
Prisad galakväll i 
Ahlafors fabriker

Mästerlig
musikal

ÄIK överlägset 
i derbyt

Skepplanda Bluesband svarade för storartad musikunderhållning i samband med lördagens vårmarknad i Älvängen.

Vårstämning i Älvängen
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Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror till fast pris!
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Ale Torg

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

svenskt

kött
Vi gillar

Här i Sverige har vi närmast en passionerad relation till 
att grilla. Att samlas kring grillen och njuta av dofterna, 
smakerna, värmen och alla människor vi tycker om 
symboliserar mer än något annat svensk sommar.  
Kom ut,  det är dags att dela glöden.

Dela
    glöden

79:-
FLÄSKYTTERFILÉ

Ursprung Sverige.
Ca 800 g. BBQ, Citron, 

Ramslök  &
Svartpeppar.

/kg

Gäller v 18 • 27/4–3/5

DET 
KLIMATSMARTA 
VALET!

Vi är ett lokalt städbolag i Ale 
som förutom traditionell 
städservice även erbjuder 
olika sorters kringservice.

- Vi levererar städning 
 till högsta kvalité
- Vi arbetar i Ale,
 Kungälv och 
 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

Lödöse 0520-66 00 10

VECKANS VARA

CAJ P BBQ OIL

GRILLOLJA
ORIGINAL 250 ML
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15kr

Dags för dubbat!

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

Gäller så långt lagret räcker, med reservation  
för slutförsäljning

NIKE TIEMPO GENIO

399:

Fotbollsko i skinn. Finns både som 
gräs och konstgräsmodell. 

Juniorstorlek 32-38,5.

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



”Jag har haft tur, säger 
Göran Carstedt under 
vår lunchträff i Göteborg. 

Det var hans enkla förklaring 
till varför just han fått chan-
sen att jobba med ledare som 
Pehr G Gyllenhammar, In-
gvar Kamprad och självaste 
ex-presidenten Bill Clin-
ton”. Det är aldrig tur tänker 
jag. Man kan ha tur och 
vinna på en lott, men det är 
kortvarig lycka. Göran Car-
stedt har i hela sin yrkeskar-
riär haft förmånen att jobba 
i de största företagen (Volvo 
och IKEA) och den senare 
delen med hållbarhetsfrågor 
i en organisation som Bill 
Clinton lagt grunden för. Det 
kan omöjligt vara tur att gång 
på gång bli tillfrågad om att 
anta de tunga uppdragen. 

Därför är det extra roligt 
att just Göran Carstedt 
kommer till Ale och föreläser 
under ett lunchpass i Ahla-
fors fabriker. Han är som ni 
förstår rik på erfarenheter, 
men ser varken sig själv eller 
sitt liv som något exceptio-
nellt. Han har inte ens tagit 
en bild på sig själv och Bill 
Clinton. ”Varför skulle jag?” 
säger han. Mina planerade 
följdfrågor sväljer jag snabbt. 
Jag förstår att han sedan 
länge passerat stadiet då 
en titel eller ett namn var 
något man fokuserade eller 
reagerade på. Det är vad folk 
gör och åstadkommer som 
betyder något, menar Göran 

Carstedt.
Att han i snart 20 års tid 

valt att fokusera på hållbarhet 
och hur vårt moderna sam-
hälle måste ställa om tror jag 
är en form av återbetalning. 
Han är ödmjukt tacksam för 
allt han fått uppleva och hans 
stora önskan är naturligtvis 
att barnbarnen ska behöva 
slippa oroa sig för framtiden.

Lösningen är att fler 
människor hittar en me-
ningsfull sysselsättning, 
något som betyder att du 
gör skillnad. Det är då du 
motiveras till att fortsätta 
utvecklas. För att skapa det 
hållbara samhället måste vi 
börja med oss själva, men det 
är svårt om vi inte känner at 
tillvaron är meningsfull.

Nyckeln är ett nytt ledar-
skap och han har många goda 
exempel. Stora företagsle-
dare som bestämt sig för 
att halvera sina avtryck på 
ekosystemet, vilket i sin tur 
har föranlett att många un-
derleverantörer har tvingats 
göra samma sak. Problemet 
är att det för få som tar dessa 
initiativ för ett mer hållbart 
samhälle. Det går enligt 
Göran Carstedt alldeles för 
långsamt och även om både 
USA och Kina är på gång 
borde det gå snabbare.

Efter en dryg timmes sam-
tal är jag stum av beundran 
och förutom att mitt eget 
liv känns tämligen banalt 
jämfört med mannen som 

jobbat i koncernledningar 
världen är jag åtminstone 
stolt över att ha tagit pendel-
tåget till stan.

Åter i Ale repar jag mod. 
Vi är inte så dumma vi 
heller. På tal om meningsfull 
sysselsättning. Kommu-
nen fullständigt bubblar av 
aktiviteter för tillfället. Det 
är ortsmöten, näringslivsga-
la, vårmarknader, vårlopp, 
fotbollsmatcher, musikaler 
om vart annat. 

Företagarna delade ut tre 
priser till goda föredömen i 
det lokala näringslivet för att 
om inte annat bekräfta att de 
gör något bra. Jio Eltjänst 
med Jan Olofsson och Mi-
kael Holmqvist utsågs till 
Årets Företagare, Jonas Mo-
lin till Årets Entreprenör och 
Christer Köpman till årets 
Nyföretagare. 

Det är inga dåliga meriter 
det heller.

Det är inte tur
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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
GÖTEBORGSV 76 vid Thai Pailin • TEL: 0730-810 779

ÄLVÄNGEN

VI FIXAR TELEFONEN!

GARNVINDANS
VÄGFÖRENING HÅLLER

Torsdag 21 maj, kl. 19.00
i Skepplanda Bygdegård
Sedvanliga årsmötesförhandlingar, 

verksamhetsberättelse, bokslut m.m.

Fastställande av budget, 
debiteringslängd och utdebitering 

samt sista betalningsdag 2015-07-31.

Årsmöteshandlingar på biblioteket 
samt hos styrelsen 14 dagar före mötet.

www.vagforeningen.com

ÅRSMÖTE

Välkomna!
Styrelsen

ÅRSMÖTE
19 maj kl 19.00
Alboskolans matsal

Motioner ska in till 
styrelsen senast 5/5

Alla medlemmar, föräldrar 
och andra intresserade hälsas 

hjärtligt välkomna!
/Styrelsen

100% HANDTVÄTT

0303-74 91 92

Vi fixar även båtar,  
husbilar & husvagnar

Öppet: mån-fre 9-18, lörd 9-15

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

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

Stor tvätt 399:-
Guldtvätt + fönsterputs.

Regionfullmäktige 
Justerat protokoll

Protokollet från regionfullmäktiges samman-
träde den 14 april 2015 är justerat. 

Justeringen har gjorts offentlig den 22 april 
genom anslag på Västra Götalandsregionens 
anslagstavla i Regionens Hus på Östergatan 1 
i Vänersborg.

Protokollet finns på adressen ovan men kan även 
läsas på www.vgregion.se/rfhandlingar

Protokollet från regionfullmäktiges samman-
träde den 15 april 2014 är justerat. 

Justeringen har gjorts offentlig den 30 april genom 
anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla i 
Regionens Hus på Östergatan 1 i Vänersborg.

Protokollet finns på adressen ovan men kan även 
läsas på www.vgregion.se/rfhandlingar

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

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

snickeri - måleri - murning

Ring 0705-522377

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

Välkomna på 
Valborgsmässoafton

Torsdag 30 april  
kl 18.30

Nödinge sockens HBF

Trädgårdsmästarens, Backa säteri
PRO-kören, Kaffeservering



Program
10.30 Samling » Ale Kulturrum, Nödinge
10.45  Avmarsch
11.15  Möte » Ale Torg

 Talare:
 • Paula Örn » Kommunalråd
 • Isabella Andersson » SSU ordförande
 • Sladjana Gustafsson » Ordf. Kommunal Ale

Fira med oss!

  HOPPBORG!

ANSIKTSMÅLNING

FISKDAMM & LOTTERIER

CLOWNUNDERHÅLLNING KL 12.00

MUSIKUNDERHÅLLNING FRÅN SCEN

Välkommen till Ale Torg!

        1MAJDEMONSTRATION

KOMMUNAL • IF METALL • BYGGNADS

KUNSKAP • FRIHET • FRAMTID

FAMILJEDAG

FAMILJEDAG

&
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DEMOKRATERNA I ALE

Paula Örn | Kommunalråd
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ing på Ale Torg!
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www.vgregion.se

Regionfullmäktige 
sammanträder

Tisdagen den 12 maj kl. 09.30 sammanträder regionfullmäktige i  
Vänersborg. Under sammanträdet kommer Västra Götalandsregionens   
stipendium för mänskliga rättigheter att delas ut.

Tid:  Tisdagen den 12 maj 2015 kl. 09.30. 
 Utdelning av stipendium för mänskliga  rättigheter kl. 13.00

Plats: Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg.

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

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

Joakim Larsson

Ordförande

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

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

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!

STARRKÄRR. Brotts-
förebyggare Charlott 
Klug talade om brotts-
förebyggande arbete på 
Starrkärrs ortsmöte.

