
Väntar på svar
Seger i 
premiären!

Tror på 
Ekeberg

Ale Byalag arrangerar för fjärde året Ale Vikingamarknad och har trots spekulationerna om att vikingagårdens dagar kan 
vara räknade inget gett upp hoppet om att verksamheten kan räddas.

Har inte gett upp!
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Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror till fast pris!

  
 

15 HISTORIER

15 utmaningar
15 veckor

Ale Torg

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

...och veckans
erbjudanden
hittar du på

sid 9 inne
i tidningen!

          Anta grillutmaningen i 
          sommar. Fota din grillade 
mat, tagga med #icagrill15  
på Instagram eller Facebook 
och tävla om finfina priser  
varje vecka.
Läs tävlingsvillkoren på ica.se/buffe

MED LILLA EDET-EXTRA

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

ANMÄL DIG TILL 
VÅRLOPPET!

www.varloppet.se
LÖRDAG
9 MAJ

ANSVAR 
FÖR  

SVERIGE

Gäller ons 22/4-sönd 26/4

Gäller ej på beställningsvaror, 
klubbartiklar & presentkort

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

ORT, GATUNAMN | Tel. 000-00 00 00 | teamsportia.se
Öppet: Mån–fre 00.00–00.00, Lör 00.00–00.00, Sön 00.00–00.00
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din betalning!
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SPARA
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Obs! De prickade linjerna skall 
INTE användas i skarp annons!

Obs! De prickade linjerna skall 
INTE användas i skarp annons!
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Ledetv. 3, Alafors • 0303-74 26 80 • aleveterinaren.se

VAR PÅ 
BETTET!
mot FÄSTINGAR

Vi hjälper dig!

Skydda din vän



April, härliga april. 
Tiden när vi lägger 
kylan bakom oss 

och möter vårens ljumma 
kvällar. Det är också en 
av årets mest intensiva 
tider med vårmarknader, 
fotbollspremiärer, valborgs-
mässofirande för att nämna 
något. Veckans nummer 
av Alekuriren visar att vårt 
spridningsområde minst sagt 
lever upp i april. Faktum är 
att vi i tider där det talas om 
tidningsdöd och den analoga 
tillbakagången slår till med 
ett rekord. Denna vecka får 
du 60 sidor lokal informa-
tion. Det har aldrig hänt 
tidigare. Vi tackar ödmjukast 
för förtroendet att få vara 
budbärare för så många för-
eningar, företag och andra 
arrangörer i vårtider. Som 
ni kan utläsa av tidningen 
är det ganska mycket på 
gång. Vårmarknad, Vårlopp, 
Skepplandadagen, Festi-
valborg, Valborgsfirande, 
Vikingamarknad, 1:a maj... 
Nu kör vi!

Ale kommun förbereder 
en försäljning av sitt eget 
fibernät. Ett sätt att stimu-
lera marknadsaktörerna 
att ta ett större ansvar för 
att förbättra tillgången på 
bredband för alebor i tätor-
terna. Enligt förslaget köper 
IP-Only kommunens nät för 
nio miljoner kronor sam-
tidigt som kommunen blir 
största kund i sitt tidigare 
nät för 1,1 miljoner om året. 

Varifrån kommer beloppen? 
Om fullmäktige nu anser att 
kommunen inte längre ska 
äga sin digitala infrastruk-
tur, hur vet vi att det inte 
säljs till ett underpris? Med 
tanke på vilken betydelse 
ett fibernät idag spelar i 
det moderna samhället ber 
jag en stilla bön att ärendet 
är noga förberett, utrett 
och genomtänkt. Finns 
det minsta tveksamhet bör 
det läggas på is. Spontant 
kan jag tycka att det vore 
klokare att bara sälja nytt-
janderätten till en operatör. 
Mitt matematiska huvud får 
det till en bättre affär, inte 
minst på lång sikt. Min unga 
erfarenhet säger att äga har 
alltid lönat sig. Att hyra har 
alltid varit dyrt.

Jag tror inte sista ordet 
är sagt. Reaktionerna var 
många och starka i slutet 
på veckan. Möjligheten 
att tycka till på kommun-
fullmäktige finns nu på 
måndag. Under rubriken 
frågestund och medbor-
garförslag kan ni som har 
funderingar ställa frågor om 
det som ska behandlas av 
kommunfullmäktige.

Möjlighet att tycka till 
finns också runt Nöding-
es framtida utveckling. 
Tisdag 28 april arrang-
erar Ale kommun en 
dialogdag. Aleborna 
har chansen att möta 
politiker och tjänstemän 
i lokalen hos Svensk 

Fastighetsförmedling på 
Ale Torg. Där kommer nya 
Nödinge att diskuteras. Hur 
ska orten utvecklas i framti-
den? Vad är viktigt för dig? 
Vad saknas idag?

Du som inte har möj-
lighet att tycka till på plats 
kan göra det digitalt via en 
specialhemsida utvecklaale.se.

Tanken att engagera 
framför allt nödingeborna 
tidigt i processen är smart 
och klokt. Kan man undvika 
överklaganden och istället 
ha stöd för idéerna kommer 
man att vinna mycket tid. 
Dessutom är det betydligt 
roligare att vara inkluderad 
än exkluderad oavsett vad 
det gäller, men särskilt om 
det rör orten där du bor, 
lever och verkar.

Rekordnummer!
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SOFIA HAGSTRÖM
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

GRAFISK FORM

KENT HYLANDER
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

JONAS ANDERSSON
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

JESSICA LJUNGGREN
0303-33 37 31
jessica@alekuriren.se

ADAM ERIKSSON
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

BJÖRN AMNESKOG
0303-33 37 32
0704-80 63 91
bjorn@alekuriren.se

ALLAN KARLSSON
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

EMIL LINDÉN
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

VDANSVARIG UTGIVARE

REDAKTÖR GRAFISK FORM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

Besöksadress 
Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen
Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07
info@alekuriren.se, www.alekuriren.se

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

Upplaga & läsare 
Alekuriren ges ut i Ale kommun samt Lödöse 
och Nygård varje vecka, 16 148 ex, 45 000 
läsare. Storupplaga i hela Lilla Edet kommun, 
sista veckan varje månad, 19 800 ex, 57 000 
läsare. Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 
SDR (Svensk direktreklam)
Posten (företag & kontor)

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2015. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 
Ring SDR, tel 0520-50 96 00

© Upphovsrätt 
Material framställt av lokaltidningen är 
tidningens egendom och får inte utnyttjas 
utan skriftligt medgivande. För fel i annons 
svarar tidningen för högst kreditering av 
annonskostnaden eller ett nytt införande.  
Allt återgivande av texter, bilder och annonser 
utan tidningens medgivande är förbjudet.

Granskning
Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 
annons och insändare med kränkande innehåll. 

Mer än bara tidning
Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser  
i en av Sveriges flitigast lästa lokaltidningar. 
Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom 
print och digitala medier såsom film och 
hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov 
inom reklam och marknadsföring ska behöva 
vända sig någon annanstans än till just 
lokaltidningen.

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

WEBB & GRAFISK FORM WEBB & FILM

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

GRAFISK FORM

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

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
Ale Brottsofferjour - Råd och stöd 

för dig som har råkat ut för ett brott

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

VI FIXAR TELEFONEN!

Lödöse/Nygård IK

Knalle
marknad

Söndag 3 maj kl 10
Alevi IP, Nygård

Lödöse Nygård IK 
anordnar

Blommor, kläder, leksaker, bröd.
och fotoutställning

Ungdomsturnering i fotboll

Välkomna!

Studentbuffé?

Den fixar vi!

0701-44 35 31 / henrikdaniel.Se

Det är vi som  
lagar maten  
på Klädkällaren!

www.broms-experten.se

BROMSEXPERTEN
KAMPANJ!

DÄCKBYTE OCH VISUELL KONTROLL 
AV BROMSSYSTEMET FÖR BARA 

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

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

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

VERKSTAD FÖR BROMSSYSTEMET

Veteranpoolen är 
din hjälp i hemmet!

Ring: 0303-587 20

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

Vi servar Ale & Kungälv

www.veteranpoolen.se

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

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

snickeri - måleri - murning

Ring 0705-522377

 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

Jägarexamen
Anmäl dig till höstens

Start 18 och 19 oktober

För anmälan och information. 
Studiefrämjandet 
0303-19696, susanne.werder@studieframjandet.se

Grundkurs 

Viltspår
Start: 5 maj (5 gånger)

Plats: Ale

Kursledare: Jan-Erik Johansson

Anmälan till
Gun-Inger Laesker
0303-196 96, 
0709-13 26 41



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 17 2015 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se

FÄRSK LAXFILÉ

89/KG
:-

ALLA DAGAR
06.00–23.00

DELIKATESSEN

SURDEGSLIMPOR

19 :-

KITTELKOKT
SKINKA

  1290
/HG

EGENBAKAT
ALLTID FÄRSKT

FÄRSK TORSKRYGG

129/KG
:-

ÄPPLEPAJ, 
HALLON/BLÅBÄRPAJ

2995
/ST

CAMBOZOLA

990
/HG

GRILLAD KYCKLING

3990
/ST

CHARKMÄSTER 82% 
TJOCK GRILLKORV 

600G

2990
/ST

RÖKT SLOTTSKINKA

  1290
/HG

17% LAGRAD 
HUSHÅLLSOST

3990
/KG

BAGARENS EGET
KORVBRÖD 8-PACK

1650
/ST

KYCKLINGFILÉ
HANDLA ANDRA VAROR FÖR 300:- 

SÅ FÅR DU KÖPA:

99/ST
:-

2
KG

Max 1st/hushåll

SMÖR

2490
/ST

Gäller ej ekologiskt

10/ST
:-

RÖDA DRUVOR I ASK

Max 2st/hushåll

TVÄTTMEDEL/SKÖLJMEDEL

99:-
5 FÖR

Ariel/Lenor

99:-
5 FÖR

TOALETTPAPPER 8-PACK
HUSHÅLLSPAPPER 4-PACK

Lambi

LUFFARFILÉ

5990
/KG
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Översvämmad och bortglömd
BOHUS. För snart ett år 
sedan drabbades Bohus 
av ett 100-årsregn.

Skyfallet orsakade 
stora översvämningar 
och många fastighetsä-
gare drabbades svårt.

Än idag väntar de be-
sked från Ale kommun 
gällande ansvarsfrågan.

Översvämningen förra året 
var inte den första i sitt slag. 
Samma sak inträffade 2007 
och den kraftiga nederbör-
den orsakade stora problem. 
Jan Egert Eriksson på 
Westerbyvägen i Bohus fick 
dräneringen runt garaget 
och en mur vid tomtgränsen 
bortspolad. Representanter 
från sektor samhällsbyggnad 
var snabbt på plats och skad-
orna åtgärdades tämligen 
omgående.

– De agerade hur 
professionellt som helst och 
anlitade bland annat en en-
treprenadfirma som fixade 
dräneringen. När vi återigen 
drabbades av en svår över-
svämning i maj förra året 
utgick jag från att Ale kom-
mun skulle ta samma ansvar. 
Jag har inte hört att något 
förändrats i ansvarsfrågan, 
säger Jan Egert.

En vecka efter 100-års-
regnet i maj kallades berörda 
fastighetsägare till ett infor-
mationsmöte. Där fick boen-
de reda på att Ale kommun 

som ett led i sin utredning 
skulle göra hembesök för att 
få en bättre helhetsbild av 
konsekvenserna efter över-
svämningen.

– Det lät väldigt bra, 
men jag kan bara konstatera 
att trots att det snart har gått 
ett år har ingen varit här, sä-
ger Jan Egert.

När både besked om an-
svarsfrågan och hembesöket 
uteblev valde han själv att 
lösa dräneringen och bygga 
upp muren som rasat. Det 
var samma förödelse som 
efter översvämningen 2007 
som Ale kommun då tog an-
svaret för.

Litade på kommunen
– Jag hade inga skäl att tro 
något annat än att kommu-
nen skulle stå för kostnaden. 
Dagvattensystemet ligger 
knappast på den enskildes 
bord. Jag fick rådet av Rune 
Strömberg, dåvarande till-
förordnad teknisk chef i Ale, 
att först dokumentera skad-
orna och sedan åtgärda dem. 
När det var gjort ställde jag 
samman mina kostnader och 
skickade ett ersättningskrav 
om 53 802 kronor till Ale 
kommun. Det var kostna-
den för grävmaskinisten som 
återställde dräneringen samt 
en veckas eget arbete, berät-
tar Jan Egert.

Under hela processen har 
han haft svårt att komma i 
kontakt med ansvariga. Han 
har lämnat meddelanden, 
men bara vid något enstaka 
fall är det någon som har 
återkopplat. Det blev inte 

heller någon reaktion på 
ersättningskravet och Jan 
Egert överlämnade därför 
ärendet till kronofogden – 
då kom ett svar. Ale kommun 
hänvisade till att det fort-
farande pågår en utredning 
kring huruvida kommunen 
bär ett ansvar för de upp-
komna skadorna.

– Jag har därefter försökt 
få svar på när utredningen 
kan förväntas vara klar och 
på vilket sätt ansvarsfrågan 
utreds. Jag har inte vid ett 
enda tillfälle höjt rösten el-

ler varit otrevlig, men sva-
ren uteblir. Hur länge är det 
rimligt att jag som invånare 
ska behöva vänta och ligga 
ute med pengarna? undrar 
Jan Egert som också bär på 
ytterligare en angelägen frå-
ga.

Väntar på åtgärder
– Det viktigaste är att vi för-
bereder oss för nästa skyfall 
och därför vill jag ha reda på 
vilka åtgärder kommunen 
har planerat att vidta för att 
samma förödande konse-

kvenser inte ska uppstå en 
tredje gång.

I brist på svar bestämde 
sig Jan Egert för att ta upp 
frågan på vårens ortsutveck-
lingsmöte i Bohus. Mötes-
ordförande, tillika kommun-
fullmäktiges ordförande, 
Inga-Lill Andersson (S), 
tog till sig historien och lo-
vade se till att någon skulle 
ta kontakt med honom. Nu 
har det gått tre veckor och 
telefonen har varit tyst.

– Jag förstår inte 
varför ingen vill prata med 

mig. Mina frågor är helt re-
levanta. Vad har förändrats 
i ansvarsfrågan mellan 2007 
och 2014? Vilka direktiv har 
utredarna fått som tittar på 
konsekvenserna av över-
svämningen och vilka åtgär-
der planeras för att olyckan 
inte ska vara framme igen?

Det enda svar Jan Egert 
Eriksson i Bohus har fått är 
att utredning pågår, ingen-
ting om när den beräknas 
vara klar. 

– Jan Egert Eriksson får inte svar på sina frågor

Jan Egert Eriksson på Westerbyvägen 2 i Bohus har vid två tillfällen drabbats av stora konsekvenser i samband med skyfallen 2007 och 
2014. Första gången tog Ale kommun ansvar och åtgärdade skadorna, 2014 kom de inte ens på besök och kostnaderna fick han stå för 
själv.

Det var inte bara fastighetsägare som drabbades av skyfallet den 19 maj förra året. Över lokalvägen 
mellan Nödinge och Bohus rasade jordmassor ner i samband med ett skred. Naturens krafter ställde 
allt på sin spets.

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Ale kommun väntar på utredning
ALAFORS. Anders Jans-
son, teknisk chef i Ale, 
bekräftar att utredning-
en kring översvämning-
en i Bohus tagit lång tid.

Innan den är klar kan 
varken ersättnings-
frågor eller åtgärder 
diskuteras.

– Vi hoppas vara färdi-
ga någon gång efter 
sommaren, säger han.

Historien om hur Jan Egert 
Eriksson på Westerbyvägen 
2 i Bohus blivit drabbad av 
två stora översvämningar 
2007 och 2014 är känd hos 
tekniska kontoret i Alafors. 
Att kommunen har agerat 
olika vid dessa två tillfällen 
känner däremot inte verk-
samhetschef, Anders Jans-
son, till.

– Det var före min tid så 
det kan jag inte uttala mig 
om, men någon förändring 
i lagstiftningen har inte 
skett. Beträffande den se-
naste översvämningen i maj 
förra året har vi inlett en 
omfattande utredning för 

att klargöra vad som hänt 
och vems ansvaret är. Det 
handlar om kapacitetsfrågor 
i VA-nätet, eventuella felk-
opplingar, stopp i ledningar 
och så vidare. Vi analyserar 
hela nätet och det är en krä-
vande process som görs av en 
extern partner, säger Anders 
Jansson.

Så i dagsläget har ni inga 
planerade åtgärder?

– Nej, för att få bästa 
tänkbara effekt måste vi vara 
säkra på vad som ska göras. 
Vi behöver ha utredningen 
på plats först.

Delade meningar
I samband med informa-
tionsmötet den 27 maj lova-
des berörda fastighetsägare 
att få ett hembesök. Om den 
saken råder delade meningar.

– Vi har besökt fastig-
hetsägaren. Det gjorde vi i 
anslutning till mötet, svarar 
Anders Jansson.

Jan Egert Eriksson minns 
mötet.

– Det var en snabb vi-
sit. De tog några bilder och 
skulle komma tillbaka. Jag 

uppfattade inte att detta sena 
kvällsbesök skulle vara ”hem-
besöket”. Jag hade mängder 
av frågor som de inte kunde 
besvara. Det skulle vi ta näs-
ta gång, men de kom aldrig 
tillbaka, säger han.

När det gäller ersätt-
ningskraven hänvisar Ale 
kommun också till den pågå-
ende utrednignen.

Kan inte betala
– Vi kan inte betala ut något 
innan ansvarsfrågan är löst. 
Fastighetsägarna får vända 
sig till sina försäkringsbolag, 
menar Jansson.

Det anser Jan Egert Er-
iksson är omöjligt eftersom 
Ale kommun tog på sig an-
svaret för exakt samma över-
svämning sju år tidigare.

– Jag ringde självklart mitt 
försäkringsbolag, men de var 
inte intresserade att ens dis-
kutera ärendet. Kommunen 
har ju redan erkänt sig skyl-
diga en gång.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

– Inga åtgärder eller ersättningar betalas innan dess



Tyck till om framtidens Nödinge
Vi räknar med att vara 11 000 Nödingebor år 2013. Då måste 
orten växa ordentligt och kompletteras med nya bostäder, 
arbetsplatser och trivsamma utemiljöer. Hur tycker du att 
Nödinge ska se ut? Välkommen att berätta hur du vill ha 
det den 28 april kl 10.00–20.00. Vi har öppet i Svensk 
fastighetsförmedlings lokaler vid Ale torg hela dagen. Kom dit 
och träffa politiker och tjänstemän! Kan du inte komma tar vi 
gärna emot dina åsikter på utvecklaale.se. 

www.ale.se 
0303-33 00 00

På gång Ortsutvecklingsmöten
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 onsdag 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, Sune Rydén, 
Thor Eliasson
 

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

Surte onsdag 29 april kl 19.00 
plats: Församlingshemmet vid Surte kyrka

•	 Webfab Ale i Surte – dynamisk miljö och 
erfarenhetsutbyte för företagare. Aida Karimli, 
näringslivschef informerar.

•	 Utbildningsnämndens ordförande Dennis Ljunggren 
informerar om förskoleverksamheten i Surte.

•	 Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Rolf Gustavsson 
informerar om kommunalt övertagande av vägarna i 
tätorten.

Vi bjuder på fika!Välkomna hälsar
Christina Oskarsson och Rolf Engström

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

23
april

krånGliGt att FörStå 
Skatter, momS och 
bokFörinG?
kl 16.00–19.00 informationskväll i vad 

du behöver känna till för att kunna förstå ditt 
företags ekonomi. plats: Nyföretagarcentrum  
Nols Företagscenter.

23
april

SophiSticated ladieS
kl 18.00 ale bibliotek, Nödinge, 
Sophisticated ladies levererar 20–40 
-talsjazz med inspiration från bland 

andra Ella Fitzgerald, louis armstrong och
Billie Holiday och tar publiken med på en tidsresa 
till jazzens glansdagar. Fri entré. Musik på 
biblioteket är ett samarbete mellan ale kommun, 
Musikcentrum Väst, aBF och Kultur i Väst

24–25
april

kulturSkolanS 
muSikal – olivia twiSt
FredaG 24 april kl 18.00
lördaG 25 april kl 15.30

ale kulturskola ger årets musikal Olivia Twist 
baserad på boken Oliver Twist. Teatern, ale 
kulturrum, Nödinge. Entré 50 kr vuxna, 20 kr för 
dem under 18 år. Biljetter köps på ale bibliotek 
eller via Evenemangskalendern på www.ale.se

25
april

lÄS För miG! med 
den SjunGande 
bibliotekarien
kl 13.00 Gunnar Källström presenterar 

nya barnböcker, pratar om högläsningens 
förtjänster och sjunger borttappade visor. Det 
blir tjo och tjim och livsviktig kunskap i ett 
paket inslaget med värme från den sjungande 
bibliotekarien. ale bibliotek, Nödinge, 
Fri entré. arr. ale kommun och aBF biblioteket är 
ett samarbete mellan ale kommun, Musikcentrum 
Väst, aBF och Kultur i Väst

Kungörelse
Utställning av detaljplan för bostäder inom del av Rished 
7:1 m.fl. Ale kommun, Västra Götalands län. Ett förslag till 
detaljplan över rubricerat område har utarbetats och finns 
utställt från och med den 21 april till och med den 15 maj. 
Detaljplanen har tidigare varit föremål för samråd.
Planområdet är ca 4,3 hektar stort och är belägen vid 
korsningen Sjövallavägen/Rishedsvägen, Alafors. Området är 
inte tidigare detaljplanelagt. Syftet med detaljplanen är att skapa 
möjligheter för nya bostäder. Ny bebyggelse ska anpassas till 
platsens topografi och omgivande bebyggelse. Planen ska även 
säkerställa att avrinningsområdet norr om Rishedsvägen ner 
mot Sköldsån inte påverkas negativt beträffande erosion. Planen 
säkerställer även gång– och cykelvägen längs Sjövallavägen.

Detaljplanen finns utställd under tiden 21 april till  
15 maj på följande plats:
•	 Kommunkontoret, Sektor Samhällsbyggnad, Alafors 

(expeditionstider mån–tors kl 08.00–16.30, fre  
kl 08.00–16.00)

•	 Kommunkontoret, Ale torg, Nödinge 
(expeditionstider mån – tors kl 08.00–16.30 fre  
kl 08.00–16.00)

Upplysningar om planförslaget lämnas av plankonsult 
Olof Halvarsson 031-788 00 60 olof@radararkplan.se 
eller planarkitekt Robin Pettersson 0303-33 01 86 robin.
pettersson@ale.se. Eventuella synpunkter framförs skriftligt till 
Samhällsbyggnadsnämnden i Ale kommun, 449 80 Alafors, 
eller till plan@ale.se senast den 15 maj. Den som inte framfört 
skriftliga synpunkter senast under utställningstiden kan förlora 
rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

informationsmöte om ale vikingagård
Nu utreder sektor utbildning, kultur och fritid hur framtiden 
ska se ut för Ale vikingagård. Den 6 maj håller vi ett 
informationsmöte som är öppet för alla som är intresserade. 
På mötet deltar både tjänstemän och förtroendevalda. Vill du 
veta mer? Information om hur kommunen har jobbat med Ale 
vikingagård kommer att finnas på www.ale.se en vecka inför 
mötet. Tid och plats  6 maj kl 19.00, teatern i Ale Kulturrum, 
Nödinge



NÖDINGE. I framtidens 
Nödinge ska det finnas 
fler bostäder i centrum, 
torg för spontana träffar 
och trafiken i områden 
med bebyggelse ska 
begränsas.

De stora dragen om 
hur orten ska utvecklas 
var nödingeborna över-
ens om på ortsutveck-
lingsmötet.

Däremot krossades 
drömmen om 18 hål på 
Nödinge golfbana en 
gång för alla.

Inledningsvis fick Pernil-
la Hallberg, konsult med 
uppdrag att kartlägga Ales 
nuvarande och framtida mö-
tesplatser, berätta om pro-
jektet. Som mötesplats räk-
nas såväl fysiska platser som 
idrottsplatser och torg som 
exempelvis ett ortsutveck-
lingsmöte. Kartläggningen 
ska ge en bra bild av alebor-
nas vanor idag för att sedan 
ge politiken en insikt om vad 
som kan vara utvecklingsbart 
i framtiden.

Störst intresse och 
mest tid fick stadsarkitekt, 
Magnus Blombergsson, 
som för fjärde gången i följd 
gästade ortsmötet i Nö-
dinge. Denna gång presen-
terade han främst resultatet 
av höstens workshop där 

mötesdeltagarna fick tycka 
till om framtidens Nödinge, 
detta som ett led i den för-
djupade översiktsplanen.

– Det känns som att jag 
har lyckats sälja in min vision 
väldigt bra för vi är överens 
om det mesta. Att vi ska 
attrahera nya invånare med 
varierad bebyggelse nära 
kommunikationer, främja en 
grönare miljö i centrum och 
göra det möjligt att klara sig 
med bara en bil genom att 
utveckla säkra gång- och cy-
kelleder. Vi verkar också vara 
helt överens om att priorite-
ra byggandet av trygga och 
trivsamma miljöer, redogjor-
de Blombergsson.

Han berättade också om 
en enkätundersökning som 
är gjord bland några hundra 
invånare i Ale och i grann-
kommunerna. De skulle sät-
ta ord på vad Ale står för.

– Aleborna nämner närhet 
först och verkar då tänka på 
service, natur och Göteborg. 
Våra grannar nämner skid-
backen, landsbygd, pendel-
tåg, Göta älv och bandy.

Förutom att skapa utrym-
me för fler bostäder i en ny 
centrumutbyggnad hoppas 
Ale kommun att Orkla-kon-
cernen ska komma vidare 

med område Stenkil i södra 
Backa. Där talas det om 500 
nya bostäder och ett första 
samråd är planerat till efter 
sommaren. Planarbetet har 
krävt många arkeologiska 
utredningar och en eventuell 
byggstart kan sannolikt inte 

ske förrän i början 2017. Ulf 
Runmarker, ägare till golf-
banan och bostadsexploatör, 
har ansökt om planbesked 
för att bygga bostäder på 
nuvarande driving range. Ett 
initiativ som oroar närboen-
de som köpt sina hus för att 
få bo granne med ett rekrea-
tionsområde.

– För att Nödinge ska ut-

vecklas behövs fler bostäder 
och för att golfbanan ska 
överleva behövs också fler 
medlemmar. Dessa behov 
går hand i hand. Min tanke 
är att flytta vår driving range 
och tre hål söderut. Det 
skulle skapa utrymme för 
nybyggnation och säkerstäl-
la golfbanans framtid. Någ-
ra 18 hål kommer det dock 
aldrig bli tal om, det finns 
inte förutsättningar för det. 
Däremot tror jag det är rea-
listiskt att tro på en 12-håls-
bana i framtiden, svarade Ulf 
Runmarker.

Charlott Klug, brotts- 
och säkerhetshandläggare i 
Ale, fick sista ordet när hon 
gav åhörarna en bild av kri-
minaliteten i Nödinge som 
är den högsta i kommunen.

– Den ökade otryggheten 
och kriminaliteten i stort 
är inget lokalt fenomen. 
Det är ett samhällsproblem 

som varken polisen eller 
brottsförebyggare kan lösa 
ensamma. Den här negati-
va utvecklingen kan vi bara 
vända tillsammans och det 
finns mycket som var och 
en kan göra. Grannsamver-
kan är ett bra initiativ som vi 
gärna hjälper till med, likaså 
har nattvandrare börjat gå i 
Nödinge och där tycker jag 
alla ska anmäla sitt intresse, 
informerade Klug som också 
fick frågor om skadegörelsen 
längs E45.

– Det enda jag vet är att 
polisen fortfarande utreder 
ärendet och förhör personer. 
Vi kan bara hoppas att de får 
ett genombrott.

Jämfört med 2013 mins-
kade antalet brott i Nödinge 
med 28, men orten sticker 
fortfarande ut i statistiken. 
De flesta brott som begås i 
Ale är bilrelaterade.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Vad är ditt
säkraste
vårtecken?

Märta-Stina Dahlberg, 
Älvängen

Peter Johansson, Nygård

Victoria Elmen, Nol 

Arto Lassuri, Bohus

– Det är när jag ser 
den första tussilagon.

– Det säkraste vårteck-
net är att fotbollsseri-
erna sparkar igång.

– Det är värmen och 
när jag ser alla blom-
mor växa.

– Grillen och gräsklip-
paren är två säkra 
vårtecken.

Johanna Larsson, Svenstorp
– Det är när jag tar med 
mig ett glas bubbel, 
sätter mig på uteplat-
sen i solen och känner 
doften av nygrillat.

5 RAKA SVAR

NödiNge församliNg
Kvarnvägen 7, 445 57 Surte •  www.svenskakyrkan.se/nodinge

 

förskollärare, 100%
Vi söker två förskollärare, en till förskolan 
Noas Ark i Nödinge och en till förskolan 
Paradiset i Bohus. Tillträde i augusti 2015. 
Förskolorna drivs av Nödinge församling 
och arbetar i enlighet med Lpfö 98/10. 
Välkommen med din ansökan, vi kommer 
att behandla dem löpande. 

Frågor: förskolechef Marie-Anne Lyckman, 
076-555 78 35, ma.lyckman@svenskakyrkan.se

LEDIGA TJÄNSTER

ORTSMÖTE I NÖDINGE

När: Tisdag 14 maj
Var: Ale Kulturrum, Nödinge
Om: Mötesplatser, Nödinges 
utveckling och brottsföre-
byggande arbete.
Hur många: 110
Citatet, Ulf Runmarker: 
”Några 18 hål blir det aldrig, 
underlaget är för dåligt och 
markförhållandena begrän-
sade”.

Magnus Blombergsson, stadsarkitekt i Ale, har en stående in-
bjudan till ortsmötet i Nödinge. Det var fjärde gången på raken 
som han talade framtid med nödingeborna.

Ulf Runmarker, ägare till golfbanan i Nödinge, bekräftade sina 
planer på att bygga fler bostäder och att drömmen om en 
18-hålsbana inte kommer att förverkligas. ”12 hål är möjligtvis 
realistiskt” menade han.

– Golfbanan, nya bostäder och
brottsbekämpning på ortsmötet

Tydligare bild av 
framtidens Nödinge

Sven Pettersson, ordförande för ortsutvecklingsmötet i Nödinge, 
kunde glädja sig åt god uppslutning och en engagerad publik.

Det känns som 
att jag har lyck-
ats sälja in min 
vision väldigt 

bra för vi är överens 
om det mesta. Att vi ska 
attrahera nya invånare 
med varierad bebyggel-
se nära kommunikatio-
ner, främja en grönare 
miljö i centrum och göra 
det möjligt att klara sig 
med bara en bil genom 
att utveckla säkra gång- 
och cykelleder.
MAGNUS BLOMBERGSSON

ALAFORS. Det var ett 
svalt intresse för tisda-
gens ortsutvecklings-
möte i Medborghuset.

Blott ett 20-tal perso-
ner närvarade.

– Det kan man tolka 
som att det inte finns 
någon överdriven oro 
vad gäller vägfrågan, 
säger Samhällsbygg-
nadsnämndens ordfö-
rande Rolf Gustavsson 
(S).

Utredning om kommunalt 
huvudmannaskap av enskil-
da vägar var huvudtemat 
för ortsutvecklingsmötet i 
Alafors, som gästades av pro-
jektledaren Jonathan Dahl.

– Församlingen var försik-

tigt positiv även om det fort-
farande finns en del fråge-
tecken som behöver rätas ut, 
konstaterar Rolf Gustavsson.

Pernilla Hallberg, in-
hyrd konsult, berättade om 
inventeringen av kommu-
nens befintliga mötesplatser 
och framtidens gemensam-
ma träffpunkter.

Vidare fördes diskussio-
ner om den planerade 400 
kV-ledningen genom Ale.

– Det framkom inget nytt. 
Kommunen vidhåller att 
man inte vill ha någon ny 
ledning. Om så ändå skulle 
bli fallet ska den grävas ner 
eller hängas på nuvarande 
ledningsgata, avslutar Rolf 
Gustavsson.

JONAS ANDERSSON

Svalt intresse för Alafors ortsmöte
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Brogren Industries AB ligger i Älvängen och är ett familjeföretag som grundades 1965. Vi är idag 85 anställda 
och vår sysselsättning är i huvudsak maskinbearbetning och svetsning inom områdena Aerospace, Gas 
turbines och Offshore. Behovet av fler kompetenta medarbetare är mycket stort. Vill du arbeta i ett företag 
som är i ständig utveckling och bland arbetskramrater som trivs på sin arbetsplats? 

CNC-operatör (Fräs och svarv)

CMM-operatör
Kontrollant  
(Verifiering av bearbetade detaljer, märkning)

Tekniker  
(Beredning, programmering, förbättringsarbete)

Vi ser helst att du som söker har minst tre års 
yrkeserfarenhet inom området. De flesta tjänster 
innebär skiftarbete.

Välkommen med ansökan till: 
(Skriv i ämnesraden vilken tjänst du söker)

ylva.andreasson@brogrenindustries.com
Sista ansökningsdatum 8 maj

Älvängen? 
Pendeltåg från Trollhättan/Göteborg och 
du är framme på ca 20 minuter.

www.brogrenindustries.com 
Tel 0303-33 39 40

ÄR DU EN AV OSS?
Just nu söker vi 10 nya medarbetare inom 
följande områden:

LEDIGA TJÄNSTER

NOL. En gymnastiksal 
som är för liten för än-
damålet.

Ärendet har blivit en 
följetång på Nols ortsut-
vecklingsmöte.

Slutsatsen 
blev att Nol-
skolan inte 
är någon 
priorite-
rad fråga 
just nu.

Lokalsituationen på Nolsko-
lan var utlyst som kvällens 
tema för ortsutvecklings-
mötet i Nol. Fastighetschef 
Monika Jonasson var in-
bjuden för att svara på åhö-
rarnas funderingar. Många 
av frågorna kom emellertid 
att handla om verksam-

heten, som inte är Moni-
kas bord. Presidiet beslu-

tade därför att bjuda in 
ordföranden och vice 
ordföranden i Utbild-
ningsnämnden samt 

skolans verksamhets-
chef Joakim 
Östling till 
h ö s t e n s 
möte.

– Vad 
det gäller 
gymnas-
t i k s a -
len så 
har inte 
fastighet 

fått något 
uppdrag om 
att bygga 

ut eller bygga nytt, förkla-
rade Monika Jonasson och 
hänvisade till politiken som 
beslutar i sådana frågor.

