister utan till 
att skapa sammanhang och 
integration samt vara en stor 
kunskapskälla för skolor och 
allmänhet. Ale behöver fler 
möjligheter till medvetet 
kulturarvsarbete inte färre. 

Andreas Antelid 
Arkeolog/Pedagog

Ett medvetet kulturarvsarbete 

Vinnare i 
Påskkrysset!

Tommy hagman 
Surte

Gun-Britt wall 
Hålanda

Sonja Hällsten 
Nödinge

Astrid Hansson 
Bohus

Christer Norberg 
Skepplanda

Rune Elgh 
Lödöse

Marita Ohlsson 
Älvängen

Frank Johansson 
Älvängen

Sune Ahrnberg 
Nödinge

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

Gratis 
läxhjälp

Nols kyrka
Nordängsvägen 11

För dig i årskurs 4-9
Drop in torsdagar 15.30–17.30
Gratis fika och wifi!

I samarbete med

Musikgudstjänst

19 april kl. 18.00 – Fri entré!

Starrkärrs kyrka

Nya Motettensemblen  
Under ledning av  

Peter Corneliusson.

SÅNGER I PÅSKTID

ulrika.l.andersson@svenskakyrkan.se

Mer info på 
www.mittiale.se

Modig som ett lejon, 
hungrig som en 
varg, listig som 

en räv, klok som en uggla. 
Vi har många uttryck där 
vi människor jämförs med 
djur. Men aldrig hör man 
någon berömma sig eller 
någon annan för att vara 
som ett får. Är får verkligen 
så dumma att den enda jäm-
förelsen vi gör är med ordet 
”fårskalle”? 

Får beskrivs i Bibeln utan 
tvekan som ganska dumma. 
De tycks ofta ha gått vilse, 
vara utsatta för rovdjur och 
fastna i buskar av törne. Och 

just därför är de en bra bild 
av oss människor. Inte så 
smickrande, men realistisk. 
Vi går så lätt bort oss, missar 
målet med våra liv, slösar 
bort det på det oviktiga. Vi 
drabbas av makter vi inte 
rår på, som bryter ner våra 
liv. Vi fastnar i beteenden, 
tankegångar och annat som 
vi inte kan ta oss ur. 

Kort sagt, vi är i behov av 
en Herde! 

Så här skriver profeten 
Hesekiel om Gud: 

Jag skall leta efter de 
vilsegångna och hämta hem 
de bortsprungna, jag skall 

förbinda de skadade, hjälpa 
de sjuka och se till de starka 
och välmående. Jag skall 
valla dem på det rätta sättet. 
(Hes 34:16) 

Jesus talar om sig själv 
med liknande ord. Han är 
den gode herden som läm-
nar de 99 fåren som är tryg-
ga för att hitta det hundrade 
som är bortsprunget. Han 
är så mån om sina får att 
han låter sitt huvud beklädas 
med en krans av törne, för 
att befria oss ur de törnbus-
kar där vi fastnat. Ja, den 
gode herden ger sitt liv för 
fåren (Joh 10:11). 

Men Han inte bara räd-
dar oss från de makter som 
förslavar oss, Han räddar oss 
till gemenskapen med sig 
själv. Fåren måste inte förbli 
fårskallar! 

När han har släppt ut 
sina får går han före dem, 
och fåren följer honom 
därför att de känner igen 
hans röst. Men en främling 
följer de inte, utan springer 
ifrån honom, därför att de 
inte känner igen främmande 
röster. (Joh 10:4-5) 

Vi kan växa in i en så för-
trolig närhet till Jesus att vi 
känner igen inte bara orden, 
utan också rösten! Dåtidens 
herdar kunde leda sina 
fårhjordar till ett vattenhål 
där de blandades upp med 
andra fårhjordar. Lösningen 
på detta dilemma var enkel. 
När de lämnade platsen så 
gick herdarna åt var sitt håll 
och sjöng. Fåren kände igen 
den egna herdens röst och 
följde honom. 

Det är alltså inte så dumt 
att vara ett får trots allt! 