– Det handlar om att 
hjälpas åt, ju fler ögon 
som observerar desto 
större chans att brotten 
uteblir.

Starrkärr finns inte 
ens med i brottsstatis-
tiken så några panikåt-
gärder är inte aktuellt.

Efter några mer hetsiga orts-
möten med vindkraft och 
kraftledningar på agendan 
var onsdagens ortsmöte, som 
för första gången leddes av 
Seppo Tallheden, av mer 
stillsam karaktär.

Först ut var brottsföre-
byggare Lotti Klug. Hon 
redogjorde i stora drag för 
hur kriminaliteten ser ut i 
Ale. Flest brott under 2014 
anmäldes i Nödinge, Bohus 
och Älvängen. De bilrelate-
rade brotten är överrepre-
senterade.

– Alla brottsförebyggare 
till trots, detta är något vi 
måste lösa tillsammans och 
det kan vi göra på många 
olika sätt. Grannsamverkan 
är ett jättebra initiativ, lika-
så nattvandringar, inledde 
Klug.

Hon tipsade också om att 
DNA-märka de viktigaste 
ägodelarna. Det är ett bra 
sätt för att göra dem svårare 
att sälja vidare.

– Vi måste också återstäl-
la den upplevda tryggheten. 
Att äldre männiksor är rädda 
för att gå ut är inte okej. En-
ligt mig finns det heller inga 
skäl att vara rädd. All statis-
tik visar att det är unga män 
som lever farligast – särskilt i 
krogkön. Trots detta är näs-
tan alla unga ute och spring-
er, medan de äldre sitter 
hemma. Det borde egent-
ligen vara tvärtom, menade 
Klug med glimten i ögat.

Hon hade många bra tips 
på attitydsförändringar som 
kan ge effekt på sikt.

Hälsa är bra
– Att hälsa på allt och alla är 
en bra brottsförebyggande 
insats. Att alltid ringa 114 14 
när man misstänker något el-
ler om något redan har hänt 
är också viktigt. Civilkurage i 
den mån det inte innebär nå-
gon risk för er personligen är 
självklart bra, särskilt om det 
handlar om att sätta gränser 
för ungdomar.

Pernilla Hallberg, en av 
två konsulter som kartlägger 
Ales mötesplatser, föredrog 
om arbetet. Inom kort ar-
rangeras så kallade framtids-

resor med 
m i n i b u s s 
för att till-
s a m m a n s 
med en-
g a g e r a d e 
alebor hitta 
både dagens 
och mor-
gondagens 
mötesplat-
ser. 

B e n g t 
E v a l d s -
son från 
Starrkärrs 
f i b e r f ö r -
ening gav 
en resumé 
av vad som 
gjorts och 
hur arbetet 
fortskrider.

– Vi har 
sökt och 
fått så kall-
ade Leader-
pengar till 
en förpro-
j ek ter ing , 
där framför allt kostnadsbil-
den ska tydliggöras. För att 
komma upp i den prioritera-
de högen hos Länsstyrelsen 
som beviljar fortsatt stöd be-
höver vi få upp anslutnings-
graden. Vi måste hjälpas åt 
att få alla att inse vikten av 
och möjligheten att få fiber 
till våra hus.

Regional motström hade 
inkommit med en fråga an-
gående hur Ale kommun 
ställer sig till Svenska Kraft-
näts planerade dragning av 
en ny 400 kV-ledning genom 
Ale. Samhällsbyggnads-
nämndens ordförande, Rolf 
Gustavsson (S), fanns med 
bland de inbjudna gästerna 

och gav ett tydligt besked.
– Vi har sagt att den ska i 

så fall grävas ner alternativt 
uppgraders i det befintliga 
stråket.

Konsult räknar
Kommunstyrelsens vice ord-
förande Mikael Berglund 
(M) fyllde i.

– En konsult har anlitats 
för att räkna på vad en alter-
nativ dragning skulle kosta. 
Det har varit svårt att hitta 
någon som är kunnig att åta 
sig utredningsarbetet, då de 
flesta konsulter på ett eller 
annat sätt jobbar åt Svenska 

Kraftnät. Nu har vi äntligen 
hittat en och det känns ock-
så bra att vi är helt politiskt 
överens i det här arbetet.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

ORTSMÖTE
STARRKÄRR

När: Onsdag 22 april
Var: Starrkärrs bygdegård
Om: Brottsförebyggande ar-
bete, fiber och mötesplatser.
Hur många: 25
Citatet, Lotti Klug:
”Jag har kommunens vikti-
gaste jobb”.

Seppo Tallheden är ny ordförande för Starrkärrs ortsutvecklings-
möte och hälsade för första gången ortsborna välkomna.

Brottsförebyggare Charlott Klug gav en bild av kri-
minaliteten i Ale. Arkivbild: Jonas Andersson

Lugnt ortsmöte i Starrkärr
– Kriminalitet och fiberutbyggnad på agendan



www.ale.se 
0303-33 00 00

På gång

InformatIonsmöte  
om ale vIkIngagård
kl 19.00, teatern i Ale Kulturrum, 
Nödinge. Nu utreder sektor 

utbildning, kultur och fritid hur framtiden ska se ut 
för Ale vikingagård. Vi håller 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.

Klarar du kravet på fri sikt  
och framkomlighet?
För att förbättra sikten ur trafiksäkerhetssynpunkt samt öka 
framkomligheten ber vi dig att beskära träd, häckar, buskar etc. 

För dig dom har tomt intill gatan
Häckar och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om 
du ändå har träd eller buskar som sträcker sig ut över gata, 
gång- eller cykelbana ska du se till att det finns fri höjd för 
trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:
Över gångbana- minst 2,5 m, Över cykelväg- minst 3,2 m,
Över körbana- minst 4,6 m

För dig som har hörntomt
För trafiksäkerheten krävs god sikt i korsningar. Därför ska du 
se till att växter och andra hinder inte är högre än 70 cm inom 
en sikt-triangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera håll.
Kontakta trafikgruppen om du har frågor!  
E-post: trafik@ale.se

maJ

2-3
2015

vIkIngatIda  
marknad 
kl 11.00–16.00 Vikingar, 
glimabrottning, armbrytning, 

svärdsshow, historisk femkamp, lekar, hantverk 
i läder, tyg och silver, varning för pest och kolera 
och mycket mer....
Entré: Vuxna 80 kr, barn upp till 12 år 50 kr. 
Femkamp för hela familjen ingår i priset.
Ale vikingagård ligger vid E 45 strax söder om 
Älvängen. Sväng av vid avfart 88 och följ skyltar.

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

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

Psykiatriska och neuropsykiatriska 
diagnoser – tematräff för anhöriga
 tIsdag 12 maJ kl 18.30–20.30 Aktivitetshuset Älvängen, 
Carlmarks väg 4 Tema för kvällen: Vad gör psykiatrin?
Information, möjlighet att ställa frågor, samtal och diskussion.
Personal från öppenpsykiatrin i Älvängen samt kommunens 
psykiatri och boendestöd medverkar. Personligt ombud 
presenterar sig. Fika till billig penning. Välkommen!
Frågor och anmälan till: Ann-Mari Thunberg, 
anhörigkonsulent, telefon 0303-37 12 54 senast  
förmiddagen samma dag.
 
I samarbete med Anhörigföreningen Omtanken samt 
Studieförbundet Vuxenskolan

Dags att starta grannsamverkan  
inför sommaren!
Nu vill vi att ännu fler bostadsområden i Ale ansluter sig till 
Grannsamverkan! Det är en mycket effektiv brottsförebyggande 
metod, som både är gratis och ökar tryggheten och statusen i 
bostadsområdet där du bor. Gör därför slag i saken och prata 
ihop dig med grannarna redan idag, så är ni redo att starta upp 
grannsamverkan före semestrarna!  Grannsamverkan fungerar 
lika bra om du bor i villa, radhus eller bostads/hyresrätt!

För med information och uppstart, kontakta kommunens 
Brotts– och säkerhetshandläggare Charlott Klug på  
0704-32 01 21, eller via e-post: charlott.klug@ale.se

HelgöppettIder på  
bIblIoteken I ale
valborgsmässoafton torsdag 30 april:
Ale bibliotek, Nödinge kl 09.00–15.00
Skepplanda bibliotek  kl 10.00–13.00
Surte bibliotek kl 10.00–13.00
Älvängens bibliotek kl 10.00–13.00

fredag 1 maj: stängt
lördag 2 maj: stängt

maJ

6
2015

maJ

6
2015

bIblIoteket presenterar 
vårens böcker
kl 17.00 Ale bibliotek, Nödinge, 
Hämta gratisbiljett på biblioteket

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

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

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

Kent Carlsson, Skepplanda

Gerhard Andersson, Älvängen

Lena-Karin Olofsson, Bohus

David Alkhoury, Nödinge

– Det betyder högtid. 
Som liten gick jag i 
demonstrationståget 
med pappa. För mig 
är första maj en helig 
dag.

– Inte mer än att det är 
en vårdag. Jag är inte 
politiskt engagerad.

– För mig personligen 
betyder den inte så 
mycket, men för sam-
hället är det viktigt 
med ett fokus på jobb-
frågorna.