Är Nolskolans 
gymnastiksal tillräckligt 
stor sett till hur många 
elever det är och att 
barnen i årskurs 6 inte 
längre går vidare till 
Himlaskolan?

– Det är den bedömning-
en som verksamheten gjort, 
poängterade Monika.

Bredbandssamordnare 
Per Persson redogjorde för 
fiberutbyggnaden i kommu-
nen.

– Målsättningen är att 90 
procent av alla hushåll ska 
ha tillgång till 100 megabit 
innan 2020. Tre fiberfören-
ingar har startats; Starrkärr, 
Skepplanda och Alvhem/
Nygård. I tätorterna har Ale 
Stadsnät gått ut med ett er-
bjudande och faktum är att i 
Nol har det gått relativt bra 
med försäljningen.

Einar Hansson informe-
rade om sitt uppdrag från 
sektor kultur och fritid att 
dels dokumentera befintliga 
mötesplatser i kommunen, 
dels fundera kring vad som 
kan utgöra framtidens ge-
mensamma träffpunkter.

– Vi kommer att åka med 
buss i Ale och se vilka mö-
tesplatser som finns. Rund-
turerna kommer att ske två 
lördagar i maj, troligtvis 23 
och 30 maj. Detta föregås av 
ett idémöte i Ale Kulturrum. 
Projektet ska avslutas innan 
sommaren.

På punkten övriga frågor 
framkom bland annat ett 
önskemål om att snygga till 
gågatan i Nol med nya plan-
tor och buskar.

JONAS ANDERSSON

 – En större gymnastiksal efterfrågas

Nolskolan är 
inte prioriterad

Bredbandssamordnare Per Persson, konsult Einar Hansson och fastighetschef Monika Jonasson 
gästade ortsutvecklingsmötet i Nol.

ORTSMÖTE

När: Onsdag 15 april
Var: Nol Folkets Hus
Om: Bredband, lokalsituatio-
nen på Nolskolan
Hur många: 40
Citatet Einar Hansson: 
”Brukssamhällena är väldigt 
tydliga i Ale”.

Monika Jonasson, fastighetschef Ale kommun.

Ale El ansvarar för elnätsverksam-
heten i expansiva Ale kommun. 
Vi investerar, driver och underhåller 
elnätet för att ha ett så bra och 
säkert elnät som möjligt. Ale El säljer 
och levererar el genom dotterbolaget 
Ale El Elhandel AB till privatkunder 
och företag i hela landet.

Elmontör/
Distributionselektriker
Du kommer huvudsakligen att arbeta med ombyggnad och utbygg-
nad av elnätet, dvs. både hög- och lågspänning. Du har utbildning 
inom el och yrkeserfarenhet, gärna från energibranschen/eldistri-
bution. Vi tror att du har lätt för att kavla upp ärmarna och hugga 
i samt förmåga att se vad som behöver göras. Att du är noggrann 
och sätter säkerheten främst är andra kännetecken för dig. Vi ser 
gärna att du har glimten i ögat och tycker om att samarbeta.

Vår uppgift är att trygga elnätsleveranser för våra kunder och alltid 
leverera el, året runt/dygnet runt. Du kan därför komma att ingå i 
beredskapstjänstgöring. Körkort för bil samt svenska i tal och skrift 
är en nödvändighet.

För mer information om oss besök vår hemsida www.aleel.se.
Eller ring till Martin Karlsson, Anläggningschef tel. 0303-33 24 51

I denna rekrytering samarbetar vi med:  
[ Strategisk HR-Partner Inger Atterskog AB  ] 
Skicka din ansökan till: inger@strategiskhr-partner.se senast 
den 4 maj 2015 Välkommen med din ansökan!

Ale El ansvarar för elnätsverksamheten
i expansiva Ale kommun. Vi investerar, driver och 
underhåller elnätet för att ha ett så bra och
säkert elnät som möjligt. Ale El säljer och 
levererar el genom dotterbolaget Ale El Elhandel 
AB till privatkunder och företag i hela landet.

Elmontör/
Distributionselektriker
Du kommer huvudsakligen att arbeta med ombyggnad och 
utbyggnad av elnätet, dvs. både hög- och lågspänning. Du har 
utbildning inom el och yrkeserfarenhet, gärna från energibranschen/
eldistribution. Vi tror att du har lätt för att kavla upp ärmarna och 
hugga i samt förmåga att se vad som behöver göras. Att du är 
noggrann och sätter säkerheten främst är andra kännetecken för dig. 
Vi ser gärna att du har glimten i ögat och tycker om att samarbeta. 

Vår uppgift är att trygga elnätsleveranser för våra kunder och alltid 
leverera el, året runt/dygnet runt. Du kan därför komma att ingå i 
beredskapstjänstgöring. Körkort för bil samt svenska i tal och skrift 
är en nödvändighet.

För mer information om oss besök vår hemsida www.aleel.se. 
Eller ring till Martin Karlsson, Anläggningschef tel. 0303-33 24 51

I denna rekrytering samarbetar vi med:
[ Strategisk HR-Partner Inger Atterskog AB ]
Skicka din ansökan till: inger@strategiskhr-partner.se senast den 4 
maj 2015 Välkommen med din ansökan!

Försäljning av material  
till din trädgård

Jord till gräsmatta, rabatter och perenner.

Sand, täckbark och Leca.
Utkörning med tippbil, kranbil med skopa  
eller för egen avhämtning. Grönnäs, Skepplanda

Lödöse Energi & Miljö AB
Öppet vard 07-15.30. Tis, tors öppet 07-18 i maj månad .Tel 0520-660042

ÄLVÄNGEN. När näringslivschef Pia 
Areblad fick höra om Jonas Lidéns 
”fredagsfluga” fick hon en idé.

Inför torsdagens näringslivsgala 
i Ahlafors fabriker har det skett en 
flugräd.

– Av alla accessoarer är väl flugan 
den mest givna, skrattar Jonas Lidén.

Allting började för några år sedan när den ti-
digare Alvhemsbon, numera Skepplandabon, 
Jonas Lidén började bära fluga på fredagar.

– Jag jobbade på Landvetter flygplats. Var-
je fredag kom jag med fluga och postade en 
bild på min egen Facebooksida. Fredagsbil-
den blev lika självklar som flugan. Som mest 
har jag haft över 1 000 besökare.

Numera driver Jonas Lidén egen rörelse, 
Modernt Ledarskap, men att byta bort flugan 

bara för det har aldrig varit aktuellt.
– Pia Areblad har uppmanat deltagarna 

till torsdagens näringslivsgala att bära fluga. 
Återstår att se om budskapet anammas, av-
slutar Jonas Lidén.         JONAS ANDERSSON

Jonas Lidén inhandlar sin femtioförsta fluga 
hos Ulf Abrahamsson på Manufakturen i Äl-
vängen. 

Fluga har blivit en fluga
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Dela
    glöden

GRILLKORV
ICA. 500 g. Jfr pris 20:00/kg.

Max 2 köp/hushåll.

10:-/st

Brie med jordgubbssalsa

Brie med jordgubbssalsa är en utsökt rätt som 

du både kan servera som aperitif eller efter 

maten som dessert. Gör en salsa på jord- 

gubbar, honung, balsamvinäger och färsk 

basilika och servera med brieost.

49 nya recept väntar på dig i butiken. Ingredienser

Så här gör du

Portioner: 4

• 1 l jordgubbar

• 1 msk balsamvinäger

• 3 msk honung (helst flytande)

• 1/2 dl finhackad, färsk basilika

• 250 g brieost

1. Skölj och snoppa jordgubbarna. Skär 

stora jordgubbar i 4 bitar och små mitt itu.

2. Blanda jordgubbarna med balsamvinäger, 

honung och basilika. Ställ kallt minst 1 tim.  

Dela osten i 4 bitar. Lägg varje bit på en 

aluminiumfoliebit. Låt briebitarna ligga på 

grillen ca 5 min tills de blir varma och mjuka.

3. Fördela jordgubbssalsan på 4 assietter. 

Stjälp försiktigt upp varje ostbit ovanpå 

jordgubbssalsan på assietterna och servera.

 ar 
 ?

SPARERIBS
SMOKEY BBQ

Ursprung Sverige.
Ca 1200 g. Av gris.

5990
/kg

Grillglädje

LAXFILÉ I BIT
Lerøy. 500 g.

149:-/kg

FÖRKOKTA
MAJSKOLVAR
ICA. Spanien. 400 g. Klass 1.

Jfr pris 25:00/kg.

10:-/st

Kortpris

FRANSK BRIE
Saint Benoit. 500 g.

Jfr pris 50:00/kg.
Max 1 köp/hushåll.

25:-/st

HALLOUMI, GRILLOST
ICA. 200 g.

Jfr pris 100:00/kg.

20:-/st

Kortpris

GRILLSÅSER
Kelda. 200 g.

Jfr pris 60:00/kg.

/st

Kortpris

12:- En riktig mataffär
Öppet alla dagar 7–23
Även vår manuella delikatess. 
Tel 0303-97500 ica.se/ale
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Guldmedalj för bästa 
progressiva glaset!

Ale Torg 10 Öppettider: mån-tors 9.30-18, fredag 9.30-16  
(lunchstängt mellan 13 och 14), lördag 10-14

Intuitiv TM
Ale Optik kan nu erbjuda Intuitiv TM som är det enda progressiva 
glaset på marknaden som är anpassat för hö- och vänsterhänta. 
Det har också ett mycket bättre seende vid rörelse och upp till 35% 
större användbar läsdel än tidigare progressivglas. Optimalt seende 
genom hela glaset, både på långt, mellan och nära håll.

Välkommen in och titta 
på vårens bågnyheter!

17 år på Ale Torg

Dela upp betalningen med resurskort, räntefritt

Erbjudande!
Vid köp av progressiva 
glas får du ett par 
läsglasögon eller ett 
par solglasögon med 
styrka utan kostnad. 

Dessutom ingår 
antireflex- och 
hårdhetsbehandling. 
Det går även att välja 
fotokromatiska glas.

Gratis synundersökning inklusive tryckmätning

Ring och boka tid för GRATIS synundersökning på 

0303 - 22 90 33

Nytillpassning linser: 
inkl. provlinser och väska  695:-  

NÖDINGE. Arbetet med 
en fördjupad översikts-
plan i Nödinge pågår.

Nu vill kommunen att 
aleborna ska tycka till.

Tisdag 28 april 
arrangeras en dialog-
dag där politiker och 
tjänstemän står redo 
att möta invånarnas 
synpunkter.

Nödinge och Älvängen är 
Ale kommuns två centra-
lorter som planeras för-
dubbla sitt invånarantal de 
kommande 15 åren. För att 
klara det genomförs nu två 
fördjupade översiktsplaner. 
Först ut är Nödinge och för 
att få ett gemensamt synsätt 
på utvecklingen engageras 
medborgarna tidigt.

– När det sedan blir dags 
att detaljplanera underlättas 
arbetet om det blir så få över-
raskningar som möjligt. Vi 
vill underlätta processen och 
minska risken för konfron-
tationer. Därför vill vi veta 
hur de som bor i Nödinge 
idag vill utveckla sitt sam-
hälle. Det handlar både om 
mjuka och hårda frågor, om 
lekplatser och grönytor, be-
rättar stadsarkitekt Magnus 
Blombergsson och tillägger:

– Det som är bra med Nö-
dinge är att det finns en stor 
marktillgång. Många tror 
inte det, men faktum är att 
ytan är fullt tillräcklig. Den 
borde bara utnyttjas bättre.

Den första detaljplanen 
som ska färdigställas är mel-
lan pendelstationen och Ale 
Kulturrum. Här har det re-
dan bildats ett konsortium av 

Alebyggen, Balder, Ale kom-
mun och Ale Exploatering. 
Även Västtrafik och Tra-
fikverket är viktiga spelare i 
det projektet.

– Det handlar om att 
skapa ett attraktivare cen-
trum med utrymme för både 
kontor, handel, parkeringar, 
grönytor och torg. ICA har 
tidigt signalerat att de önskar 
ett större läge på torget. Det 
är den största dragaren och 
därför blir det en huvudfråga 
att lösa. Sedan får vi se hur 
det blir med kommunhuset, 
säger Magnus Blombergs-
son.

Ingen hemlighet
Det är ingen hemlighet att 
planen är att riva de äldre 
byggnaderna på Ale Torg, 
där till exempel Blomsterri-
ket, pizzerian och gymmet 
STC idag huserar.

– Det här är inget som 
sker imorgon, utan kommer 
att föregås av diskussioner 
med hyresgästerna. Det gäl-
ler att hitta lösningar som 
passar alla. Egentligen borde 
man tagit initiativ tidigare 
och i samband med bygget av 
pendelstationerna kunde en 
ny torgfastighet ha byggts. 
Den glasade övergången 
kunde då ha förlängts över 
lokalvägen som idag är en 
mycket farlig passage, menar 
Blombergsson.

Som stadsarkitekt har han 
många synpunkter hur da-
gens Ale Torg har utformats. 
Det är mest en stor grå as-
faltsyta.

– Det ser ju bra ut på fre-
dag och lördag när p-plat-
serna är utnyttjade, men 
övriga dagar är det inte sär-
skilt tilltalande. Jag ser helst 
att vi hittar en lösning med 

ett parkeringshus för shop-
ping, boende och pendlare. 
Bostäder centralt medför 
ett minskat bilbehov. Vi 
tror att framtidens invånare 
i Nödinge kommer att kla-
ra sig bra med en bil. Jag 
hoppas vi får skapa ett sam-
hälle som mer är anpassat 
för cykel. Dessutom vill jag 
att vi skapar ett tydligt torg, 
gärna med både vatten och 
grönska, där man kan träffas 
och sitta ner utan att behöva 
köpa en kopp kaffe.

Säker skolväg
Trafiksituationen är ett av 
samtalsämnena som Blom-
bergsson hoppas få diskutera 
med ortsborna. Han önskar 
att de ska dela hans upp-
fattning att det inte ska vara 
nödvändigt att köra barnen 
hela vägen fram till skolan.

– Vi kan ju inte hindra 
föräldrarna, men vi kan byg-
ga ett samhälle där det är ga-
ranterat tryggt för barnen att 
gå sista biten till skolan. Vi 
måste få bort bilarna från de 
mest centrala delarna. Det är 
nära en trafikinfarkt i Nö-
dinge redan nu. 

Detaljplanen för centrum 
beräknas ta två och ett halvt 
år. Inom tre år ska bygget 
kunna vara igång. I detaljpla-
nen ingår också bostäder på 
kullen vid Ale Kulturrum.

– Nödinge är en 70-tals 
ort som ska möta framtiden 
och utvecklas till en attraktiv 
småstad. Jag hoppas att vi 
som jobbar med planeringen 
kan få en tydlig bild av vad 
medborgarna tycker är bra 
idag och vad som behövs för 
att göra framtiden ännu bätt-
re, avslutar Magnus Blom-
bergsson.

Magnus Blombergsson och sektor samhällsbyggnad har tagit fram en modell över dagens Nö-
dinge. Med hjälp av den hoppas de kunna föra en bra dialog med ortsborna om en framtida ut-
veckling. Modellen är placerad hos Svensk Fastighetsförmedling på Ale Torg.

Dialog om 
nya Nödinge

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

– Målet en attraktiv småstad
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Plåtslagarna i Ale saknar inte 
energi och hade tillgången 
på plåtslagare varit bättre 
hade antalet anställda varit 
betydligt fler.

– För tillfället får vi hyra 
in arbetskraft. Vi har nästan 
konstant fyra gubbar inhyr-
da. Bristen på hantverkare 
är en fråga som borde ha en 
högre prioritet. Det känns 
tungt att höra om ungdoms-
arbetslöshet när vi har hur 
mycket jobb som helst att er-
bjuda, säger Mathias Matts-
son som själv har fått hänga 
av sig blåbyxorna.

– Någon måste ju räkna 
hem jobben och ta hand om 
kundkontakterna, men jag 
hade gärna ersatt mig själv 
och gett mig ut på taken 
igen. Jag saknar hantverket.

Under fyra år i början på 
2000-talet var det motorcy-
kel och roadracing för mer 
eller mindre hela slanten. 
Mathias tävlade i Norden, 
men också i länder som 
Tyskland och Frankrike. 
Han levde sin pojkdröm. Ef-
ter att ha slutat tvåa i Nord-
iska mästerskapen 2003 fick 
han kontrakt med Suzuki, 
men säg den glädje som va-
rar. Cykeln motsvarade inte 
förväntningarna. Mathias 
tvingades chansa i kurvorna 
för att vinna tid och på en 

tävling i Finland var olyckan 
framme. Han skadade axeln 
allvarligt och inte bara kar-
riären som roadracingförare 
var hotad, utan även yrket 
som plåtslagare.

– Jag sökte därför jobb 
som säljare, men det var 
inte min grej. Sedan jag var 
14 år hade jag arbetat med 
jämna mellanrum hos Tom-
mys Plåtslageri i Älvängen. 
För snart exakt tio år sedan 
sökte jag upp honom och sa 
att jag ville ta över, men jag 
ville göra det tillsammans 
med honom och min vän 
Magnus. Vi kom överens 
och i november 2005 bild-
ade vi Plåtslagarna i Ale. 
Det blev full fart direkt och 
ett halvår senare hade vi an-
ställt två till. Sen dess har det 
rullat på. Tommy har gått i 
pension och nu är det en ny 
generation plåtslagare som 
driver verksamheten, berät-
tar Mathias.

Var hittar du drivkraf-
ten att fortsätta utveckla 
företaget?

– Det är nog tävlingsmän-
niskan i mig. Jag vill alltid 
framåt, men det har inte 
alltid varit så lätt. Att vara 
en bra chef har jag fått lära 
mig och det jobbar jag fort-
farande på. Vi har satt som 
mål att bli en riktigt bra ar-

betsgivare. Det ska vara ett 
av våra signum, precis som 
vårt professionella yrkesutö-
vande. Att inte lämna något 
åt slumpen, att alltid leverera 
ett hantverk av kvalitet.

Plåtslagarna i Ale räknar 
hem jobb från Uddevalla 
i norr till Varberg i söder. 
Det är allt från stora takom-
läggningar till prestigefyllda 
detaljer hemma hos folk. 
När pendelstationerna skul-
le byggas i Ale fick PIAAB 
uppdraget. När snötunneln i 
Göteborgs nya Arena i Kvi-
berg byggdes nyligen blev 
plåtslagarna från Ale hjältar. 
Sent upptäcktes att snön 
innehåller salt, vilket be-
tongen inte tål. Det blev att 
klä in underlaget i plåt.

– Vi får ofta rollen som 
problemlösare och det är en 
utmaning vi gillar.

Mathias Mattsson sprud-
lar av energi och han gör sitt 
bästa för att försöka sprida 
den vidare och inom kort ut-
vidgas lokalen ytterligare.

– Expansion kräver ut-
rymme och vår verksamhet 
kommer definitivt inte att 
minska i framtiden.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

FYRA RAKA
Bil – MC

Morgon – Kväll

Rut – Rot

Landsbygd – Tätort

Gör: VD för Plåtslagarna i Ale 
(PIAAB)
Om att vara egen: ”En livsstil med 
stor möjlighet att påverka och 
skapa förutsättningar för andra”.

PIAAB ska bli 
bästa arbetsgivaren

Om att vara företagare i Ale: ”En ny 
positiv attityd från kommunen har 
förändrat allt”.
Om att vara plåtslagare: ”Det är som 
att vara konstnär”.

Ålder: 40
Familj: Två döttrar
Bor: Villa på Tån i Alafors 
(med plåttak så klart)
Intressen: Motorcyklar

FÖRETAGARE I FOKUS MATHIAS MATTSSON

Det har alltid varit fullt drag runt Mathias Mattsson. Livet som plåtslagare fick dock 
länge stå tillbaka för kärleken till roadracing. Men för tio år sedan tog han och kolle-
gan Magnus Johansson initiativ till Plåtslagarna i Ale – och sedan dess har det varit 
full gas i firman som nu sysselsätter 12 plåtslagare.

Idag bor det cirka 5 700 invånare i Nödinge, men orten växer 
stadigt och vi räknar med att vara drygt 11 000 år 2030. I takt med 
att vi blir � er behöver Nödinge kompletteras med nya bostäder, 
arbetsplatser och trivsamma utemiljöer för att skapa de bästa 
förutsättningarna för människor och företag. Nu vill vi veta hur 
du tycker att Nödinge ska se ut! 

      Välkommen att tycka till!
Vi bjuder härmed in dig till vår utställ-

ningslokal hos Svensk Fastighets-
förmedling på Ale torg, den 28 april. 
Möt politiker och tjänstemän för att 

lyssna på planerna, ställa frågor och 
  lämna in dina förslag på hur Nödinge 

ska utvecklas. Har du inte möjlighet att komma 
kan du även tycka till på utvecklaale.se

ska utvecklas. Har du inte möjlighet att komma 

   TISDAG

28
APRIL

   KL 10 – 20

Tyck till om

Från och med lördagen den 25 april och även den aktuella 
dagen, kommer en talong, där du kan fylla i dina tankar och 
idéer att � nnas tillgänglig på butikerna runt Ale torg. Fyll i 
och ta med den till Svensk Fastighetsförmedling den aktuella 
dagen, eller lämna i den på kommunkontoret på Ale torg. 

SVENSK
FASTIGHETS-

FÖRMEDLING, 
ALE TORG 12

Här nedan följer några exempel på frågor vi vill att 
du ska re� ektera över och ta ställning till.

Vad i dagens Nödinge vill du ha kvar? 

Vad i dagens Nödinge saknar du? 

Vad är positivt med den planerade befolknings-
förändringen i Nödinge? 

Finns det något som gör dig orolig med förändringen? 

Vad vill du att Nödinge skall förknippas med? 

Vad behöver du i Nödinge för att klara av din vardag 
utan att vara beroende av att köra bil varje dag? 

Hur tycker du att trafi klösningen skall se ut? 
Var skall man gå, cykla, köra bil och parkera?

! ! !

?

. . .
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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!

PREMIÄR

KULTURVECKAN
Upplev, medverka, lev dig in, ta ton eller varför inte bara njut?

Under vecka 18, 27 april - 2 maj, finns mängder av aktiviteter för stora, 
små och alla däremellan. Det bjuds bland annat på parkour, barn-
kammarmusik, ponnyridning, konserter, scenpoesi, lunchbio i samarbete 
med Göteborg Film Festival, gymkhana, graffiti, valborgsmässofirande,  
pilgrimsvandring och mycket mer. Välkommen till en riktig folkfest!

» lillaedet.se/kulturveckan

27 APRIL
- 2 MAJ

Tel: 0303 - 74 88 93   
Repslagarvägen 1 446 37 Älvängen

www.klippotekethuvudsaken.se

Bli vårfin  
i håret!

Ann Linde Koolman, ny upphandlingschef i Ale kommun, gav tips och råd till intresserade företa-
gare. Näringslivsenheten ser gärna att fler Aleföretag ger sig in i den offentliga upphandlingen.

NOL. Det är i småföre-
tagen de nya jobben 
skapas.

Därför serverade 
Ale kommun tips om 
offentlig upphandling 
till frukost.

– Vi vill att fler 
Aleföretag är med och 
svarar på kommunernas 
anbudsförfrågningar, 
säger näringslivschef 
Pia Areblad.

Ann Linde Koolman är ny 
upphandlingschef i Ale kom-
mun sedan årsskiftet. I förra 
veckan tipsade hon tretton 
morgonpigga företagare om 
hur kommunerna sköter sina 
upphandlingar.

– Viktigt att komma ihåg 
är att vi på upphandlingsen-
heten inte gör några inköp. 
Vi hjälper bara till att upp-
rätta avtal och se till att dessa 
efterlevs. Vi försöker hela ti-
den att förenkla och förbätt-
ra våra rutiner. Det är många 
branscher och helt skilda 
saker varför vi omöjligt kan 
vara experter på allt. Vi tar 

tacksamt emot synpunkter, 
sa Ann Linde Koolman in-
ledningsvis.

Ale kommuns och många 
andra kommuners samt of-
fentliga förvaltningars upp-
handlingar annonseras ut 
på kommersupphandling.se. 
Allt styrs av LOU – lagen 
om offentlig upphandling.

Får inte vinkla
– Självklart vill vi att ortens 
företag helst ska få leverera 
till Ale kommun, men vi får 
inte lov att vinkla en upp-
handling. Däremot har ni 
ofta en fördel av er geogra-
fiska placering som ger er en 
unik närhet och därmed läg-
re transportkostnader. Nu är 
det inte alltid heller enbart 
priset som styr, därför tycker 
jag det är bra om ni regel-
bundet är inne på kommers 
hemsida. Det är bra om ni är 
aktiva och räknar. Ibland kan 
det vara väldigt fördelaktigt 
att vara en lokl leverantör, 
underströk Ann Linde Ko-
olman.

Upphandlingarna är ofta 
omfattande och ställer krav 

på noggrann dokumenta-
tion. Även om frågorna kan 
vara både självklara och 
många är rådet till företagar-
na att inte undvika någon.

Svara på allt
– Svara på alla frågor. Det är 
så onödigt när någon straffar 
ut sig genom att ha hoppat 
över en fråga.

Näringslivschef Pia Are-
blad fanns också på plats och 
påtalade att kommunen gär-
na tar ytterligare initiativ för 
att få fler småföretagare att 
ge sig in i de offentliga upp-
handlingarna.

– Jag tycker ni ska räkna 
på allt, inte bara på det som 
Ale kommun frågar om. Ni 
kan ju lika gärna bli leveran-
tör till en grannkommun. Vi 
vill att ni ska växa och nästa 
gång föreslår jag att vi tittar 
på hur man gör rent prak-
tiskt.

Ale kommun har tidigare 
samkört mycket med Göte-
borgs Stad, men har nu för 
avsikt att genomföra fler 
egna upphandlingar.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Upphandling 
till frukost

– Vill att Ales småföretag ska växa
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Joya event
Kom till butiken och prata med oss om hur Joya kan hjälpa dig.

– Din skobutik för hela familjen

Fredagen 24 april 2015 kl 11.00–17.00

Världens mjukaste skor
• Ryggproblem
• Knäproblem

Göteborgsvägen 99B 0303-74 62 75
Öppet: vard 10-18.00, lörd 10-14.00

Passa på!
20% rabatt
på barnskor
under hela vecka 17. 

• Höftproblem
• Fotproblem

Gratis
fottrycksmätning

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

Följ oss på Facebook och Instagram 
för massor av nyheter varje vecka

@kladkallarenfb.com/kladkallaren

JUST 
NU!

1 999:-

Ø 4.57 m • H: 2.6m (inkl skyddsnät)

ROBOT-
KLIPPARE

7499:-BÄST I 
TEST!

CYKEL
999:- JUST

NU!

7000 kvm lågprisvaruhus
GÄSTVÄNLIG MILJÖ
BRETT SORTIMENT

LÅGA PRISER

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

Läge för invigning. Svensk Fastighetsförmedling i Ale invigde sitt nya kontor på Ale Torg i lördags. 
Inredningskonsult Lulu Carter, känd från TV4, fanns på plats och gav nyfikna alebor tips om lite 
av varje. Niclas Hylander, Beatrice Hindgren, Danjela Todorovic, Marie Engström, Lulu Carter, Lars 
Erik Eriksson och Daniel Eriksson.
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Efterlängtad invigning
NÖDINGE. Svensk 
Fastighetsförmedling in-
vigde i lördags sina nya 
lokaler på Ale Torg.

Det skedde tillsam-
mans med Sveriges 
mest kända inredare, 
Lulu Carter.

Hon passade samti-
digt på att signera sin 
inredningsbutik, Sinnli-
ga Rum.

Lars-Erik Eriksson och 
Svensk Fastighetsförmedling 

har dominerat den mäkla-
de marknaden i Ale under 
många år. Han har länge 
önskat sig ett A-läge på Ale 
Torg. Det har han fått nu, 
men det krävdes en insats 
utöver det vanliga. Lokalen 
som tidigare fungerat som 
både krog och skobutik be-
hövde byggas om från grun-
den.

– Puh, det har tagit myck-
et kraft, men jösses vad bra 
det blev. Det känns helt 
underbart, säger Lars-Er-
ik Eriksson när han bjöd in 

leverantörer på en förhands-
visning på torsdagen.

Allmänheten hälsades 
välkommen på lördagen, då 
Lulu Carter känd från Änt-
ligen Hemma gästade kon-
toret. Aleborna fick chansen 
att ställa nyfikna frågor om 
heminredning, något som 
engagerar allt fler. Hennes 
budskap är enkelt – gå till dig 
själv och låt bostaden bli en 
spegel av den du är. Då kom-
mer du att trivas.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Måndag 13 april
Skadegörelse
Målsägande får förarrutan 
på sin dörr söndersprängd 
när han färdas på E45 i höjd 
med Stora Viken. Troligtvis 
har gärningsmannen skjutit 
med ett föremål mot bilen.

Tisdag 14 april
Par i Lödöse hotade
I Lödöse har en man och en 
kvinna blivit rånade. Två 
maskerade män kom och 
ringde på hemma hos paret. 
När de öppnade hotades 
de med ett pistolliknande 
föremål och tvingades att 
ge ifrån sig sina bilnycklar. 
Därefter tog rånarna parets 
bil, en ljusblå Volvo C30, och 
körde från platsen. Mannen 
och kvinnan blev chockade 
av händelsen, men är fysiskt 
oskadda. Brottsrubriceringen 
ändras senare till grovt 
tillgrepp av fortskaffnings-
medel.

Onsdag 15 april
Biltillgrepp
Tillgrepp av bil på pend-
elparkeringen i Älvängen. 
Bilen hittas senare och två 
misstänkta gärningsmän 
grips, en man född -95 och 
hemmahörande i Ytterby och 
en man född -92 hemmahö-
rande i Kärna.

Lördag 18 april
Grovt rattfylleri
En person född 1998 och 
hemmahörande i Skepp-
landa är misstänkt för grovt 
rattfylleri efter att ha kört i 
diket med sin EPA-traktor på 
Skepplandavägen. Olyckan 
inträffar strax före klockan 
tre på natten. 

En man född 1993 och 
hemmahörande i Nol är 
misstänkt för misshandel på 
pendeltåget mellan Göteborg 
och Nödinge. Målsägande 
är en man född 1969 från 
Älvängen.

Måndag 20 april
Olaga intrång
På Vitklöversgatan i Nödinge 
där skolan renoveras iakttas 
två personer och en person-
bil. Det uppges att containrar 
bryts upp. Polisen identifie-
rar två män födda 1987 och 
1990. De hörs på platsen 
och en anmälan upprättas.

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

Vid Älvängens resecentrum, 
på Rödjans väg i Nödinge 
och i Surte ägde tre bilbrän-
der rum förra helgen.

– Vi ser inga mönster mel-
lan dem, utan de verkar ha 
helt olika bakgrund. Bilbrän-
der kan vara allt från försäk-

ringsbedrägeri till anlagda 
hämndaktioner, bekräftar 
brotts- och säkerhetshand-
läggare Charlott Klug.

Den något mer dramatis-
ka branden i Nödinge ser ut 
att ha varit en gänguppgö-
relse.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Ingen koppling mellan bilbränderna
ALE. Bilbränderna fortsätter i Ale.

Förra helgen skedde tre stycken på tre olika 
plaster.

Någon koppling mellan dem har inte noterats.

ACCEPTERAT PRIS 3 775 000 kr/bud. TOMT 471 kvm.
EP A. VISAS Ring för tidsbokning. Ivars Kulle 5. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE NÖDINGE 6 rok, 150+15 kvm
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VARUDEKLARERAT*

BOBUTIKEN ALE TORG, 16, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE *VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

i samarbete med 

VILLOR ALE

ACCEPTERAT PRIS 2 385 000 kr/bud. TOMT 171 kvm.
EP C. VISAS Ring för tidsbokning. Fyrklövergatan 119.
ALE Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE NÖDINGE 4 rok, 113 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 3 150 000 kr/bud. TOMT 490 kvm.
EP C. VISAS Ring för tidsbokning. Emylundsvägen 10.
ALE Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE ÄLVÄNGEN 5 rok, 118+20 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 3 400 000 kr/bud. TOMT 420 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Båtsmansvägen 3. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE ÄLVÄNGEN 7 rok, 181 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 200 000 kr/bud. TOMT 1 371
kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Nytorpsvägen 18a. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE ÄLVÄNGEN 4 rok, 144+43 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 750 000 kr/bud. TOMT 830 kvm.
EP 77 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Hagvägen
4. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE NOL 5 rok, 112+112 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 350 000 kr/bud. AVGIFT 4 522
kr/månad. VISAS Ring för tidsbokning. Vättarnas väg 10f.
ALE Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE ÄLVÄNGEN 3 rok, 81 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 595 000 kr/bud. AVGIFT 2 519 kr/
månad. EP 140 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Alkalievägen 19 a. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

ALE BOHUS 1 rok, 40,5 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 150 000 kr/bud. AVGIFT 4 483
kr/månad. EP 148 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Alkalievägen 17 a. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

ALE BOHUS 3 rok, 77 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 850 000 kr/bud. AVGIFT 3 623 kr/
månad. EP 117 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Göteborgsv 97 c. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

ALE SURTE 2 rok, 60,9 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 650 000 kr/bud. AVGIFT 1 682 kr/
månad. EP 137 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Grangärdesv 21 a. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

ALE SURTE 1 rok, 32,3 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 3 395 000 kr/bud. TOMT 335 kvm.
EP C. VISAS Ring för tidsbokning. Westmarks Gränd 21.
ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE NÖDINGE 5 rok, 134 kvm
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VARUDEKLARERAT*

BOSTADSRÄTTER ALE

Bilbrand utanför Älvänges 
resecentrum förra lördagen.
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 n Bankernas utlåning till 
företag ökar. 

Samtidigt spår bankkonto-
ren att konjunkturen stärks det 
närmaste året. 

Det visar en färsk under-
sökning som statliga Almi låtit 
göra.

– Det innebär att företag i 
Ale får lättare att få finansie-
ring, säger Sara Wallin, vd för 
Almi Väst.

Almi genomför kvartalsvi-
sa undersökningar med 150 
bankkontor i landet. De två 
senaste har visat på avmattning 
i konjunkturen. Den förra 
undersökningen visade att 
inledningen på 2015 skulle 
kunna bli avvaktande. Nu 
visar Almis undersökning att 
bankernas utlåning till företag 
ökade under första kvartalet.

– Det innebär att företagen 
nu vågar satsa på nya idéer och 
expansion, säger Sara Wallin.