Lars Gunther
Guntorps missionsförsamling

Ett tjugofemtal medlem-
mar i SPF Seniorerna Ale 
styrde färden till Sisjön och 
gick en drygt fem kilome-
ters vandring. Solen lyste 
med sin frånvaro, men som 
vanligt höll det upp. Elvy 
Börjesson och Anna-Greta 
Singstrand höll i arrange-
manget och fick välförtjänt 
beröm. Denna vecka går fre-
dagsvandringen i Rapenskår. 

Hoppas att blåsipporna inte 
har blommat ut.

Annars har förening-
ens kurs i engelska haft 
avslutning. Dessutom har 
marknadskommitténs enkät 
presenterats. Vi har fått 
många bra synpunkter på 
hur vi skall göra föreningen 
bättre.

Styrelsen har anmält sitt 
intresse till kommunen för 

Vikingagårdens café och 
kontorsdel. 

Ett avtal har slutits med 
Konsument Göteborg där 
vi bland annat får gratis 
föreläsningar om aktuella 
konsumentfrågor. Lennart 
Mattsson och Barbro Sjö-
berg är kontaktpersoner.

Lennart Mattsson

NÖDINGE. Det blir en 
favorit i repris från i 
höstas.

På söndag går en gui-
dad busstur genom Ale.

Platserna som kom-
mer att besökas är häll-
ristningarna i Alvhem, 
Skepplanda gravfält och 
Prästalunds hembygds-
gård.

I höstas genomförde kom-
munen, ihop med Studie-
förbundet Vuxenskolan, en 
bussresa genom Ales histo-
ria. Responsen blev över för-
väntan.

– Det var en hel del som 
inte fick biljetter den gången. 
Jag lovade därför att vi skulle 
göra om arrangemanget och 
där är vi nu, förklarar kultur-
samordnare Sofie Pheiffer 
Rittfeldt.

I höstas gick turen till 
Ranneberget i Älvängen och 

Backa i Nödinge. Den här 
gången går färden norröver 
till Alvhem och Skepplanda, 
innan eftermiddagen avrun-
das i Prästalund.

– Det blir vandring i 
Prästalundsstigen och där-
efter serveras fika. Har vi tur 
har vitsipporna slagit ut, sä-
ger Sofie Pheiffer Rittfeldt.

– De olika stugorna på 
hembygdsgården kommer 
att vara öppna för allmän be-
skådning. 

Arkeolog Andreas An-
telid har engagerats som 
guide och ska vägleda buss-
resenärerna genom de olika 
besöksmålen.

– Biljetter till ”Semestra 
hemma” finns att köpa på 
biblioteket i Nödinge eller 
via kommunens hemsida. 
Det finns 42 platser och det 
är först till kvarn som gäller.

– Bussen avgår från par-
keringen utanför Ale Kul-
turrum och arrangemanget 
genomförs oavsett väderlek. 
Kläder efter väder rekom-
menderas, avslutar Sofie 
Pheiffer Rittfeldt.

JONAS ANDERSSON

Smultronställen på hemmaplan

25 km (Kortvättlen 15 km)

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

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

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

SÖNDAGEN DEN 3 MAJ40:e  
året

BETRAKTELSE

Fårskallarnas frälsare 

Aktuellt hos SPF Seniorerna Ale
SPF Seniorerna Ale på vandring i Sisjön.

Andreas Antelid agerar guide 
i samband med den bussresa 
genom Ales historia som ar-
rangeras nu på söndag. 

Prästalunds hembygdsgård är en av de platser som kommer att besökas.
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Repslagarmuseet i Älvängen
0303-74 99 10 • www.repslagarbanan.se

SPINNDAG
1 maj kl 11 - 15

Öppen aktivitet för alla, ingen föranmälan!
Kan du spinna, vill du lära dig spinna, bara prova på eller vill du

titta på när andra spinner? Då är detta ett självklart val!

Mångårig tradition på museet

I samarbete med Västgötalin

Fri
entré 

Butiken 
& caféet 

öppet



Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Ons 15/4 Älvängens kyrka kl 
18.30, Bön för församlingen.
Tor 16/4 Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa, Nord-
blom. Sön 19/4 Nols kyrka 
kl 11, Mässa, Nordblom.
Älvängens kyrka kl 11, 
Mässa, Andersson. Starr-
kärrs kyrka kl 18, Musik-
gudstjänst, Holmgren-Mar-
tinsson. Ons 22/4 Älvängens 
kyrka kl 18.30, Taizémässa, 
Andersson.