– För mig betyder det 
ledighet och vila. Alltid 
lika skönt!

Peter Kornesjö, Nödinge
– En stor och viktig dag 
i solidaritetens namn. 
En dag för eftertanke.

5 RAKA SVAR

SKEPPLANDA. Ledning-
ar och gator.

Dessa ämnen var 
föremål för diskussion 
på ortsutvecklingsmötet 
i bygdegården.

Dessutom slogs ett 
slag för Skepplandada-
gen lördagen den 9 maj.

Svenska Kraftnäts planerade 
högspänningsledning genom 
bland annat Ale var första 
punkt på dagordningen. 
Kommunens exploaterings-
ingenjör Jörgen Sundén var 
inbjuden för att ge senaste 
nytt i frågan.

– Vår uppfattning är att 
om det ska till en ny ledning 
så ska den grävas ner i be-
fintligt stråk. Alternativ två 
skulle vara att gradera upp 
befintliga ledningar, hänga 
dubbel tråd. Problemet med 
Svenska Kraftnät är att de 
inte lyssnar på någon kom-
mun, förklarade Sundén och 
upplyste åhörarna om att Ale 
och Lilla Edets kommuner 
författat en gemensam skri-
velse i ärendet.

Göte Kildén från fören-
ingen Regional Motström 
tog vid där Jörgen Sundén 
slutade. Kildén framförde 
de argument som förening-
en har om varför det inte 
bör vare sig grävas ner eller 

hängas upp någon ny led-
ning.

– En ny luftburen led-
ning skulle innebära att flera 
hundra hus skulle behöva lö-
sas in och många mer därtill 
skulle bli drabbade. Lands-
bygdsidyllen skulle slås isär. 
Jag kan bara prata för egen 
del. Istället för tranor och 
hägrar skulle man få se en 
kraftledning vart man än 
vänder sig.

Jonathan Dahl, projekt-
ledare för infrastrukturarbe-
ten i Ale kommun, berättade 
om den handlingsplan som 
ligger för politisk beredning 
gällande att enskilda vägar 
inom detaljplanelagt område 
kan övergå i kommunalt hu-
vudmannaskap.

– Ett kommunalt över-
tagande syftar till att få en 
samsyn vad det gäller trafik-
säkerhet och allmän vägstan-
dard.

Totalt rör det sig om sex 
mil väg i kommunens olika 
tätorter. Skulle beredningen 
vinna politiskt gehör i kom-
munfullmäktige prioriteras 
övertagandet i huvudorterna 
– Nödinge och Älvängen.

Lars Kopp och Leif An-
dersson från Skepplanda fi-
berförening avrundande den 
första delen av mötet. Deras 
önskan är att spaden ska kun-
na sättas i backen nästa vår.

Vi ska framåt
Efter pausfikat kom övriga 
frågor upp på agendan. En 
mötesdeltagare undrade hur 
det går med den planerade 
nybyggnationen på orten?

– Området bakom byg-
degården har av någon an-
ledning lagts på is. Det dras 
i långbänk. Min personliga 
uppfattning är att vi måste 

jaga på mer i Skepplanda. Vi 
ska framåt, inte bakåt, kon-
staterade Sven Rydén (AD) 
i mötespresidiet.

– Vad det gäller prästgår-
den så är det projektet till 
salu.

Sist men inte minst fick 
närvarande representanter 
ur Skepplandaföreningens 
styrelse ta emot välförtjänta 
applåder för sitt engagemang 
för samhällets utveckling. 
Trion Jonas Molin, Ronny 
Eriksson och Kent Carls-
son tog också tillfället i akt 
att presentera upplägget för 
Skepplandadagen som firas 
lördagen den 9 maj.

JONAS ANDERSSON

ALVHEM. Vad händer 
med stationsområdet 
som kommunen köpt av 
Trafikverket?

Detta och mer därtill 
gavs svar på i sam-
band med torsdagens 
ortsutvecklingsmöte i 
Alvhem.

Ett 70-tal personer 
hade mött upp i klubb-
stugan på Gläntevi.

Exploateringsingenjör Jör-
gen Sundén delgav vad som 
händer med stationsområ-
det, som kommunen köpt 
av Trafikverket efter att det 
sanerats av TRV. 

– Där skall bli småindu-
stri och hantverksby på sikt. 
Denna kommer att utgöra 
ett bullerskydd mot järnvä-
gen.

Vem skall ansvara för 

skötseln av det område 
och den övriga kommuna-
la marken i Alvhem?

– Stationsområdet och 
den industrimark som ligger 
i norra ändan av bostadsom-
rådet skall skötas av MEX 
(kommunens mark- och ex-
ploateringsavdelning), pla-
nen vid förskolan skall skötas 
av parkavdelningen, övrig 
allmän platsmark av vägsam-
fälligheten.

Den nybildade Alv-
hem-Nygård Fiberförening 
presenterades och fiber-
samordnare Per Persson 
redogjorde för nyttan av fi-
ber. Alvhem-Nygård Fiber-
förening kommer att ha ett 
särskilt informationsmöte på 
Gläntevi onsdagen den 20 
maj.

Einar Hansson pratade 
om projektet Mötesplat-
ser i Ale – möjligheter runt 
knuten. Det handlar om att 

utveckla befintliga och nya 
mötesplatser i de olika or-
terna.

Vad händer med bygg-
nationen i Alvhem? Det var 
nästa punkt på dagordning-
en. För att kunna bygga mås-
te vatten- och avloppsfrågan 
vara klar. Sven Rydén, 
Arne Tilly och Thomas 
Lundström berättade att 
det är klart för att dra det 
nya avloppet i befintlig väg 
till Lilla Alvhem. Fastig-
hetsägarna längs vägen får 
då chansen att koppla in sig 
på det kommunala avloppet 
och även vatten. Alla berör-
da fastighetsägare kommer 
att informeras om fördelen 
och kostnaden för att koppla 
in på denna ledning. Arbetet 
påbörjas förhoppningsvis till 
sensommaren eller i höst.

JONAS ANDERSSON

Jonathan Dahl, projektledare för infrastrukturarbeten i Ale 
kommun, berättade om förslaget att enskilda vägar inom de-
taljplanelagt område kan övergå i kommunalt huvudmannaskap.

Per Persson pratade om nyttan med fiber på ortsutvecklings-
mötet i Alvhem.

Jörgen Sundén, exploateringsingenjör i Ale kommun, svarade på frågor om Svenska Kraftnäts pla-
nerade högspänningsledning.

ORTSMÖTE
SKEPPLANDA

När: Tisdag 21 april
Var: Skepplanda bygdegård
Om: Högspänningsledning, 
gator och fiber
Hur många: 45
Citatet, Sven Rydén:
”Vi ska framåt, inte bakåt”

Tydligt nej till ny
högspänningsledning
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PLISSÉGARDINER • TRÄPERSIENNER  • PERSIENNER 
MARKISER • LAMELLGARDINER
VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

www.kungalvssolskydd.se

Välkommen till vår NYA utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv

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

P
L

IS
S

É
G

A
R

D
IN

E
R

  T
R

Ä
P

E
R

S
IE

N
N

E
R

  P
E

R
S

IE
N

N
E

R
  M

A
R

K
IS

E
R

  L
A

M
E

L
L

G
A

R
D

IN
E

R

LÖRDAGS-

ÖPPET
kl 11-14

www.ale.nu

ROT – RUT!
Höjd bensinskatt!

Svikna 
Vallöften

KOM OCH PRATA 
FRAMTID MED OSS!

1 maj kl 10-14 Ale Torg

LILLAEDET.SE/LEDIGAJOBB

» lillaedet.se/ledigajobb
Lilla Edets kommun har drygt 13 000 invånare och är lika förknippad med vatten och 
vacker natur som stark historia. Med ny motorväg och järnväg mellan Göteborg, Lilla 
Edet och Trollhättan befinner vi oss i en expansiv fas med en positiv befolkningstillväxt. 

Vi söker dig som är målinriktad, vill åstadkomma 
resultat och har en klar bild över hur en skola ska 
byggas upp. 

Hos oss får du möjlighet att utveckla ditt pedagogiska 
ledarskap där vi sätter fokus på dig som ledare.

Vi söker nu två rektorer och en biträdande rektor.
Är du en av dem? Välkommen med din ansökan!

Är du ledaren som vet hur
du vill bygga din skola?

Vi satsar för att
bli en riktigt bra

skolkommun.

Vi söker nu två 
rektorer och en 

biträdande rektor.

Välkommen med
din ansökan!

LEDIGA TJÄNSTER

Boka på stenaline.se eller ring 0770-57 57 00
Bokningsavgift tillkommer vid personlig service. *Båtresa, t/r, inkl bil, 4-bädds-
lägenhet. Gäller ank tors eller fre till 3/7 + 8/8 –1/1 2016. Totalt fr 5 346:-/4 pers.