– Att bankerna är positiva 
innebär också att företagen 
lättare kan få kapital som 
är nödvändigt för att kunna 
förverkliga satsningarna. 
Samtidigt begränsar basreg-
lerna bankernas utlåning till 

UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen genom-
förs varje kvartal av CMA 
– Centrum för Marknadsana-
lys AB på uppdrag av Almi 
Företagspartner AB och är 
baserad på telefonintervjuer 
med 150 bankkontorschefer 
i hela landet. Den senaste 
undersökningen är baserad 
på telefonintervjuer under 
perioden 16-30 mars 2015.

Bankernas tro på företagen i Ale ökar igen

HM-hus
– Mer hus för pengarna!

Arkitektritade lösvirkeshus anpassade  
efter kunden, tomten och ekonomin! Se 
våra prisexempel på www.hm-hus.se 

HM-hus har funnits sedan 1979 och  
är västsveriges ledande leverantör av  

skräddarsydda småhus. Tel: 031-58 00 95,  
e-post: info@hm-hus.se

 Just nu  
projekterar vi i  
Kronogården/ 

Älvängen!

Ale–en uppstickare 
i svenskt näringsliv

MAJ

5
2015

MAJ

6
2015

Företagslunch med Göran Carstedt

Femaleträff

”Att skapa en hållbar framtid- vår tids stora 
ledarskapsutmaning”. Göran Carstedt är en 
internationellt erkänd expert inom ledarskap  
och organisatoriskt lärande och förändring 
från bland annat Volvo, Ikea och Clinton 
Climate Initiative.   

”Sälj dig själv och våga ta rätt betalt!” 
Föreläsning av Ulla-Lisa Thordén som 
är en av Sveriges bästa säljtränare och 
inspiratör. 

DATUM OCH TID: Tisdag 5 maj kl 11.30–13.30
PLATS: Alafors fabriker
ANMÄLAN: jagkommer@ale.se

DATUM OCH TID: Onsdag 6 maj kl 12.00–14.00
PLATS: Klädkällaren
ANMÄLAN: jagkommer@ale.se

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

företag. Vi ser därför ett stort 
behov av Almis kompletteran-
de låne- och ägarkapital. Vi har 
bland annat haft stor förfrågan 
från företagen på Almis nya 
Tillväxtlån som lanserades för 
några veckor sedan.

För det kommande kvar-
talet tror över hälften av de 
tillfrågade bankcheferna att 
utlåningen kommer att öka. På 

ett års sikt är ännu fler positivt 
inställda och över 60 procent 
tror på en ökad utlåning.

– Det är avgörande för 
utvecklingen i Ale att såväl 
entreprenörer som banker 
vågar satsa framåt, säger Sara 
Wallin.

– Satsningarna skapar nya 
jobb och är grunden till en 
positiv samhällsutveckling.

Brand i Swedbanks
fasadskylt

Vid lunchtid på freda-
gen uppstod en brand i 
Swedbanks fasadskylt på 
kontoret i Älvängen.

En fastighetsskötare 
agerade snabbt och lyck-
ades häva branden med 
en pulversläckare. När 
Räddningstjänsten från Nol 

var på plats hade branden 
lagt sig.

Husets stomme är av 
betong och någon större 
fara för att branden skulle 
få fäste förelåg inte. Någon 
del i skylten har av okänd 
anledning överhettats och 
medförde att eld uppstod.

– Pulversläckare kom till nytta
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Välkommen till vår NYA utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv

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

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

www.kungalvssolskydd.se
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LÖRDAGS-

ÖPPET
KL 11-14

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

Bli medlem på Ale GK 
–en av västsveriges finaste banor

498
kr/mån

Nybörjarmedlemsskap inklusive  
utbildning 2 990 kr första året!

 

 5–15 år 
1 600 kr

16–21 år
2 200 kr

AKtiv träninGsverKsAmhet  
för juniorer provA-på-Golf-KvällAr

Under sommaren har 
vi prova-på-kvällar 
på torsdagar!

Ale Golfklubb
Alfhems Kungsgård 195
446 91 Alvhem

Kontakta oss
Tel: 0303-33 60 33

E-post: info@alegk.se    
www.alegk.se

Ale kommun vill 
sälja sitt fibernät
ALE. Ale kommun vill 
att så många som möj-
ligt ska få tillgång till ett 
bredband.

Genom att sälja sitt 
eget fibernät kan en 
privat aktör få en bra 
grund att bygga ut nätet 
i tätorterna.

Det finns dock kritik 
mot förslaget som kom-
munfullmäktige ska ta 
ställning till på måndag.

Regeringens mål är att 90% 
av de svenska hushållen och 
företagen år 2020 ska ha till-
gång till bredband om minst  
100 Mbits/s. Tanken är att 
marknaden ska driva utveck-
lingen, men att kommunerna 
har ett ansvar i områden där 
fiber av olika anledningar inte 
byggs ut. I Ale kommun har 
bredbandssamordnare, Per 
Persson, talat sig varm för 
fiberföreningar på landsbyg-
den. Hittills har två förening-
ar bildats.

För att stimulera bred-
bandsutbyggnaden i tätor-
terna har ett annat förslag 
presenterats. Efter diskussio-
ner med privata aktörer fö-
reslås att Ale kommun säljer 
sitt eget fibernät som finns 

utbyggt runt all kommunal 
verksamhet i tätorterna. I av-
talet med köparen ingår att 
nätet byggs ut för att möj-
liggöra för så många alebor 
som möjligt att få tillgång till 
bredband.

– Kommunen blir samti-
digt största kunden, men det 
är inget unikt upplägg. Här-
ryda kommun har gjort exakt 
samma sak. Varför ska vi som 
kommun äga och ta ansvar 
för något vi egentligen inte 
behärskar. Det finns aktörer 
som är betydligt bättre än vi 
på det, säger Per Persson.

Fört samtal
Under en period har Ale 
kommun fört samtal med 
intresserade IT-företag. Ett 
anbud från IP-Only har fallit 
kommunledningen i smaken. 
Det bygger på att IP-On-
ly bygger och äger ett öp-
pet stadsnät där andra säljer 
tjänster. Kunderna i stadsnä-
tet kommer kunna välja mel-
lan flera olika leverantörer av 
tjänster. Enligt handlingarna 
har IP-Only erbjudit kom-
munen en köpeskilling om 
nio miljoner kronor. Samti-
digt förbinder sig Ale kom-
mun att betala en årshyra om 
1,1 miljoner kronor i åtta år.

Ärendet var uppe i Kom-
munstyrelsen i veckan, men 
skickades vidare till kom-
munfullmäktige.

– Det är inget färdigt avtal 
att ta ställning till, utan det 
är ett inriktningsbeslut att vi 
ska verka i den här riktning-
en. Ett eventuellt avtal med 
IP-Only ska tas i Kommun-
styrelsen. Nu får vi se vad 
som sägs i kommunfullmäkti-
ge, säger Per Persson.

Kritiker tycker att kom-
munen inte ska sälja sin egen 
infrastruktur och göra den till 
en handelsvara på den privata 
marknaden.

– Att bara sälja nyttjande-
rätten är ett tänkbart alterna-
tiv, men inte lika attraktivt, 
menar Per Persson.

Kommunstyrelsens ord-
förande Paula Örn (S) vill 
inte kommentera frågan för 
tillfället, mer än att frågan 
kommer upp i kommunfull-
mäktige nu på måndag.

– Jag kan konstatera att det 
finns ett stort intresse för Ale 
och att många är engagerade 
i frågan.

Medborgare kan komma 
att ställa frågor när kom-
munfullmäktige sammanträ-
der på måndag.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ  

– Men det finns kritik mot förslaget
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NÖDINGE. Detaljplanen 
för Ale Höjd, bergskammen 
mellan Nödinge och Nol, är 
stoppad. 

Stadsarkitekt, Magnus 
Blombergsson, förklarar 
varför.

– Det blir helt enkelt för 
dyrt att bygga i denna ter-
räng. Exploatörerna bedömer 
inte att marknaden är beredd 

att betala vad som krävs om 
man skulle gå vidare med 
projektet.

Däremot inte sagt att bo-
städer på Ale Höjd inte kan 
förverkligas längre fram.

– Absolut inte, men vi mås-
te ta allt i rätt ordning. När 
Ale Torg är fullt utvecklat och 
byggnationen i stationsnära 
lägen är genomförd kan Ale 

Höjd bli ett läge med lite mer 
exklusiv bebyggelse. Utsikten 
kommer att vara magnifik och 
det måste finnas en realistisk 
möjlighet att få tillbaka peng-
arna. Det kommer vara dyrt 
att bygga både husen och in-
frastrukturen, säger Magnus 
Blombergsson till lokaltid-
ningen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Ett stort tack till alla som 
bidrog till insamlingen för 
Världens Barn under 2014. 

Ale hade vid årets slut fått 
ihop sammanlagt 146 976 
kronor. Det är 6 462 kronor 
mer än vad vi räknat med 
och det är vi mycket glada 
och tacksamma för. 

Nu är det 2015 och tyvärr 
behöver världens barn vår 
hjälp mer än någonsin så 
vi jobbar på för att få in så 
mycket pengar som möjligt.

Insamlingen till Världens 
Barn är mest intensiv 
under hösten, men vi har 
tjuvstartat lite här under 
våren. Vår Världens 
Barngrupp får nämligen 
sälja fika i pausen, när det är 
teaterföreställningar på Ale 
Kulturrum. Den här våren 
har det varit tre föreställn-

ingar och vi har sammanlagt 
fått in 7 388 kronor till 2015 
års insamling.

Under hösten kommer 
vi som vanligt ha basarer, 
konserter, loppisar och 
mycket annat för att samla 
in pengar. Men nytt för i 
år är att vi ska ha en ”Kick 
off” den 3 september i 
Nödinge församlingshem. 
Då berättar vi hur Världens 
Barn arbetar ute i världen 
och vår regionsamordnare 
informerar oss om vad 
som gäller för årets 
bössinsamling (3/10) och 
det blir även lite fika och 
underhållning.

Vår loppis går som 
vanligt av stapeln andra 
lördagen i september på 
Aktivitetshuset i Älvängen.

Alebacken kommer att 

bestigas av, som vi hoppas, 
väldigt många, och vi kom-
mer att ”Gå för Världens 
Barn” under flera söndagar 
i september och eventuellt 
oktober. I samband med att 
vi ”Går för Världens Barn 
” så kommer det att vara 
lite kringaktiviteter, men 
det återkommer vi till efter 
sommaren.

Ja, detta är något av det 
som vi håller på att planera 
just nu. Vill du vara med 
eller har du några idéer så 
kan du alltid gå till Kupan, 
Röda Korsets Secondhan-
daffär i Älvängen, och be om 
namn och telefonnummer 
till någon i vår grupp. 

Välkommen till våra 
aktiviteter under 2015!

Världens Barn i Ale

146 976 kronor till Världens Barn

Flytta med Länsförsäkringar

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-24 56 50

lansfast.se/ale

ADRESS SVALÖRTSVÄGEN 42 BOAREA CA 113 M² / 5 ROK
TOMTAREA 234 M² ACCEPTERAT PRIS 2 150 000 KR
VISAS TI 28/4 17.30-18.30 RING OCH BOKA
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

FRILIGGANDE VILLA - ÄLVÄNGEN
Nu kan vi erbjuda detta trevliga hus i omtyckta Maden!
Med 4 sovrum och gångavstånd till samtliga skolor är detta
perfekt för barnfamiljen!

Välkommen till 
Sveriges snabbast 
växande mäklare.

lansfast.se/snabbastvaxande

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

Nu är våren här 
och med den 
kommer solen 
och värmen. 

Vill du teckna förmånliga fastprisavtal inför den 
stundande vintern så kan det vara klokt att göra 

det när vårvärmen är på väg. Elpriserna styrs 
av tillgång och efterfrågan och när vårfloden 

sätter fart och efterfrågan på el minskar brukar 
elpriserna vara förmåniga. 

Vill du teckna  
elhandelsavtal  
till vårpriser?  

Kontakta oss så hjälper vi dig  
med ett riktigt bra elavtal!

0303-33 24 00, www.aleel.se

V
at te n k raf t

100%

Ingen byggnation 
på Ale Höjd
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Ale Byalag värnar vikingagården och arrangerar för fjärde 
gången Ale Vikingamarknad 2-3 maj. Tony Blom, Daniel Kristen-
sen, Agneta Hummerhielm, Sara Fager Larsson, Petra och Alviin 
Öhrberg.

Nordic Wellness Älvängen  
Sventorpsvägen 2
alvangen@nordicwellness.se
0303-74 60 05

TRÄNA UTAN  
BINDNINGSTID!
ÖPPET 04.00-23.00
DELAR AV VÅRT UTBUD:

279KR / MÅN

GYMKORT FR.
GYM
KONDITION
CYKEL
GRUPPTRÄNING
FRIA VIKTER
PERSONLIG TRÄNING
REHAB & SJUKGYMNASTIK
FÖRETAGSFRISKVÅRD
KIDZ CLUB & BARNDANS
UNGDOMSKORT
SENIORKLUBB
SOL & RELAX

HÄLJERED. Entusiaster-
na i Ale Byalag planerar 
för den fjärde vikinga-
marknaden i deras regi.

Att det skulle vara den 
sista vägrar de tro.

– Det måste finnas 
en framtid för gården, 
intresset är stort både i 
och utanför kommunen, 
säger Tony Blom, en av 
eldsjälarna i byalaget.

Lördag-söndag 2-3 maj ar-
rangerar Ale Byalag den år-
liga vikingatida marknaden. 
Intresset är större än nå-
gonsin och politikernas pla-
ner på att eventuellt stänga 
Ale Vikingagård har snarare 
stärkt än stjälpt arrangören. 
Programmet och innehållet 
för marknadsdagarna blir det 
bästa någonsin.

– Som vanligt kommer det 
vikingar från stora delar av 
Europa och framför allt från 
våra nordiska grannländer. 
Vi har försökt hålla en po-
sitiv attityd och fokuserat på 
att göra en ny stor publikfest 
i Ale. Beslutet är ju inte taget 
än och vi tror att våra folk-
valda snart ska inse, vilken 
oerhörd förlust det vore att 
stänga en verksamhet som 
så många vurmar för, säger 
Tony Blom.

Ale kommun har bjudit 

in till ett öppet möte om vi-
kingagården onsdag 6 maj i 
Ale Kulturrum. Det kommer 
inte bli glest på läktaren.

– Vi har över 2300 som 
har skrivit på vår namnin-
samling och det lär inte vara 
färre efter marknaden, säger 
Patra Öhrberg, marknads-
samordnare för Ale Byalag.

Känns nonchalant
Daniel Kristensen jobbar 
på Ale Vikingagård och är 
självklart ytterst kritisk mot 
idén att lägga ned Ale Vikin-
gagård. Han fick själv läsa 
om planerna i media.

– Det känns också non-
chalant att vi i personalen 
ska få informationen sist. 

Jag förstår inte hur de tän-
ker. Dessutom verkar de 
inte veta vad de pratar om. 
Vadå försökt? De har ju bara 
skurit ner och minskat resur-
serna. Vadå inga idéer? Ut-
redningen som är gjord visar 
på mängder av möjligheter, 
men vill man inte så går det 
inte. Det borde till exempel 
vara givet att alla kommu-
nens grundskolor besöker 
gården, men så är det inte, 
säger han.

Skyltningen till Ale Vi-
kingagård är en av detaljerna 
som har varit – och fortfa-
rande är – bristfällig. Nor-
rifrån finns inga skyltar alls.

– Vi vill ändå försöka 
gå framåt, inte titta bakåt. 

Nu vill vi vara kreativa och 
konstruktiva tillsammans 
med kommunen, men än så 
länge har ingen hört av sig. 
Vi funderar på om vikinga-
gården skulle kunna bli en 
hembygdsgård och att vi 
som förening fick i uppdrag 
att värna den. Studiebesöken 
från skolorna är många un-
der både våren och hösten, 
det är en bra grund att för-
söka ta vara på, säger Tony 
Blom.

Marknadsdagarna första 
helgen i maj kommer att 
locka tusentals besökare, om 
det blir för sista gången åter-
står att se.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Ale Byalag tänker slå
vakt om vikingagården

Ale Vikingagårds framtid diskuteras nu i många olika forum, att solen trots allt kanske går upp är 
inte uteslutet.



NUMMER 15         VECKA 17| 19

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

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

UTNYTTJA 
DITT TAK!
TILLVERKA DIN EGEN EL!

Tyska kvalitetspaneler 
från välkända Centro Solar

- 10 års produktgaranti!

Sälj överskottetför upp till 1,30 kr/kwh*

Effekt 3 kW 5,25 kW 7 kW 11 kW

Antal  
moduler 12 21 28 44

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

Modularea 20 m2 34 m2 47 m2 73 m2

Beräknad  
årsproduktion

2800- 
3000 kWh

4700- 
5000 kWh

6300- 
7000 kWh

9900- 
11000 kWh

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

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

NÖDINGE. Övergöd-
ningsproblematiken i 
Vimmersjön är ingen 
nyhet.

Viktiga åtgärder har 
redan vidtagits, bland 
annat en inventering av 
alla enskilda avlopp i 
tillrinningsområdet.

– Vi ska fortsätta 
arbetet mot övergöd-
ningsproblemen genom 
att förbereda för en 
utfiskningsinsats i sjön, 
säger kommunekolog 
Göran Fransson.

Vimmersjön är övergödd, 
drabbas av återkommande 
algblomningar vilket inte 
sällan leder till badförbud 
under sommarmånaderna. 

– Bekymret kastades upp 
på bordet i Samhällsbygg-
nadsnämnden för flera år 
sedan och frågan är priori-
terad. Nödinge växer med 
nya bostäder, förskolor och 
så vidare. Parallellt med den 
utvecklingen måste vi vär-
na våra rekreationsområden 
och där utgör Vimmersjön 
en viktig del, säger Tyrone 
Hansson (FIA).

Med något enstaka undan-
tag är de enskilda avloppen i 
tillrinningsområdet inven-
terade och anläggningarna 
säkerställda för de krav som 
finns. Nästa steg i processen 
blir att minska algblomning-
en i sjön.

– För att minska proble-

men med algblomningar så 
behöver man gynna djur-
plankton i sjön eftersom de 
äter växtplanktonen som 
orsakar algblomningarna. 
Det kan man åstadkomma 
genom att fiska bort mycket 
av den småvuxna fisken och 
även större fiskar av karpfisk 
som mört och brax. Vi ska 
under inga omständigheter 
plocka bort gädda och heller 
ingen större abborre, under-
stryker Göran Fransson.

– Detta kan ge många po-
sitiva effekter. Förutom att 
djurplankton ökar i antal så 
minskar konkurrensen mel-
lan abborrarna vilket gör att 
fler av dem kan växa upp och 
börja äta fisk istället för djur-
plankton.

Mindre växtplankton gör 
att vattnet blir klarare och då 
får både abborre och gädda 
lättare att jaga och själva hål-
la efter antalet småfisk. Färre 

mörtar och braxar gör också 
att det inte blir så mycket 
omrörning i bottensedimen-
ten och då frigörs mindre 
näring. Allt detta bidrar till 
att minska övergödningens 
effekter.

– Det handlar om att åter-
skapa ett mer naturligt fiske-
bestånd, få en balans i sjön. 
Nu är den absoluta majorite-
ten småfisk, det är för få sto-
ra fiskar i sjön, säger Göran 
Fransson.

Av den orsaken förbereds 
en utfiskningsinsats. Första 
steget blir att kartlägga var 
fisken finns vid olika tider på 
året.

– Vi har ett samarbete 
med Sportfiskarna i Väst. De 
kommer att fiska med ryssjor 
och bottennät för att hitta 
de platser där mört och brax 
samlas för lek och höstvand-
ring. Tanken är att fisket på-
börjas inom kort och pågår 
i perioder under våren och 
hösten, förklarar Fransson.

– I en förlängning hoppas 
man kunna plocka upp totalt 
15-20 ton fisk. Lyckas insat-
sen ska vattnet kunna bli kla-
rare redan inom två år.

Samtliga fastighetsägare 
med fiskerätt i Vimmersjön 
har fått information om det 
arbete som Ale kommun 
tänker genomföra. De som 
har synpunkter eller kan bi-
dra med kunskap om fisket 
och fiskebestånden i sjön får 
gärna höra av sig till kom-
munen.

JONAS ANDERSSON

Göteborgsvägen 64B, Surte Tel 031-98 18 98www.atab-trappan.se

NOLS BYGG AB
Södergården 42 • 449 41 NOL

Trappor efter era mått

10% 
rabatt 

t o m 1 juli

®

Vårerbjudande  i Trappateljén i Surte

Vimmersjön i Nödinge blir föremål för en utfiskningsinsats. Första steget är att kartlägga var 
fisken finns vid olika tider på året.

Kommunekolog Göran Fransson.

– Vill minska övergödningens effekter
Utfiskningsinsats i Vimmersjön
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4 MAJ 
GÖR VI FRAMTIDEN 

MER OK

/OKekonomisk   OK.se

DU KOMMER VÄL?

TID & PLATS
DATUM: 4 maj
TID: 17.30-20.30
LOKAL: Radisson Blu Scandinavia
ADRESS: Södra Hamngatan 59
MODERATOR: Tomas Tengby

PROGRAM
17.30  Mingel och förtäring

18.00  Stämma och paneldebatt

20.30  Stämmopresent och avslut 

Välkommen till 
OK ekonomisk förenings 
regionstämma i Göteborg
Att vara medlem i OK är att vara delägare. 
Vi är drygt 900 000 i landet och i din  
region kan ungefär 40 700 glädjas åt  
fördelar som återbäring och VISA-kort 
med marknadens bästa bonus. Och åt  
möjligheten att påverka. 

Stämman är ett ypperligt tillfälle att göra 
din röst hörd och få svar på dina frågor. 
I år bjuds det på paneldebatt, trevligt 
mingel och en bit mat. Tillsammans kan 
vi göra framtiden mer ok och du får gärna 
börja med detsamma genom att mejla till 
fragvis@ok.se. Är frågorna regionala? 
Ange din region i ämnesraden.

MODERATOR 
TOMAS TENGBY

Hoppas att vi ses den 
4 maj!

15%RABATT

VÄLKOMNA TILL VÅR

KAMPANJPRIS!

KAMPANJPRIS!

ALVHEM. Ale kommun 
arbetar för att förbättra 
servicen till det lokala 
näringslivet.

Ett steg i detta är att 
genomföra workshopen 
Samspelet.

I förra veckan träffa-
des kommunala poli-
tiker, tjänstemän och 
företagare på Kungsgår-
den.

Det var lika delar företagare, 
politiker och tjänstemän som 
hade anammat inbjudan till 
måndagens workshop.

– Näringslivsrådets analys 
av Svenskt näringslivs ran-
king visade på att vi behöver 
arbeta aktivt vidare på tjäns-
temännens attityder till före-
tagande. 2013 genomförde 
vi utbildningen inom ramen 
för Förenkla helt enkelt och 
en företagslotsgrupp bildad-
es. Nu försöker vi på ett in-
teraktivt sätt öka förståelsen 
för varandras roller och hitta 
nya lösningar tillsammans, 
säger kommunens närings-
livschef Pia Areblad.

Samspelet är ett brädspel 
utvecklat av Hallgren & 
Löwenbergs, i samarbete 
med Sveriges kommuner 
och Landsting (SKL). Syf-
tet med spelet är att skapa 
dialog mellan företagen och 

kommunen. Det ska också 
skapa en bättre förståelse om 
företagarnas villkor och hur 
kommunens service funge-
rar.

– Detta var andra gången 
vi spelade Samspelet. Första 
gången var i november då 
det var hälften tjänstemän 
och hälften företagare som 
deltog. Vi fick väldigt positi-
va reaktioner i den utvärde-
ring som gjordes efter mötet 

på Backa Säteri, förklarar Pia 
Areblad.

Ale kommun är den första 
kommunen i GR, förutom 
Göteborg Stad, som genom-
för Samspelet. Spelformen 
bygger på att deltagarna 
ställs inför händelser, ser-
vicefrågor och faktafrågor 
i hanteringar av olika ären-
den. 

– Deltagarna ställs inför 
olika verklighetsnära situa-

– Lyckad workshop på Kungsgården
Samspelet blir allt bättre

tioner och får diskutera sitt 
ställningstagande i syfte att 
komma till konsensus. All-
ting syftar till att ytterligare 
stärka näringslivsklimatet i 
vår kommun, avslutar Pia 
Areblad.

JONAS ANDERSSON

Bernt Källgren, Arbetsförmedlingen, planarkitekt Emely Lundal och Linda Henningsson, utred-
ningsingenjör på infrastruktur, redovisar sina svar i samband med måndagens workshop på 
Kungsgården i Alvhem.

Katharina Bodén, en av de 
kommunala tjänstemän som 
deltar i Samspelet.

Ale Torg

VÄLJ
DEN GULA
KNAPPEN
NÄR DU
PANTAR

PANTA FÖR
BARN OCH 

UNGDOMAR
I ALE!
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Vi befinner oss i hjärtat 
av Provence mitt bland 
lavendelfält, vinodling-
ar och tryffelförsäljare.

Vinstockarna sticker 
upp i spikraka rader och 
på somliga hus hänger 
handmålade skyltar 
som talar om att här 
finns det tryffel att 
köpa.

Vi är dock inte här för 
att provsmaka ett nytt 
rosévin eller en mustig 
tryffelsoppa, utan för 
att provköra en facelif-
tad fransos vid namn 
Citroën C4. 

Det är inte lätt för nya Citroën 
C4 att hävda sig på hemmap-
lan, speciellt inte med konkur-
renter som Peugeot 308 och 
Volkswagen Golf flåsandes 
i nacken. Fransmännen har 
dock tagit upp kampen om 
kunderna och med uppgrade-
rade motorer ser man till att 
fixa de nya tuffa Euro6-kraven 
som träder i kraft i höst.  

Karismatisk design
Designavdelningen har gett 
lilla Citroën C4 en mild fa-
celift. Vi tar oss ett snabbvarv 
runt bilen och konstaterar 
ganska snart att de karaktä-
ristiska dragen i form av den 
skulpterade fronten med sil-
verribbor i grillen och den 
svarta bakspoilern lever vi-
dare. Ändå har fronten blivit 
mer dominant tack vare de 
nya LED-strålkastarna samti-

digt som bakljusen har försetts 
med 3D-teknik, men det är i 
princip vad utsidan har att bju-
da på. 

Vi kliver in och sätter oss 
bakom ratten. Interiören har 
fått en ny centralt placerad 
7-tums pekskärm samt en di-
gital hastighetsmätare med 
större och tydligare siffror. På 
tillvalslistan kan man exem-
pelvis kryssa för panoramag-
lastak, men är du ute efter mer 
komfort erbjuds även massa-
gesäten. Hur står det då till 
med utrymmena? 

Jo, i ett land där presiden-
ten bara är 170 centimeter 
lång anses nog utrymmet vara 
tillräckligt. Å andra sidan gäl-
ler det att även föraren inte 
har längre ben än Francois 
Hollande. 

Nya motorer
Det mest intressanta är vad 
som erbjuds under huven på 
Citroën C4 - det är nämligen 
här de största nyheterna göm-
mer sig. Inledningsvis erbjuds 
dieslar på 100, 115 respektive 

120 hästkrafter samt bensinare 
på 110 respektive 130. Vi kör-
de den sistnämnda maskinen 
som toppar 197 km/h, drick-
er 0,51 liter milen och har ett 
koldioxidutsläpp på 117 gram. 

En stor nyhet är automatlå-
dan som erbjuds till den störs-
ta bensinmotorn. Dubbelk-
opplingslådor i all ära, men 
den här erbjuder mer komfort 
utan att öka förbrukningen 
nämnvärt. Provkörningen går 
från Marseille via Aix-en-Pro-
vence mot Apt rätt in i hjär-
tat av Provence och här är 
det högsäsong för den färska 
tryffeln. Den växer några cen-
timeter ner i jorden och letas 
numera upp av hundar med 
unikt luktsinne. 

Vi åker i ett behagligt 
tempo och blickar ut över de 
grönskade vinodlingarna. Vår 
testkärra arbetar på fint och 
ännu finare är det generösa 
grundpriset som startar från 
154 900. Det blir något att 
bita i för konkurrenterna. 

Bengt Dieden
Jenny Nilsson

Det våras för Citroën

Citroën C4 PureTech S&S 1,2 Feel

kia.com

1.7 CRDi SPECIAL EDITON II ORD. PRIS 243.900 KR

(start & stopp).

nyheter som till exempel nya Kia Rio, Venga 

Kia Sportage i Special 
 nednadujbre relf eS .noitidE 

2

135-189 g/km. 

kia.com

1.7 CRDi SPECIAL EDITON II ORD. PRIS 243.900 KR

(start & stopp).

nyheter som till exempel nya Kia Rio, Venga 

Kia Sportage i Special 
 nednadujbre relf eS .noitidE 

2

135-189 g/km. 

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

Kampanjpris 228.900 + metallic

Special Edition-paketet innehåller bl.a. back-
kamera, panoramasoltak, läderklädsel, naviga-
tionssystem med sju års fria kartuppdateringar, 
eljusterbar förarstol och ISG (start & stopp).

Gäller allt i butik och lager hela helgen. Lördag 10.00-15.00, Söndag 11.00-15.00 

Nödinge
Rödjansväg 2
Tel. 0303-35 09 90

Extra öppettider
Lördag 10.00 – 15.00
Söndag 11.00 – 15.00 

Gäller hela helgen 25-26/4-2015, går ej att kombinera med andra rabatter eller erbjudanden.
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TSI 140 Masters Family
Utrustad med bland annat:
•  7 sittplatser • Farthållare • Climatronic 2-zons  

klimatanläggning • Multifunktionsratt 
• Parkeringssensorer bak • Lättmetallfälgar 16"

www.volkswagen.se

Touran. Den perfekta familjebilen. 

Bränsleförbrukning blandad körning 6,8 l/100 km. CO
2
-utsläpp 159 g/km. *Bilab finans 36 mån, 30% kontant, 50% restskuld, rörlig ränta baserad på VWFS basränta. **Serviceavtal 36 mån eller 4 500 mil. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen 

på bilden är extrautrustad. Miljöklass Euro 5.

 1 617 
BILAB 

FINANSIERING

KRONOR / MÅN *

 99 
SERVICEAVTAL

KRONOR/MÅN **

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

Nu endast 199 000 kr. 

Är du redo för nya 
äventyr?

Fram med sport- och 
friluftsprylarna och 
packa bilen för nu är 
det premiär för helt nya 
Subaru Outback.

Den fyrhjulsdrivna 
crossovern är som gjord 
för den äventyrslystna 
familjen som hellre är 
ute i skog och mark än 
tar sig en shoppingtur 
inne i stan. 

Med generös stan-
dardutrustning och ny 
teknik hoppas japaner-
na locka kunder med 
en aktiv livsstil. Vi har 
provkört! 

Din livsstil avslöjar vem du 
är och detsamma gäller va-
let av bil. Man behöver dock 
inte bestiga berg eller hop-
pa fallskärm för att ratta en 
splitterny Subaru Outback. 
Du behöver heller inte ha 
en faluröd stuga ute i skogen 
utan det räcker med att gilla 
att ta sig en avstickare från 

stora vägen och se platser du 
aldrig tidigare sett.

Familjär design
Du kanske inte ser det men 
den femte generationen av 
Subaru Outback är faktiskt 
helt ny. Vi tar oss ett ärevarv 
runt testbilen och konstate-
rar ganska snabbt att mycket 
av designattributen känns fa-
miljära. Nytt är den lite ele-
ganta och moderna profilen, 
men det är på insidan som vi 
finner de största nyheterna. 

Borta är hårdplasten som 
fått ge vika för finare mate-
rial men även knappar och 
reglage är nya. Insidan har 
blivit mer avskalad och på 
instrumentpanelen hittar vi 
en lika lättanvänd som stil-
ren 7-tums pekskärm. Sitt-
komforten är behaglig såväl 
fram som bak och med den 
bakersta raden fälld ökar 
lastvolymen från 559 till 
1848 liter, vilket är en re-
jäl ökning mot föregående 
version. Detta tack vare att 
bilen växt på alla ledder och 
därför bjuds det även på ge-
nerösare innerutrymmen.

Bensin eller diesel? 
Motorvalet är busenkelt och 
det enda du behöver avgöra 
är vad du vill köra med för 
bränsle. Det erbjuds nämli-
gen bara en bensinare på 175 
hästkrafter samt en diesel på 

150. Vi valde att köra japa-
nernas berömda boxerdiesel 
som dricker 0,61 liter milen 
och har ett utsläpp på 159 
gram. Fyrhjulsdriften arbe-
tar 60/40 mellan axlarna och 
skulle något hjul tappa fästet 
ser systemet automatiskt till 
att rätt mängd kraft ham-
nar på rätt axel för att återfå 
greppet. 

Växellådan är i båda ver-
sionerna en steglös CVT-lå-
da som kan växlas med padd-
lar bakom ratten, men den 
största tekniska bedriften 
är förarhjälpsystemet ”Ey-
esight”. Det är standard och 
består av två stereokameror 

som läser av trafikmiljön och 
hjälper föraren. 

I systemet ingår adaptiv 
farthållare, autobroms, kör-
fälts- och linjevarnare, fron-
talkrocksvarnare men även 
ett system som uppmanar 
dig till att börja köra när tra-
fiken börjar rulla vid exem-
pelvis en bilkö. Grundpriset 
startar på 319 900 och då får 
du en äventyrslysten japan, 
redo att ta dig med på nya 
strapatser.

Jenny Nilsson 
Staffan Swedenborg

SUBARU OUTBACK 2,0D SUMMIT

Motor: 4-cyl boxerdiesel med 
dubbla överliggande kamaxlar 
och fyra ventiler per cylinder. 
Max effekt: 150 hk vid 3 600 
varv/minut. Max vridmoment: 
350 Nm mellan 1 600-2 800 
varv/minut. 
Kraftöverföring: Motorn 
fram, permanent fyrhjulsdrift. 
7-stegad automatlåda.
Fjädring: Fram: fjäderben 
med undre triangellänk. Bak: 
multilänkaxel.  
Styrning: Elservo. Vändcirkel: 
11 meter. 
Bromsar: Skivor fram och 
bak. ABS. Antispinn/sladd.

Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-
stånd 275, längd 482, bredd 
184, höjd 161. Tjänstevikt 
1 764. Bränsletank 70 liter.
Prestanda: Toppfart 192 
km/h. Acceleration 0-100 
km/h 9,9 sek.
Förbrukning/Miljö: 6,1 liter 
per 100 km under blandad 
körning. CO2: 159 g/km. 
Pris: 390 700 kronor. 
Plus för: Kompetent fyr-
hjulsdrift, mycket utrustning, 
säkerheten.
Minus för: Inte snyggast i 
klassen.