Skepplanda Pastorat
Skepplanda sön 19/4 kl 10, 
Gudstjänst M Auvinen, 
kyrkkaffe. Hålanda sön 19/4 
kl 12, Mässa M Auvinen. S:t 
Peder sön 19/4 kl 10, Mässa 
V Wetterling. Tis 21/4 kl 
18, Veckomässa. Tor 23/4 kl 
12, Sopplunch. Ale-Skövde 
sön 19/4 kl 12, Gudstjänst 
V Wetterling. Ons 22/4 kl 
12.30, Gemenskapslunch.
Tunge se övriga

Equmeniakyrkan i Surte
Ons 15/4 kl 15, Onsdags-
träff: Tankar från hjärtat. 
Ord, bild och musik med 
Ann-Christin Bergström.
Ons 15/4 kl 17.30, Sånglek 
för barn 4-6 år. Terminsav-
gift 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! Sön 19/4 kl 17, 
Gudstjänst. Per Kjellberg. 
Korsdraget. Servering. Mån 
20/4 kl 19, Musikkåren, 
Lerum Surte Symphonic 
Band, övar. Ons 22/4 kl 
17.30, Sånglek för barn 
4-6 år. Terminsavgift 100:- 

Anmälan och frågor till Lisa, 
0707-51 82 47. Ons 22/4 kl 
18.30, Tonår. Ons 22/4 19, 
Gemensam bön i Pingstkyr-
kan, Bohus. Ons 22/4 kl 21, 
Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Programmet 
kan komma att ändras, men 
på www.surtemissionskyrka.
se hittar du alltid ett aktuellt 
program.

Guntorps Missionskyrka
Ons 15/4 kl 18.30, Spårar- 
och UpptäckarScout. Fredag 
-Söndag 17-19 april Även-
tyrarhajk, Solviken. Ons 
22/4 kl 18.30, Äventyrar och 
UtmanarScout
Lilla Edets pastorat
Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Ons 15/4 kl 18.30, Mässa, 
Nordblom. Lör 18/4 kl 10, 
Mansfrukos. Sön 19/4 kl 10, 
Högmässa, Nordblom. Tis 
21/4 kl 09, Mässa i förs hem, 
Isacson. Ons 22/4 kl 18.30, 
Mässa, Nordblom.

Pingstkyrkan Bohus
Ons 15/4 kl 19, Bibelläsning 
och bön. Sön 19/4 kl 11, 
Patrik Strand. Ons 22/4 
kl 19, Ekummenisk bön i 
Pingstkyrkan.

Nödinge församling
Sön 19/4 kl 11, i Nödinge 
kyrka: Mässa i vårens tid, 
Karin Karlsson. Kl 17, i 
Surte kyrka: Gudstjänst i 
vårens tid, Karin Karlsson. 
Ons 22/4 kl 19, i Bohus 
pingstkyrka: Gemensam 
bön. Leif Karlsson, Per 
Kjellberg, Henny Forsberg. 
Arr: Bohus pingstkyrka, 
Surte missionskyrka, 
Nödinge församling.

Equmeniakyrkan 
Älvängen
Tor 16/4 kl 15, RPG i 
Equmeniakyrkan: Om 
Skapelseberättelsen med 
Ivar Gustavsson. Kl 19.30, 
Körövning. Fre 17/4 kl 
19, Omega-gudstjänst i 
Smyrnakyrkan. Sön 19/4 kl 
11, Gudstjänst  Håkan Clas-
son, sång: Marianne Collvin 
Servering. Kl 18, Bön och 
lovsång. Kl 19, Tonårscafé.
Mån 20/4 kl 18.30, Upp-
täckarscout. Tis 21/4 kl 10, 
Tisdagsbön. Ons 22/4 kl 19, 
Församlingsforum: ”Om 
församlingens gemenskap 
och praktiska arbete”

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
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SMS:a HUNGER till 72905 och ge 50 kr 
PG 90 01 22-3   |  BG 900-1223  
Swisha valfritt belopp till 9001223

www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Självhjälpsgruppen gav kvinnorna i Robbit, Etiopien, en 
möjlighet att spara pengar tillsammans, ta små lån och ge 
sina barn mat. Dela med dig, SMS:a HUNGER till 72905 
och ge 50 kronor för att starta fler självhjälpsgrupper.