NORDJYLLAND

GÖTEBORG–FREDRIKSHAMN

FR

/PERS*

T/R INKL BIL + 3 NÄTTER

1337:-
Skallerup Seaside Resort
En semesteranläggning endast 45 minuter från Fredrikshamn. Bad, lek, sport 
och andra aktiviteter både inne och ute gör Skallerup till ett populärt resmål. 
Du får alltid 20% rabatt på båtresan när du bokar boendet samtidigt. Ombord 
njuter du av sköna timmar till havs med god mat och dryck. Passa på att 
shoppa i vår  Bordershop ombord inför sommarens festligheter. 
Följ hjärtat till Nordjylland!

OMBORD PÅ ALLA SVENSKA FÄRJELINJER

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

Ring till oss
0303-74 99 40

alekuriren.se
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Fiberutbyggnaden het 
fråga i fullmäktige

lansforsakringar.se

Det är enkelt att byta bank
Jag hjälper dig att flytta över lön, pension, 
studiemedel och andra inbetalningar till ditt 
nya privatkonto hos oss. Jag ändrar också 
autogiron, överföringar med mera.

Ring mig på  0303-24 56 42
Cathrin Söderström, privatrådgivare bank

MARKSTEN DEKORSTEN
FONTÄNER m.m.MURAR

Varmt välkomna på ett besök!

Tel 0303-74 98 70 • V. Industriområdet, ÄLVÄNGEN • www.blatunga.se
Öppet: mån-fre 07-18, Lör 09-13

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

LILLA EDET. Kulturrådet 
delar varje år ut statsbidra-
get Skapande skola till lan-
dets grundskolor. Skapande 
skola är tänkt att bidra till 
ett stärkt samarbete mellan 
kultur och skola. Kultur 
och Fritid inom Lilla Edets 
kommun har beviljats ett 
bidrag på 250 000 kronor. 
För bidraget ska tre projekt 

utföras inom områdena 
konst, film samt litteratur.

– Bidraget vi får genom 
Skapande skola ger möj-
lighet till ökade kulturak-
tiviteter som bidrar till 
att skapa och återväcka 
elevernas lust till lärande, 
berättar Johanna Ljung 
Abrahamsson, Kultur och 
Fritid.

250 000 kronor i bidrag till Lilla Edets kommun

Ale har den senaste 
tiden utsatts för 
omfattande skade-

görelse längs med vår nya 
motorväg. Därtill upplever 
en stor del av Ales invå-
nare en otrygghet att röra 
sig ute på kvällarna. I syn-
nerhet pendeltågsstatio-
nerna upplevs som otrygga 
platser att vistas på. 

Det finns många meto-
der att använda i bekämp-
ningen av otrygghet och 
brottslighet. Det är bland 
annat viktigt att vi planerar 
våra samhällen så att vi 
bygger upplysta stråk, med 
naturliga mötesplatser 
för människor och att vi 
stärker exempelvis natt-
vandrarna så att vuxna rör 
sig ute sent på kvällarna. 
Detta har brottsförebyg-
gande och trygghetsska-
pande funktioner, men fler 
verktyg måste prövas.

Enligt BRÅ (brotts-
förebyggande rådet) är 
svenskar generellt positivt 
inställda till kameraö-
vervakning på allmänna 
platser då det har en 
brottsförebyggande effekt. 
Övervakningsfilmerna 
tjänar dessutom som tydlig 
bevisning då brott begåtts, 

och gärningsmän kan där-
med lättare ställas till svars 
i våra domstolar.

En rimlig avvägning 
mellan integritetsintrånget 
och tryggheten som skapas 
måste givetvis göras i varje 
fall då kameror ska prövas 
på en plats. Inte heller 
ska kamerorna ses som 
ett alternativ till andra 
brottsförebyggande, och 
trygghetsskapande insatser, 
utan vara ett komplement 
på de platser där vi ser 
störst behov idag. 

Moderaterna, Kristde-
mokraterna, Framtid i Ale 
och Folkpartiet föreslår 
därför

att en utredning görs 
för att identifiera de 
platser i Ale som är, och 
upplevs som, mest otrygga.

att kameraövervak-
ning införs, alternativt 
utökas, på ovan nämnda 
platser.

Isabell Korn (M)
Carina Zito Averstedt (M)

Sune Rydén (KD)
Rolf Engström (FiA)
Ros-Marie Fihn (FP)

Motion om trygg-
hetskameror

ALAFORS. Förslaget om 
att sälja kommunens 
eget fibernät i utbyte 
mot en omfattande 
utbyggnad av bredband 
till alla hushåll och före-
tag i tätorterna vållade 
debatt i fullmäktige.

Diskussionen hand-
lade främst om Kom-
munstyrelsen skulle 
ges mandat att teckna 
avtalet.

– Vi vinner inget på 
att ta det till fullmäkti-
ge, vi förlorar bara tid, 
ansåg Kommunstyrel-
sens ordförande Paula 
Örn (S) som fick gehör 
för sin åsikt.

Ale kommunfullmäktige har 

tidigare tagit beslut om en 
ambition och målsättning 
att 90% av hushållen och 
företagen i kommunen ska 
ha tillgång till bredband om 
minst 100 Mbits/s. Idag är 
samma siffra cirka 40%.

Bredbandssamordnare 
Per Persson har på uppdrag 
av Kommunstyrelsen tagit 
fram förslag på en strategi 
för att nå målet. På lands-
bygden har nu tre fiberför-
eningar bildats. Starrkärrs 
fiberförening, Skepplanda 
fiberförening och nyligen 
bildade Alvhem-Nygårds 
fiberförening. För att få fart 
på utbyggnaden i tätorterna 
har Ale kommun fört diskus-
sioner med ett antal IT-ak-
törer. Intresset har länge 
varit svalt, men när förslaget 

om att kommunens eget nät 
skulle kunna ingå som en del 
i ett avtal om fiberutbyggnad 
visade IP-Only intresse.

– Ale kommun säljer sitt 
nät och blir istället största 
kund i det utbyggda stadsnä-
tet. I överenskommelsen ska 
det samtidigt avtalas vilka 
områden som ska byggas ut 
och att IP-Only ska under-
lätta för fiberföreningarna 
och inte utgöra ett hinder. 
Allt detta ska vi slipa på om 
fullmäktige tar beslut om att 
vi ska jobba i den här rikt-
ningen, sa Per Persson när 
han informerade i Kommun-
fullmäktige.

Sune Rydén (KD) till-
hörde de som gillade inrikt-
ningen, men precis som Sve-
rigedemokraternas Robert 
Jansson ogillade han tanken 
på att avtalet skulle tecknas 
av Kommunstyrelsen utan 
att fullmäktige fått syna do-
kumenten.

– Jag förstår inte varför 
det är så bråttom. Ett seriöst 
företag avstår inte en affär på 
den här nivån om det tar två 
veckor längre tid att teckna 
avtalet, menade Sune.

Även Klas Nordh (FP) 
var på krigsstigen.

– Det här ärendet måste 
återremitteras. Bara idag har 

vi väl fått tre olika besluts-
förslag? Det är inte tillräck-
ligt berett och vi vet inget 
om konsekvenserna. Att sälja 
kommunens eget nät är en 
så stor och principiellt viktig 
fråga att vi måste vara på det 
klara med allt innan vi går 
till beslut. Det är bättre ju 
fler ögon som synar avtalet, 
därför bör detta beslut tas i 
fullmäktige.

Paula Örn och Social-
demokraterna hade aktivt 
stöd från både Moderaterna 
och Centerpartiet i debaten. 
Hon menade att fullmäktige 
måste ha det förtroendet för 
Kommunstyrelsen att avtalet 
kan tecknas där.

– Vi kommer att granska 
handlingarna och uppgö-
relsen mycket noga. Det är 
många som är engagerade 
och jag är övertygad om att 
det här är rätt väg att gå. Ska 
vi få fart på fiberutbyggna-
den måste vi agera annars 
kan åtminstone inte jag se 
företagarna eller aleborna i 
ögonen, sa Paula Örn.

Majoriteten i fullmäktige 
ansåg efter omröstning att 
Kommunstyrelsen själv får 
teckna avtalet när ett sådant 
är framme.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ



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 18 2015 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se

FÄRSK LAXFILÉ

89/KG
:-

ALLA DAGAR
06.00–23.00

DELIKATESSEN

CIABATTA

TEXMEX
SKINKA

  990
/HG

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

PECORINO OST

1990
/HG

GRILLAD KYCKLING

3490
/ST

SALAMI DIAVOLA

  1990
/HG

VÅR EGNA 
POTATISSALLAD

  790
/HG

4990
/KG

FÄRSK FLÄSKFILÉ

RABATT
10% 

CATERING
PÅ ALL 

PLANTERINGSJORD

99:-
5 FÖR

GRILLKOL/BRIKETTER

99:-
3 FÖR

100:-
4 FÖR

PELARGONER

RÄDISOR I KNIPPE

5 
:-
/ST

FÄRSK KYCKLINGFILÉ

49/ST
:-

Bröst/lårfilé

KAFFE

59:-
2 FÖR

Gäller ej Krav och Fairtrade
Max 1köp/hushåll

LÖK I KNIPPE

5 
:-
/ST

29 
:-
/KG

STOR
BAGUETTE

5 
:-
/ST

FRUKTTÅRTA
6-BITAR

99 
:-
/ST

FLÄSKKARRÉ I BIT

3990
/KG

2490
/ST

MADELHAVS- OCH 
MEXICOGRILLARE
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Keillers damm i Surte - Hållbart Boende - Nära City

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

GÖTEBORG. Ingvar 
Kamprad, Pehr G Gyllen-
hammar och Bill Clinton.