Den sanne äventyraren

Subaru Outback 2,0D Summit.

Nu har Nödinge
en egen

bilbesiktning
Du hittar oss på
Rödjans Väg 2
Just nu har vi kampanjpris på

besiktning av personbil:
Bokad och förbetalad 299kr

Endast bokad eller drop-in 319kr
Boka tid på

www.clearcar.se eller 0771-299 299
(Kampanjen gäller till 30 juni 2015)

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

www.karebybil.se

ERBJUDANDE från Kareby bil
Audi A4 Aut 2,0 TDI Sport Proline -13  199.900 kr  
Audi A6 2,4 Quattro -04  49.900 kr 
Audi A6 3,0TDI Quattro Aut Avant -10  134.900 kr 
BMW 320 DA Touring Advantage Aut -07  76.900 kr 
BMW 520 D Comfort Touring Skinn -08  109.900 kr 
BMW 523 IA Touring Comfort/Skinn -08  107.900 kr 
BMW 525 Aut Comfort -06  59.900 kr  
BMW 530 D Limo -99  19.900 kr  
Fiat Grande Punto 1,3 MTJ Diesel -07  49.900 kr 
Ford Fiesta 1.4 TDCi 5dr -12  94.900 kr 
Ford Focus 1,8 Flexifuel Kombi -06  24.900 kr 
Honda FR-V 6-sits -05  59.900 kr 
Hyundai Getz 1,5 CRDi -07  42.500 kr 
Hyundai i20 1,4 CRDi -12  87.500 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDi Eco SW Komfort -11  97.500 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDi EX Eco -08  48.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDi SW Eco Komfort  -13  144.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDi SW Komfort -13  137.500 kr 
Kia Cee´d 1,6 Premium Crdi ECO -12  109.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDi SW komfort -13  149.900 kr 
Kia Cee´d Sw 1,6 CRDI Komfort -14  154.900 kr 
Kia Cee´d Sw 1,6 CRDI Komfort -11  99.900 kr 
Kia Cee´d Sw 1,6 CRDI Komfort Eco -12  109.900 kr 
Kia Optima 1,7 CRDi Komfort Aut -14  199.900 kr 
Kia Pro Cee´d 1,6 CRDi -10  84.900 kr
Kia Pro Cee´d 1,6 Sport -12  108.900 kr 
Kia Rio 1,2 Eco Komfort -12  89.900 kr 
Kia Rio 1,4 CRDi Komfort -12  114.900 kr 
Kia Sportage 1,7 CRDi EX Komfort -13  179.900 kr  
Kia Sportage 1,7 CRDi EX -13  174.900 kr 
Kia Sportage 2,0 CRDi Executive -12  214.900 kr 

Kia Sportage 2,0 CRDi Komfort AWD -11  149.900 kr 
Kia Sportage 2,0 CRDi EX -11  154.900 kr 
Mazda6 2,2 DE Kombi Takara -11  119.900 kr 
Mazda6 2,3 Kombi -03  19.900 kr 
Mercedes-Benz A 160 -10  59.900 kr 
Mercedes-Benz ML 430 V8 4WD 7-sits -99  34.900 kr 
Mitsubishi Colt 1,3 Invite -05  24.900 kr 
Mitsubishi Lancer 2,0 Turbo Ralliart Aut -10  119.900 kr  
Nissan Note 1,6 5D Acenta -09  68.900 kr 
Opel Zafira 2,2 Elegance 7-sits -02  14.900 kr 
Peugeot 607 2,2 Skinn -05  34.900 kr 
Porsche 996 911 Carrera Cab -99  219.900 kr 
Renault Grand Espace 2,0T Komfort 7sits -04  29.900 kr 
Saab 9-3 1,8T Biopower SportCombi -08  64.900 kr 
Saab 9-3 Se 2,0 5d -99  14.900 kr 
Seat Ibiza 1,9 TDi Eco R Komfort Paket -09  68.500 kr 
Skoda Fabia 1,4 TDi Greenline -08  49.900 kr 
Skoda Octavia 1,6 -04  34.900 kr 
Skoda Octavia Scout II 2,0 TDI 4x4 -12  139.900 kr  
Toyota Auris 1,8 HSD Hybrid -11  99.900 kr 
Toyota Avensis 2,0D Business -12  164.900 kr 
Toyota Corolla 1,6 Touring -06  39.900 kr  
Toyota Verso -S Automat -12  82.900 kr 
Toyota Verso S 1.33 Aut -12  99.900 kr 
Volkswagen Caddy 1,6 TDI DSG -13  99.875 kr 
Volkswagen Golf 1,6 5dr -06  44.900 kr 
Volkswagen Golf 2,0 GTD DSG -12  174.900 kr    
Volvo S80 2,5T Business -04  59.900 kr 
Volvo V50 D2 Momentum Classic -12  127.900 kr 
Volvo V70 D3 Aut Momentum -12  164.800 kr 
Volvo V70 T4 Momentum -12  179.900 kr
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www.alvangen.com
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Ale torg: 
0303-966 77

Älvängen: 
0303-74 99 99 www.cederleufssvenheimers.se

Tårtveckor

Härlig 
prinsesstårta 
med hemgjord 
hallonkompott.

Priset gäller 24/4-3/5. 
Ord pris 136

Miniprinsess 
3-4 bitar

99:-

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

NY UNIK MODELL! 
Lätt att installera utan utomhusdel

Finns även som golvvärmare. 

90% MER 
ENERGISNÅL

På tal om vårtecken. 
Den mest lokala och 
säkraste signalen om 

att en ljusare och varmare 
årstid är här torde Äl-
vängens Vårmarknad vara. 
Återigen är det dags för oss 
i Älvängens Företagarför-
ening att bjuda in alla till en 
av årets stora högtider. Till-
sammans med föreningslivet 
har vi i år tagit en hel del 
nya grepp. Att förnya och 
förändra – förhoppningsvis 
till det bättre – har varit en 
gemensam målsättning. I år 
har vi stor nytta av Skepp-
landa BTK:s eldsjälar som 
har varit aktiva i såväl plane-
ringen som genomförandet. 
De håller bland annat i en 
helt ny bouletävling mellan 
Älvängenföretag som avgörs 
på Gustavas Plats. Vem som 
lyfter pokalen återstår att se?

Alla nya inslag till trots, 
Älvängens Vårmarknad är 
främst en bärare av stolta 
traditioner så mycket kom-
mer att vara sig likt även 
i år. Det kommer finnas 
möjlighet att rösta fram Ales 
snyggaste veteranfordon 
borta hos Hardesjö, musik 
och dansuppträdande från 
stora scenen i centrum samt 
möjligheterna att vinna i 
något av alla lotterier. Ett 

av de häftigaste är Ale Lions 
lådlotteri, där en låda för 50 
kronor kan visa sig innehålla 
ett värde av betydligt större 
belopp.

Älvängens Företagarför-

ening fortsätter att växa. 
För att bli en ännu tydligare 
spelare och remissinstans för 
Ale kommun välkomnar vi 
nu Skepplandaföretagare i 
föreningen. Ju fler vi blir ju 

starkare blir vi som organi-
sation och partner i samhäl-
let. Vårt mål är naturligtvis 
att fortsätta vara en stark 
arrangör av publikdragande 
aktiviteter i Älvängen, men 

det är också angeläget att 
vara en samtalspartner till 
Ale kommun och andra 
myndigheter i frågor som 
rör ortens utveckling. Pla-
nerna på hur centralorten 

ska växa i framtiden är av 
stor betydelse för alla. På en 
konkurrensutsatt marknad 
måste underlaget växa. Att 
det byggs fler bostäder i 
centrum är av stor vikt, för 
att det ska ske krävs att sam-
hället är attraktivt att flytta 
till – att det finns ett bra 
utbud av service och handel. 
Det gör det redan idag, så 
nu ser vi fram mot att bygg-
kranarna kommer på plats 
och att byggnationen snart 
kan starta på allvar.

Jag vill också passa på att 
tacka för förtroendet som 
har visats mig som ordföran-
de för Älvängens Företagar-
förening. Det är ett uppdrag 
laddat med mycket prestige 
och stolthet, men som också 
innebär många roliga möten 
med kreativa samhällsbyg-
gare.

TOBIAS HÅKANSSON
ORDFÖRANDE

ÄLVÄNGENS
FÖRETAGARFÖRENING

Ett säkert vårtecken
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I SAMARBETE MED: ALE GK • ÄIK • ÄMK • LIONS • ALE 90 • LEDETS FISKEFÖRENING • SBTK  
RÖDA KORSET • SKEPPLANDA HEMVÄRN OCH KULTURFÖRENING • DANSSTUDION

www.alvangen.com

PÅ STORA SCENEN
12.00 TOBIAS HÅKANSSON VÄLKOMNAR

12.30 LIVEMUSIK: SKEPPLANDA BLUESBAND 

13.00 GRILLTIPS FRÅN SCENEN MED EDDY BENGTSSON OCH KOCKMALIN

13.30 DANSSTUDIONS VÅRSHOW

14.00 VETERANFORDONSPARAD GENOM ÄLVÄNGEN

14.30 NÄRINGSLIVSCHEF PIA AREBLAD OM FAIRTRADE CITY

15.15 VINNARNA I COOP:S RECEPTTÄVLING  
 SAMT BOULEMÄSTERSKAPET KORAS 

15.45 LIONS LÅDDRAGNING

 ALES SNYGGASTE VETERANFORDON

 HANDLA-OCH-VINN-LOTTERIET

JÄRNTORGET
PONNYRIDNING KL 12-14

LEDETS FISKEFÖRENING VISAR 
UPP SIN VERKSAMHET

BRANDKÅR OCH POLIS PÅ PLATS, 
DOCK EJ VID UTRYCKNING

HANDELSPLATSEN
• FISKAUKTION KL 13.30
•  CHOKLADBOLLSBAK PÅ  

COOP KL 14-15
•  KORV MED BRÖD, CHOKLADHJUL 

OCH FISKDAMM MED SBTK
• COOP:S MAT-TORG
• ANSIKTSMÅLNING

GAMLA BUSSTORGET
ÄMK MOTORSPORT

                       SPELA BOULE MED DINA 
VÄNNER  – KLOT FINNS ATT LÅNA

FIKASTUGA

CENTRUM
GRILLNING, OCH FISKDAMM MED ÄIK  
UTANFÖR ICA. SMU SCOUTER BAKAR TUNN-
BRÖD VID HANDELSBANKEN.

GÖTEBORGSVÄGEN 
KNALLAR, LIONS, RÖDA KORSET 
OCH HEMVÄRNET

RÖSTA PÅ ALE´S SNYGGASTE 
VETERANFORDON
HOS HARDESJÖ BIL MELLAN KL 12-15.30.
STENDAHLS VISAR ÅRETS NYA BILMODELLER.

HANDLA & VINN
PÅ VÅRMARKNADEN KL 12-15.30 LÖNAR 
DET SIG ATT HANDLA EXTRA MYCKET. 

För varje hundralapp du handlar för, i en 
butik i Älvängen, får du en lott. Kl 15.45 
drar vi en lycklig vinnare på scenvagnen 
i centrum. Vinnaren måste vara på plats, 
annars dras en ny lott*. 
* Lottdragning pågår i max 10 minuter. 
Sedan gäller den först dragna lotten som 
vinnare och annonseras då ut.

1:A PRIS ELCYKEL FRÅN ÄLVÄNGENS CYKEL
2:A PRIS PRESENTKORT 1000 KR COOP
3:E PRIS PRESENTKORT 500 KR MANUFAKTUREN

NYHET!

PARTYTÄLT
MED SERVERING

AV GRILLTALLRIK VID 
STORA SCENEN

NYHET!

GLASS TILL
BARNEN

VID SCENEN
KL 15.30

SJÄLVKLART
ÄR ALLA BUTIKER

ÖPPNA MED
SPÄNNANDE

ERBJUDANDEN
KL 12-16

HOPPBORG VID 
SMYRNAKYRKAN

PONNY- 
RIDNING
KL 12-14

ALE
KOMMUN

BJUDER PÅ
FAIRTRADE- 

FIKA

NYHET!
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NYHET!

NYHET!

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 310

16.900:-
Rek. cirkapris inkl. moms

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 315

19.900:-
Rek. cirkapris inkl. moms

ÅF ADRESS

ARBETAR NÄR DU  
ÄR BORTA

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
www.husqvarna.se

KAMPANJKAMPANJ

KAMPANJ KAMPANJ

GRÄSKLIPPARE LC348V/LC348VE

4.900:-/5.900:-
ord. pris 6.200:-/7.200:- inkl. moms

GRÄSKLIPPARE LB348V 

4.490:-
ord. pris 5.200:- inkl. moms

ÅF ADRESS

STARKA MASKINER
MED STARKA ERBJUDANDEN 

MOTORSÅG 435

2.900:-
ord. pris 4.200:- inkl. moms

TRAKTOR TS138/TS238

17.900:-/19.900:-
ord. pris 21.900:-/23.900:- inkl. moms

www.husqvarna.se

KAMPANJKAMPANJ

KAMPANJ KAMPANJ

GRÄSKLIPPARE LC348V/LC348VE

4.900:-/5.900:-
ord. pris 6.200:-/7.200:- inkl. moms

GRÄSKLIPPARE LB348V 

4.490:-
ord. pris 5.200:- inkl. moms

ÅF ADRESS

STARKA MASKINER
MED STARKA ERBJUDANDEN 

MOTORSÅG 435

2.900:-
ord. pris 4.200:- inkl. moms

TRAKTOR TS138/TS238

17.900:-/19.900:-
ord. pris 21.900:-/23.900:- inkl. moms

I över 50 år har 
Grönnäs Autoservice 
servat lastbilar.

Ändå är det inte 
slut på idéer och 
företaget fortsätter 
att utvecklas.

– Jag tror det är 
farligt att luta sig 
tillbaka och känna 
sig nöjd. Vi tittar 
aldrig bakåt bara 
framåt, säger Magnus 
Larsson som driver 
rörelsen tillsammans 
med brorsan Patrik. 

Grönnäs Autoservice grun-
dades 1960 av Gösta Lars-
son och Sven Rydén. 1964 
delade Gösta och Sven på 
sig och 1965 stod nya loka-
ler färdiga i Skepplanda in-
dustriområde där verksam-
heten fortfarande drivs. 

2004 tog Göstas söner, 
Patrik och Magnus Lars-
son, över verksamheten. Då 
hade verkstaden totalt fem 
anställda, idag är den siff-
ran 15. Fördelningen mellan 
lastbils- och personbilsrepa-
rationer är 70-30.

– Vårt fokus ligger på 
lastbilar. Där är vi tämli-
gen ensamma. Närmsta 
lastbilsverkstad hittar du i 
Vänersborg och Göteborg. 
Däremellan är det bara vi. 
Vi servar alla märken, men 

MAN-auktorisationen har 
betytt väldigt mycket för vår 
utveckling, berättar Magnus.

Lokalerna har byggts till i 
omgångar och snart får last-
bilsförarna en egen våning.

– Ja, vi har inrett övervå-
ningen med kök och möj-
lighet för övernattning. Det 
finns biljard, tv och allt du 
kan behöva för att koppla 
av. Vi vill fortsätta serva våra 
kunder på bästa sätt, säger 
Magnus.

En lastbil kan inte som en 
personbil vänta på sin repa-
ration. Den måste åtgärdas 
omgående och det är en ser-
vice Grönnäs Autoservice 
alltid försökt erbjuda. De vet 
att en lastbil inte får stå still, 
den måste precis som de själ-
va, jobba.

– En personbilsägare kan 
vi alltid hjälpa med en låne-
bil. Det är värre med lastbi-
lar. Det har vi inga till låns, 
utan det är bara att hugga i 
även om arbetsdagen nor-
malt sett skulle vara slut. Vi 
har dålig koll på arbetsti-
der, brorsan och jag, säger 
Magnus och ler.

Inte heller en verkstad 
har kunnat undgå den digi-
tala utvecklingen. Tvärtom. 
Idag är det enligt Magnus 
omöjligt att laga en bil utan 
en dator.

– Yrket har helt föränd-
rats och mycket av felen på 
bilarna sitter idag i mjukva-
ran. Kompetensutvecklingen 
för oss och personalen är en 

utmaning, men än så länge 
löser det sig. Dagens bilar 
håller mycket hög kvalitet 
och det är numera sällan vi 
behöver byta en växellåda. 
Det är mest bromsbelägg 
och oljebyten.

Personbilskunderna är 
trogna och att bli en renod-
lad lastbilsverkstad är inte 
aktuellt.

– Nej, det går inte. De 
som har en lastbil har ju ock-
så en personbil. De måste 

också servas, säger Magnus.
Nåväl, kan du ge läsarna 

ett bra begagnattips?
– Haha. För mig finns det 

bara ett märke, Mercedes. 
Men frågar du brorsan så sä-
ger han Volvo. Det är två bra 

bilar, trygga köp.
Vad händer i företaget 

framöver?
– Du får anledning att  

komma tillbaka, mer än 
så säger jag inte, avslutar 
Magnus Larsson.

Grönnäs Autoservice tutar och går

Magnus Larsson (bilden) och Patrik Larsson fick auktorisation för MAN 2008 och utsågs 2010 till Årets företag i Ale.



0303-74 61 79 
Göteborgsv 56, Älvängen 

Fax 0303-74 96 37  
E-mail: info@hardesjobil.se 

www.hardesjobil.se

Lilla Edet
Brovägen 20
0520-49 40 90
www.stendahlsbil.se

Stenungsund
Munkerödsvägen 3A
(Vid Bilprovningen)
0303-36 03 30

Hardesjö och Stendahls bil visa de senaste Renault-  
och Volvomodellerna samt Renaults transportbilar

15% rabatt på service/reparationer som bokas under vårmarknaden.
Gäller endast hos Hardesjö Bil.

Vem har Ales finaste nostalgi/
veteranbil/moped?
Kom och ställ ut din bil hos Hardesjö Bil 
under vårmarknaden.
Röstning och prisutdelning, alla är välkomna att rösta. Vi bjuder 

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

ÄLVÄNGEN

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

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

En stökig höst och 
vinter är nu ett 
minne blott.

Tankar under jord 
har bytts ut, likaså 
har rördragningen 
gjorts om för att 
uppfylla framtida 
miljökrav.

– Det var fyra tuffa 
månader, men slut-
resultatet blev jät-
tebra, säger franchi-
setagare Leif-Erik 
”Leffe” Englund. 

Den 4 augusti i fjol tog arbe-
tet sin början och exakt fyra 
månader senare var det asfal-
terat och klart.

– Det är skönt att ha lagt 
den perioden bakom sig. Nu 
har vi rustat för framtiden.

Leif-Erik började job-
ba på Statoil 1984, då med 
sin pappa som arbetsgivare. 
Drygt tio år senare började 
de byta roller med varandra 
innan ”Leffe” tog över an-
svaret fullt ut 1997. 

– Det har skett en radikal 
förändring i butiken från det 
att jag började här. Då var 
det två hyllor med choklad 
och lite godis, resten bil- och 
fritidstillbehör.

Vid 90-talets början bygg-

de Statoil om sina lokaler 
och blev en servicebutik med 
ett brett utbud av diverse 
livsmedelsvaror.

– Det segmentet har stag-
nerat och nu är det mer fokus 

på snabbmat, kaffe, mackor, 
bullar och så vidare. Inom 
kort får vi en ny design för 
vår fast food-avdelning. Det 
är en del som vi tror kommer 
fortsätta att utvecklas.

– Vårt nya kaffekoncept, 
med marknadens bästa kaffe, 
har blivit väldigt uppskattat.

Tillgänglighet är nyckeln 
till framgång för Statoil. Det 
finns cirka 300 butiker i lan-

det som alla har öppet från 
tidig morgon till midnatt.

– Jag har ju inte varit på 
den andra sidan, men helt 
klart är det en fördel att till-
höra en större kedja som har 

en styrka i att förhandla fram 
konkurrenskraftiga priser, 
attraktiva kampanjer och så 
vidare. Vi har alltid ett upp-
daterat sortiment, avslutar 
Leif-Erik Englund. 

Statoil har rustat för framtiden

Leif-Erik ”Leffe” Englund är franchisetagare till Statoil i Älvängen.
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spel - tobak - tidningar kontorsmaterial

På vårmarknaden har vi 

30% 
rabatt 
på kontorsmaterial

Göteborgsvägen 78, Älvängen 0303-74 66 05

Välpolerade gamla bilar kommer att rulla genom Älvängens centrum på lördagseftermidda-
gen. Ales snyggaste veteranfordon koras i samband med vårmarknaden.

Som traditionen bjuder 
så går det att rösta på Ales 
snyggaste veteranfordon hos 
Hardesjö. Dessutom arrang-
eras en veteranfordonsparad 
genom Älvängens centrum 

med start klockan 14. Strax 
innan marknadens slut med-
delas vinnaren av Ales snyg-
gaste veteranfordon. Prisut-
delning sker på stora scenen.

– Veteranbilar, mopeder 

eller motorcyklar får delta i 
tävlingen. Alla är välkomna 
att rösta, säger Niclas Har-
desjö.
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Veteranfordon visas upp

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

Se fler erbjudanden på www.alvangenscykel.se

ÄLVÄNGENS CYKEL

MONARK JUNIOR 12”
Från ca 100cm lång 3år. Lila 
eller grön
Rek: 1495:-:-

SJÖSALA MARIEDAL   
3-VXL DAMCYKEL
Alu ram, 3-vxl shimano nexus med 
fotbroms, 28” hjul, korg, kjolskydd, 
godkänt lås.
Färg röd. Rek pris 4495:-

CRESCENT ELCYKEL MAJA
Elmotor på 250 watt, alu ram, 3-vxl 
med fotbroms, punkteringsskyd-
dande däck 40-622, lättanvänd LED-
display, batteri 8,8Amp
Rek pris 11795:-

1290:-
Vårt pris

FULL 
FRIHET!

THULE FREERIDE 532  
CYKELHÅLLARE FÖR TAKRÄCKET

2990:-

13499:-

12999:-

Vårmarknadspris

Vårmarknadspris

Vårt pris

BIANCHI VERTIGO 105 2015
Full Carbon ram, C2C Carbon 
framgaffel med kevlarinlägg, 22-vxl 
shimano 105.
Rek pris 17995:- FRI START TILL 

HALVVÄTTERN INGÅR

EXTRA SÖNDAGSÖPPET 26 APRIL KL 11-14

699:-
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Äntligen  
dags för  
mjukglass!

Korv med bröd 5:-
Kaffe 5:-

Handelsplats Älvängen

Lösgodis 390
kr/hg 

vid köp av ett helt kg

Tips • Lotter • Nettotobak • Tidningar

Hamek upplevde en 
drastisk förändring 
under fjolåret.

Omsättningen 
sjönk och halva per-
sonalstyrkan för-
svann.

Under de inledande 
månaderna har emel-
lertid orderingången 
skjutit i höjden och 
företaget visar ett 
bättre resultat än på 
länge.

Hamek grundades 1985 och 
har upplevt både låg- och 
högkonjunkturer. Förra året 
vidtog företagsledningen 
med Håkan Andersson i 
spetsen nödvändiga åtgärder.

– Det blev en omstart som 
fick en väldigt god effekt på 
verksamheten. Glädjen på 
arbetsplatsen avspeglar sig i 
resultatet, förklarar Håkan 
Andersson.

Huvudprodukten för Ha-
mek är avancerade ekolod i 
svåra material, som exempel-
vis titan.

– Det handlar om le-
gotillverkning. Svarvning, 
fräsning och svetsning är 
arbetsmoment som vi utför, 
berättar Håkan Andersson.

I början av 2014 invigde 
Hamek nya lokaler om 1 500 
kvadratmeter som omfattar 
kontor, kvalitets- och mötes-

Håkan Andersson, ägare till Hamek, framför de nya lokalerna som invigdes i början av förra året. Hamek har upplevt en positiv inledning på 2015 och just nu är det fullt 
upp i verkstaden.

Positiv omstart för Hamek

rum samt verkstadsyta. 
– Vi har rustat för framti-

den. Läget som vi har är att-
raktivt, alldeles i närheten av 

E45. Det är energieffektiva 
lokaler och exempelvis så har 
vi återvinning på våra kom-
pressorer.

bestÄll ditt 
studentplakat
redan idag!

Från279kr

Göteborgsvägen 72, 0303-74 60 76, Älvängen

HOS
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ÄLVÄNGEN, 0303-74 60 12

100 kr rabatt på alla herrbyxor!

Vårmarknad
Lördag 25 april kl 12-16

Vi har öppet från kl 10

Herrskjorta kort ärm

1 för 298 kr

2 för 498kr

Köp en Sebago- 
jacka och få en 
väska på  
köpet! Värde 499:-

Jeans med breaks

399 kr

Herrpikétröja

2 för 399 kr

Dampikétröja

2 för 299 kr

100:-
RABATT

PÅ ALLA LEE- & 
LEVISJEANS

HERR & DAM, KILLE & TJEJ

100:-
RABATT

PÅ ALLA LEE- & 
LEVISJEANS

HERR & DAM, KILLE & TJEJGäller t o m lördag 11 april

100 kr rabatt på alla dambyxor och jeans!

Gäller ej capribyxor

100-200 kr rabatt på alla dam- och herrjackor!

Köp 2 eller fler och få 

25% RABATT
Gäller alla Triumph underkläder

Grill Weber 57 cm
One Touch Premium 57 svart  
Inklusive överdrag! 
1995kr
Gäller endast på vårmarknaden!

Weber tändkuber 24st

39kr 

Fasadflagga

 49kr

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00

Nya öppettider  
mån-fre 08-16.30  

Lördagar stängt

VÅRMARKNADSKLIPP

Grillborste Weber 50cm  

129kr

Håkan Andersson, ägare till Hamek, framför de nya lokalerna som invigdes i början av förra året. Hamek har upplevt en positiv inledning på 2015 och just nu är det fullt 
upp i verkstaden.

Positiv omstart för Hamek

Om du ska blicka 
framåt?

– Jag är luttrad, men vi 
kommer att kämpa på. Störs-

ta utmaningen i framtiden 
tror jag blir rekrytering av 
kompetent personal. Det 
krävs ett högt tekniskt kun-

nande och att hitta rätt per-
soner är inte det lättaste, av-
slutar Håkan Andersson.
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Gasoldirekts unika 
affärsidé fortsätter 
ta marknadsandelar.

Till Skepplanda 
kommer kunder inte 
bara från närområ-
det utan också från 
längre avstånd.

– Det har tagit tid 
att etablera verk-
samheten, men nu 
rullar det på duktigt, 
säger ägaren Björn 
Nilsson.

Han driver idag verksam-
heten själv med en anställd 
i Fjärås, där Gasoldirekt har 
en filial.

– Men det är bara i Skepp-
landa som vi fyller på direkt. 
I Fjärås byter vi ut flaskor. Vi 
får se hur det blir i framti-
den. Jag har många tankar i 
huvudet, men det är mycket 
arbete med tillstånd för att få 
lov att fylla på gasolflaskor, 
säger Björn.

Att husvagns- och husbil-
sägarna väljer att fylla på sin 
gasol i Skepplanda har en 
enkel förklaring.

– Det är ekonomiskt. Du 
betalar bara för det vi fyller 

på, till skillnad mot när du 
byter in din flaska. Den du 
lämnar ifrån dig kan lika gär-
na vara halvfull, säger Björn.

Från påsk till augusti är 
det högsäsong för Gasoldi-
rekt. Det är helt enkelt hus-
vagns- och husbilsägarnas 

rutiner som styr och några 
idéer på att välja bort gasolen 
som bränsle märks inte.

– Gasolen är överlägsen 

som bränsle. Den ger en 
snabb uppvärmning och sä-
kerheten är god. Jag hävdar 
att bensintanken på en per-

sonbil är farligare än gasol-
flaskan. Det är bara okun-
skap och rädsla som hotar, 
menar Björn som numera tar 
emot kunder från hela västra 
Götaland.

– De kommer från alla 
håll, Lysekil i norr, Alingsås, 
Göteborg och Borås. Själv-
klart har vi många kunder 
från Ale också.

Bra utbyte
Under de första åren erbjöd 
Gasoldirekt också utkörning 
till restaurangkök, en sats-
ning som avbröts för två år 
sedan.

– Det fanns ingen lön-
samhet, eller rättare sagt, 
det krävdes en väldigt stor 
volym för att tjäna pengar. 
Konkurrensen var för tuff så 
vi lämnade över våra kunder 
till en konkurrent. De har å 
sin sida ingen önskan om att 
ta emot privatkunder och 
skickar därför dessa till oss. 
Vi har fått ett bra utbyte, be-
rättar Björn.

Som komplement till ga-
solpåfyllningen säljer han 
också kaminer och värmare 
för uterum och förtält.

– Vi har hittat ett bra ut-
bud med prisvärda modeller 
med rätt kvalitet. Det känns 
väldigt positivt.

Högsäsong för Gasoldirekt

Björn Nilsson på Gasoldirekt är mitt i högsäsongen. Nu ska alla husvagns- och husbilsägare fylla på gasolen. Hos Gasoldirekt 
betalar man bara för det som fylls på, vilket kan innebära en stor besparing jämfört med att byta gasolflaskor. 

– Kunderna kommer från hela Västra Götaland

Svenstorpsvägen 1, 446 37 Älvängen | 0303-74 60 00

Vard 10-19, lörd 10-16, sönd 11-16

HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

GRATTIS PIPPI 70 ÅR!

HURRA!
Det firar vi med poängpromenad runt om 
på Handelsplatsen under Älvängens vår-
marknad lördag 25 april. Hämta folder i 
butiken. Alla barnen får en liten present 

och saft och kaka. Klä gärna ut er.
Vi firar även denna dag med 

20% rabatt på hela 
Pippi-sortimentet!

Välkomna!

Stiga springcykelStiga kickscooter

Lära gå-bil Grävskopa

399kr
NU

Ord pris 549kr

199kr
NU

Ord pris 299kr

399kr
Från

Skottkärra

249:90

199:90

Present till 
alla barnen!
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Vi hjälper till med  
rådgivning och utför bl a:

KOLLANDA GRUS AB

- Enskilda avlopp för fastighetsägare.
  Tex minireningsverk eller markinfiltrationer.

- Markarbeten Hus- och garagegrunder och 
  dränering runt fastigheter och tomter.

- Skötsel för vägföreningar Så som 
  isgrusning, dikning, grusning och ombyggning av vägar.

0706-22 22 66
0706-22 22 08

www.kollandagrus.se

Vi säljer givitvis grus och sand från våran täkt i kollanda.

 • Sorterad jord
 • Lek och Hoppsand
 • Singel och Makadam
 • Mur och Putssand
 • Trädgårdsgrus
 • Isgrus

  Nu levererar vi även  
storsäck med sand-, jord-,  
singel-, och krossprodukter.

COLORAMA ÄLVÄNGEN GÖTEBORGSV 88, TELEFON 0303-74 60 85 • MÅNDAG-FREDAG 07–18, LÖRDAG 10–14 • WWW.COLORAMA.SE

50% RABATT 
PÅ ALLT I PARFYMERIET!Kan man bli kär i en träolja?

ALLTID ETT KLOKARE VAL

Utomhuspremiär! Vi har allt du behöver för att få en

 flygande start. Spännande  erbjudanden. Specialpris

på träolja. Och så rotavdraget förstås. Välkommen. 

4 för 3!

brytbar!

På lördag är det pre-
miär för Ales Fairtra-
detårta.

Marknadsbesö-
karna bjuds ett 
smakprov utanför 
Coops entré.

Representan-
ter från kommunen 
finns på plats för att 
informera om arbe-
tet med Fairtrade 
City Ale.

Fairtrade City är en diplo-
mering till kommuner som 
engagerar sig för rättvis han-
del och etisk konsumtion.

– Tillsammans kan vi hjäl-
pa till att göra världen lite 
bättre, säger Annika Fri-
berg, miljöplanerare på Ale 
kommun.

Vad är Fairtrade?
– Fairtrade är en obero-

ende produktmärkning som 
skapar förutsättningar för 
odlare och anställda i län-
der med utbredd fattigdom 
att förbättra sina arbets- och 
levnadsvillkor.

Idag finns ett brett utbud 

av Fairtrademärkta produk-
ter i de flesta svenska butiker. 
Det finns exempelvis kaffe, 
te, kakao, frukt och choklad.

– I samband med lörda-
gens vårmarknad tänker vi 
bjuda på ett litet smakprov 
på Ales nya Fairtradetårta 
som Coop har tagit fram. 
Till detta serveras naturligt-
vis Fairtradekaffe, säger An-
nika Friberg som kommer 
att assisteras av deltagare 

från Ungdomsrådet.
Vad innebär det att Ale 

blir Fairtrade City?
– Diplomeringen innebär 

att ett utbud av Fairtrade-
märkta produkter ska finnas 
tillgängligt för konsumenter 
i butiker, på caféer och res-
tauranger.

– Att aleborna blir delakti-
ga är en förutsättning för att 
arbetet ska lyckas. Med enkla 
medel kan vi göra skillnad. 

Bjuder på 
Fairtradefika

Genom att väja Fairtrademärkta produkter bidrar kommunin-
vånarna i arbetet med Fairtrade City Ale.



GÖTEBORGSVÄGEN 80, ÄLVÄNGEN  
0303-74 66 74 • ALVANGENSGARN.SE

50 gr

Ord pris 24:-

12:-

/st10:-

VÅRMARKNADSERBJUDANDE

Halva 
priset  
på populära
bomullsgarnet  
Mayflower

Vårens nya kataloger från DROPS

Finns i många  
färger, lämpligt  
till stickor nr 3 eller  
virknål nr 2,50.

– Din skobutik för hela familjen

Öppet: vard 10-18.00, lörd 10-14.00 
Göteborgsvägen 99B 0303-74 62 75

på hela sortimentet

Vårmarknadserbjudande

20%
rabatt
Gäller endast 25/4 och inte produkter från JOYA

VI HAR ALLTID KÖP 3 BETALA FÖR 2
PÅ BARNSKOR – ÄVEN PÅ REA-VAROR!
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0303-74 94 88 • ÄLVÄNGEN

Hur många kolor i glaset?

TÄVLA OCH VINN 
VÅRENS FINASTE BUKETT

GÄLLER 

VÅRMARKNADEN 

25 APRIL

Han började köra 
lastbil efter lumpen 
och blev kvar.