HJÄRTS JUKDOMARNA 
SKA BESEGRAS

0200 - 89 19 00
pg 90 91 92-7

www.hjart-lungfonden.se

Var med och
rädda 
5000 fler liv
per år.
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TACKDÖDA

Göta Kulin, Surte har 
avlidit. Född 1928 och efter-
lämnar barn, barnbarn och 
barnbarnsbarn med familjer 
som närmast sörjande.

Radmio Boskovic, Surte 
har avlidit. Född 1934 och 
efterlämnar döttrar med 
familjer som närmast sör-
jande.

Jan-Åke Larsson, Älvängen 
har avlidit. Född 1948 och 
efterlämnar makan Birgitta 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Timo Terho, Nol har 
avlidit. Född 1956 och efter-
lämnar döttrarna Hannah 
och Sara med familjer samt 
syskon med familjer som 
närmast sörjande.

DÖDSFALL

Siv Johansson. I Surte 
kapell hölls onsdagen 8 
april begravningsgudstjänst 
för Siv Johansson, Bohus. 
Officiant var komminister 
Henny Forsberg.

Jan Rosenberg. I Surte 
kapell hölls torsdagen 9 april 
begravningsgudstjänst för 
Jan Rosenberg, Vikadamm 
och Bohus. Officiant var 
komminister Henny Fors-
berg.

Anders Bankel. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 10 april 
begravningsgudstjänst för 
Anders Bankel, Trollhättan. 
Officiant var kyrkoherde 
Björn Nilsson.

Bengt Lewin. I Surte kyrka 
hölls fredagen 10 april 
begravningsgudstjänst för 
Bengt Lewin, Bohus. Offi-
ciant var komminister Reine 
Bäck.

JORDFÄSTNINGAR

Ett varmt tack för Er 
närvaro vid min käras 

Gullvi Olsson 
bortgång. Tack för 

omtanke och vackra 
blommor samt gåvor till 

Synskadades 
riksförbund. 

BERNT 

Allas vår Älskade 

Rickard Stridh 
* 29 november 1989  

har idag lämnat oss i 
stor sorg och saknad. 

Kungälv 
20 mars 2015 

MAMMA 
Josefine, Jennie 

PAPPA 
med familj 

Mormor och Janne 
Övrig släkt och vänner 

Du somnade stilla 
Nu sjukdom och oro ej 

mer gör Dig illa 
Skön blir vilan som 

friden ger 
Gott att veta, Du lider 

ej mer 

Begravningen har ägt 
rum i stillhet.  

Hedra gärna minnet av 
Rickard genom en 

minnesgåva till Mind, 
föreningen Psykisk 
Hälsa, www.mind.se 

Min käre Make 
Vår älskade Pappa 

Svärfar, Morfar 
och Farfar 

Jan-Åke Larsson 
* 19 januari 1948  

har idag hastigt lämnat 
oss i stor sorg och 

saknad. 

Älvängen 
30 mars 2015 

BIRGITTA 
UNO 
Lucas 

MIKAEL 
Hampus 

TORBJÖRN 
CAMILLA och 

MAGNUS 
Amanda, Alexander 

Frida, Emma  
Alva, Adrian 

Övrig släkt och vänner 

Tack för allt Du 
oss har skänkt 

För oss Du strävat, 
på oss Du tänkt 
Ditt goda hjärta, 
Ditt ljusa sinne 

Hos oss skall leva 
i tacksamt minne. 

Varför? 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen  
24 april kl. 13.00 i 
Starrkärrs kyrka. 

Akten avslutas i kyrkan. 

Vår käre Pappa 
Svärfar, Broder 

och Svåger 

Timo Terho 
* 22 januari 1956  

har idag hastigt lämnat 
oss i sorg och saknad. 