Göran Carstedt har 
jobbat med samtliga.

– Jag har haft tur och 
varit på rätt plats vid 
rätt tillfälle. Det är upp-
dragen som har lockat, 
inte namnen, säger han.

Det är en meriterad herre 
som har jobbat i ledningen 
för två av Sveriges största 
och internationellt etablerade 
företag, Volvo och Ikea, som 
ska inspirera Aleföretagare 
och politiker under vårens 
företagarlunch i Ahlafors fa-
briker, tisdag 5 maj. Göran 
Carstedt är sedan 20 år tillba-
ka engagerad i främst hållbar-
hetsfrågor, men yrkeskarriä-
ren innehåller mer än så. Han 
är uppväxt i en äkta småföre-
tagarfamilj i Norrland.

– Vi ägnade oss åt det mes-
ta. Det var bilhandel, bilskola, 
åkeri och taxi. Tanken var att 
jag skulle ta över efter åren på 
Umeås universitet där jag tog 
en doktorexamen i företags-
ekonomi, men jag kände att 
jag ville röra på mig lite först. 
Jag läste att Volvo sponsrade 
FN:s första miljökonferens 
som hölls i Stockholm 1972. 
Att ett så stort företag ville ta 
ett samhällsansvar impone-
rade på mig och jag skickade 
därför ett brev till Volvo där 
jag erbjöd mina tjänster. Det 
blev början på 16 fantastiska 
år i Volvo, berättar Göran 
Carstedt.

Efter fem år i koncern-
ledningen på biltillverkarens 
huvudkontor i Göteborg fick 
han möjligheten att flytta till 
företagets säte i Frankrike.

– En utmaning, inte minst 
för familjen, som förutom 
mig och min fru också be-
stod av två barn, fem och tio 
år gamla. De anpassade sig 
snabbt och lärde sig franska 
utantill. En bra erfarenhet, 
men fem år fick räcka. Vi vil-
le att barnen skulle få avsluta 
sin skolgång i svensk skola. 
Vi flyttade hem och jag blev 
vd för Svenska Bil, Volvos 
försäljningsbolag för person- 
och lastbilar.

Under åren i Frankrike 
hade Göran träffat kollegor 
från IKEA. De hade utbytt 
erfarenheter och 1990 ringde 

telefonen hemma hos famil-
jen Carstedt. De hade aldrig 
tidigare rekryterat externt till 
ledande positioner, men ville 
nu göra ett undantag.

– Det blev att flytta till 
Nordamerika. Etableringen 
där hade fått problem. Åter-
igen kände jag mig klar efter 
fem år och längtade hem igen. 
Fram till 1997 jobbade jag 
som Europachef för IKEA, 
men valde sedan att kliva av. 
Mitt intresse för de större 
samhällsfrågorna hade tagit 
över i huvudet på mig och 
sedan dess har jag varit helt 
fokuserad på hållbarhet, säger 
Göran Carstedt och fortsät-
ter.

– Det är vår tids största 
utmaning. Hur ska vi kunna 
ställa om våra samhällen? Det 

kommer att krävas ett nytt 
ledarskap som är helt inriktat 
på hållbarhet. Det gäller inte 
bara företagsledare, utan även 
dig som förälder och sam-
hällsmedborgare. 

Ett helt nytt tänk
Görans syn på den förändring 
som nu måste ske grundar sig 
i att alla hittar en meningsfull 
sysselsättning. Människor 
motiveras av att skapa en bätt-
re framtid.

– Vi kan börja där vi står. 
Att minska energiförbruk-
ningen är ett måste. Vi kan 
inte fortsätta bränna kol, olja 
och gas – vårt ekosystem klarar 
inte det. Vi är nu sju miljarder 
människor på jorden, snart är 
vi tio. Det krävs ett helt nytt 
tänk om vi och jorden ska 

överleva, menar Göran.
Han är imponerad av 

mycket som sker, men samti-
digt frustrerad över att allt tar 
så lång tid.

– Sverige ligger långt fram, 
men vi har också tappat fart. 
Som ett föregångsland måste 
vi fortsätta ligga på stenhårt 
i alla miljöfrågor. Kina är på 
gång. De investerar enorma 
summor i sitt klimatarbete, 
men det är de också skyldi-
ga att göra. Kina består av 
1,3 miljarder människor. Det 
märks när de rör på sig och 
deras rutiner måste förändras, 
säger Göran.

Ett av hans många upp-
drag är som jurymedlem för 
Göteborgs pris till hållbar 
utveckling (The Gothen-
burg Award). Förra året fick 

Paul Polman, koncernchef 
för Unilever från 2009, som 
sedan dess ändrat företagets 
kurs mot en mer hållbar verk-
samhet. Målet är att företa-
gets miljömässiga fotavtryck 
ska vara halverat 2020.

– Det är en stor förändring 
som inte bara märks internt, 
utan påverkar också under-
leverantörers rutiner. Han 
visar att det visst är möjligt 
att utveckla verksamheten 
samtidigt som miljöpåverkan 
minskar och arbetsvillkoren 
förbättras. Det här är ett stort 
ledarskap, understryker Gö-
ran.

Från att ha jobbat med 
Pehr G Gyllenhammar under 
åren i Volvos koncernledning, 
lyssnat till Ingvar Kamprad 
under möten på IKEA och se-
nare engagerat sig i den forne 
presidenten Bill Clintons mil-
jöprogram Climate Initiative 
är det ofrånkomligt att inte 
fråga om dessa tungviktare.

– Ärligt talat har jag aldrig 
sett dem som något annat än 
vanliga människor med stor 
påverkan. Jag har till exempel 
inga bilder på mig och Clin-
ton i mitt fotoalbum. För mig 
är uppdraget det som engage-
rar och som jag bryr mig om, 
inte namnen på de jag jobbar 
med. Självklart har det varit 
kul eftersom alla har varit 
framgångsrika och enormt 
skickliga på det de gör.  

Nästa tisdag föreläser han 
för Aleföretagare och politi-
ker i Ahlafors fabriker. Det 
lilla han fått veta om Ale faller 
honom i smaken.

– Jag har förstått att man 
jobbar mycket med samver-
kan, såväl inom politiken som 
mellan kommun och närings-
liv. Då är man på rätt väg. Vi 
måste samarbeta över grän-
serna, det gäller inte minst 
omställningen till ett mer 
hållbart samhälle. 

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– Göran 
Carstedt vill 
se ett nytt 
ledarskap

Målet är ett hållbart samhälle

Göran Carstedt, 69, har ett meriterat yrkesliv bakom sig med uppdrag för såväl IKEA som Volvo internationellt och i Sverige. 
Numera är han helt fokuserad på hållbarhetsfrågor och för att samhället ska hinna ställa om krävs ett nytt ledarskap anser han. På 
tisdag föredrar han för Aleföretagare och politiker i Ahlafors Fabriker.

GÖRAN CARSTEDT

Ålder: 69
Bor: Göteborg
Familj: Två vuxna barn och tre barnbarn
Uppdrag: Sitter i ett antal bolagsstyrelser 
och gästprofessor på Handelshögskolan 
i Göteborg.
Intressen: Natur, golf och sommarhuset i 
Bohuslän.
Karriär: Volvo AB 1974-1990, IKEA 
1990-97, ordförande och ledamot i en 
rad bolagsstyrelser, bland annat Q-Med 
AB, Stadium AB och innovationsföreta-
get Peepoople AB. Senior Director inom 
Clinton Climate Initiative.
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Göteborgsv 58, Älvängen • mån-fre 9.30-18.00 lör 9.30-14.00 • Tel 0303-74 68 73

Se fler erbjudanden på www.alvangenscykel.se

EXTRAÖPPET 1 MAJ KL 11-14
SÖNDAG 3 MAJ ÖPPET KL 11-14

ÄLVÄNGENS CYKEL

4899:-Vårt pris

24” CRESCENT LONE
7-vxl med fotbroms, alu-ram, godkänt lås, 
belysning. Från ca 130cm.
Rek pris 5895:-

THULE HANG ON 972 CYKELHÅLLARE
- Lastkapacitet, antal cyklar: 3

- Lastkapacitet (kg): 45kg
- Vikt: 7,2kg

MONARK MONICA 3-VX DAM 2015
Alu-ram, godkänt lås, belysning, 3-vxl med 
fotbroms. Vinröd eller svart.
Rek pris 5499:-

3999:-

1099:-

Vårt pris

Vårt pris

LÖDÖSE. Guldpennan 
är en kär tradition på 
Tingbergsskolans fri-
tidshem.

I torsdags var det 
uppdukat för den årliga 
ceremonin.

Spänningen var stor 
när juryns pristagare 
skulle förkunnas.

I närmare 30 år har perso-
nalen på Tingbergsskolans 
fritidshem arrangerat Guld-
pennan, en frivillig aktivitet 
för de barn som önskar i års-
kurs 1-4.

– I år var det 20 av totalt 
58 barn som deltog. Det ty-
der på ett stort intresse, sä-
ger Eva Andersson.