Idag har Dan Nils-
son nio tank-
transporter och 13 
förare som kör i 
företaget.

Bröderna Nilssons 
Tanktransport utgår 
från Surte, men har 
postboxen kvar i 
Älvängen – därför är 
han också medlem i 
Älvängens Företagar-
förening.

– Det kanske kan låta kon-
stigt att jag är med, men 
faktum är att jag tycker det 
är ett bra forum där du kan 
få reda på vad som är på 
gång i kommunen. Jag bor 
sedan många år i Älvängen 
och har ett stort kontaktnät 
här uppe, förklarar ”Danne” 
Nilsson varför Surteföreta-
garen har anslutit sig till fö-
retagarföreningen.

Bröderna Nilssons 
Tanktransport består sedan 
tio år tillbaka bara av Danne 
själv med 13 anställda. Bro-
dern hoppade av.

– Han tyckte tillvaron var 
för otrygg och det kan jag 
förstå. Det är upp och ner, 
men de senaste åren har varit 
väldigt lyckosamma. Trots 
hård konkurrens inom åke-
rinäringen har vi klarat oss 
bra. Vi är hårt nischade i ett 
segment som kräver myck-
et service, noggrannhet och 
kompetens. Kort samman-
fattat kan man säga att vi kör 

konstiga saker och väldigt 
långt, från Nordkap genom 
hela Europa. Det ställs stora 
krav för att konkurrera med 
oss, säger Danne.

Slumpen
Egentligen hamnade han i 
branschen av en slump. Det 
var hans pappa som startade 
verksamheten. Efter lumpen 
behövde Danne ett jobb och 
började köra. Tillsammans 
med sin bror drev han fö-
retaget vidare. De köpte 
egna bilar, men det var länge 
svårt att nå en stabil lönsam-

het. Brodern tröttnade på 
otryggheten.

– Vi stod i ett vägskäl, 
avveckla eller utveckla. Jag 
bestämde mig för att satsa 
vidare och började söka upp 
nya kunder. Det visade sig 
vara ett lyckat drag. Nu har 
vi blivit gasellföretag två år 
i rad och vi har byggt upp 
en fungerande organisation. 
Jag tror också att våra goda 
relationer till kunder och 
leverantörer ligger bakom 
framgången. Det är något 
vi verkligen prioriterar och 
värnar, säger Danne.

Tillsammans med Gösta 
Johanssons Åkeri och Surte 
Åkeri bildar Bröderna Nils-
sons Tanktransport ett in-
tressant kluster i transport-
näringen. Dannes bilar kör 
främst bulk-, kemikalie- och 
tanktransporter.

– Vi stöttar och hjälper 
varandra. Tillsammans har 
vi 50 bilar och kan ro i land 
många jobb. Konkurren-
sen utifrån ökar, 50-60% av 
lastbilarna i Sverige är ut-
ländska. Vi gläds åt att myn-
digheterna tillämpar lagen 
hårdare nu än tidigare. De 

låser fast bilar som inte har 
rena papper och ställer krav 
på dokumentation. Rent 
prismässigt kan vi inte hänga 
med. Våra förare kör enligt 
avtal och det kommer vi ald-
rig att ändra på, säger Danne 
som ändå oroar sig för att 
rekryteringen av nya förare 
är svår.

– Trots att vi erbjuder 
mycket bra villkor är det 
tufft att hitta kompetent 
personal. Det är inte så att-
raktivt att ligga ute på vägar-
na hela veckor, ibland även 
kvällar och helger. Fast å 

andra sidan är det väldigt bra 
betalt med ob-tillägg och 
traktamenten.

Lastbilsparken består av 
Volvo, Scania, MAN och 
Mercedes. Totalekonomin 
har stor betydelse i märkes-
valet.

– Just nu måste jag säga 
att Mercedes ligger bäst till. 
Tankbilarna rullar ungefär 
åtta år och ska då ha klarat 
100 000 mil. I fjol körde vi 
slut på totalt 450 000 liter 
diesel. 

Det säger en del om verk-
samheten.

– Danne Nilssons lastbilar går som aldrig förr
Älvängenföretagaren i Surte

Danne Nilsson på kontoret, men ofta i kontakt med sina förare någonstans i Skandinavien eller Europa. 
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FYNDA till 
FÖRMÅN för

MOLDAVIEN

Göteborgsvägen 95, Älvängen 
Tel 0303-74 61 80

LÖRDAG 25 APRIL 
KL 10-16

ÄLVÄNGENS VÅRMARKNAD

Välkomna!

VÄLJ RÄTT LÅDA!

? ? ?
Vi upprepar succén...
Lions traditionella lådor köper du utanför Älvfoto. 

”Lotteriet där ALLA är vinnare!”
Värde från 100 kr...

??

Hjälp oss hjälpa.
Alla pengar går 
oavkortat till vår 
hjälpverksamhet.

Smartphoneexperten 
har flyttat tvärs över 
gatan.

Numera återfinns 
butiken i före detta 
PWC:s lokaler på 
Göteborgsvägen.

– Bättre läge kan 
vi inte få, säger 
ägaren Magnus Erics-
son.

Smartphoneexperten såg da-
gens ljus den 3 november i 
fjol och fram till nu har fö-
retaget huserat på andra vå-
ningen i gamla hotellet.

– Ur ett kundperspektiv, 
men även marknadsförings-
mässigt, så är detta avsevärt 
mycket bättre. Nu ligger vi 
mitt på Älvängens paradgata, 
säger Magnus Ericsson.

Utvecklingen för företa-
get har varit väldigt positiv. 
Erik Häggström, som an-
svarar för butiken, har fullt 
upp på dagarna.

– Den dominerande biten 
är reparationer av smartpho-
nes, men vi har även en hel 
del iPads som lämnas in. På 
senare tid har försäljningen 
av tillbehör, så som laddare, 
batterier och skyddsskal, ta-
git ordentlig fart. Det är en 
produktgrupp som vi utveck-
lar, säger Erik Häggström.

Just nu befinner sig Smart-

phoneexperten i ett skede där 
man håller på att teckna avtal 
med diverse företag.

– Vårt främsta argument 

är tiden. Är olyckan fram-
me och något går sönder 
kan vi erbjuda reparation i 
expressfart. Väldigt många 

Smartphoneexperten i nya lokaler

människor är beroende av att 
telefonen fungerar, både på 
jobbet men även privat. Med 
vår hjälp behöver man inte 

oroa sig för att bli utan mo-
bil i flera dagar, avslutar Erik 
Häggström.

Smartphoneexperten har flyttat in i nya lokaler på Göteborgsvägen. Här ses företagets ägare Magnus Ericsson och butiksansvarig Erik Häggström.

PS. Vi samlar fortfarande 
in glasögon!
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VI ÄR MEDLEMMAR I ÄLVÄNGENS FÖRETAGARFÖRENING 2015
ALLANS
ALELAMPAN
ALE ÄLVDALENS BEGRAVNINGSBYRÅ
3-STADS AKUSTIK AB
ALE RADIO TV SERVICE
ALEKURIREN
APOTEKET AB
AXUMS JÄRN
ALEBYGGEN
ALE RÖR
ALE EL
AM HÅR & DESIGN
BEIJER BYGGMATERIAL AB
BERGENDAHLS BLOMMOR 
BR NILSSON TANKTRANSPORT

BROGREN INDUSTRIES
BILDOVISION
COOP EXTRA
ELIXAREN I ALE AB
FASTIGHETSBYRÅN
GUSTAFSSONS ÅKERI
HÄLSOKOSTBOLAGET
ICA SUPERMARKET
JIO ELTJÄNST
JONAS SVETS SMIDE AB
KOCKMALIN
HANDELSBANKEN
HARDESJÖ BILVERKSTAD AB
HAMEK
LEGALETT

LEKIA
LÄRLINGSGYMNASIET 
MANUFAKTUREN
MR JOHANSSONS
NORDIC WELLNESS
NORDISK RÖRMÄRKNING
PIZZERIA DAMILLE
SALONG JESSIE
SE JÄRN
SMARTPHONEEXPERTEN
STC TRAINING CLUB
STATOIL
SWENHEIMERS KONDITORI 
SWEDBANK
SYNOPTIK

SMYRNAKYRKAN
SVENSKA KYRKAN/BLÅ KYRKAN
TITBITS
UTBY MASKIN
X-WAY
ÄLVBLOMMAN
ÄLVFOTO MED LEKSAKER
ÄLVÄNGENS FRISÖRTEAM
ÄLVÄNGENS FÄRG
ÄLVÄNGENS GARN & TEXTIL
ÄLVÄNGENS INSTALLATIONSBYRÅ
ÄLVÄNGENS SKOR
ÄLVÄNGENS CYKEL

VILL DU
OCKSÅ VARA 

MED?

KONTAKTA
TOBIAS HÅKANSSON

tobias.hakansson@coopbohus.se 

010-747 07 01

Älvängens
Företagarförening
www.alvangen.com

Det vankas finfrämmat 
på vårmarknaden. OS-me-
riterande brottaren, numera 
gladiator, Eddy Bengtsson 
gästar Älvängen på lördag. 
Eddy kommer att servera 
sina bästa grilltips tillsam-

mans med KockMalin alias 
Malin Eklund.

Senast som Eddy Bengts-
son besökte Ale var i sam-
band med höstens stubbrace 
i Uspastorp. Då körde han 
traktor, den här gången vän-

tar ingen sådan utmaning.
– Vi är oerhört glada för 

att kunna hälsa Eddy väl-
komna till årets vårmarknad. 
Eftersom vi har tema grill 
ska det bli kul att höra vad 
Eddy och Malin har för mat-

nyttigt att dela med sig av, 
säger företagarföreningens 
ordförande Tobias Håkans-
son.

Grilltips med 
Eddy Bengtsson

Minns ni förra årets vårmarknad?

Den tidigare landslags-
brottaren Eddy Bengtsson 
kommer till Älvängen på 
lördag.

Även i år bjuder Dansstudions unga dansanta förmågor på en uppvisning under Älväng-
ens Vårmarknad.

Lennart Sjöberg, 72, fick agera patient när Eva på Ambulanssjukvården visade upp 

hjärtstartaren. Kevin Clarte, Theo Runeros och Lennarts barnbarn David tittade på..

Veteranbilsutställning arrangeras hos Hardesjö Bil och senare under ef-
termiddagen väntas en parad som säkert lär locka publik till centrum 
likt tidigare år..

Ale Lions populära lådlot-
teri arrangeras även i år.

Samtliga bilder: 
Allan Karlsson
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PIZZA
KEBAB SALLAD

Änggatan, Älvängen
Tel 0303 - 74 89 90

Mobilbanken 
gör livet 
lättare  
 
Med mobilbanken i fickan är det enkelt att sköta 
räkningar och överföringar när och var du vill. Du kan 
också skaka fram saldot i kassakön eller spontanspara 
utan att logga in.  

Välkommen 
in så berättar 
vi mer!  

Mobilbanken 
gör livet 
lättare  
 
Med mobilbanken i fickan är det enkelt att sköta 
räkningar och överföringar när och var du vill. Du kan 
också skaka fram saldot i kassakön eller spontanspara 
utan att logga in.  

Välkommen 
in så berättar 
vi mer!  

Mobilbanken 
gör livet 
lättare  
 
Med mobilbanken i fickan är det enkelt att sköta 
räkningar och överföringar när och var du vill. Du kan 
också skaka fram saldot i kassakön eller spontanspara 
utan att logga in.  

Välkommen 
in så berättar 
vi mer!  

Sex företag har anmält sig till premiärupplagan av Boule-
mästerskapet. Klockan 13 avgörs finalen och då vet vi vilket 
lag som får äran att ta emot denna ståtliga vandringspokal.

SPELSCHEMA
Sex lag är indelade i två trelagsgrupper 
där gruppvinnarna möts i en final.
Lottningen utföll enligt nedan:

Bana 1 
12.10 Alekuriren – Lärlingsgymnasiet
12.25 Lärlingsgymnasiet – Coop
12.40 Coop – Alekuriren

Bana 2
12.10 Jio Eltjänst – Kock-Malin
12.25 Kock-Malin – Smartphoneexperten
12.40 Smartphoneexperten – Jio Eltjänst

Final klockan 13.00.
Matchtid i samtliga matcher: 10 minuter.

Premiär för
Boulemästerskapet

I samband med lör-
dagens vårmarknad 
påbörjas en ny tradi-
tion.

Företagarfören-
ingen har bjudit in 
sina medlemmar till 
Boulemästerskapet.

Sex lag kommer till 
spel i denna prestige-
laddade premiärupp-
laga.

En provisorisk boulebana 
kommer genom Kollanda 
Grus försorg att anläggas vid 
Gustavas Plats – gamla buss-

torget. Förutom äran tävlar 
tvåmannalagen om en ståtlig 
vandringspokal. Prisutdel-
ning kommer att ske på stora 
scenen klockan 15.15.

– Tävlingen tar sin början 
klockan 12.15 och pågår cir-
ka en timme. Därefter är det 
fritt fram för allmänheten att 
testa sina färdigheter i boule. 
Klot finns att låna och allde-
les intill banan är det uppsatt 
en kaffestuga, förklarar före-
tagarföreningens ordförande 
Tobias Håkansson.

Företagen som har anmält 
sig till tävlingen är: Aleku-
riren, Coop, Jio Eltjänst, 
Kock-Malin, Lärlingsgym-
nasiet och Smartphoneex-
perten.

Boka tid 
i tid för 

vårfrillan!

GoodieJUST NU

bagom du bokar och 

genomför en 

behandling

Mån – fre 9.30 – 18.00 Lör 9.00 – 13.00

0303 – 74 85 55 • info@salongjessie.se

Göteborgsvägen 78, 446 32 Älvängen

www.salongjessie.se



VÄLKOMMEN TILL VÅRT MATTORG 

LÅT DIG INSPIRERAS!

DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.
Priserna gäller onsdag–söndag v 17 2015 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se

ALLA DAGAR
06.00–23.00

PLANTERINGSJORD

99:-
5 FÖR

GRILLKOL/BRIKETTER

99:-
3 FÖR

100:-
4 FÖR

PELARGONER

VÅRLÖKAR

50%
RABATT

CHOKLADBOLLSBAK

ANSIKTSMÅLNING

FISKAUKTION 

kl. 13.30
kl. 12–16

kl. 14–15



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

f tFrån 295:- 
Pinne och regnskydd ingår alltid.

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

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

ALE Ale Torg, telefon 0303-972 76  
KUNGÄLV Strandgatan 80, telefon 0303-106 35 
www.smycka.se

MICHAELKORS.COM

KUNGÄLV Filaregatan 7
0303-20 86 00  www.kongahallabil.se
Vard 9 -18,  Lördag 10-14

Vi välkomnar Hyundai samt vår nya 
medarbetare Jonny Petersson till oss!

HURRA!
Vi har fått tillökning!KUNGÄLV Filaregatan 7

0303-20 86 00  www.kongahallabil.se
Vard 9 -18,  Lördag 10-14

Vi välkomnar Hyundai samt vår nya 
medarbetare Jonny Petersson till oss!

HURRA!
Vi har fått tillökning!

Öppet hus-helg  
den 9-10 maj

TALLRIKSVECKOR

VÄSTRA  GATAN 71 KUNGÄLV •  0303-166 75 
VARDAGAR 10-18 • LÖRDAG 10-15
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UPP TILL

50% 
PÅ MASSOR AV TALLRIKAR,  

GRILLTALLRIKAR OCH FISKTALLRIKAR

Öppet MÅN till FRe 10–18  lÖR 10–15  
VästraG. 59 i KunGälV • 0303-106 19 • jeaNetteoco.se

Massor av  
vårnyheter  
i butiken!

Bli vårfin  
i håret!
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LÖDÖSE. Myresjöhus 
ihop med HusmanHag-
berg är nästa exploatör 
i Ekeberg.

22 enplanshus i bo-
stadsrättsform ska upp-
föras en utspark från 
Hedens idrottsplats.

– Närheten till pen-
delstationen och att en 
ny förskola ska byggas i 
området är superstarka 
argument, säger Chris-
tine Löfgren, fastighets-
mäklare på Husman-
Hagberg som ansvarar 
försäljningen.

I lördags hade Myresjöhus 
och HusmanHagberg bjudit 
in till en gemensam visning 
av det område på Rådjursvä-
gen som ska exploateras.

– Försäljningen drog 
igång i månadsskiftet februa-
ri-mars och tanken är att spa-
den ska sättas i backen under 
nästa månad med inflyttning 
första kvartalet 2016, förkla-
rar Christine Löfgren.

BRF Bambi ska omfattas 
av 22 enplanshus om 107 
kvadratmeter. De som vill 
kan köpa till ett inglasat ute-
rum.

– Hustypen andas vil-
lakänsla. Liggande träfasad 
tilltalar många köpare likväl 
som att det är en hög mo-

dern standard invändigt. Det 
kommer att bli energieffek-
tiva hus med vattenburen 
golvvärme, berättar Christi-
ne Löfgren.

Varifrån kommer in-
tressenterna?

– Det är blandat, från Gö-
teborg och dess kranskom-
muner men även härifrån 
Lilla Edets kommun. Det 
passar den unga familjen 
som attraheras av prisnivån 
och ändå känslan av att ha 

eget hus, men även den äldre 
generationen som vill ha ett 
alternativ till sin nuvarande 
villa. På det här sättet ska-
pas en flyttström i Lödöse 
som i sin tur innebär att Lilla 
Edets kommun kan växa.

Hur upplever du själv 
Ekebergsområdet?

– Jag tror stenhårt på 
Ekeberg, det har alla förut-
sättningar som krävs för att 
erbjuda ett attraktivt boende 
med närhet till Göteborg 

och Trollhättan. Det som 
gör det extra roligt är att så 
många ortsbor är engagera-
de och bryr sig om projektet, 
avslutar Christine Löfgren.

JONAS ANDERSSON

Christine Löfgren, fastighetsmäklare på HusmanHagberg, på plats i Ekberg där Myresjöhus planerar för 22 enplanshus i bostadsrättsform.

– Ekebergsområdet växer
Myresjöhus nästa exploatör
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ÖPPET: Vardagar 9–18 • Lör/Söndagar 10–15
Göteborgsvägen 119 •463 33 Lilla Edet • 0520- 44 10 29 

79:-

99:-
erbjudande gäller till 3/5 2015 eller så långt lagret räcker. Reservation för ev tryckfel.

Aktuellt reklamblad finns på hemsidan
www.waxthuset.nu

199:-
Ord. pris 249:-

199:-Ord. pris 249:-

Thuja Brabant
80-100cm

Salix caprea ’Kilmarnock’
Hängsälg 120cm stam

Salix caprea ’Hakuro-nishiki’
Japansk Dvärgpil 120cm stam 

Avenbok
Carpinus betulus (endast 100st av varje)

100-125 cm

100-125 cm

49:-

Vår  ute gård  ha r  vuxit  med  1200 m 2 

DET FIRAR VI MED FINA ERBJUDANDEN!



 Evenemang & aktiviteter                            » lillaedet.se/evenemang

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN APRIL 2015

0520-65 95 00
Fler nyheter och
evenemang

» lillaedet.se



Öka din kunskap och kompetens
Sök till höstens kursstarter på Lärcentrum.

Webbansökan är öppen mellan 20 april - 14 

juni. Kurserna startar den 24 augusti och 

sträcker sig fram till den 8 januari 2016.

Läs mer om vuxenutbildningen på

» lillaedet.se/vuxenutbildning

Fakturor: VA och avfall
Ändrade faktureringsperioder
Fakturorna som avser april-juni skickas ut i 

början av juni och har förfallodag 2015-06-30. 

Nu kan vi månadsfakturera
Från och med 1 juli 2015 kan du som har e-faktura

för VA och avfall få faktura varje månad istället för 

kvartalsvis. Kontakta Kundtjänst Tekniska avdel-

ningen för att byta till månadsfaktura.

Avvikande öppettider
Under och kring helgdagarna skiljer sig en del av kommu-

nens öppettider och rutiner från det vanliga. Mer informa-

tion och eventuella ändringar hittar du på lillaedet.se.

          Hämtningsdagar - hushållsavfall
För hushåll med ordinarie hämtningsdag fredag 1 maj sker 

hämtning tisdag 28 april (Lilla Edet/Ström) samt måndag 4 

maj (Nygård).

 Onsdag 

29 april
Torsdag

30 april
Valborg

 Fredag

1 maj
Första maj

 Lördag

 2 maj
Onsdag

 13 maj
 Torsdag

 14 maj
Kristi himmelf.

Fredag

 15 maj
Lördag

 16 maj
Lördag

 23 maj
Pingstafton

Medborgarservice 8-16 8-12 Stängt Stängt 8-12 Stängt 8-12 Stängt Stängt

Återvinningscentralen 13-16 Stängt Stängt 8-14 13-16 Stängt Stängt 8-14 Stängt

Kundtjänst Tekniska avdelningen 9-12 9-12 Stängt Stängt 9-12 Stängt Stängt Stängt Stängt

Biblioteket i Lilla Edet 11-16 11-16 Stängt 11-14 11-16 Stängt 11-16 11-14 Stängt

Biblioteket i Lödöse Stängt 9-16 Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt

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

 Öppna förskolan för barn och föräldrar
med invandrarbakgrund 
Måndag 25 maj, kl. 10-12. Familjecentralen Eken,

Ekaråsvägen 6, Lilla Edet

Vi leker, pratar, målar och sjunger tillsammans.
Vi bjuder på fika. Välkommen!

 Valborgsmässofirande
Valborgsmässofirande sker på flera platser i kommunen. Läs 
mer på lillaedet.se/evenemang. I år sker firande bland annat vid:

Tvätta miljörätt - Tvätta i biltvätt
Tvätta din bil i en automattvätt eller i en gör-det-självhall där vattnet renas. Saknar du tillgång 

till tvätthall så är det minst dåliga alternativet att tvätta på en gräs- eller grusyta där tvättvattnet 

filtreras. Använd alltid miljömärkta tvättprodukter. Dosera lagom mängd tvättmedel och undvik 

onödiga kemikalier när du gör bilen ren invändigt, det går lika bra med en fuktad microfiberduk.

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

med enskilda avlopp. Av de enskilda avloppen är

det 60-80 % som inte uppfyller dagens lagkrav på

rening. Inventering av kommunens enskilda av-

lopp pågår och under våren kommer inventering

att påbörjas i områdena Utby, Groröd och Assleröd.

Läs mer om enskilda avlopp på

» lillaedet.se/avlopp

Hej tonårsföräldrar!
Lilla Edets kommun stödjer Folkhälsomyndighetens insats TÄNK OM som görs i sam-

arbete med Systembolaget, Länsstyrelsen och Polisen. TÄNK OM ger många goda råd 

och tips för dig som är tonårsförälder eller annan vuxen med tonåringar i din närhet.  

Alla arbetar vi gemensamt för att underåriga inte ska dricka alkohol. Som vuxen kan 

du med bra argument vara ett viktigt stöd för din tonåring. Tips och råd hittar du på

» lillaedet.se/tankom        » tänkom.nu

Föräldrastödstelefon
0520-65 95 87 eller 0722-00 34 42
Telefontid: måndag-onsdag kl. 10-16,

torsdag kl. 13-19. Välkommen att ringa 

om allt som rör ditt föräldraskap 

eller dina barn. 

Alkohol- & drogmottagningen 
0520-65 96 01
Telefontid måndagar kl. 15-17. Du kan 

ringa till oss eller boka in ett person-

ligt möte. Du kan vara anonym och 

alla samtal sker under sekretess. 

Eldning utomhus
All eldning inom område med detaljplan är för-

bjudet mellan 1 april - 30 september. Läs mer på

» lillaedet.se/elda

Håll koll på häckar och buskage
Visst är det vackert med grönska, men tänk på att det inte får växa ut över vägen så det skymmer

eller är i vägen för trafikanterna. En sopbil behöver till exempel 4,5 m fri höjd och inom två 

billängder (ca 10 m) från en korsning är det även viktigt att växtligheten inte är så hög att sikten 

skyms. Mer om buskar, häckar och träd och hur de ska klippas ut mot gatorna hittar du på 

» lillaedet.se/gator

Kulturveckan
27 april - 2 maj 2015
» lillaedet.se/kulturveckan

•  Hjärtums kyrka

•  Åsbräcka kyrka

•  Ljungkullen

•  Prässebo



Vill du bli god man?
Vi behöver fler gode män och förvaltare. En god man eller förvaltare är en person som är ställföreträdare för någon som har 

bristande förmåga att företräda sig själv i olika situationer. Lilla Edets, Orusts, Tjörns och Stenungsunds kommuner har en 

gemensam överförmyndarnämnd. Är du intresserad av att bli god man eller förvaltare? Gör en intresseanmälan på stenungsund.se 

eller hör av dig till overformyndaren@stenungsund.se eller telefon 0303-73 82 23 (måndag-torsdag kl. 10-12).

Frågor om VA och avfall?

Kundtjänst Tekniska avdelningen
tekniska@lillaedet.se | 0520-65 97 00

Telefontid

Måndag: kl. 9-12 och kl. 13-16
Tisdag-torsdag: kl. 9-12

» lillaedet.se/VA      » lillaedet.se/avfall



 Vi berättar om 
vår skola och vår 
pedagogik, samt 

 bjuder på fika. 

Välkommen
på informationskväll!

Barn är också        
välkomna!

“Skolan med det stora 
hjärtat och det goda 

bemötandet!”

april
28

Den 28 april träffas vi 
i  vår matsal kl 18 och 
  slutar senast kl 20.   

Waldorfskolan i Kungälv

Föranmälan senast den 27/4 på tel 0303 63 670 
eller mail, intresse@fredkullaskolan.se 
Adress: Tvetgatan 9, 442 33 Kungälv
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LÖDÖSE. En förhöjd 
upplevelse om pilgrims-
resor genom alla tider – 
igår, idag och imorgon. 

Lördagen den 13 juni 
öppnar Lödöse museum 
en ny utställning – Pil-
grim².

Den uppfattas av inre 
och yttre resor med 
utgångspunkt i museets 
arkeologiska samlingar, 
den lokala historien och 
berättelser om pilgrims-
resor.

Att vandra som pilgrim är en 
global företeelse och vanligt 
inom världens stora religio-
ner. På senare år har också 

intresset för att pilgrims-
vandra ökat i Sverige. Vad 
ligger bakom detta nyvakna 
intresse? Med utgångspunkt 
i samtiden vandrar vi tillbaka 
genom historien och så små-
ningom ut i landskapet på 
det nät av pilgrimsleder som 
korsar Lödöse.

På medeltiden var Lödöse 
en av Sveriges största städer 
och en knutpunkt för många 
pilgrimer. Med en arkeolo-
gisk skatt av pilgrimsmärken 
och spännande helgonberät-
telser kan pilgrimernas liv le-
vandegöras, men också ställa 
frågor till samtidens rastlösa 
människor. Kanske är vårt 
behov av inre kontemplation 
och fysisk rörelse större än 

någonsin?
Under april kommer Jes-

sica Randén från Lödöse 
museum att vandra de sis-
ta tio milen av den franska 
leden från Pied du Port i 
Frankrike för att slutligen nå 
en av kristendomens äldsta 
och viktigaste pilgrimsorter 
– Santiago de Compostela 
i Spanien. Erfarenheterna 
från pilgrimsresan kommer 
vara en del av underlaget till 
utställningen på museet.

– Vi vill vandra de sis-
ta tio milen till katedralen 
i Santiago de Compostela, 
precis som pilgrimer gjort 
före oss sedan 900-talet. Det 
andliga behovet hos många 
människor är lika starkt idag.

– Vandringsdiplomet 
man kan få vid slutmålet är 
inte så viktig för mig. Hu-
vudsaken är att få lägga ner 

stenen, som pilgrimer enligt 
traditionen ska plocka med 
sig från vandringsstarten, 
invid katedralens vägg vid 
vandringens slut. I mitt fall 
en symbol med löfte om för-
ändring efter en turbulent 
tid med sjukdomsbesked, 
operation och strålbehand-
ling.

Pilgrimsresan inleddes i 
tisdag och pågick i sex dagar.

Lödöse har genom histo-
rien varit en viktig knutpunkt 
för pilgrimsresor, främst som 
hamnstad under medeltiden. 
Och genom Lödöse korsar 
nu tre färdigmärkta leder 
med de tre delsträckorna 
Göteborg-Lödöse, Lödö-
se-Skara och Lödöse-Vä-
nersborg. I utställning kom-
mer det finnas information 
om lederna, kartor och digi-
tala hjälpmedel som väcker 

Lördagen den 13 juni öppnar Lödöse museum en ny utställning 
– Pilgrim².

– Ny utställning på Lödöse museum
Förhöjd upplevelse om pilgrimsresor

LILLA EDET. Aktiviteter 
för stora och små.

Måndagen den 27 
april går startskottet 
för Kulturveckan i Lilla 
Edets kommun.

– Ambitionen är att 
göra detta till ett årligen 
återkommande arrange-
mang, säger kultur- och 
fritidschef Annica Skog.

Idén till Kulturveckan föd-
des inom musikskolan. Det 
var i samband med att mini-
musikalen ”Låtbåten” plane-
rades.

– Tidigare år har vi åkt 
runt bland kommunens låg-
stadieskolor, men eftersom 
vi har nya lokaler i Folkets 
Hus tyckte vi det var lämp-

ligt att de skulle få komma 
till oss istället, förklarar mu-
sikledare Ingmarie Romell.

I Låtbåten, som inleder 
Kulturveckan, sjunger och 
spelar elever och lärare från 
Lilla Edets musikskola till-
sammans med delar av Lilla 
Edets Musikförening. På 
scenen deltar även elever 
från klass 3a på Fuxernasko-
lan. Kjetil Granli, vanligtvis 
trumslagare i Streaplers, är 
med och spelar trummor un-
der konserterna.  

Kulturveckan har växt 
fram genom ett nära sam-
arbete mellan kommunens 
olika verksamheter, fören-
ingslivet och kyrkan.

– Vi har myntat ett be-
grepp som vi hoppas ska 
kunna leva vidare. Vi har 

samlat ihop de kulturaktivi-
teter som sker, från Lödöse i 
söder till Hjärtum i norr, sä-
ger evenemangsledare Ma-
thias Björk.

Under veckan bjuds allt-
ifrån parkour, barnkam-
marmusik, ponnyridning, 
konserter, scenpoesi, graffiti 
och lunchbio för att ge några 
exempel.

– Det är ett späckat pro-

gram och hela kommunen 
har all anledning att sträcka 
på sig. Ambitionen har va-
rit att hitta något för alla, 
ung som äldre, säger Annica 
Skog.

– Allting är dessutom gratis!
Hela programmet finns 

att se på kommunens hem-
sida.

JONAS ANDERSSON

historien till liv för samtida 
vandrare.

Utställningen Pilgrim² 
invigs 13 juni och pågår till 

27 mars 2016 på Lödöse mu-
seum.

JONAS ANDERSSON

Kulturveckan i Lilla Edets kommun pågår 27 april-2 maj. Ingma-
rie Romell, Annica Skog, Johanna Ljung Abrahamsson och Ma-
thias Björk har sammanställt programmet. 

Kulturveckan –  
ett nytt koncept!

Behöver du 
byta avlopp!

Besök oss i Tunge  
bygdegård, Lilla Edet  
onsdagen den 6:e maj  
kl 18:00 för en  
informationskväll! 

Vi visar och demonstrera våra produkter. Vi går 
igenom hur man går till väga för att byta avlopp 
samtidigt som vi bjuder på fika.

Varmt välkomna!

Mer info hittar ni på
www.sterom.se

Sterom AB erhåller CE-certifierade minireningsverk och 
produkter för enskilt avlopp som  
lever upp till Svenska krav.

CE-märkt
& utvärderat 

enligt 
EN12566-3

DAM Div 2
Lödöse/Nygård IK-

Alingsås KIK
Lördag 25/4 

kl 15.00 
på Tingevi



Industrigatan 2 Lilla Edet, 
0520-65 00 10

Öppet vardagar 9-18, 
lördagar 9-14

VÅRKÄNSLOR?
VI HAR ETT BRETT SORTIMENT 

FÖR HEM OCH TRÄDGÅRD!

Cuprinol Träolja V 5 liter
En av marknadens bästa träolja

Gasolbyte

Färg och olja

Prisex

Alla flaskor kontrolleras och testas

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

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

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

259:-

STIGA MULTICLIP 50 

fr 2995:-

STIGA SP 375 Q 

1795:-
SPARA 108:-

Motorsåg

Gräsklippare

GÖTA ÄLVDALENS BREDASTE STIGA-SORTIMENT!
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RESETIPS!
KRISTINA FRÅN DUVEMÅLA
Göteborgsoperan 15/5. Buss och entré..........................................

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

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

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

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

SPARGRISARNA KAN RÄDDA VÄRLDEN

980:-

5.995:-

9.475:-

9.995:-
9.995:-

750:-
Per person

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

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

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

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

GEVALIA KAFFE
Gäller ej hela bönor,  

koffeinfritt eller ekologiskt.
Max 1 köp/hushåll.

55:-
2 för

Veckans varor

CIABATTALIMPA
1995

kr/st

Tårtbuffé tisdag-fredag 
vecka 17 kl 11-17!

50:-
Inklusive kaffe

GRILLSKIVA
AV KARRÉ

4990
kr/kg

Du har väl inte missat att vi har 
manuellt kött i delikatessen?

Från vårt bageri

Din ICA handlare i Lilla Edet…

Patrik

4990
 /kg 

 Påskmust 
 Nygårda.   150 cl. 

    Jfr pris 2:67/liter +pant.  

 Max 2 förp/kund.  

Färsk fl äskfi lé  
Danish Crown. Ursprung Danmark.

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

 Handla andra varor för 

minst 200 kr så får du köpa… 

 Kaffe 
 ICA.   500 g.     

 Jfr pris 30:00/kg.      

 Max 2 erbj/kund.  

 Godis 
 Gott mix.       

 19  95 
 /st 

 Från vårt bageri! 

 Kavring 

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

Våra påsk-

Glad
påsk!
önskar vi alla 
våra kunder!

 Påskmust 

4 k   
+pant

 12k   
 /st 

 169 0
 /hg 

 Ägg 
 ICA.     12-pack. Large.   

 Jfr pris 1:00/st.      

Öppet: 

Skärtorsdag 9–19

Långfredag 10–15

Påskafton   10–14

Max 2 förp/kund.  

Kaffe
 ICA.   500 g.     

 Jfr pris 30:00/kg.      

Max 2 erbj/kund.  

 15k   
 /st 

 Från fiskbilen! 
Inlagd sill  
Vår egen. 20 sorter .   