Nol 
31 mars 2015 

HANNAH och PETER 
SARA och SAM 

Lena, Markus 
med familjer 

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

Begravningen sker  
i stillhet. 
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NÖDINGE FÖRSAMLING
www.svenskakyrkan.se/nodinge • 031-9800 12

Gemensam bön • Leif Karlsson, Per Kjellberg, Henny Forsberg. 
Arr: Bohus pingstkyrka, Surte missionskyrka, Nödinge församling.
ONSDAG 22 APRIL KL 19 I BOHUS PINGSTKYRKA

Onsdagsträff • Johanna Werder underhåller. 
Fika och trevlig gemenskap. Alla är välkomna!
ONSDAG 22 APRIL KL 14 I SURTE FÖRSAMLINGSHEM



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

Hus köpes eller hyres i 
alekommun
Tel.0708-30 46 04

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

UTHYRES
Skylift uthyres i lödöse. 
Arbetshöjd på 10,5 meter, 
arbetsradie på 6,5 meter. 
Passar de flesta förekom-
mande arbeten på villor och 
dylikt. Målning, tvättning, 
trädbeskärning, reparatio-
ner med mera. Får köras i 80 
km/h.
Tel. 0760-07 59 85

ÖNSKAS HYRA
Hus köpes eller hyres i 
alekommun
Tel.0708-30 46 04 

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!

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

GRATTIS

Hugo
fyller 3 år den 16:e april

Grattis önskar 
Farmor & Farfar

Ett stort grattis till
Julia Lindén

som fyller 14 år 
den 19 april

Hurra, hurra, hurra, hurra!
Önskar kusinerna

Grattis på födelsedagen 
Susanne 

51 år den 18 april!

Vi firar 
50-årig bröllopsdag

Guldbröllop
den 17/4

Solveig & Roy Johansson

Jag har den äran att 
gratulera på 21-årsdagen 

den 14 april
Mathilda

Massvis av kramar 
Kajsabajsa

TACK

…till alla Er som hjälpte till 
på lördagens arbetsdag på 
Forsvallen, ingen nämnd 
och ingen glömd.
Strålande bra jobbat!

Styrelsen Skepplanda BTK

UNDANBEDES

All eventuell uppvakt-
ning på min födelsedag 
undanbedes vänligen men 
bestämt.

Inga-Lisa Svensson

BORTTAPPAT

I Lördags 11/4 tappade 
jag ett pärlarmband i olika 
färger på Ale Torg. Arm-
bandet är ett kärt minne 
och vill gärna hitta hem 
igen. Kontakta Alekuriren 
om du sett eller hittat arm-
bandet så kontaktar de mig 
vidare. Hittelön utlovas. 

VECKANS ROS

Vill vi ge till våra ledare 
Jonas, Louise, Mikaela och 
Anette för all tid ni lägger
ner på oss tjejer och fram-
förallt för det fantastiska 
träningsläger som ni tog
med oss på till Turkiet.
Ett stort tack för en kanon 
vecka och nu laddar vi för 
en härlig fotbolls säsong
 Ale Uniteds alla goa tjejer 
och tacksamma föräldrar

HJÄRTS JUKDOMARNA 
SKA BESEGRAS

0200 - 89 19 00
pg 90 91 92-7

www.hjart-lungfonden.se

Var med och
rädda 
5000 fler liv
per år.
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Vill vi ge till alla våra ledare 
och övriga engagerade per-
soner i vårt lag. Vi vill tacka 
för en mycket bra säsong 
och för en kanon helg i
Örebro där vi avslutade 
med härligt cup spel.
Vi ser redan fram emot 
nästa säsong!!!
Ale IBF tjejer Flickor 02/03 

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

BORTSPRUNGNA

Efterlyses! Katt, hona, sköl-
paddsfärgad, ID-märkt och 
hade gult halsband när 
hon försvann. Kan vara lite 
skygg, låter väldigt speci-
ellt. Försvann från Sannum 
innan jul. 
Tacksam för all info.
sandragoteborg@gmail.com
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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

Träna på alla STC-klubbar i hela Sverige!

gym, kondiTion oCh gruppTräning!

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

kom i form Till

Halvårskort

1 990kr

Helårskort

2 990kr
ord. priS 4 788 kr

ord. priS 2 500 kr

Gymkort

199
kr/mån

endaST lokalT
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