Barnen får författa sina 
egna berättelser och skapa 
en bok alldeles på egen hand.

– Vi vill främja läs- och 
skrivintresset hos barnen, sä-
ger Eva Andersson.

På torsdagseftermiddagen 
var det dags för prisutdel-
ning i bamba. Det bjöds ock-
så smakprov från samtliga 
deltagares berättelser. Efter 
att bästa författare och bästa 
illustratör presenterats i res-
pektive åldersklass servera-

des korv med bröd, popcorn 
och glass.

– Är det fest så är det, 
konstaterade Eva Andersson.

JONAS ANDERSSON

Alva Söderberg tog hem Guldpennan som bästa författare i årskurs 3-4.

Författare och illustratörer hyllade
– Guldpennan delades ut på Tingbergsskolan

VINNARE

Årskurs 1: Författare: Alva 
Svensson. Illustratör: Tilda 
Berntsson Bravell.
Årskurs 2: Författare: Wilma 
Andersson. Illutstratör: Tind-
ra Blackeberg Wangerås.
Årskurs 3-4: Författare: 
Alva Söderberg. Illustratör: 
Linnea Dilot.

FRÅN URKRAFT
TILL LIVSKRAFT

Genom att låna kraft från naturen ger vi din vardag den 

perfekta temperaturen. Våra produkter tar tillvara 

den lagrade solenergin i marken och värmer upp eller 

svalkar ditt hem med hänsyn till både plånbok och miljö.  

Vi kallar det ENERGY FOR LIFE.

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

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

Lorensson VVS Teknik AB
0768-33 74 01

ÄLVÄNGEN



VECKA 18         NUMMER 16|12

SKEPPLANDA. Skepplan-
dadagen är i antågande.

Lördagen den 9 maj 
vankas det folkfest på 
och runt Albotorget.

– Det kommer att bli 
kanon – jag lovar, säger 
Kent Carlsson i Skepp-
landaföreningen.

Det enda som skulle kunna 
gäcka arrangören är vädret. 
När arrangemanget genom-

fördes förra våren blev det en 
solskenshistoria på alla sätt. 
Besöksantalet uppskattades 
till 1500-2000 personer när 
40-årsfirandet av Albotorget 
firades i fantastiskt vårväder.

– Vi ser ingen anledning 
till att det inte skulle kun-
na lika mycket folk den här 
gången. Programutbudet är 
av samma dignitet, kanske 
till och med lite vassare, sä-
ger Kent Carlsson.

En familjedag med fart 

och fläkt utannonseras. 
Skepplandaföreningen er-
bjuder ett digert program 
med bland annat bakluck-
eloppis, uppträdande från 
scenen och diverse utställare.

– Föreningslivet visar upp 
sig, men även lokala företag 
medverkar. Fjolårets succé 
gav oss vind i seglen och ett 
tydligt bevis på att Skepplan-
dagen fyller ett behov, avslu-
tar Kent Carlsson.

JONAS ANDERSSON

Tisdagen den 21 april 
2015 gästades hembygds-
gården Grönköp i Skepplan-
da av 60 barn från Garn-
vindans lågstadium. Det var 
klasserna ett, två och tre 
från avdelningen Kardan 
som med sina lärare som 
besökte hembygdsgården. 
Solen sken och det var en 
varm härlig dag.

Hembygdsföreningens 
styrelse var på plats för att 
berätta om byggnaderna och 
samlingarna av alla gamla 
föremål. Barnen var inde-
lade i olika grupper som fick 
gå runt i de olika byggna-
derna och se på de ting som 
visade hur man levde och 
verkade förr i tiden. 

På Sockenmagasinets 
vind fick de beskåda allt från 
skomakeri, snickeri, väv-
stuga, lanthandel och äldre 
bygdedräkter. Sten Olsson 
och Sven-Erik Björklund 
berättade intressant om 
samlingarna. 

Smedjan var en populär 
aktivitet där Bernt Johans-
son berättade om funktio-
nerna och försökte svara på 
alla frågor i tur och ordning. 
Barnen undrade om det var 

så att man tillverkade svärd 
i smedjorna. Bernt kunde 
berätta att det man mest 
tillverkade var spadar, och 
annat nyttigt som man be-
hövde för att bruka jorden.

Gammelstugan väckte 
stor förundran hos barnen. 
De inspekterade inredning-
en och frågade om alla gam-
la ting. De förundrades över 
inredningen och tyckte att 
både sängar och soffor var 
väldigt hårda. Leif Olofsson 
och Eva Bodén Anderson 
som höll i informationen 
hade för dagen tänt fyr i den 
öppna eldstaden och det var 
en magnet förstås. Barnen 
ville veta vilka som hade 
bott i huset, vad de hette 
och hur de hade levt. 

De fick ännu mer in-
formation om detta när de 
fick besöka samlingarna av 
gamla bruksföremål som 
samlats en trappa upp, på 
gammelstugans vind. Allt 
från linberedning, korgtill-
verkning, tunga strykjärn 
och trämangel till ostformar 
och kaffekvarnar som Thore 
Thorson och Gun-Britt Eli-
asson visade och berättade 
om.

När alla grupper hade 
gått runt och besett de 
olika sevärdheterna var det 
dags för korvgrillning. De 
duktiga lärarna grillade och 
delade ut varmkorv och saft 
till barnen som stod i kö 
och väntade på sin tur. Det 
smakade gott eftersom det 
började närma sig lunchtid. 
Stugvärdarna berättade för 
barnen att under midsom-
marfirandet och under 
hembygdsdagen i augusti 
öppnas alla byggnader 
på Hembygdsgården och 
verksamheten är i full gång. 
Smeder tillverkar nyttiga 
ting av järn i smedjan och 
bagerskor bakar bröd till 
försäljning över öppen eld i 
gammelstugans bakugn. 

Barnen gick också runt i 
omgivningarna och tittade 
på Vadbacka bro, Fors 
kvarn, och gästgiveriet 
på Vadbacka, där lärarna 
berättade om skjutshåll, 
handelsplatsen Grönköp och 
annat intressant som fanns 
förr i tiden.

Det blev en fantas-
tisk dag för alla, både för 
besökare och för oss som 
var värdar. Barnens glädje 

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

Bilden i annonsen är från ett annat kontor.

Den populära kampanjen  
pågår t o m 30 april!

PASSA PÅ!

•  MÖBLER

• BREDBAND

• KONFERENSRUM

• KÖK

•  GÅNGAVSTÅND 
TILL PENDEL & GYM

Flytta in till oss  
på trivsamma  
Nol Företagscenter!

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

Endast 

750:-/mån  

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

Därefter 1000:-/mån  

(Priserna är exkl. moms)

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 21 april
Skogsbrand
Skogsbrand utan misstanke 
om brott i Nol.

Försök till skadegörelse i 
Ryd. Målsägande upptäcker 
att någon har placerat ut en 
köttbit utanför hundgården. 
Mannen misstänker att 
köttet är förgiftat.

Försök till stöld i en fören-
ingslokal på Fågeldammsvä-
gen i Surte. Ett vittne obser-
verar två män. 

En man, född 1943 och 
hemmahörande i Skepp-
landa, grips i Älvängen. Föra-
ren saknar körkort och gör 
sig skyldig till grov olovlig 
körning.

Onsdag 22 april
Ofredande mot grupp
Två tjejer, födda 2003, blir 
förföljda i Nödinge av en 
man i svart jacka och tra-
siga jeans. Tjejerna skyndar 
sig hem och låser dörren. 
Mannen knackar på dörren, 
för att lämna platsen ett par 
minuter senare.

Söndag 26 april
Skadegörelse
Okänd gärningsman krossar 
en fasadskylt och ett föns-
terglas till Sales on Net i 
Bohus. Polis åker till platsen. 
Händelsen inträffar vid halv 
ett-tiden på natten.

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

– Skepplandadagen firas igen
Familjedag med fart och fläkt

Garnvindeskolan besökte Grönköp

och entusiasm var härlig 
att se och vi som är aktiva i 
hembygdsföreningen gläds 
åt att en ny generation får 
ta del bygdens historia, de 

samlingar som har bevarats 
och den vackra miljön som 
hembygdsgården Grönköp 
utgör. 

Siv Grahn

Skepplandadagen, som äger rum lördagen den 9 maj, har bak-
luckeloppis på programmet i år också.
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Elever från Garnvindeskolans lågstadium hälsas välkomna till 
hembygdsgården Grönköp i Skepplanda.

A-hus Göteborg
Glenn Hellrand 031-83 45 31
Peter Toivonen 031-83 45 32
a-hus.se

Har ni köpt eller 
funderar på att 
köpa tomt i Kronogården?

DIN LOKALA
HUS-

LEVERANTÖR 
SEDAN 1947

A-hus i samarbete med lokal 
entreprenör, 

Villamontage i Väst

Vill du bli  
en av oss?
Vi söker dig som har goda erfarenheter inom 
CNC-fräs/svarv.  Du kommer vara med i att 
utveckla och bygga upp den skärande 
avdelningen bestående av CNC-fräs/svarv, 
manuell-fräs/svarv och vattenskärning.  
För att sedan bli arbetsledare. TIG-svets-
kunskap är meriterande.