 Jfr pris 169:00/kg.      

 10k   
3   för

Avocado  

Godis

 49k   
 /kg 

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

IC
A

 Butiksreklam

Priserna gäller t o m söndag 1/4 -13. Reserv för slutförs och ev tryckfel.
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LÖDÖSE. Det blir utom-
husteater i Lödöse i år 
också.

”Grälet vid älven” har 
premiär fredagen den 
29 maj.

En italiensk pjäs har 
översatts och regisseras 
av Martin Rossing.

Repetitionerna har hållit på 
i Tunge bygdegård sedan 
januari och snart flyttar en-
semblen till Ljudaborg.

– När scenen är ombyggd 
och vädret tillåter så repar 
vi på plats, hälsar Zorayah 
Hellberg i Ljudaborgs Kul-
turförening.

Förra årets teater, ”Änkan 
på Ljudaborg”, fick lysande 
recensioner. Det i sin tur 
skruvar upp förväntningarna 
inför den stundande premiä-
ren i maj.

– Det känns stimuleran-
de. Skådespelarna har svårt 
att hålla sig för skratt under 
övningstillfällena. Det råder 
en väldigt god stämning i 
gruppen. 

Beskriv ”Grälet vid 
älven”?

– En rolig och intensiv 
föreställning som vänder 
sig till en mer mogen pu-
blik. Handlingen baseras på 
två familjer med giftassugna 
döttrar. Det blir en tävling 
mellan friare, en del konflik-
ter uppstår. Det är en medel-
tidsinspirerad pjäs, förklarar 
Zorayah Hellberg och till-
lägger:

– Vi är väldigt glada över 
att vi fått Martin Rossing 
som regissör. En stor eloge 
till honom som gör detta 

helt ideellt.
Totalt ges tio föreställ-

ningar och i samband med fi-
nalen, lördagen den 13 juni, 
arrangeras en kulturmarknad 
– Dåtid till nutid – med tor-
nerspel.

– Vi kommer att ha gyck-
lare och trollkarl på plats. 

Ponnyridning och medelti-
da matförsäljning är givna 
inslag. Det blir en avsevärt 
mycket större marknad i år 
än vad som var fallet i fjol, 
avslutar Zorayah Hellberg.

JONAS ANDERSSON

– Martin Rossing regisserar ”Grälet vid älven”

Utomhusteater 
på Ljudaborg

Zorayah Hellberg spelade huvudrollen i ”Änkan på Ljudaborg”. 
En ny utomhusteater är att vänta i vår. Fredagen den 29 maj är 
det premiär för ”Grälet vid älven”.
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Vi bjuder  
på hjulskifte
När du servar din bil.

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

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

OndemandID:919

Vi bjuder  
på hjulskifte
När du servar din bil.

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

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

OndemandID:919

Vi bjuder  
på hjulskifte
När du servar din bil.

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

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

OndemandID:919

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

Syns du inte? Alekuriren hjälper dig!
• Digitala eller tryckta medier?
• Glansiga broschyrer eller rörliga banners?
• Hemsida eller kundtidning?

Ring till oss
0303-74 99 40

alekuriren.se

ELKEDJAN & ICA BOSTRÖM
VÄLKOMNAR TILL

ONSDAG 20/5
STRÖMSSKOLAN

INSLÄPP FRÅN KL 18.00
INSLÄPP RULLSTOLSBUNDNA KL 17.45

FÖRESTÄLLNINGEN BÖRJAR KL 18.30

HANDLA VAROR HOS ELKEDJAN 
ELLER ICA BOSTRÖM SÅ FÅR NI  
KÖPA BILJETTER FÖR 40 KR/ST!
Ord. pris biljett 300 kr/st

FÖRSÄLJNINGSSTART
FREDAG 1/5

PASSA PÅ! BEGRÄNSAT ANTAL BILJETTER!



DEALER FOOTER

Byggda för a�  klara 
e�  hårdare jobb. Di� .

*Leasingkostnaden med Renault Transportbilsleasing är exkl. moms och baseras på 30% förhöjd första hyra, 36 må-
nader, 45% restvärde. Inga avgifter. Kangoo Base Line från 111 400 kr, Trafic  Base Line från 182 900 kr, Master Base 
Line från 211 100 kr. Erbjudandena gäller tom 30/4 2015. **Serviceavtal går att teckna på alla Renault transportbils-
modeller under 3 år max 7000 mil och ger en totalkostnad från 3 430 kr. Totalpris och månadskostnad kan variera, 
lokala avvikelser kan förekomma. Bränsleförbrukning vid blandad körning: Kangoo: 4,2-4,7 l/100 km, 110-123 g/km 
CO2, Trafic: 5,9-6,5 l/100 km, 155-170 g/km CO2, Master: 6,9-8,3 l/100 km, 180-217 g/km CO2. Priserna är exklusive 
moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Renault reserverar sig för eventuella tryckfel. Bilarna på bilden kan vara 
extrautrustade. Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser.

renault.se

KANGOO Base Line
från 1 005 kr/mån*

Nya TRAFIC Base Line
från 1 650 kr/mån*

Nya MASTER Base Line
från 1 905 kr/mån*

Lu� konditionering
Värmare med tidur (med fjärr till master) 
Bluetooth®

Serviceavtal från 49 öre/mil**

 

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
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www.renault.se

Dealer footer

Vill du äga din bil 
– eller din tid?

Renault CAPTUR EXPRESSION
med Renault privatleasing 

från 2 250 kr/mån.
 inkl. service

Finansiering med Renault Relax Privatleasing: Clio Expression 1.2 16V 75: 1 890 kr/mån. 
Captur Expression 2 250kr/mån. 0 kr kontant, 36 mån, garanterat restvärde. Inga upp-
läggnings- eller aviavgi� er. Körsträcka 15 000 km/år. Inkl. service med Renault original 
aluminiumfälg. Kostnad för försäkring tillkommer. Gäller t.o.m. 30/6 2015. Bränsleför-
brukning vid blandad körning: 3,1-5,5 l/100 km. CO2-utsläpp: 82-127 g/km. 5 års nybils-
garanti består av 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka 
gäller de två första åren alternativt 100 000 km på 5 år, det som inträ� ar först. Renault 
reserverar sig för eventuella tryckfel. Bilarna i annonsen kan vara extrautrustade. Lokala 
avvikelser kan förekomma. Alla angivna priser är rekommenderade cirkapriser. 

Renault CLIO EXPRESSION
med Renault privatleasing 

från 1 890 kr/mån.
 inkl. service
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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
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LILLA EDET. Tolv företag 
från olika branscher 
fanns representerade i 
Folkets Hus.

Utställarna fick under 
en och en halv timme 
genomföra så kallad 
speedmeeting med ar-
betslösa ungdomar.

– Kanske säger det 
klick, förklarar Berth 
Karlsson på Swedbank.

Projektet ”Unga jobb” är ett 
samarbete mellan Swedbank 
och Arbetsförmedlingen och 
lanserades redan 2009. Se-
dan dess har över 10 000 nya 
praktikplatser sett dagens 
ljus. Målgruppen är ungdo-
mar i åldern 18-24 år som 
har varit arbetslösa i mer än 
90 dagar. 

– Vi har genomfört detta 
i Ale tidigare i år med stor 
framgång. Nu var turen 
kommen till Lilla Edet, sä-
ger Reimond Ardner på 
Arbetsförmedlingen.

Företagarna fanns utpla-
cerade vid olika bord i lo-
kalen och när dörrarna öpp-
nades kunde ungdomarna 
själva välja vilka utställare de 
ville samspråka med.

– Skulle matchningen slå 
väl ut och företaget vill er-
bjuda en ungdom en prak-
tikplats så medför det inga 
kostnader. Det är vi som går 
in och betalar aktivitetsstöd 

och försäkring under tre må-
nader, säger Reimond Ard-
ner. 

Ett 30-tal ungdomar 
tog tillfället i akt att besöka 
Unga jobb och att döma av 
sorlet skedde många givande 
diskussioner.

– Det var inga som helst 
problem med att få företagen 
intresserade. Vi nöjde oss 
med tolv utställare. Om det 
visar sig att detta slår väl ut 
kan vi tänka oss att göra om 
eventet, säger Berth Karls-
son.

Just nu blåser positiva vin-

dar i Lilla Edets kommun 
vad det gäller arbetslösheten 
bland unga.

– Ungdomsarbetslösheten 
har minskat med 7,5% jäm-
fört med året innan. Även 
när det gäller den totala ar-
betslösheten, 16-64 år, har 
Lilla Edet den största minsk-
ningen av alla kommuner i 
länet. Det är drag på arbets-
marknaden just nu, avslutar 
Reimond Ardner.

JONAS ANDERSSON

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

Kenny Hansson på Stendahls Bil fick besök av Lina i samband 
med den speedmeeting för Unga jobb som ägde rum i Folkets 
Hus i torsdags. 

– Speedmeeting på Folkets Hus
Positiv respons för Unga jobb



strakt. Kvalitén har stigit, 
många skulle jag vilja påstå 
är väldigt välutbildade, säger 
Lennart Karlsson.

Vad driver dig i rollen 
som cirkelledare?

– Det är oerhört roligt att 
upptäcka begåvningar, som 
med lite uppskattning kan 
blomma ut. Den här utställ-
ningen är storartad.

JONAS ANDERSSON
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LILLA EDET. I förra veck-
an visades utställningen 
”Det våras för konsten” 
på Folkets Hus.

Kulturspanarna hade 
samlat 70 konstverk för 
beskådning.

Intresset från allmän-
heten var stort.

Kulturspanarna har sin träff-
punkt i Studieförbundet 
Vuxenskolans lokaler där 
man idkar lättsam kulturspa-
ning under ledning av Len-
nart Karlsson.

– En gång i veckan träffas 
vi och har konstvetenskap-
liga diskussioner. Vi målar 
emellertid inte tillsammans, 
förklarar Lennart.

Åtta av deltagarna hör 
hemma i Lilla Edets kom-

mun och två härstammar 
från Trollhättan. 

– Det jag har upplevt 

under cirkeln är att många 
förnyat sig, det är modernt 
småsnitsigt – nästan ab-

Lennart Karlsson är konstnärlig ledare för Kulturspanarna. Här har han lagt beslag på ett alster av 
Nils Håkansson.

Sören Sparre var en av utstäl-
larna på Folkets Hus.

Storartad konstutställning 

LILLA EDET. En bra 
laginsats.

Så sammanfatta-
de återvändaren och 
numera den spelande 
assisterande tränaren 
Mats Johansson fre-
dagskvällens premiär-
match på Ekaråsen.

Faktum var att hem-
malaget låg närmast 
segern.

Det andades derbykaraktär 
över premiärdrabbningen 
mellan Edet FK och IFK 
Trollhättan. Efter 90 minu-
ters hård kamp visade an-
slagstavlan 1-1.

– Det bjöds inget 
skönspel. Det brukar sällan 
bli det när det är premiär. 
Jag är emellertid väldigt stolt 
över grabbarnas attityd och 
inställning, förklarar Mats 
Johansson som var tillba-
ka på Ekaråsen efter sin 
framgångsrika sejour i IFK 
Uddevalla.

Nerkez Berisa gav hem-
malaget ledningen efter 13 
minuters spel. Målskytten 
väggspelade sig fram och av-
slutade snyggt.

– Sedan var det nära 2-0, 
vi hade en boll på mållinjen, 
berättar Mats Johansson.

Istället kunde IFK Troll-
hättan kvittera fyra minuter 
före halvtidsvilan genom 
Erik Alvin. Bollen styrdes i 
mål via en hemmaspelare.

– I den andra halvleken 
blev det mestadels långbollar 
från båda lagen och många 
dueller. Vårt nyförvärv Jo-
nas Andersson hade bland 
annat ett skott i stolpen som 
kunde resulterat.

För Edet FK väntar nu två 
raka bortamatcher. Närmast 
på programmet står Elmer/
Fåglum.

JONAS ANDERSSON

TROLLHÄTTAN. En dålig 
inledning på matchen.

En betydligt bättre 
avslutning på densam-
ma.

– Vi får vara nöjda 
med kryss, men sett till 
målchanser borde vi ha 
vunnit, säger Göta BK:s 
tränare Marcus Tersing.

Nykomlingen Trollhättans 
FK inledde premiären på 
Edsborgs konstgräsplan 
klart piggast. Det bollskickli-
ga hemmalaget tog tag i takt-
pinnen och gjorde 1-0 efter 
tio minuter. Det var även 
bud på 2-0 innan gästerna 
vaknade till liv.

– Vi klev upp med laget 
och tog över matchen. I den 
andra halvleken var det vi 
som styrde händelserna. Vi 
har tränat hårt i vinter och 
känner oss starka, förklarar 
Tersing.

Kvitteringen kom med 
knappa tio minuter kvar att 
spela. Forwardsesset Mar-
cus Olsson skickade bollen 
mot mål och i öppen kasse 
kunde nyförvärvet från Edet 
FK, Viktor Lundin, forcera 

in 1-1.
På lördag väntar hem-

mapremiär för Göta då Ryr-
sjövallen gästas av Edsvära/
Norra Vånga.

– Skönt att komma på na-

turgräs och mattan ser rik-
tigt fin ut, avslutar Marcus 
Tersing.

JONAS ANDERSSON

Nerkez Berisa premiärmålade 
för Edet FK.

Division 4 Västergötland N
Edet FK – IFK Trollhättan 1-1 (1-1)

FOTBOLL

Division 4 Västergötland N
Trollhättans FK – Göta BK 1-1 (1-0)

FOTBOLL

– Edet FK låg närmast segern

Bra laginsats
gav premiärpoäng

Göta BK kryssade borta

Nyförvärvet från Edet FK, Viktor Lundin, fixade kvitteringen i 
Götas bortamöte med Trollhättans FK som slutade 1-1.
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Accepterat pris 1 295 000 kr
Rum 5 rum, varav 4 sovrum
Boarea 125 kvm + 125 kvm Tomt 1 141 kvm
Övrigt Centralt bra läge. Bergvärme. Garage.
Visas Mån 27/4 17.00-18.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-181 44

Lilla Edet | Centralt
Bengt Ivarsgatan 27

Accepterat pris 1 950 000 kr
Rum 6 rum, varav 4 sovrum
Boarea 124 kvm + 148 kvm Tomt 777 kvm
Övrigt! Rejäl villa i centrala Lilla Edet. Garage.
Visas Tis 28/4 18.00-19.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-181 44

Lilla Edet | Centralt
Tallgatan 3

Accepterat pris 2 150 000 kr
Rum 6 rum, varav 4 sovrum
Boarea 177 kvm + 18 kvm Tomt 1 857 kvm
Övrigt! Eurohus i ett lantligt läge. 35min till Gbg.
Visas Mån 27/4 19.00-20.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Nygård
Larsered 203

Accepterat pris 475 000 kr
Avgift 3 220:-/mån (inkl värme,kabel TV)
Boarea 64,5 kvm Vån 2 av 3
Övrigt Bra planerad 3:a med inglasad balkong
Visas Tis 28/4 17.00-17.45
Mäklare Niclas Grönvall 0520-181 44

3:a Lilla Edet | Centralt
Göteborgsvägen 53B

Accepterat pris 995 000 kr
Rum 2 rum, varav 1 sovrum. 68 kvm, +Gäststuga
Tomt 1 210 kvm
Övrigt Fritidshus/åretruntboende vid Västersjön!
Visning Ring för visning!
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Västersjön
Västersjövägen 20

Fastighetsbyrån i Lilla Edet 
0520-181 44 

lillaedet@fastighetsbyran.se
fastighetsbyran.se

Kontakta oss  
om ni ska sälja  

er bostad!
Fastighetsbyrån i Lilla Edet 

0520-181 44 
lillaedet@fastighetsbyran.se

fastighetsbyran.se
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NOL. Nol har inte för-
lorat en seriematch på 
över ett år.

Det var inte nära i 
fredags heller.

Warta var chans-
löst på Nolängen, där 
hemmalagets offensiv 
imponerade stort.

Låt vara att Nol kom till spel 
med en tillfälligt förstärkt 
anfallslinje. Hemmasonen 
Niclas Elving med förflutet 
i högre divisioner gjorde ett 
gästspel innan han återigen 
far utomlands och publiken 
fick se en spelsugen mittfäl-
tare.

– Det här var riktigt kul. 
Många roliga och krea-
tiva killar att spela med. 
Nol blir defenitivt att räk-
na med i femman. Anfallet 
har flera spelare med spets, 
Jonny Stenström håller 
ihop mittfältet och bakåt är 
Raied (Juma) och Anders 
Isaksson hur täta som helst, 
berömmer Elving efter slut-
signalen.

Han stängde inte dörren 
helt för ytterligare inhopp.

– Nej, jag vill ju egentli-
gen få ett jobb på hemmap-
lan och har kastat ut en del 
krokar. Får jag hugg kom-
mer jag tillbaka.

Nol fick en smakstart på 
matchen. Rahel Faraj skick-
ade elegant in 1-0 i matchin-
ledningen och hemmalaget 
radade sedan upp målchan-
ser. Närmast var Simon 
Enyck som gjorde det mesta 
rätt utom mål i första halv-
lek.

Det blev istället notoriske 
målskytten och bolltrollaren 
Bojan Illic som skickade in 
både 2-0 och 3-0. Det sista 
målet assisterade nämnde 
Elving till. Fredrik Johans-
son hade en nick i stolpen 
och Rahel Faraj hade också 
ett par lägen att bli tvåmåls-
skytt.

– Visst kunde vi gjort 
ännu fler mål, men 3-0 är 
ett fantastiskt bra resultat. 
Hur stabilt som helst. Killar-
na visade en härlig glöd och 
inställning idag. Jag är både 
stolt och imponerad, säger 
Noltränaren Peter Karls-
son efteråt.

Den normalt försiktige 
coachen gjorde ingen hem-
lighet av att det efter två in-
ledande segrar i femman ser 
riktigt bra ut.

– Vi har fått en kalasstart 
och får vi bara vara hela blir 
vi farliga. Idag har vi inte en 
enda svag länk. Alla står upp 
och bidrar. Det blir inte lätt 
att slå oss, menar Karlsson.

Sista halvtimmen bjöd 
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FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Kungsbacka 1-2 (0-0)
Mål AIF: Sebastian Hollstein. Matchens 
kurrar: Jonathan Lindström 3, Sebastian 
Hollstein 2, Tobias Bratt 1. 

Division 4 Västergötland N
Edet FK – IFK Trollhättan 1-1 (1-1)
Mål: Nerkez Berisa.

Trollhättans FK – Göta BK 1-1 (1-0)
Mål GBK: Viktor Lundin

Division 4 Västergötland södra
Kinna – Skepplanda BTK 1-1 (0-1)
Mål SBTK: Patric Skånberg. Matchens 
kurrar: Erik Häggström 3, Jonathan 
Westlund 2, Simon Liljeblad 1.

Division 5 A Göteborg
Nol IK – Warta 3-0 (1-0)
Mål: Bojan Illic 2, Rahel Faraj. Matchens 
kurrar: Bojan Illic 3, Niclas Elving 2, 
Jonny Stenström 1.

Division 6D Göteborg 
Älvängens IK – Hermansby IF 4-0 (2-0)
Mål: Oscar Gärdéus 3, Niklas Pålsheden.
Matchens kurrar: Oscar Gärdéus 3, 
Markus Ahlbom 2, Henrik Olsson 1.

Backa – Nödinge SK 0-3 (0-1)
Mål NSK: Aleksandar Kovacevic 2, Trimor 
Huskaj. Matchens kurrar: Edvin Hasano-
vic 3, Shpejtim Sefedini 2, Aleksandar 
Kovacevic 1.

Neutrala IF 2  18 6
Nödinge SK 2   8 6
Älvängens IK 2   5 6
Finlandia-Pallo 2   3 6
Hälsö BK 2   7 3
IF Vardar/Makedonja 2   1 3
Bosna IF 2   0 3
Fotö GOIF 2  -7 3
Backatorp 2  -3 0
Backa BK 2  -5 0
Hermansby 2  -9 0
Lundby IF 2 -18 0

Division 1 norra Götaland damer
Skepplanda – Räåsens IK 2-1 (1-0)
Mål SBTK: Josefin Claesson 2. Matchens 
kurrar: Josefin Claesson 3, Sandra 
Augustsson 2, Lotta Hillebjer 1.

Division 3 Göteborg damer
Ahlafors/Älvängen – Öckerö IF 3-0
Mål AIF/ÄIK: Emma Gunnarsson 2, 
Lina Karlsson. Matchens kurrar: Emma 
Gunnarsson 3, Tove Saaranen 2, Lina 
Karlsson 1.

FC Mölndal – Ahlafors/Älvängen 2-2
Mål AIF/ÄIK: Lina Karlsson, Linnea Rautio. 
Matchens kurrar: Fanny Synnerhag 3, 
Elin Rautio 2, Madelene Lindberg 1.

Division 4 Göteborg damer
Ahlafors/Älvängen – Torslanda IK  3-0
Mål AIF/ÄIK: Tove Saaranen 2, Mikaela 
Andersson. Matchens kurrar: Tove Saa-
ranen 3, Fanny Synnerhag 2, Linnea 
Rautio 1.

FOTBOLL I ALE

Fre 24 april kl 19.00
Forsvallen
Skepplanda – Gerdsken

Lör 25 april kl 13.00
Älvevi
Älvängen – Nödinge

Lör 25 april kl 13.00
Sjövallen
Ahlafors dam – Sävedalen

Mån 27 april kl 19.00
Forsvallen 
(DM) Skepplanda – Vara

Ons 29 april kl 19.00
Elon Arena
Nol – Marieholm

Nol imponerade hemma

Bojan Illic slog till med två mål i andra halvlek. Kapten Jonny Stenström stod för assisten till det 
andra målet och Simon Enyck var först fram att gratulera.

Att Niclas Elvings försäsongsträning bara har bestått av två trä-
ningar gick inte att se. Warta hade svårt att hänga med. 

– En offensiv som kan bära långt

Div 5 A Göteborg
Nol IK – Warta 3-0 (1-0)

FOTBOLL

Div 6 D Göteborg
Backa – Nödinge SK 0-3 (0-1)

FOTBOLL

Nol på anfallspropaganda 
med en offensivlusta av säl-
lan skådad kraft. Bröderna 
Bojan och Boban Illic, Ra-
hel Faraj, Fredrik Johansson, 
Simon Enyck och Niclas 
Elving var under en stund 
på plan samtidigt och då sak-
nades det inte idéer för att 
ta sig fram till mål... Raied 

Juma och Anders Isaksson 
var omutliga i mittförsvaret, 
men sattes aldrig på några 
större prov.

På lördag väntar Stenkull-
en på bortaplan. En ytterst 
tidig seriefinal mellan två 
obesegrade lag.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

LÖRDAG 25 APRIL KL 13

ÄLVÄNGEN 
VS NÖDINGE

Derbyfest 
på Älvevi

Vid tisdagens partävling 
i Alvhem deltog åtta par. 
Medel var 84 poäng och föl-
jande par placerade sig över 
medel:
1. Torsten Johansson/Ronny Andersson 106 
2. Elsa Persson/Rikard Johansson,  
    Arnold Ivarsson/Kåge Samuelsson    96 
4. Marie-Louise Björklund/ 
    Karl-Eric Nilsson                                88

BRIDGE

Nödinge tog 
andra raka
BACKA. Nödinge vann 
även årets andra 
match, borta mot 
Backa.

På lördag väntar 
Älvängen i årets första 
derby.

Det är två obesegra-
de lag som möts.

Nödinge SK:s fotbollsher-
rar har fått en flygande start 
på årets seriespel i division 
6 D Göteborg. Under Ws-
hyar Kotanis ledning radar 
laget upp segrar. Bakom 
framgången ligger en suve-
rän inställning

– Vi kämpar för varandra 
och ingen gnäller. Det är 
verkligen en för alla, alla för 
en, säger Kotani.

Aleksandar Kovacevic i 
Nödinge var tidigt i händel-
sernas centrum. Efter blott 
sju minuter fick han se do-
marens gula kort, men det 
var än värre för Backas De-
nis Stupar som i den 20:e 
matchminuten fick syna det 
röda kortet efter en friläge-
sutvisning. Fram till dess 

hade Backa anfört tonen i 
matchen, men utvisningen 
försvagade hemmalaget och 
lite extra motvind blev det 
för Backa när de i den första 
halvlekens slutminuter fick 
se Aleksandar Kovacevic 
göra 0-1. Det blev inte bätt-
re av att Backa hann bränna 
en straff direkt efter NSK:s 
ledningsmål.

Svag straff
– Den var inte särskilt bra 
slagen, men samtidigt var 
vår målvakt, Edvin Has-
anovic vår främste spelare 
för dagen. De hade behövt 
vara betydligt vassare i sina 
avslut för att göra mål på 
honom, berömmer Konta-
ni.

I mitten på andra halv-
lek bjöd samme Aleksan-
dar Kovacevic på ett riktigt 
frisparksmål. 0-2 var tungt 
för Backa som ändå för-
sökte komma in i matchen. 
Men tio minuter före slutet 
punkterade Nödinges Tri-
mor Huskaj alla förhopp-
ningar då han satte trean i 
nät.

– Det var en härlig seger, 
trots att vi bara hade en av-
bytare. Vi fick några tunga 

avhopp några timmar före 
avspark. Till derbyt kom-
mer vi ha tillgång till två 
nya spelare som blir spel-
klara lagom till helgen, be-
rättar Kontani.

Derbyfest
På lördag väntar årets för-
sta derbyfest. Älvängens IK 
som också är obesegrat så 
här långt tar emot på Älve-
vi. Nödinge med nyvunnet 
självförtroende har taktiken 
klar för sig.

– Ett derby är alltid 
spännande. Vi tar en match 
i taget. Nu kan vi spela lite 
mer avslappnat. Sex poäng 
är över förväntan. Älvängen 
har vi mött många gånger 
och vi har ganska bra koll 
på dem. Det gäller att hålla 
ihop laget, att spela tätt. De 
har två snabba och tekniska 
spelare som vi måste se upp 
med. Det är framför allt 
Niklas Ahlbom som vi inte 
får ge några ytor. Han kan 
avgöra matchen på egen 
hand, men det ska han inte 
få, avslutar Wshyar Kotani.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

– På lördag väntar ÄIK i derbyt



DAGGKÅPANS
  FOTVÅRD
Medicinsk fotvård
Diabetesfotvård.
Behandling av vårtor och svamp.
Fotvård.
Nagelvård, förhårdnader, Liktornar
Fotmassage, Nageltrång mm.
Presentkort.
Daggkåpevägen 3, Nödinge
Kerstin Ekeklint, 
Medicinsk fotvårdsspec.
Tel. 0303-22 95 61

DAGGKÅPANS

Behandling av vårtor och svamp.

Inspektion av avlopp med kamera - Högtrycksspolning - Farligt avfall  
Kärltvätt - Containerservice - Slamsugning - Sekretesspapper
Försäljning av säckställ, kärl, säckar m m. Bultgatan 8, Kungälv, 0303-24 58 60

f.d Kungälvs Transporttjänst

Din partner inom renhållning och återvinning

 

                                                                                             

  

 
  

 

Omhändertagande fotvård för alla  

www.fotalvan.se 

 

 För att dina fötter är värda det bästa 

0707-53 51 13 

 
Göteborgsvägen 94 

Älvängen 
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www.fotalvan.se
Ulla Krafft 

Medicinsk Fotterapeut 

                                                                                                                                                                                        

53 51 13

Göteborgsvägen 94

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ulla KrafftUlla Krafft
 

Kungälv
Tel. 0303-940 05

N

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Svetsvägen 3, Nödinge
Tel. 0303-22 91 01

Nödinge 
Godislager

Välkommen till

Öppet:
Sön - tor 11.00 - 20.00
Fre - lör 11.00 - 21.00

0303-96 000

ALE TAXI
Ring!

för person- och
budtransporter

Ett auktoriserat taxibolag

Tel. 0303-245 770

Boka tid
Tel. 0303-33 61 20

ÄR DU RÄDD 
OM DIN BIL?
ÄR DU RÄDD 
OM DIN BIL?

Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen
Tel. 0303-74 61 60, fax 74 82 18

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Smörgåstårtor och tårtor
på beställning.

Våningstårtor till dop & bröllop.

Menyer och bufféer för alla tillfällen.

Hålanskolan, Uspastorp Nol
0303-74 50 95 • 070-57 58 703

Även STORT sortiment 
hyrfilmer till låga priser!

Dam & Herr

Tel. 0303-97 220
Tidsbeställning & Drop In

Vardagar kl 10-19
Lördag kl 10-15

Vättle
Data AB

Tel: 0303-97 190

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, kul-
lersten, makadam, för 

avhämtning eller leverans.
Telefon 0303-74 70 27, 
Kållered 031-86 77 00

www.jehander.se

SPECIALITÉT: BILRUTOR 

ALLT INOM GLAS OCH RAM

0520-65 08 51 • LILLA EDET

Vardag 10–19 • lördag 10–15 
• söndag 11-15

Ale Torg
Tel 0303–966 41

DAGGKÅPANS
  FOTVÅRD
Medicinsk fotvård
Diabetesfotvård.
Behandling av vårtor och svamp.
Fotvård.
Nagelvård, förhårdnader, Liktornar
Fotmassage, Nageltrång mm.
Presentkort.
Daggkåpevägen 3, Nödinge
Kerstin Ekeklint, 
Medicinsk fotvårdsspec.
Tel. 0303-22 95 61

ETABLERAD 1925

BIL • MC • SLÄP
INTESIVUTBILDNING

Allt för brud o brudgum
Balklänningar
Smokingar
Dopklänningar

Provning efter överensk.      Välkommen!
Ring 0520-66 13 40

Locktorp 2519 • 460 11 Nygård

Stort
sortiment!

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

KENTH IVARSSON
0303-966 00 • 0520-65 12 85

Skepplanda Tvätt
0303-33 81 63

Öppettider:
mån: 7-15 ons 7-12
Specialitet: dukar

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

Den nya generationens hund- och kattfoder

Öppet vard 8-16.30
Hästavd. har kvällsöppet tis & ons.
Smådjursavd har kvällsöppet onsd.
Tel hästveteterinär, 0303-335960
Tel smådjursveterinär, 33 59 70

ALE 
DJURKLINIK

ALE 
DJURKLINIK

ALE 
DJURKLINIK

Ale
Containertransport AB

Uthyrning av containrar,
transporter, renhållnings-

entreprenörer, avfallshantering

031-98 00 04

Husbilar
Husvagnar
Släpkärror

Á la carte och färdiga 
paketresor till Tunisien, 

Kina och Malta

Tel 031-979990
www.newairtravel.se

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Göteborgsvägen 94, Älvängen 
Telefon 0303-74 99 81

www.alepromotion.com

Se årets nyheter i vår nya 

utställningslokal!

www.lillaedetsbuss.se  0520-65 75 00

Researrangemang & Beställningsresor
- Hela Europa är vårt arbetsfält

Behov av personal?
Ring till 

Bemannus Personalpartner AB
Tel. 0303-96430

www.bemannus.se

TS Mureri
Tobias Sigestrand

Antika kakelugnar,
öppna spisar, spiskassetter, 
skorstenstätning, keramisk 

tätning, diverse murningsarbeten

Box 2027, 463 25 Lilla Edet
Tel: 0520-661307 Mobil: 0709-843940

www.tsmureri.com

JC Gravyr & Tryck AB
Fasadskyltar - Interiörskyltar med punktskrift 
Fastighetsskyltar - Namnbrickor - Plaketter 
Glasgravyr - Folietext - Dekaler - Bildekor 

Laserskärning - Märkning

0303-33 59 00 | 031-24 11 09

www.jcgt.se

Vi designar med din samverkan för
att skapa ett unikt koncept. 

44 års erfarenhet inom märkning.

Ale Torg
0303-33 67 30. Tunisienspecialisten

Smörgåstårtor och tårtor på beställning.
Våningstårtor till dop & bröllop.

Menyer och bufféer för alla tillfällen.
www.miascatering.se

Hålanskolan, Uspastorp Nol • 0303-74 50 95 • 070-57 58 703

0303-74 22 92

0736-26 19 29

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av ekonomitjänster 
för små och medelstora 
företag, föreningar samt 

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

Postadress: Box 618, 442 17 Kungälv
Tel 0303-186 10 Fax: 0303-151 29

Husbilar
Husvagnar

ALVHEM • 0303-33 64 80
www.bengtshusvagnar.se

Välkomna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

Välkomna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

TS Mureri AB
• Murning Skorstenar, Kakelugnar
• Öppna spisar
• Spiskassetter, Kaminer
• Tätning rökkanaler, Syrafasta rör
• Inspektion med TV-kamera
• Diverse murningsarbeten

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.se

Nödinge SK Fotboll Kansli: 0303-22 98 83
nskfotboll@hotmail.se  www.laget.se/nskfotboll

STURES 
SPISAR AB

0730-64 89 00 
Lunnavägen 6, Alafors 

E-post: lars@sturesspisar.se 
www.sturesspisar.se

www.ale.nu 

Telefon: Taxi 0520-45 90 00 
Buss 0520-65 75 00 Ring för 

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

Vi är ett Buss-, Taxi- och Bud-
företag som med bästa per-
sonliga service kör stora och 
små sällskap, dit Ni önskar

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

ALE
DJURKLINIK

ALE
DJURKLINIK

Häst   0303-33 59 60
Smådjur  0303-33 59 70

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

www.aledjurklinik.se Norra kilandavägen 22, 449 34 NÖDINGE

Vi säljer
Hund- och 
kattfoder

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

Nödinge SK Fotboll     Kansli: 0303-22 98 83
 E-post: nskfotboll@telia.com   Hemsida: www.laget.se/nskfotboll

Nödinge SK Fotboll 
önskar medlemmar, 

ledare, sponsorer och 
supportrar en

trevlig 
sommar

Ale Skomakeri & NyckelserviceDAGGKÅPANS
  FOTVÅRD
Medicinsk fotvård
Diabetesfotvård.
Behandling av vårtor och svamp.
Fotvård.
Nagelvård, förhårdnader, Liktornar
Fotmassage, Nageltrång mm.
Presentkort.
Daggkåpevägen 3, Nödinge
Kerstin Ekeklint, 
Medicinsk fotvårdsspec.
Tel. 0303-22 95 61

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

KENTH IVARSSON
0303-966 00 • 0520-65 12 85

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

ALE
DJURKLINIK

Häst 0303-33 59 60
Smådjur  0303-33 59 70

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

www.aledjurklinik.se
Norra kilandavägen 22, 449 34 NÖDINGE

Det är vi bra på.