Välkommen med ansökan till:
Andreas Karlbom
andreas@liljassvets.se
0768-29 69 03

www.liljassvets.se Industrivägen 1, 449 44 NOL

Trafikolycka i Grönnäs

På vägen mellan Grönnäs och Skepplanda körde en bil i 
diket av okänd anledning. Polis, räddningstjänst och ambu-
lans kom snabbt till olycksplatsen. Kvinnan som körde bilen 
fördes till sjukhus med allvarliga skador. Olyckan inträffade 
på fredagseftermiddagen.
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Det var när Cecilia och 
Daniel Ferdinand köpte 
en gård ute på landet som 
Sommarhagens Gårdsme-
jeri föddes. 

– Vi pendlade till våra 
arbeten i Göteborg, men 
längtade hem hela tiden. Jag 
tyckte att nu var det dags att 
slå mynt av det där att ha 
en gård och kunna jobba på 
hemmaplan. Idén till ett me-
jeri föddes när vi köpte get-
ter. Säljaren hade nämligen 
ett eget gårdsmejeri.

Var det intresset för ost 
eller getter som låg till 
grund för Sommarhagens 
Gårdsmejeri?

– Jag ville jobba med djur, 
sedan blev osten en bonus. 
Jag har fått lära mig att ut-
veckla och uppskatta ost 
under resans gång. Osttill-
verkningen är oerhört spän-
nande. 

Numera har Cecilia Fer-
dinand bara några sällskaps-
getter som betar i hagen. 
Ko- och getmjölken köper 
hon in.

– Jag hade för få djur för 
att det skulle bli lönsamt. Nu 
kan jag producera mer ost 
och fokusera mer på produk-
tutveckling istället.

Vad är utmaningen med 
att driva ett gårdsmejeri?

– Den ligger i att skapa 

kvalitet och något unikt. 
Människor ska välja våra os-
tar för att de är bättre än de 
flesta som importeras.  

Vad är drivkraften?
– Att hela tiden utvecklas i 

hantverket.
Om du sysslat med nå-

got annat?
– Då hade jag jobbat med 

mat på något annat sätt, 
choklad eller bröd till exem-
pel.

När har du som mest att 
göra?

– Det är under perioden 
september till december. 
Det hänger ihop med att det 
är många skördemarknader 

och att julen är en stor mat-
högtid. Nu planerar jag för 
Kilanda Marknad, som har 
blivit en kär tradition.

Var finns era produkter?
– Vi har ingen egen gårds-

butik utan produkterna säljs 
i ost- och delikatessbutiker. 
Ica på Ale Torg har också 
några av mina ostar.

Några nyheter att berät-
ta om?

– Hårdostarna Ärtiga Ada 
som är gjord på getmjölk och 
Malliga Malte som är gjord 
på komjölk. Båda dessa lag-
rade ostar är tvättade i Ahle 
Ale från Ahlafors Bryggerier.

JONAS ANDERSSON

FYRA RAKA
Räkost – Hushållsost

Vinter – Sommar

Telefon – Mejl

Katt – Hund

Gör: Driver Sommarhagens Gårds-
mejeri.
Om att bo på landet: ”Lugnt, fridfullt 
och harmoniskt”.
Om att vara företagare i Ale: ”Ale har 

Flyttade till landet 
och sadlade om

fördelen med närheten till storstaden 
samtidigt som man har en levande 
landsbygd. Det är två framgångsfak-
torer”.
Den godaste osten: ”Det är Ärtiga Ada”.

Ålder: 38.
Bor: Dammarna, Ryd.
Familj: Make och två 
söner, 4 och 6 år.
Intressen: Hästar.

FÖRETAGARE I FOKUS CECILIA FERDINAND

Cecilia Ferdinand utbildade sig i Australien och Karlstad till systemvetare med 
inriktning på webb. Efter att ha lämnat storstaden och flyttat ut på landet sadlade 
hon om. Sommarhagens Gårdsmejeri erbjuder ostar av bästa sort, gjorda på get- och 
komjölk.
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Du är född i Dalån, men bodde 
som liten i Limmared och Sätila, 
tog realexamen i Ulricehamn, 
hamnade i Nässjö innan du åter-
vände hem till Ale och Älvängen 
1969. Vad pysslade du med 
under dina yrkesverksamma år?
– Det började med att jag kom in 
på flygskolan i Ljungbyhed, men 
gallringen var hård. Det blev lum-
pen på I15 i Borås och därefter 
utbildade jag mig till vägbyggare/
vägmästare. Jag började senare 
i åkeribranschen och hamnade i 
Nässjö, ägnade mig åt transportar-
beten och grushantering. Älväng-
ens Lastbilscentral utannonserade 
motsvarande tjänst, jag fick jobbet 
och köpte hus här. Jag har även 
bott i Skepplanda.

Du har ett förflutet som idrotts-
ledare, eller hur?

– Det stämmer. Jag var pojklags-
tränare i Älvängens IK på 70-talet. 
Tolvårslaget som vi hade vill jag 
påstå var kommunens bästa med 
spelare som bland andra Håkan 
Tidstrand och Per-Olof Olsson. 
Annars är det simtränare som har 
varit min grej. Jag var med och 
startade Ale Simklubb när det be-
gav sig. Det var Alvar Olsson som 
fick in mig på den banan.

Nu känner många igen dig från 
Ale Lions Club. Hur länge har du 
varit engagerad där?
– I 38 år. En go vän i Sven ”Svitas” 
Larsson, vi hade söner som gick i 
samma klass, blev min fadder. Se-
dan har det rullat på. Jag trivs med 
att hjälpa andra, både lokalt, natio-
nellt och internationellt.

Det har blivit några vårmarkna-

der i Älvängen?
– Jo, så är det. I lördags var det 
trettonde gången som vi hade 
vårt lådlotteri, innan dess sålde vi 
Lionshäftet. Lådorna är populära. 
Vi har 200 stycken med fyra-fem 
högvinster varje gång. I år tog lå-
dorna slut rekordsnabbt.

Lika länge som du har varit 
Lionsmedlem har du också varit 
engagerad i Starrkärr-Kilanda 
Hembygdsförening?
– Det ligger mig väldigt varmt om 
hjärtat. Prästalund är en oerhört 
vacker park, att slå sig ner där är 
underbart. Det var Erik Carlbom 
som introducerade mig i förening-
en.

Du sjunger också?
– Jag är med i pensionärsfören-
ingens sångkör – Glädjekören. I 
söndags uppträdde vi på Skratta 
& Sjung i Starrkärr. Jag tycker det 
är jätteroligt att sjunga och dansa 
också för den delen, som vi gör i 
Skepplanda bygdegård varje ons-
dag.

Hur vill du att Älvängen ska 
utvecklas?
– Min åsikt är att det nya kommun-
huset ska ligga i Älvängen, det rå-
der ingen tvekan om det.

JONAS ANDERSSON

Föreningsmänniska 
det sjunger om

En föreningsmänniska ut i fingerspetsarna.
Gerhard Andersson ger det ideella arbetet ett ansikte.

I november fyller han 80, men några ålderskrämpor märks inte.

GERHARD ANDERSSON

Ålder: Fyller 80 i november.
Bor: Älvängen.
Familj: Gift med Miriam, en son 
från ett tidigare äktenskap.
Nuvarande uppdrag: President 
Ale Lions Club, styrelseledamot 
Starrkärr-Kilanda Hembygdsfören-
ing och Västergötlands Hembygds-
förbund, vice ordförande SPF 
Seniorerna Skepplanda-Hålanda. 

Dessutom en av medlemmarna 
i ”Morgonbadarna” i Skepplanda 
simhall.
Intressen: ”Jag är en förenings-
människa. Sedan gillar jag att röra 
på mig, kan inte sitta still”.
Smultronställe i Ale: ”Det är väldigt 
vackert i Prästalund”.
Motto i livet: ”Lev väl”. 

VECKANS PROFIL

Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80  •  Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

Håkan 
Axelsson

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
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Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo
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Markström
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Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
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David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi
som är
Axelssons! Gunnar 

Carlström
Tony  

Abrahamsson 

Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80  •  Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Sundqvist
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Gunnarsson

Det är vi
som är
Axelssons! Gunnar 

Carlström
Tony  

Abrahamsson 

Pris 3.750.000:- som utgångspris. Visas 3/5 & 5/5. Westmarks Gränd 14.
Henrik Kjellberg 0727-316 360, henrik@axelssonsfast.se

Backa Säteri – Välplanerad och fristående 2-plansvilla i trivsamma kvarter
För första gången ska en av de fristående 2-plansvillorna på Backa Säteri säljas och vi har fått förtroendet 
att förmedla denna försäljning. Ett unikt tillfälle att förvärva ett mycket kvalitativt boende i Nödinges mest 
attraktiva område med gångavstånd till skolor, Ale torg och pendeln. Varmt välkomna på visning! 136 kvm.

Nödinge
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BOHUS. Andra året och 
tredje gången.

Lördagen den 9 maj 
arrangeras Bytardagen.

– Kom till Sörmossen 
och ta med saker som 
du själv inte vill ha, men 
som kan komma till 
användning för någon 
annan, säger renhåll-
ningschef Carina Åberg.