Smörgåstårtor och tårtor på beställning.
Våningstårtor till dop & bröllop.

Menyer och bufféer för alla tillfällen.
www.miascatering.se

Hålanskolan, Uspastorp Nol • 0303-74 50 95 • 070-57 58 703

0303-74 22 92

0736-26 19 29

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av ekonomitjänster 
för små och medelstora 
företag, föreningar samt 

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

Postadress: Box 618, 442 17 Kungälv
Tel 0303-186 10 Fax: 0303-151 29

Husbilar
Husvagnar

ALVHEM • 0303-33 64 80
www.bengtshusvagnar.se

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

Finns vid Nödinge 
vårdcentral. 
Gör även hembesök!
Tar emot friskvårdskuponger

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

STURES 
SPISAR AB

0303-74 98 98, 0730-64 89 00 
Lunnavägen 6, Alafors 

E-post: lars@sturesspisar.se 
www.sturesspisar.se

Utgår även ifrån Ale kommun

Ronald Sandgren
0702-69 14 83
031-87 05 90

PER MAXE BYGGNADS AB
Nybyggnad, om- och tllbyggnad, 

ROT-arbete

Tel 0706 - 51 84 86
Fax 0303 - 964 78

E-post info@permaxe.se

www.permaxe.se

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen

Tel. 0303-74 61 60, fax 74 82 18

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

www.ale.nu 

Lunchservering 
& catering

Öppet 7:30-14:00
Frukost 7.30-10.00 mån-fre

Alevägen 47 (Tudor) 449 44 Nol

www.evasmatgladje.se
0303-33 29 77

Telefon: Taxi 0520-45 90 00 
Buss 0520-65 75 00 Ring för 

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

Vi är ett Buss-, Taxi- och Bud-
företag som med bästa per-
sonliga service kör stora och 
små sällskap, dit Ni önskar

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

Vi säljer
Hund- och kattfoder

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

Välkommen att
 höra av Er

076-279 22 12
072-304 30 13

Elinstallationer

SalesOnNet
“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com

Polpulära IT-kurser för seniorer
- Grupper om endast 3-5 personer
- Nya datorer och system
- Grund- och fortsättningskurser
- Köp din nya utb.dator DEMOrabatt
- 5x2 tim, 950:-/kurs
I samarbete med SPF och PRO

031-98 06 50

0322-83100

Gilla oss på
Facebook

Gilla oss på
Facebook

www.sollebrunnsmobelaffar.se
0322-400 14 

Gästgivaregatan 8, Sollebrunn

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

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

Landslagets Fotbollsskola på Vimmervi IP
V26 måndag till torsdag 09:00 – 15:00

Mer information och anmälan på vår hemsida
-------------------------------------------------------

VECKANS MATCHER
22 Onsdag
19:00 Ale U F juniorer möter Romelanda UF på Romevi IP
23 Torsdag
18:30 NSK F03/04 möter Härryda IF på Härryda IP
25 Lördag
11:00 NSK P02 möter Kode IF-Kareby IS på Vimmervi IP
13:00 NSK A-lag möter Älvängens IK på Älvevi
15:30 Ale J United möter Kärra KIF på Sjövallen
15:45 NSK P01 möter IK Kongahälla på Kongevi
26 Sön
12:00 NSK P04 möter Vallens IF på Stora Höga IP 
13:00 NSK P04 möter Älvsborg FF på Påvelunds IP 
13:15 NSK P03 möter FT14 på Vimmervi IP
16:00 NSK B-lag möter Sjövalla FK på Vimmervi IP
17:00 NSK P05 möter IK Kongahälla på Vimmervi IP
19:00 Ale U P99 möter Stenkullen GoIK på Stenkullens IP

NÖDINGE– SÅ KLART



är enormt imponerad och 
det var jag för övrigt av alla 
i laget. Tjejerna jobbade hårt 
tillsammans och kan vi visa 
samma inställning i fortsätt-
ningen kommer vi att kunna 
tjuva åt oss fler poäng mot 
lag som kanske egentligen 

är bättre än vi, menade Pers-
son.

Mossens BK väntar borta 
på måndag, ett revansch-
suget lag som förlorade en 
målrik premiär mot Gauthi-
od med 4-3.

– Vår stora utmaning blir 

att hitta en lösning i för-
svarsuppställningen när or-
dinarie mittbacken Sandra 
Alvenby saknas. Det kan bli 
att vi får dra bak Sandra Au-
gustsson, men det tar emot 
eftersom hon såg riktigt vass 
ut i premiären även om må-

len uteblev denna gång. Vi 
får se hur vi gör.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ
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SKEPPLANDA. Skepp-
landas damer har tränat 
stenhårt inför debuten i 
division ett.

Det visade sig vara 
mödan värt.

SBTK hemmabesegra-
de Rävåsens IK med 2-1 
efter två mål av Josefin 
Claesson.

Glädjen var stor på Fors-
vallen efter att Skepplandas 
damer lyckats vinna premi-
ärmatchen, men tränare Stig 
Persson behöll ödmjukhet-
en.

– Vi ska vara tacksamma. 
Bollen studsade vår väg idag 
och vi hade marginalerna 
med oss. Sett till hur match-
en såg ut hade ett oavgjort 
resultat speglat händelserna 
bättre.

Matchinledningen blev 
ett uppvaknande om att 
tempo och kvalitet definitivt 
skiljer sig från fjolåret i divi-
sion två. Rävåsen radade upp 
chanser, men SBTK lycka-
des med tur och skicklighet 
hålla bollen borta från nät-
maskorna. Hemmalaget väx-
te in i matchen och Josefin 
Claesson gjorde 1-0 med sju 
minuter kvar av den första 
halvleken.

– Hårt arbete betalade sig, 
men rättvist var det inte. An-
drea Lindgren och Lotta 
Hillebjer slet som djur på 

mittfältet, sa Persson. 
Han fick också se Nico-

lina Kalin blott 15 år göra 
riktig debut i A-laget som 
vänsterback. Ett uppdrag 
hon klarade med bravur.

– Hon gör knappt ett 
misstag på hela matchen. Jag 

SBTK:s härliga premiär

Div 1 norra Götaland damer
Skepplanda – Räåsens IK 2-1 (1-0)

FOTBOLL

Lycklig tvåmålsskytt, Josefin Claesson. Emelie Johansson i en av många tuffa dueller i lördagens pre-
miärmatch på Forsvallens utmärkta gräsplan.

Sandra Augustsson hotade gång på gång men förblev mållös.

Stor glädje i matchens slutminuter efter att Josefin Claesson skickat in segermålet. Skepplandas damer vann den historiska premiärmatchen i division 1.

KINNA. Kinna räknas 
till seriefavoriterna i 
division fyra.

Mot nykomlingen 
Skepplanda fick de dock 
nöja sig med en poäng.

– En felfri insats och 
en poäng som kan bli 
värdefull, säger tränare 
Jonas Andersson.

SBTK är i år tillbaka i divi-
sion fyra och laget har rustat 
sig väl inför seriespelet. Med 
ett ramstarkt försvarsspel ska 

de gulsvarta lagbygget göra 
det svårt för motståndarna 
att skörda poäng. När till-
fälle ges ska snabba omställ-
ningar ge utdelning framåt. 
Med tanke på detta hade 
Skepplanda ett förvånansvärt 
stort bollinnehav i den första 
halvleken och Patric Skån-
bergs 0-1-mål strax före vi-
lan var inget att säga om.
– Killarna gör en mycket bra 
insats och med lite tur hade 
vi tagit samtliga poäng. Os-
car Frii och Alexander An-
dersson är inga mittbackar 
man flyttar på. Nye ytter-
backen Filiph Jonemark 
visade också att han blir en 

stor tillgång med sina offen-
siva ruscher, summerade Jo-
nas Andersson.

Skepplanda fortsatte att 
överraska och 20 minuter 
in i den andra halvleken fick 
Alexander Andersson ett 
jätteläge att göra 0-2, men 
brände. I anfallet efter kvit-
terade istället Kinna.

– Det var inte logiskt 
just då, men sett över hela 
matchen var kanske oavgjort 
ändå inget att säga om. Vår 
slutforschering är riktigt vass 
och inom loppet av ett par 
minuter har vi tre hörnor. 
Ett segermål var inte långt 
borta, säger Andersson som 

kände av tempohöjningen.
– Helt klart är det en bätt-

re nivå i fyran och vi kommer 
att behöva nollställa oss inför 
varje match och vara ytterst 
noggranna i förberedelser-
na. Det kommer att krävas 
mycket av killarna i år.

På fredag kommer 
Gerdsken, som också tillhör 
de lag som på förhand an-
ses utmana om seriesegern, 
på besök. Matchen kommer 
av allt att döma att spelas på 
Forsvallens naturgräs.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Skepplanda kryssade mot favoriten

Erik Häggström var SBKT:s främste man i premiären. Han bild-
ade anfallsduo med Christian Rönkkö.

Div 4 Västergötland södra
Kinna – Skepplanda BTK 1-1 (0-1)

FOTBOLL
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ALAFORS. Ahlafors IF 
tappade tre klara poäng 
i premiären på Sjöval-
len.

Nykomlingen Kungs-
backa visade stor offer-
vilja och behövde inte 
skämmas över segern.

– Vi får samla ihop oss 
och diskutera vad som 
gick snett. Vi är absolut 
inte ett sämre fotbolls-
lag, men idag tog vi inte 
ansvar, säger AIF-trä-
naren Michel Berndts-
son-Gonzales besviket 
efter förlusten.

Efter en mållös första halv-
lek gav Sebastian Hollstein 
hemmalaget ledningen i bör-
jan av andra halvlek. Målet 
kändes självklart efter ett stort 
spelövertag från hemmalagets 
sida. 

– Jag tror inte de hade en 
enda målchans i första halv-
lek och visst borde vi ha av-
gjort matchen där. Nu blev 
det istället en snabb kvittering 
och en stund senare också ett 
olyckligt ledningsmål. Ett dis-
tansskott som tog på Tobias 
Bratt i försvaret och bollen 
gick i en bana över ”Mackan” 

Samuelsson i målet. Efter 
1-2-målet fick vi en negativ 
reaktion. Vi började gapa på 
domaren och tappade fokus. 
Det var onödigt. Jag tycker 
fortfarande att det var lugnt, 
vi kunde ha vänt matchen. Vi 
var bättre och borde ha kun-
nat rulla ut dem, men vi lade 
vår energi på fel saker. Det 
måste vi prata om, det är trots 
allt bara en match, menar Mi-
chel Berndtsson-Gonzales.

Han tvingades ändra i la-
guppställningen sedan Jes-
per Johannesson blivit sjuk 
i veckan, dessutom kunde 

ljumskskadade mittbacken 
Markus Hedberg inte spela. 
Rutinerade Henrik Anders-
son ersatte. 

– Vi har inga naturliga ytt-
rar och det märks i en match 
som denna. Kungsbacka back-
ade hem med nästan hela laget 
och vår enda chans är att ta oss 
runt på kanterna. Där behöver 
vi till exempel Michael Hint-
zes och Jesper Johannessons 
speed, säger Gonzales som 
tvingades börja med båda på 
bänken.

Redan på torsdag är det 
dags igen. Frölunda borta på 

klassiska Ruddalen.
– Då är det nya förutsätt-

ningar. Frölunda förlorade 
också i premiären och kom-
mer att gå för seger. Det ger 
oss möjlighet att ställa om och 
kontra. Jag tror den matchbil-
den passar oss bättre.

Jonathan Lindströms 
premiär gladde tränare Gon-
zales särskilt. 

– ”Jonte” ser riktigt het ut 
och jag hoppas verkligen han 
får fortsätta vara skadefri, då 
är han en stor tillgång för vårt 
offensiva spel på mittfältet.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Jonathan Lindström var bäst på plan, men AIF förlorade ändå.Div 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Kungsbacka 1-2 (0-0)

FOTBOLL

AIF förlorade i premiären

ÄLVÄNGEN. ÄIK har 
inlett seriespelet strå-
lande.

Andra fullpoängaren 
kom mot Hermansby.

Oscar Gärdéus fixade 
segern med sitt hattrick.

Sex poäng på två match-
er. Det är inte konstigt att 
ÄIK-tränaren Peter ”Erra” 
Eriksson är nöjd med inled-
ningen på säsongen.

– Vi var inte lika bra som 
i första matchen mot Hälsö, 
men lyckades ändå göra någ-
ra mål och vinna fullt rättvist. 
Förra året hade vi problem 
mot den här typen av fysiskt 
motstånd, nu löser vi det på 
ett betydligt bättre sätt.

Hemmalaget tog ledning-
en tidigt i matchen genom 
formstarke Oscar Gärdéus. 
Gästerna hade sedan läge 
till kvittering, men då visade 
sig Henrik Olsson på styva 

linan och avvärjde friläget 
med en högklassig räddning.

2-0 kom precis innan 
halvtidsvilan genom Niklas 
Pålsheden.

– Ett psykologiskt viktigt 
mål. I den andra halvleken 
var vi aldrig riktigt hotade. 
Det kändes stabilt, säger Pe-
ter Eriksson.

Oscar Gärdéus gjorde 3-0 
i matchminut 80 och fem 
minuter senare fastställde 
han slutresultatet till 4-0 och 
fullbordade därmed sitt hatt-
rick.

– Det är många som för-
tjänar beröm en sådan här 
dag. Jag vill dock plussa lite 
extra för Niklas Pålsheden 
och Eglinor Zaimi som gör 
ett stort jobb i det tysta.

På lördag väntar derby 
hemma mot Nödinge SK, 
hur går dina tankar?

– NSK har fått en överras-
kande bra start. Det lär bli en 
rejäl batalj som vi verkligen 
ser fram emot, avslutar Peter 
Eriksson.

JONAS ANDERSSON

Oscar Gärdéus gjorde tre mål när ÄIK hemmabesegrade Her-
mansby.
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Gärdéus tremålsskytt
när ÄIK vann

Division 6D Göteborg
Älvängens IK – Hermansby IF 4-0 (2-0)

FOTBOLL

ALE. Det blev en rall-
ylördag av bästa sort.

105 förare kom till 
start i Aleknixen.

– Perfekta förhållan-
den, konstaterade Leif 
Kärnede från Älvbyg-
dens Motorklubb.

I lördags var det premiär för 
årets MegaRallyCup. Alek-
nixen kördes senast 2013.

– En väldigt populär täv-
ling, förklarar Leif Kärnede.

En hel del publik hade 
sökt sig ut för att ta del av ral-
lyfesten. Det kördes fyra spe-
cialsträckor. Ahlafors fabri-
ker-Vikadamm samt Kilanda 
Säteri-Krokstorp tillryggala-
des två gånger vardera.

– Ett rent grusrally. Vägar-
na höll bättre än vad vi hade 
vågat hoppas på.

Joakim Rydholm, Dals 
MK, tog hem totalsegern 
före Jimmy Olsson, Storfors 
MK, och med Mikael Er-
icsson, SMK Trollhättan, på 
tredje plats.

Av hemmaförarna kan 
nämnas Markus Börjesson 
som i sin Volvo 940 place-
rade sig som fyra i klassen 
A-förare 2 WD, åtta totalt. 
Ulf Grolander (Volvo 240) 
körde in som trea i B-förare 
2 WD.

I C-förare ekonomi vann 

Jonas Helgesson med hela 
40 sekunders marginal till 
tvåan i klassen.

– En imponerande bedrift, 
säger Leif Kärnede.

Nästa tävling går i Falkö-
ping den 1 maj och söndagen 
den 9 maj står Stenungsund 
som värd.

– Jag vill tacka alla delta-
gare och funktionärer, samt 
markägare, vägföreningar 
och boende utefter special-
sträckorna som alla drog sitt 
strå till stacken och gjorde 
detta till en lyckad rallylör-
dag, avslutar Leif Kärnede.

JONAS ANDERSSON

Lyckad rallylördag i Ale

Magnus Johansson/Roger Lindblad, Älvbygdens MK, hade startnummer 1 i Aleknixen.

Hemmaföraren Markus Börjesson gjorde bra ifrån sig och blev 
fyra i klassen A-förare 2 WD.

Det gick undan på grusvägarna i lördags. Här är det ekipaget 
Björn Beck/Kjell Persson från Åmåls FK som kommer farande.
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HERRFOTBOLL
PÅ FORSVALLEN

Matchvärd:

Div 4 Västergötland V
FREDAG 24 APRIL KL 19.00

SBTK – GERDSKENS BK

DM Sextondelsfinal
MÅNDAG 27 APRIL KL 19.00

SBTK – VARA SK



ALE STORSTA UNGDOMSARRANGEMANG

LANI MO/VIC VEM/JTR   
AMANDA/antwaan/the master boys

FOR DIG SOM AR FODD MELLAN -95 och -01  

KONFERENCIERer: JORDAN LINDEDAHL & BELLA NORDIN

DJ- DANIEL ANDERSSON
utlottningar

the jocals
dancebattle

DROG-
FRITT

..
.. .. ..

biljett 50 kr
forkop -ale  fritidsgardar

....

#Festivalborg2015
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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:

Jenny Sandkvist förrättade invigningen av den nya cykelpumpen vid pendelstationen i Nödinge.

Den årliga mannekängupp-
visningen hos SPF Seni-
orerna Ale drog fullt hus. 
Älvängens Manufaktur och 
Älvängens Skor hade ställt 
kläder, väskor och skor till 
förfogande. De förevisades 
vant av mannekängerna 
Britt-Marie Jirle, Tage 
Svensson, Arne Eriksson, 
Lena Torén, Monika 
Svensson och Axel Sager. 
Humoristisk och kunnig 
presentatör var Daniel 
Höglund. Det strävsamma 
paret Lis-Marie Olsson 
och Holmfrid Ranebjörk 
ackompanjerade med pas-
sande vårmelodier.

Avslutningsvis var det 
kaffe och lottdragning. 
Älvängens affärsmän hade 
tagit spenderbyxorna på sig. 
Vinstbordet dignade och 
många glada vinnare.

På fredagen fick blåsip-

porna i Rapensskår besök 
av ett fyrtiotal vandrare 
från SPF Seniorerna Ale. 
Den svårtillgängliga stigen 
i Grönåns dalgång är väl 
värd ett besök. Elvy Bör-
jesson och Anna-Greta 
Singstrand hade rekogno-
serat.

På fredag är alla välkom-
na till Prästalund. Vi går 
en poängpromenad och 
beundrar vitsipporna.

Den 28 april kåserar 
Gösta Mårdborg och visar 
vilder på Backavik, Nödinge. 
Temat är “Gubbröra”.

Nästa månadsträff är i 
Starrkärrs bygdegård den 12 
maj. Spelmanslaget Kaffe-
rast underhåller. Glöm inte 
förhandsanmälan

Fredagsvandringen den 8 
maj har flyttats från Överön 
till Säveåns dalgång.

Lennart Mattsson

Tage Svensson och Britt-Marie Jirle, två rutinerade mannekänger.

Vårens mode visades
hos SPF Seniorerna Ale
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NÖDINGE. I lördags 
firades Cykelns dag på 
Ale Torg.

En ny fast cykelpump 
vid pendelstationen 
invigdes.

Ceremonin förrätta-
des av Jenny Sandkvist 
(MP), som klippte det 
blågula bandet.

I vackert vårväder bjöd Ale 
kommun in till Cykelns dag. 
En strid ström av cyklister 
nappade på erbjudandet om 
gratis cykelservice, det ar-
rangerades cykeltipsprome-
nad (rätta svaren publiceras 
på kommunens hemsida) och 
det gavs även möjlighet att 
testa såväl elcykel som vik-
cykel.

Klockan 13 skedde in-
vigningen av den nya cykel-
pumpen. Besökarna serve-
rades lite gott att dricka och 
så kallade giveaways delades 
ut till de första som testade 
pumpen.

– En likadan pump har 
också installerats vid pendel-
stationen i Älvängen, säger 
energi- och klimatrådgivare 
Caroline Rundlöf.

JONAS ANDERSSON
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Ny cykelpump 
invigdes

Behöver du ett  
bollplank för  
föräldralivets  
många frågor?  
Mejla eller ring!

Föräldramejl: 
foraldrar @  rb.se  

Föräldratelefon: 
020-786 786



NUMMER 15         VECKA 17| 37NÖJE

SURTE. På påskdagen 
skedde en festhögmäs-
sa med mottagning av 
nya kyrkoherden Karin 
Karlsson.

Biskop Per Eckerdal 
ledde ceremonin i Surte 
kyrka.

– Jag har fått ett väl-
digt varmt mottagande, 
säger Karin till lokaltid-
ningen.

Surte kyrka var fylld till sista 
plats när mottagningsritu-
alen för Karin Karlsson tog 
sin början. Därefter höll den 
nya kyrkoherden i Nödinge 
församling en påskguds-
tjänst.

– Jag började formellt min 
anställning den 23 mars. Det 
här känns jätteroligt! Det är 
lite som att lägga ett pussel 
utan att ha motivet klart för 
sig. Först och främst handlar 
det om att lära känna perso-
nalen och människorna som 
bor i församlingen, säger 

Karin och tillägger:
– I slutet av april och bör-

jan av maj har vi tre konfir-
mationer att se fram emot.

En annan stor händelse 
under våren blir den musik-
fest som kommer att arrang-

eras lördagen den 6 juni.
– Vi hoppas också kunna 

få till ett antal sommarkon-
serter, fyra-fem stycken till 
antalet, med mingelfika.

JONAS ANDERSSON

– Nya kyrkoherden välkomnades
Festhögmässa i Surte kyrka
Sång och musik i samband med festhögmässan i Surte kyrka.

Biskop Per Eckerdahl medverkade i mottagandet av kyrkoher-
de Karin Karlsson.
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ÄLVÄNGEN. Vårens popu-
lära musikcaféer på Repsla-
garmuseet avslutas med en 
helkväll, torsdag 25 april, 
med Kafferast i dubbelbe-
märkelse. Spelmanslaget 
Kafferast underhåller oss 
ett par timmar med inlagd 
kafferast efter halva tiden.

Några medlemmar i 
Starrkärrs Folkdanslag gick i 
slutet på 1980-talet på kurs i 
Lilla Edet och byggde nyck-
elharpor. Sedan gick de som 
byggt själva och några som 
fått nyckelharpor byggda 
åt sig, en kurs i Lödöse för 
att lära sig spela. Läraren 
Lasse Gustafssons råd till 
eleverna var, att de så fort 
som möjligt skulle ge sig ut 
och spela inför publik.

Ett lämpligt första tillfälle 
var en talangtävling som 
anordnades i Ale på den 
tiden. För att få delta måste 
gruppen ha ett namn och 
på en kafferast under en 
lektionskväll kom de fram 
till namnet Spelmanslaget 
Kafferast, mycket på grund 

av att gruppens favoritsys-
selsättning var just kafferast 
med bullar och goda kakor.

Spelmanslaget Kafferast 
bildades 1991 och idag 
består gruppen av ett tiotal 
glada amatörer från Ale, 
Lilla Edet och Trollhättan. 
Den musikaliska bakgrun-
den varierar. Några har 
spelat sedan barndomen och 
andra har börjat senare i 
livet. Instrumenten de spelar 
på är mest fiol, nyckelharpa, 
dragspel, gitarr kontra-
bas och flöjt, ibland även 
munspel, ukulele, trummor 
med mera.

Spelmanslaget Kafferast 
motto är att de skall verka 
för spelmansmusikens beva-
rande och utveckling samt 
föra den vidare och väcka 
intresse hos allmänheten för 
spelmansmusik.

Under åren som gott 
har Kafferast spelat på 
många olika ställen såsom 
i kulturföreningar, hem-
bygdsföreningar med mera. 
De har deltagit i bygdespel. 

De har spelat i tv i Solsta 
Kafé från Karlstad samt i 
Bingolotto från Göteborg. I 
ett antal år har de anordnat 
musikkvällar med allsång 
i Skepplanda bygdegård. 
De spelar på bröllop och 
begravningar. 

Under åren har Kafferast 
också hunnit spela in två 
egna cd-skivor. Båda inspel-
ningarna innehåller, förut-
om gamla traditionella spel-
manslåtar, även nyskrivna 
låtar och visor av deras egna 
medlemmar. Därefter har de 
tillsammans med sångaren 
Claes Olsson spelat in en 
cd med visor från Bohuslän 
av Lasse Lundberg och lite 
andra Bohuslänska låtar.

Kafferast blandar spel-
manslåtar med egna låtar 
och visor samt lite roliga 
historier. De brukar oftast 
ha ett tema som de bestäm-
mer från gång till gång. De 
vill att publiken skall gå hem 
med ett leende på läpparna. 
Så blir det säkert även denna 
kväll. 

Spelmanslaget Kafferast står för underhållningen när Repslagarmuseet bjuder in till vårens avslu-
tande Musikcafé.

– Helkväll utlovas på Repslagarmuseet
Musikcafé med Kafferast

Valborgsfirande i  
Furulundsparken

Torsdag 30 april kl 18.00–23.00

AHLAFORS IF
1913 2015

www.ahlaforsif.se

kl 18.00 Grindarna öppnar, ponnyridning

kl 18.30 På scen: The Jocals

kl 19.00 Trubadur Björn Nilsson

kl 19.45 Bannuwakören

kl 20.00 Vårtal av Margareta Nilson,  
 ordförande i Ale Riksteaterförening

kl 20.30 Björn Nilsson underhåller i puben

kl 23.00 Grindarna stänger

Entré: 20 kr  
Barn & ungdomar  

under 18 år: gratis.

Välkomna!

Fiskdamm • Lotteri • Chokladhjul • Kafé

Servering av öl & cider från Ahlafors Bryggerier

Trivselstund i Starrkärrs bygdegård med 

Jan Albertsson, Alf Ivarsson och  
Ingemar ”Fläskholmaŕ n” Johansson
Programvärd: Lennart Thorstensson

Entré 100:- betalas på plats
Kaffe med dopp ingår

 Välkomna!
Arrangör:

Söndag 26 april kl 15 - ca 17.30

Sång, musik och vitsar

KJELL BRATTFORS

Lokala företag och  
föreningar finns på plats

Skepplandadagen
Lördag 9 maj  

kl 10-16, Albotorget

En familjedag    
med fart & fläkt

Uppträdande  
på scenen

Bagageluckeloppis



Hansastaden Stralsund
4 dagar i Nordtyskland

Arcona Hotel Baltic ����  
Hotellet ligger ett stenkast från den gamla stadsdelen 
och hamnen i hansastaden Stralsund, mitt i den tyska 
legendariska stämningen, frisk havsluft och 800 års his-
toria. Passa på att ta bron över till Rügen.   

Arcona Hotel Baltic   

Pris per person i dubbelrum

1.749:-
Pris utan reskod 1.899:- 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
•   2 x 2-rätters middag
• Happy hour varje dag 
•  Rabatt på bowling, greenfee 

samt entré till stadens bad-
land och havsmuseum

Ankomst: Valfri t.o.m. 28/5, samt i peri-
oderna 1/6-21/12 och 26-27/12 2015. 
 

Res 1/10-31/12 och spara 50:-

1 barn 0-6 år gratis.
3 barn 7-12 år ½ priset

Sommar på danskt strandhotell 
3 dagar  på Själland

Kobæk Strand 
Hotellet har ett unikt läge för en sol- och badsemester, 
njut av de ljumma sommarkvällarnar med utsikt över 
havet. Besök t.ex. Vikingaborgen Trelleborg (21 km) och 
nöjesparken BonBon-land (44 km). 

Ankomst: Måndag till fredag i perioden 
25/6-10/7 och 10-14/8 2015.

Sommar i Tyrolen
8 dagar i Söll, Österrike

Hotel Austria ���  
Orten Söll ligger mitt i den vackraste tänkbara kuliss i 
Tyrolen med utsikt över de mäktiga alptopparna Wilder 
Kaiser och Kitzbühler Horn. Besök t.ex. St. Johann (21 km) 
och glaskonststaden Rattenberg (29 km).

Hotel Austria

Pris per person i dubbelrum

3.449:-
Pris utan reskod 3.749:- 

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
• 6 x 3-rätters middag
•  1 x middagbuffé med 

lokala specialiteter
•  Rabatt på entré till 

3 sevärdheter

Ankomst: Lördagar 23/5-22/8 2015. 
 Kuravgift EUR 2 per person (över 15 år)/dygn. 

Sommar på herrgård nära Vänern
6 dagar i Vargön, Vänersborg

Ronnums Herrgård ����

Välkommen till denna klassiska herrgård, fylld med tradi-
tion och anor från 1300-talet, njut av promenader, sol och 
bad längs Vänerns vackra stränder. Besök Vänersborg (5 
km) och Trollhättan (13 km).

Pris per person i dubbelrum

2.899:-
Pris utan reskod 3.199:-

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

Ankomst: Söndagar 14/6-23/8 2015. 

Ronnums Herrgård

Också vår och höst, 
se mer på www.happydays.nu

Vinhus i Moseldalen
6 dagar på h	 ell/vinhus i Reil, Tyskland
WeinBergHotel Nalbach ���

Vinbyn Reil har i mer än 1000 år legat som en liten pärla mitt på världens kanske mest pittoreska flodväg. Här slingrar sig Moselfloden fram bland borgru-
iner, medeltidsidyller och branta vinterrasser med allt vad du kan önska dig av en semester i detta vackra område som även inkluderar höjdpunkter såsom 
båttur och vinprovning. Du bor på WeinBergHotel Nalbach, där familjen Schütz förutom sin egen vingård även driver detta trevliga hotell, som ligger några 
hundra meter från Moselfloden. Här får du en introduktion i områdets vintraditioner som WeinBergHotel Nalbach själv är en del av. Se också fram emot att 
besöka ett lokalt snapsbränneri, där du kan se hur de förvandlar naturens råvaror till starka gyllene droppar. Dessutom har du möjlighet för att koppla av 
på hotellets wellnessavdelning, där du kan ta ett uppfriskande dopp i inomhuspoolen, med utsikt över vinmarkerna. Oavsett årstid så är Reil ett möte fyllt 
med äkta Moselromantik, och med massor av fina utflyktsmöjligheter. Prova att vandra på någon av vandringsstigarna som utgår från hotellet, gå längs 
med Moselfloden och genom de frodiga vinterrasserna som växer ända upp till utsiktsplatserna, där du kan ta en paus och njuta av den storslagna utsikten. 
Besök t.ex. vinmuseet i Reil (0,5 km).

Ankomst: Söndagar t.o.m. 25/10 samt 25/5 2015.
 

Vinn semestrar för 15.000:-
Gå in på www.happydays.nu och se, hur du kan vinna presentkort på semesterupplevelser med Happydays

BILSEMESTER

Som läsare av Alekuriren får du 

dessa speciella läsar erbjudanden. 

Upplys reskoden vid beställning 

– så får du automatiskt rabattpriset.

Pris per person i dubbelrum

3.099:-
Pris utan reskod 3.399:- 

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 5 x 4-rätters middag
• 1 x vinprovning
• 1 x besök på snapsbränneri
• 1 x båttur på Mosel 
•  Choklad på rummet vid 

ankomst

2 barn 6-11 år gratis 

Barn gratis 

4 nätter från 2.099:-

Pris per person i dubbelrum

Pris utan reskod 1.449:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 2 x 2-rätters middag/buffé
• Rum m. balkong eller terrass

1.299:-

3 nätter 1.899:-

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

WeinBergHotel Nalbach

Kobæk Strand

1 barn 0-2 år gratis.
2 barn 3-11 år ½ priset. 

Kom ihåg reskoden: Alekuriren  Telefonerna är öppna vardagar kl. 8-17 

BESTÄLL NU PÅ: www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84  
Teknisk arrangör:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer. Förbehåll för tryck- och prisfel samt utsålt. 

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 betalande vuxna. 
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MEDLEMSMÖTE
SKEPPLANDA

Onsdag 29 april kl 18.00
Skepplanda bibliotek

Medverkar gör Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämndens 

ordförande Monica Samulsson

MEDLEMSMÖTE
ALE

Torsdag 21 maj kl 18.30
Nols Folkets hus

Ny distriktsorganisation?
Aktuella kommunala frågor.

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!

Runt om i världen 
angrips det fria 
ordet, tryckfrihet och 

mångfald. Bibliotek sätts i 
brand och tidningsredaktio-
ner angrips. Je suis Charlie, 
skallar ropen från försva-
rarna av yttrandefriheten. 
Det vidriga attentatet i Paris 
fördöms av människor i 
många länder.

Politiska attentat är tack 
och lov inte vanliga här i 
Sverige. Det värsta atten-
tatet i modern tid i Sverige 
var mordbrandsattentatet 
mot tidningen Norrskens-
flamman år 1940. Fem 
personer, tre vuxna och två 
barn, brändes ihjäl för 75 
år sedan i Luleå. Tidningen 
som grundades år 1906 i 
Malmfälten lever än men 
nu under namnet Flamman. 
Politiskt har den föränd-
rats ett antal gånger men 
är sedan många år tillbaka 
oberoende socialistisk. Det 
är alltså ingen partitidning  
utan den vänder sig till en 
bredare läsekrets.

Ale bibliotek har fått 
gratisprenumeration sedan 
många år på Flamman. Vän-
sterpartiet i Ale har betalat. 
Nu har Vänsterpartiet i Ale 
fått ett mail som bland annat 
säger: ”Nu har biblioteken 
i Ale beslutat tacka nej 
till prenumerationer på 
tidskrifter med politiskt och 
religiöst innehåll. Anled-
ningen till detta är att vi 
inte kan prenumerera på 
tidningar/tidskrifter från alla 
politiska partier eller religi-
ösa inriktningar och vi kan 
då uppfattas som partiska. Vi 

hoppas att ni har förståelse 
för detta!”

Vi har absolut ingen 
förståelse för detta angrepp 
på mångfald. Flamman är 
en oberoende socialistisk 
tidning lika väl som Dagens 
Nyheter är oberoende 
liberal. Göteborgs-Posten 
betecknar sig som liberal. 
Vänsterpartiets tidning 
heter Rött. Denna tidning är 
en partitidning och är gratis 
för medlemmar.

Hur kan man på Ales 
Bibliotek ha Dagens 
Nyheter, Dagens Industri, 
Göteborgs-Posten med flera 
tidningar och tro att dessa 
inte har ett politiskt inne-
håll? Självfallet är tidningar 
politiska oavsett om de är 
oberoende liberala, konser-
vativa eller oberoende soci-
alistiska (även om det främst 
märks på ledarsidorna). 

Vi uppmanar härmed 
alla demokratiskt sinnade 
alebor oavsett eventuell 
politisk tillhörighet att värna 
yttrandefrihet, mångfald och 
demokrati. Vi vill se Flam-
man och andra oberoende 
tidskrifter på biblioteken i 
Ale.

Hellre mångfald än 
enfald!

Jennifer Zetterman
Ordförande Vänsterpartiet Ale

Tommy Gustafsson
Kommunfullmäktigeledamot

Vänsterpartiet Ale
Josefine Karlsson

Ordförande Ung Vänster Ale

Hellre mångfald än enfald!
Ja du, det beror helt och 

hållet på vad det för var 
och en innebär att vara 

fattig.
Är det att inte ha råd med 

”fredagsmys” eller att inte 
ha mat för dagen eller tak 
över huvudet?

Du skriver att det faktiskt 
finns människor i Sverige 
som inte har det så bra 
ekonomiskt och undrar hur 
det skulle se ut om alla de 
satte sig utanför affären och 

började tigga.
Tack och lov så har vi i 

Sverige förmånen att slippa 
det, då vi har ett fungerande 
socialt skyddsnät för de som 
är arbetslösa eller sjukskriv-
na.

Självklart så har jag för-
ståelse för att det även finns 
svenskar som har det tufft 
både socialt och ekono-
miskt, och därför inte alltid 
har möjlighet att bidra med 
pengar.

Min poäng med insän-
daren var dock att visa på 
att de allra flesta utav av 
oss faktiskt ändå har det 
bra, i någon form, och att 
synen på tiggarna och deras 
situation ibland tyvärr är 
oacceptabelt okänslig.

Jag är övertygad om att 
de som kommer hit och tig-
ger gör det för att situatio-
nen i deras hemländer inte 
ger dem något val.

Avslutningsvis en liten 

undran angående dina rader 
om Arbetsförmedlingen. Att 
vara arbetssökande innebär 
väl att man är intresserad av 
att vilja få ett arbete, och att 
Arbetsförmedlingen då av-
kräver rapportering om och 
vilka arbeten man sökt anser 
jag vara en självklarhet och 
är väl inte konstigt alls?

”Ingen kan göra allt men många
fler borde göra något”

Svar till ”Fattig människa, finns jag?”

Nu höjer regeringen 
skatten på ungas jobb. 
Nära 16 miljarder 

kommer under 2016 tas när 
regeringen höjer arbetsgivar-
avgifterna och gör det 40 000 
kronor dyrare per år att anställa 
unga. Här i Ale hotar höjningen 
80 ungdomsjobb.

– Regeringen riktar nu en 
stor ungdomsskatt mot vår 
ungdomsgeneration. Här i Ale 
riskerar 80 ungdomsjobb att 

försvinna. Det är vi unga som 
får betala för regeringens höjda 
bidrag och löftessvek, säger 
Emil Johansson, distriktsordfö-
rande MUF Norra Älvsborg.

Regeringens största svek i 
vårbudgeten:

• Höjer skatten på jobb och 
företagande med 27,3 miljarder 
under 2016. Nära 16 miljarder 
tas direkt genom att höja skatten 
på ungas jobb.

• Regeringen ger tillbaka 

1,5 miljarder i redan utdömda 
garantier som 90-dagarsgaranti 
och traineejobb*

I vårbudgeten föreslår reger-
ingen två satsningar för att lösa

ungdomsarbetslösheten. 
Statligt subventionerade traine-
ejobb och en 90-dagarsgaranti. 
Tranieejobben har kritiserats av 
bland annat Vårdförbundet, EU 
och är enligt SKL; pengar i sjön.

90-dagarsgarantin är en kopia 
av den 100-dagarsgarantin som 

Göran Persson genomförde i 
början på 90-talet. Den garantin 
hade ingen effekt och ledde inte 
till fler jobb, enligt Institutet för 
arbetsmarknads – och utbild-
ningspolitisk utvärdering.

Trots det väljer Stefan Löf-
ven att kostnadsbelägga ungas 
riktiga jobb.

MUF Norra Älvsborg

Regeringen hotar 80 jobb i Ale

Alvhem-Nygårds Fi-
berförening ekono-
misk förening skall 

utgöra den del av kom-
munerna som har hamnat 
utanför Skepplanda Fiber, 
Lödöse Fiber, Tunge Fiber 
och Prässebo Fiber. Den 
sträcker sig från södra Katt-
leberg i sydväst utmed älven 
till Kullängen i Alvhem, 
gräns mot Lödöse Fiber, 
vidare öster om järnvägen 
upp till Hålandavägen i 
Nygård där Prässebo Fiber 
tar vid norrut, samt österut 
mot Skepplanda Fiber som 
gräns. För att ro detta iland 
måste så många som möjligt 
vara med på tåget nu, det 
blir billigast då. Landsorts-
bidraget som är statligt, plus 

EU, gör att varje hushåll får 
en kostnad på cirka 20 000 
kronor, att koppla in senare 
blir kanske det fyrdubbla.

Fiberföreningen bildades 
den 1 april, den 16 april 
bildades en styrelse och 
papperen till Bolagsverket 
skickades in. Det tar någon 
månad innan registreringen 
är klar. Före detta vill vi 
få in så många intressean-
mälningar som möjligt. 
Torsdagen den 23 april är 
det ortsutvecklingsmöte i 
Alvhem på Gläntevi. Där 
kommer fiberföreningen att 
presentera sig och svara på 
frågor, där kommer även att 
finnas intresseanmälnings-
blanketter, ju fler vi blir 
desto snabbare kan vi söka 

bidrag.
Den 20 maj kommer vi 

att ha ett informationsmö-
te på Gläntevi. Vid detta 
möte kommer kommu-
nens fibersamordnare Per 
Persson att närvara. Han 
kan då redogöra för allt 
vad gäller fiber och dess 
fördelar. Fiber är idag en 
del av det digitala samhället. 
Fiber gäller även pensio-
närer då det kommer att 
på sikt ingå i hemtjänstens 
och hälsovårdens arbetsru-
tiner även trygghetslarmen. 
Fiber kommer inom en kort 
tid vara lika viktigt när du 
eventuellt skall sälja som 
att du idag har el. Fördelen 
är att du kan lösa in dig på 
nätet, men kopplar inte in 

användardelen. Då betalar 
du ingen månadskostnad, 
du använder inte nätet, men 
det finns framme i huset. 
En del av de kostnader du 
har idag försvinner då fiber 
kan erbjuda flera tv-kanaler, 
telefoni och annat. Inträdes-
avgiften kan även delbetalas. 
Arbetet med allt från start 
till fibern är framme beräk-
nas till mellan ett och ett 
halv till två år.

För mer information och 
intresseanmälan, besök vår 
Facebooksida: Alvhem-Ny-
gård Fiber. Inom kort 
lanserar vi även vår hemsida: 
www.anfiber.se

Alla hjärtligt välkomna 
till Gläntevi!

Styrelsen

Upprop till boende i 
Alvhem och Nygård

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling

Förmiddagscafé

Starrkärrs församlingshem
23 april 10.00

Swaziland och Sydafrika
Bilder och berättelser om Swaziland och  

Sydafrika Ingmarie Svenning och  
Yvonne Petersson berättar och visar 

bilder.

Gör som nästan hälften av 
alla villaägare i Nödinge
Välj oss när du försäkrar ditt boende och 
planerar trygghet för dig och din familj. 
Vi hjälper dig också med ditt bolån. 

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

lansforsakringar.se



VECKA 17         NUMMER 15|40

STARRKÄRR. Skratta & 
Sjung är tillbaka.

Nu på söndag, den 
26 april, hälsar Lennart 
Thorstensson välkom-
men till Starrkärrs 
bygdegård.

Utöver trion Jan 
Albertsson, Alf Ivarsson 
och Ingemar ”Fläsk-
holmar´n” Johansson 
utlovas en och annan 
överraskning.

Något senare än brukligt, 
men på söndag är det äntli-
gen dags för Skratta & Sjung 
igen.

– Våren är här på allvar 
och det kommer naturligtvis 
att prägla programmet. Det 
blir en och annan allsång 
med anknytning till denna 
underbara årstid som vi upp-
lever nu, säger programvärd 
Lennart Thorstensson.

Jan Albertsson och Alf 
Ivarsson har gästat bygde-
gården tidigare, men däre-
mot blir Ingemar ”Fläsk-
holmar´n” Johansson en ny 
bekantskap för publiken. Yt-
terligare någon underhållare 
är att vänta.

– Bra musik, lättsamt och 

humoristiskt är målsättning-
en för våra arrangemang. 
Det kommer vi definitivt 
att kunna leva upp till, säger 
Thorstensson.

Biljetter säljs vid dörren 
och i entrépengen ingår kaf-
fe med dopp i pausen.

JONAS ANDERSSON

Lennart Thorstensson (t v) är programvärd för söndagens Skrat-
ta & Sjung i Starrkärrs bygdegård, som bland annat gästas av 
Jan Albertsson.

Vårsånger i Starrkärrs bygdegård

Temat för söndagen 
som kommer är 
”Vägen till livet”. 

Hur ser din livsväg ut? Vilka 
vägval har du stått inför? 
För många av oss verkar 
det som att den vägen är en 
flerfilig motorväg, där värl-
den utanför passerar förbi 
i ett allt snabbare tempo.  
En väg där det gäller att 
ta sig fram så snabbt som 
möjligt, utan att stanna 
till för länge någonstans. 
Det är som att fartblindhet 
blivit en folksjukdom. Men 
Livets väg är inte spikrak för 
någon av oss, den är inte en 
transportssträcka som vi är 
satta att avverka. Det finns 
rastplatser på vägen och för 
eller senare kommer vi att 
hamna vid vägskälen där vi 
måste bestämma vart vi ska 
gå. Även om man tänker sig 
att målet är det samma för 
oss alla, så måste inte vägen 
dit se likadan ut. Var och en 
av oss måste hitta den väg 
som är vår. En av texterna 
på söndag handlar om när 
Israels barn äntligen lyckats 
fly undan slaveriet i Egypten 
och är på väg rätt ut i det 
okända, till ett land dit Gud 
har lovat att föra dem. Det 
var inte något enkelt vägval. 
Det blev en resa med många 
klagomål och ifrågasättande, 
både av Moses ledarskap och 
av Gud. 

Samtidigt står det att Gud 
visade sig som en molnstod 
på dagen och en eldstod på 
natten för att visa vägen, 
och att när molnet stannade 
var det dags att slå läger 
och när molnet började 
röra på sig var det dags att 
bryta upp. Det känns skönt 

tycker jag. Både att Gud är 
med hela tiden vad folket 
än tror, men också att han 
visar att det inte är fråga 
om en transportststräcka 
som man avverkar så fort 
som möjligt. För även om 
Gud gav tydligt tecken när 
det var dags att pausa blev 
det en mycket längre resa 
en någon av dem kunnat 
föreställa sig. En resa där 
folket tvingas konfronteras 
med sina egna hang-ups och 
där man lär sig och utveck-
las under tiden som man är 
på väg. Det är lätt att bara 
rusa vidare och låtsas som 
att man har full kontroll fast 
man innerst inne känner sig 
mer vilsen och osäker än 
någonsin. Hur ofta tillåter 
vi oss att stanna upp och 
fundera över meningen, 
eller fråga om sådant vi inte 
förstår? Hur ofta tillåter vi 
oss att hämta andan och ta 
det lugnt? Jag gör det i alla 
fall alltför sällan. Istället ser 
jag alla måste och borden, ja 
jag skulle utan att överdriva 
kunna säga att de hotar att 
tar kontrollen över mitt liv. 
Jag brottas varje dag med 
kraven som jag lägger på 
mig själv. Kraven på att vara 
en fantastisk och underbar 
bra mamma som aldrig blir 
arg utan tålmodigt förklarar 
saker i stället, att vara en 
god vän som i alla lägen 
stöttar och bryr mig, att ha 
ett fint och välstädat hem, 
att hinna med att umgås 
med mina vänner, att vara 
en duktig präst som alltid 
ställer upp. Det är en brott-
ningsmatch på liv och död, 
för att överleva måste jag 
besegra kraven som jag själv 

ställer. Och jag vet att jag 
inte är ensam i den kam-
pen. Vilka krav som pressar 
oss kan varierar. Men vi är 
många balanserar på slak 
lina bland alla borden och 
måsten.

Så hur kan vi hitta rätt 
på livets väg då, hur kan vi 
låta bli att fastna i hets eller 
klagovisor. Vilka riktmärken 
har vi att hålla fast vid. Jag 
tänker att Gud gett även oss 
vägvisare för att vi inte ska 
komma vilse på livets väg. 
Frö mig är ett avgörande 
riktmärke i mitt liv att Jesus 
säger att alla skall förstå 
att vi är hans lärjungar om 
vi visar varandra kärlek. 
Jag tror att vi utan att göra 
det minsta våld på vad han 
menar också kan lägga till 
att vi ska visa oss själva 
kärlek. Att kärleken till Gud, 
varandra och oss själva är 
det som hjälper oss att ta ut 
riktningen och inte tappa 
bort oss totalt på livets väg. 
Jesus är beredd att kliva in i 
våra liv och lyfta borden och 
måsten av våra axlar. Han 
vill gå bredvid oss på livets 
väg och han viskar i våra 
öron att vi duger bra som 
vi är, att det är gott nog att 
göra sitt bästa, även om det 
inte blir perfekt. Och vi, vi 
får hjälpas åt att lyfta kraven 
och prestationsångesten från 
varandra. Vi kan hjälpa var-
andra så att ribban hamnar 
på en rimlig nivå, alla kan 
inte klara 2,40. Ibland är 
1,50 mer än nog. 

Karin Karlsson
Kyrkoherde Nödinge församling

Hur ser din livsväg ut?
BETRAKTELSE

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

Onsdagsträff • Johanna Werder underhåller. 
Fika och trevlig gemenskap. Alla är välkomna!
ONSDAG 29 APRIL KL 13 I NÖDINGE FÖRSAMLINGSHEM

Det var den sjunde 
gången som Opus 83 
och Peoria jazz-

band gav konsert ihop när 
de framträdde den 7 april i 
Mimers Hus. Det har varit i 
vårkonserter både på Mimers 
hus och på Kulturhuset i 
Mölnlycke. Peoria med sin 
grupp på sex pensionerade 
musiker ger flera välbesökta 
konserter i månaden medan 
Opus 83 oftast nöjer sig med 
vår- och höstkonserter och 
naturligtvis julkonserter. 
Åldrarna hos körens med-
lemmar är mycket blandad 
och den består av många 
yrkesverksamma, vilket gör 
att man inte har möjlighet att 
framträda oftare.

Kören gläds åt att ha så 
många trogna åhörare, att 
man fyller teatern på Mimers 
hus. Men så är ju Opus 83 en 
ovanlig kör med lika många 
manliga som kvinnliga med-
lemmar. Det vanligaste är ju 
att blandade körer består av 
många kvinnor och några få 
manliga sångare.

Det var verkligen en om-
växlande och jättefin konsert 
med jazz och gospels.  Peoria 
bjöd på flera solostycken och 
flera stycken tillsammans med 
Opus 83 t.ex. Michael row 
the boat ashore, He touched 
me, Lead me, Walking with 
the king med flera. Styck-
et Almighty God ur Duke 

Ellingtons Sacred Concert 
framfördes också. Det var 
imponerande att klara ett så 
svårt stycke med sina ”blå” 
toner. Från välunderrättat 
håll har hörts att Opus 83 
lagt ner stor möda att öva in 
detta avsnitt inför konser-
ten. Det var ett mycket fint 
samspel mellan Peoria och 
kören, men så består Peoria 
av mycket duktiga och rutine-
rade musikanter.

Ett annat stycke som 
var nytt i repertoaren var 
Amazing Grace. Detta var en 
ovanlig sättning som växlade 
mycket i tempo, tonarter 
och i vilken stämma som 
melodistämman låg. Som 
vanligt presenterade Inger 
Nyberg på ett informativt 
och trevligt sätt de olika me-
lodierna.  Hon tar alltid fram 
litet bakgrundsinformation 
därtill. Hon berättade t.ex. att 
detta var den tredje versionen 
som Opus 83 framförde av 
Amazing Grace dessutom 
berättade hon denna gång 
om Duke Ellington och hans 
musik.

Det framfördes även tre 
stycken ur musikalen Kristina 
från Duvemåla, vilken bygger 
på Utvandrarna och Invand-
rarna av Wilhelm Moberg. 
Det var dels en duett som 
handlar om hur Kristina och 
Ulrika som inte tyckte om 
varandra från början, förso-

nades till slut. Den sjöngs 
av körens egna ”sångfåglar” 
Jennie Elonsson och Ingela 
Friberg. Det var en rörande 
och vacker sång där Jennies 
höga sopran mötte Ingelas 
varma altstämma. Det andra 
stycket sjöngs lika innerligt 
och vackert av Jennie. Denna 
sång handlade om Kristinas 
situation i Amerika. Det tred-
je stycket sjöngs av hela kören 
och hette Duvemåla hage i 
arrangemang av körens ledare 
och dirigent Jack Svantesson.

Om honom kunde man 
skriva många rader. Han är 
otroligt vital och tränar och 
övar varje vecka med kören, 
ständigt pådrivande och 
beredd för nya idéer och att 
öva in nytt material. Under 
alla de år sedan han bildade 
kören har han samarbetat 
med många musiker, sång-
solister och körmedlemmar. 
Han visar genom bara sin 
uppenbarelse hur nyttigt det 
är för kroppen och själen 
både att lyssna på och att själv 
utöva musik.

Jack Svantesson avslutade 
med att tacka publiken och 
önska dem välkomna på höst-
konserten i oktober. Konse-
ten avslutades med Down by 
the river side. I denna sång 
fick han med hela publiken 
att klappa händer och sjunga 
med. 

Krönikören

Vårkonsert med Opus 83 och Peoria Jazzband

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

MEDITATIV ANDAKT 

Skepplanda kyrka  
lördag 25 april l 17.00

Tema:
TRO – TILLIT – TACKSAMHET
En stund för eftertanke med

stilla musik och texter

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

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

VALBORGSFIRANDE  
TORSDAG 30 APRIL  

Vid S:t Peders församlingshem  
kl 18.00

Vårsånger av Lödöse kyrkokör
Tal av Jakob Andersson

Andakt och fika i församlingshemmet

Hembygdsstugan, Grönköp  
- Skepplanda kl 19.00

Vårsånger, vårtal och kaffeservering
Spelmanslaget Kafferast, Skepplanda 

Kyrkokör
Samt Nya MotettEnsemblen

VÄLKOMNA!

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

Opus 83 och Peoria Jazzband bjöd på vårkonsert i Mimers Hus.
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Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Ons 22/4 Älvängens kyrka 
kl 18.30, Taizémässa, Holm-
gren-Martinsson. Tor 23/4
Nols kyrka kl 18.30, Bön för 
församlingen. Sön 26/4 Nols 
kyrka kl 11, Mässa, Nord-
blom. Sön 26/4 Älvängens 
kyrka kl 11, Mässa, Nilsson. 
Sön 26/4 Kilanda kyrka kl 
18, Kvällsmässa, Nilsson. 
Ons 29/4 Älvängens kyrka kl 
18.30, Bön för församlingen.

Skepplanda Pastorat
Skepplanda sön 26/4 kl 10, 
Mässa M Auvinen. Ons 29/4 
kl 18.30, Veckomässa. Tor 
30/4 kl 19, Valborgsfirande 
Hembygdsstugan Grönköp, 
Spelmanslaget Kafferast, 
Skepplanda Kyrkokör samt 
Nya MotettEnsemblen.
Hålanda sön 26/4 kl 12, 
Gudstjänst M Auvinen. S:t 
Peder sön 26/4 kl 10, Famil-
jegudstjänst I Olenius. Tor 
30/4 kl 18, Valborgsfirande, 
Lödöse Kyrkokör, andakt o 
fika i församlingshemmet.
Ale-Skövde sön 26/4 kl 12, 
Mässa I Olenius
Ons 29/4 kl 12.30, Gemen-
skapslunch. Tunge se övriga.

Equmeniakyrkan i Surte
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 kl 19, Gemensam bön 
i Pingstkyrkan, Bohus. Ons 
22/4 kl 21, Innebandy i Sur-
teskolan. Välkommen! Sön 
26/4 kl 11, Gudstjänst. Leif 
Herngren. Fika. Mån 27/4 
kl 19, Musikkåren, Lerum 

Surte Symphonic Band, övar. 
Tis 28/4 kl 10, Barnrytmik 
för barn 1-2 år med deras 
föräldrar. Sopplunch för 
20:- efter babyrytmiken. Tis 
28/4 kl 10.45, Babyrytmik för 
barn 4 mån-1 år med deras 
föräldrar. Sopplunch för 20:- 
efteråt. Ons 29/4 kl 15, Ons-
dagsträff: Vårfest. Ons 29/4 
kl 17.30, Sånglek för barn 
4-6 år. Terminsavgift 100:-.
Ons 29/4 kl 18.30, Tonår.
Ons 29/4 kl 19, Körövning 
inför Valborgsmässoafton. 
Varmt välkommen! Ons 29/4 
kl 21, Innebandy i Surtesko-
lan. Välkommen! Program-
met kan komma att ändras, 
men på www.surtemissions-
kyrka.se hittar du alltid ett 
aktuellt program.

Guntorps Missionskyrka
Ons 22/4 kl 18.30, Äventyrar 
och UtmanarScout. Sön 26/4 
kl 11, Gudstjänst AnneMarie 
Svenninghed. Tis 28/4 kl 
15.45, Konfa Älvängen. Ons 
29/4 kl 18.30, Spårar och 
UpptäckarScout.

Lilla Edets pastorat
Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling.
Sön 26/4 kl 10, Högmässa, 
Westergaard. Sön 26/4     kl 
14, Finsk högmässa, Olenius. 
Ons 29/4 kl 12, Lunchmu-
sik. Ons 29/4 kl 18.30, Stilla 
mässa, Nordblom. Tor 30/4 
kl 12, Lunchmusik.Åsbräcka 
kyrka, tors 30/4kl 19, Eld 
med aftonbön, Kristensson.

Pingstkyrkan Bohus
Ons 22/4  kl 19, Ekumenisk 
bön i Bohus. Sön 26/4 kl 11, 
Administrationsmöte Leif 

Karlsson. Ons 29/4 kl 19, 
Bibelläsning och bön.

Nödinge församling
Lör 25/4 kl 12, i Nödinge 
kyrka: Konfirmation med 
mässa ”helggruppen”, Henny 
Forsberg. Sön 26/4 kl 11, i 
Nödinge kyrka: Gudstjänst 
i vårens tid, Henny Fors-
berg. Kl 17, i Surte kyrka: 
Gudstjänst för stora och små, 
Henny Forsberg. Barnkö-
rerna Peacedrums, Fortsätt-
ningskören och förskolebar-
nen. Kyrkfika.

Equmeniakyrkan Älvängen
Ons 22/4 kl 19, Försam-
lingsforum: Bärarlag eller 
arbetsgrupper...? Tor 23/4 kl 
15, Andakt på Vikadamm. Kl 
19.30, Körövning. Sön 26/4 
kl 18, Cafégudstjänst Leif 
Jöngren Utgångskollekt till
”Mission i Sverige”. Mån 
27/4 kl 18, Spårarscout kl 
18.30, Upptäckarscout. Tis 
28/4 kl 10, Tisdagsbön kl 10 
- 13, Stickcafé kl 16, Konfir-
manderna.

Smyrnakyrkan Älvängen
Tis 21/4 kl 14, Bibelsam-
talsgruppen. Ons 22/4 kl 
10-12.30, SmyrnaCaféet. 
18.30-19.30, Bön. Tor 23/4 
kl 15, Sångstund på Soläng. 
18.15, Hobby - avslutning.
Fre 24/4 kl 19.30, Green-
house. Lör 25/4 kl 10-13 
Second Hand & Café. Sön 
26/4 kl 10.30, Bön inför 
gudstjänsten. Kl 11, Guds-
tjänst. Elias Berg predikar, 
tema: ”Jesus, jag är uppta-
gen”. Äventyret. Kyrkkaffe. 
Mån 27/4 kl 10, RPG Stav-
gång

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

TILL MINNE

PREDIKOTURER

Till minne av 

Dan Andersson
† 25 april 2013

Två år av saknad. 
I våra hjärtan finns för 

alltid minnet av ditt 
varma leende, omtanken 

och kärleken.

Kerstin

Jessica o Per-Anders
Emelie, Daniel o Linnéa

Caroline o Daniel

TACK

Ale Torg

VÄLJ
DEN GULA
KNAPPEN
NÄR DU
PANTAR

DÖDA

Rhony Funcke, Surte har 
avlidit. Född 1942 och efter-
lämnar makan Elisabeth, 
barn, barnbarn samt svärson 
som närmast sörjande.

Ann-Katrin Wass, Bohus 
har avlidit. Född 1969 och 
efterlämnar sambon Matti, 
barn, mamma samt Kenneth 
med familj som närmast 
sörjande.

DÖDSFALL

Rhony Funcke. I Surte 
kapell hölls tisdagen 14 
april begravningsgudstjänst 
för Rhony Funcke, Surte. 
Officiant var komminister 
Henny Forsberg.

Lisa Frövén. I Skepplanda 
kyrka hölls onsdagen 15 
april begravningsgudstjänst 
för Lisa Frövén, Alvhem. 
Officiant var komminister 
Ida Olenius.

Inger Carlsson. I Starr-
kärrs kyrka hölls torsdagen 
16 april begravningsguds-
tjänst för Inger Carlsson, 
Älvängen. Officiant var 
komminister Mikael Nord-
blom.

Bengt Romberg. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 17 
april begravningsgudstjänst 
för Bengt Romberg, Nol. 
Officiant var pastorsadjunkt 
Catarina Holmgren Mar-
tinsson.

Viveka Gustavsson. I Starr-
kärrs kapell hölls fredagen 
17 april begravningsakt för 
Viveka Gustavsson, Alvhem. 
Officiant var Anders Johans-
son.

JORDFÄSTNINGAR

Min älskade Make 
Vår käre Pappa 

Morfar och Svärfar 

Rhony Funcke 
* 6 februari 1942  

har idag stilla lämnat 
oss i stor sorg  
och saknad. 

Surte 
25 mars 2015 

ELISABETH 
BJÖRN 

ANNA-KARIN och 
DANIEL 

Lina, William 

To see a World in 
a Grain of Sand, 
and Heaven in 
a Wild Flower, 
hold Infinity in 

the Palm of your Hand, 
and Eternity in 

an Hour. 
 

William Blake, ur Songs 
of Innocence 1787 

Begravningsgudstjänsten 
har ägt rum i kretsen av 

de närmaste.  
Hedra gärna Rhonys 

minne genom en gåva till 
valfri minnesfond. 

Min Älskade 
Vår kära lilla Mamma 

Ann-Katrin Wass 
* 4 januari 1969  

har idag hastigt lämnat 
oss i stor sorg  
och saknad. 

Bohus 
2 april 2015 

MATTI 
HENRIK, ELINA 

MAMMA 
Kenneth med familj 

Släkt och vänner 

Vi saknar  
Ditt leende 

Din röst 
Din värme och 
omtänksamhet 

Din kärlek 
Tack för alla  
ljusa minnen 

Vi älskar Dig för alltid 
Vila i frid 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum onsdagen  

29 april kl. 11.00 i Surte 
kyrka. Efter akten 

inbjudes till minnesstund 
i församlingshemmet. 

Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå tel. 

031-98 32 50, senast 
måndagen 27 april. 

Lika välkommet som 
blommor är en gåva till 

Neuroförbundet  
pg. 90 10 07-5.  

Varmt tack 
till alla som hedrat 

Anders Bankel 
vid hans bortgång med 
brev, blommor, telefon- 

samtal, minnesgåvor 
och deltagande vid 

begravningen i 
Starrkärr/Kilanda. 

KARIN 
JOHANNA  MATTIAS  

KENNETH 
med familjer 

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!

ulrika.l.andersson@svenskakyrkan.se

Mer info på 
www.mittiale.seVälkommen till en dags samtal, föredrag, stillhet, 

god mat och gemenskap omkring vad sorg och 
förluster gör med oss och våra kroppar. Reflexolog 
Ruth Hassling berättar hur sorg kan ”sätta sig” i 
kroppen. Dagen är kostnadsfri men vi behöver 
din anmälan till församlingsexp senast 5 maj på 
0303-444 000 eller till  
starrkarr.pastorat@svenskakyrkan.se.  
Meddela ev specialkost/allergier. 

Frågor? Ingela Fransson diakon, 0303-444 031  
ingela.e.fransson@svenskakyrkan.se 

Starrkärrs församlingshem

– Vad händer med oss då?
NÄR LIVET BRISTER

Lördag 9 maj kl. 10–16
Tack till alla som visat 

oss omsorg och omtanke 
vid vår Älskades 

Bengt Romberg 
bortgång och begravning 

samt för minnesgåvor. 
Särskilt tack till 

Hemsjukvården och 
ansvarig läkare samt 

till Ale Älvdalens 
Begravningsbyrå. 

GUN 
Gerthy med familj 
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Familj Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett adresserat och frankerat kuvert. Prylbörs För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. Företag annonsera under Övriga Tjänster 120 kronor. Beloppet i jämna peng ar tillsammans med 
beställningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast torsdag, till: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen och märk 
kuvertet "Familj". Vi tar inte emot privatannonser på telefon. Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni  
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen. Prylbörsen publiceras även på www.alekuriren.se

ÖVERRASKA MED EN ANNONS!
PRYLBÖRSEN (40:-) TEXT

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

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

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

Bil köpes från årsmodell 
98-13. Allt av intresse. 
Tel. 0762-09 77 31

KÖPES HUSVAGNAR & HUS-
BILAR från årsmodell 1988-
2014. Oavsett märke och 
defekter.
Tel: 0704-33 53 56 Allan

SÄLJES
Begagnad trädgårdsutrust-
ning, T.ex. maskiner, kompres-

sor högtryckstvätt, gräsklip-
pare, traktr m.m.
Tel. 0303-37 43 93

Lasthållare THULE, längd 1 
meter, låsbart + 2 nycklar, 
500:-. Vid köp medföljer en 
12V värmesits,
Tel. 0704-26 12 25

Vävstol, gammal från kanske 
1930-talet, bortskänkes.
Mått ungefär: Höjd=Djup= 145 
cm. Valsbredd 105 cm
Olika kammar följer med 75 
och 90 cm. Nu isärtagen för 
enklare transport.
Bor mellan Nödinge-Ryd.
Ring säkrast e. kl. 11 och om 
svararen går in så ringer vi 
gärna tillbaka.
Tel. 0303-35 03 35

En frysbox, electrolux, bort-

skänkes mot hämtning.
Tel. 0303-961 48

Cresent 21 växlad. Lite 
använd, men som ny.
Tel. 0765-93 07 34

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

Hus önskas hyra
Jag önskar hyra hus/stuga
för längre period. 
kontakt@doggiedog.se eller 
Stina 0709-562656 

Önskar hyra hus med tillgång 
för snickeriverkstad.
Tel. 0762-06 06 22

EXTRA JOBB
Altt i allo sökes för enklare 
flyttning inom älvängen. Kör-
kort krävs. Period april-maj. 
Även skolungdom, tjej eller 
kille. Ring e. 16.00
Tel. 0303-37 43 93

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

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

24 FITCLUB ALE - GRATIS 
TRÄNING. Nu startar vi en ny 
omgång av 24 FitCamp
- gratis träning för den som, 
med hjälp av en coach, vill 
komma i form. Varje måndag 
och torsdag tränar vi kl 
18.30 på Näridrottsplatsen i 
Nödinge.
För mer information ring 
Lennart på 0704409093 
eller följ oss på Facebook ”24 
FitClub Ale”.

Guldklippet. Vi köper ert guld 
till högsta dagspris. Kontant 
betalning. Tandguld, klockor, 
smycken, mynt, m.m. Vi lagar 
även smycken & klockor. Väl-
kommen till vår butik. Guld-
klippet finns på torget i Lilla 
Edet. Öppet Vardagar 10-17.  
Tel 0520 650382 
www.Guldklippet.se

Hunddagis & Pensionat 
i Vättlefjäll, Bohus. För priser 
& tjänster se 
www.doggiedog.se.  
Ring Stina på 0709-56 26 56

GRATTIS

Stort grattis önskar vi vår 
coola lillebror/morbror 

Simon
på hans 16-årsdag 15 april.

puss från
Svante, Maja & Sarina

Johannes 3 år
Du är gullig, söt och nästan 

aldrig tvär. Dina syskon 
ofta mycket bus dig lär. När 

vi kittlar dig på kroppen, 
tycker du att det är toppen. 
Att tillsammans med dig få 

v’a, gör att man blir 
jättegl’a.

Hipp hipp hurra!
Familjen

Grattis 
Teo Thyberg 

8 år 23/4
önskar

Mormor & Morfar

TACK

Stort tack till Emris som 
upplät lokal, Lilly johannes-
son och Ragnar Otter m.fl. 
som ordnade visning av 
gamla foton från Ahlafors 
över frabrik, samhälle och 
invånare. Mycket uppska-
tatt av oss som fortfarande 
minns och av yngre som 
kan se samhällets historia.

En av besökarna

TACK

Stort tack till den eller de 
som lämnade in mitt bort-
tappade busskort på ICA 
Kvantum i Nödinge.

Peter Lindqvist

UNDANBEDES

All eventuell uppvakning på 
min födelsedag undanbe-
des vänligen.

Kerstin Holmberg

VECKANS ROS

Den ”vimsiga tanten” med 
den borttappade plånbo-
ken vill framföra ett jätte-
stort tack! För all hjälp jag 
fick av västtrafiks vänliga 
och hjälpsamma chauffö-
rer, tisdagen den 14 april 
Älvängen - Skepplanda lin-
jerna.

”Vimsiga tanten”

UPPVAKTNING

Välkomna att fira min 
födelsedag med Öppet Hus 
i Disponentvillan, Göta fre-
dagen 15 maj kl 15-18. 
OSA senast 5 maj till 0739-
88 23 13. Istället för en 
blomma, skänk gärna en 
slant till hjärt-Lungfonden.

Ingela Winberg

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

Svart hankatt bortsprungen 16.4 från Sålanda ( nära 
Skepplanda).
Vacker svart päls, några små vita fjun på framsidan och 
klara gula ögon. Är en mycket nyfiken katt så titta gärna i 
förråd. Heter Massai och lyssnar till namnet. 
Idmärkt 2F 135.
Hittelön!

Ring: Nanne Hessel 0708 990 686

Till Benny Johansson för 
hans enorma hjälpsamhet...

Hyllko
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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
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