Bytardagen sker på flera håll 
i Västsverige. Förutom Ale 
deltar också Kungälv, Le-
rum, Partille, Härryda och 
Kungsbacka i denna upp-
märksammade satsning för 
miljön.

– Bytesdagen är ett sätt 
i vårt målmedvetna arbe-

te med avfallsminimering. 
Varje gång en vara kan röra 
på sig och få ytterligare en 
livscykel så är det en vinst för 
miljön, säger Carina Åberg.

Bytardagen äger rum på 
området innanför Sörmos-
sens grindar, men utanför 
bommen.

– Det innebär att man 
som besökare till Bytardagen 
inte behöver dra sitt ÅVC-
kort, betonar Carina Åberg.

Kommunens personal 
bjuder besökarna på fika, or-
ganiserar och hjälper de ale-
bor som vill lämna och byta 
till sig saker.

– Det kommer att finnas 
bord där man kan lämna pry-
lar som man tror att någon 
annan vill ha och samtidigt 

plocka saker som man själv 
vill ha. De prylar vilka inte 
byter ägare under bytarda-
gen kommer efter dagen slut 
att lämnas i de containrar 
får återvinning som finns på 
återvinningscentralen.

Vilka saker brukar vara 
mest eftertraktade?

– Barnartiklar så som cyk-
lar, skridskor och leksaker. 
Husgeråd brukar också vara 
gångbart.

Vad är inte idé att ta 
med sig?

– Gamla böcker vill ingen 
ha, udda glas och så vidare.

Noterbart är att återvin-
ningscentralen håller öppet 
som vanligt denna lördag.

JONAS ANDERSSON

Flytta med Länsförsäkringar

Länsdeklarerad betyder att bostaden är besiktigad innan försäljning.

Ale Torg 14, 449 31 Nödinge, 0303-24 56 50

lansfast.se/ale

ADRESS BJÖRKLÖVSVÄGEN 15 BOAREA CA 63 M² / 3 ROK
EP134 KWH/M² ÅR TOMTAREA 1501 M² ACCEPTERAT
PRIS 1 650 000 KR VISAS ON 6/5 RING OCH BOKA 
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

FRILIGGANDE VILLA - ÄLVÄNGEN
Välkommen till detta lilla trevliga hus som har ett fantastiskt
läge i norra Älvängen. Centralt med närhet till
kommunikationer och affärer.

ADRESS FYRKLÖVERGATAN 155 BOAREA CA 113 M² / 4
ROK TOMTAREA 194 M² ACCEPTERAT PRIS 1 950 000 KR
VISAS TO 7/5 RING OCH BOKA
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

RADHUS - NÖDINGE
Välkommen till detta trevliga radhus i populära
Överstegården. Huset har ett perfekt läge i områdets utkant,
ett av de bästa i området!

ADRESS GÖTEBORGSVÄGEN 95C BOAREA CA 40.3 M²
1 ROK ACCEPTERAT PRIS 545 000 KR
AVGIFT 2 882 KR/MÅN VISAS ON 6/5 RING OCH BOKA 
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

BR 1 ROK - SURTE
Vi kan nu erbjuda en helt nyrenoverad bostadsrätt, kök
saknas, med bra läge i centrala Surte. Här bor du med
bekvämt gångavstånd till affären samt pendeln.

ADRESS HÖVÄGEN TOMTAREA 667- 805 M²
PRIS 725 000 - 775 000 KR VISAS RING OCH BOKA
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

3 VILLATOMTER - ÄLVÄNGEN
Nu erbjuder vi 3 stycken tomter på Hövägen i populära
Älvängen. Plana och lättbyggda med väg precis intill.
Tomterna är inte knutna till någon husleverantör, vilket ger
dig valfrihet och möjligt att planera och bestämma själv.

Renhållningschef Carina Åberg hälsar välkommen till Bytardagen på Sörmossen i Bohus lördagen 
den 9 maj.

Bytardagen på Sörmossen

ALE TORG 7 NÖDINGE / 0303-74 94 96  

UtbUdet ökar

 Kom och fira med oss!
Vi bjuder in till  
mingelkväll med  
fina erbjudanden!
När: Torsdag den 7 maj kl 19.00–22.00
Anmälan: pernillafagerholm@hotmail.com

Inom kort är jag här!
Jag utför hudvård, massage, frans och 
bryn, permanent hårborttagning samt 
vaxning. Välkommen att boka tid!

Emma Bergdahl 0739-504698

Varmt välkommen 
/Pernilla Fagerholm

Våra öppettider: Måndag-onsdag 10.00 – 16.00
Torsdag 10.00 – 18.00, Fredag 10.00 – 15.00

Göteborgsvägen, Älvängen, Tel 0303-624 80 handelsbanken.se/alvangen

Välkommen att prata
framtid med oss!

Dina drömmar
går inte i pension



ÄLVÄNGEN. Bortsett 
från några regndroppar 
var vädergudarna med 
arrangören.

Älvängens välbesök-
ta vårmarknad hade 
marginalerna på sin sida 
och såväl nya inslag 
som de mer traditionel-
la uppskattades.

– Ett fantastiskt 
samarbete med alla 
inblandade föreningar 
gjorde det möjligt, säger 
företagarföreningens 
ordförande, Tobias Hå-
kansson.

En av nyheterna var boule-
tävlingen på en hastigt, men 
närmast perfekt byggd, bana 
på Gustavas plats. Medlem-
mar i Älvängens företagar-
förening gjorde upp i en pre-
stigeladdad batalj. I finalen 
drabbade Smartphoneexper-
ten samman med Lärlings-
gymnasiets toppade lag, där 
rutinerade Gösta Hessfeldt 
kompletterade jättetalangen 
Ann-Marie Westlund. Nu 
lyckades Magnus Eriksson 
och Jonathan Westlund 
hålla huvudet kallt och bou-
lekloten under kontroll. Det 
mynnade ut i ett glädjevrål 
och en fin pokal.

– Lite överraskande. Vi 
visste att vi hade ett stort 
spel i oss, men var osäkra på 

dagsformen. Det är med stor 
ödmjukhet som vi tar hand 
om pokalen, sa Magnus Er-
iksson.

Borta hos Hardesjö Bil 
kunde besökarna få en titt 
på Volvos nya XC90, men 
där fanns också veteranbilar 
från svunna tider. Berndt 
Molins Dodge -37:a rösta-
des fram som utställningens 
finaste.

På scen i centrum gav 
gladiator och den före detta 
brottaren, Eddy Bengtsson, 
grilltips tillsammans med 
Kock-Malin (Eklund).

Marknadens populära 
Handla-och-vinn-lotteri, 
där kunderna får en lott för 
varje spenderad hundralapp, 
hade som vanligt en el-cykel 
i förstapris. Den vanns av Al-
lan Midler.

Längs Göteborgsvägen 
stod knallarna uppställda 
och bidrog till en festlig vår-
marknadsdag.

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

Vi stödjer

Fyra rum och hopp

* Gäller för alla värderingar som genomförs under perioden 30/3-10/5 2015. Erbjudandet gäller både kostnadsfria värderingar  
och skriftliga värderingsintyg. Lokala avvikelser kan förekomma då varje mäklare själv beslutar om deltagande i kampanjen.

Ett hus är inget hem utan människorna som bor där. Som lever där.  
Men mitt i allt det som är livet kan det otänkbara hända.  

Att ett barn får cancer.

Därför skänker vi just nu 100 kronor för varje genomförd värdering*  
till Barncancerfonden. Kontakta oss för att boka din värdering redan idag 

eller läs mer på svenskfast.se/rumforlivet. 

Lars-Erik Eriksson
 FAStighEtSMäKLArE

0705-67 54 61

Niclas Hylander
 FAStighEtSMäKLArE

0723-88 52 97

Marie Engström
 FAStighEtSMäKLArE

0704-22 50 44

Sandra Andersson
 FAStighEtSMäKLArE

0703-01 35 15

Danijela Todorovic
 MäKLArASSiStENt

0708-18 78 14

Daniel Eriksson
 FAStighEtSMäKLArE

0722-09 11 01

Vi har koll på Ale

Älvängens vårmarknad hade tema grill. Skepplanda BTK tog till-
fälllet i akt och grillade karréskivor. Som grillmästare agerade 
Tommy Samuelsson och Oscar Frii.

Dansstudions unga dansanta förmågor visade upp sitt kunnande 
på vårmarknaden under ledning av UllaKarin Otzén.

Eddy Bengtsson pratade mat på Älvängens Vårmarknad 
och passade samtidigt på att dela ut idolkort som den 
gladiator han är.

Jonatan Danielsson från Lilla Edet hade med sig sin 34-åriga 
kompis Malte, en gultofsad Kakadua som han tog hand om för 
två år sedan och blev helt förälskad i.

Emma Jonasson, 9 år, fick kolla in i Räddningstjänstens brand-
bil. Fredrik Nordgren demonstrerade brandbilens funktioner.

Vädergudarna på vårmarknadens sida

Populär ansiktsmålning. Sofia 
Johansson på Coop, målade 
Ines Pedersen, 4 år.

My Jansson, 12 år, flög runt i 
hoppborgen.

Ida Gustafsson, 5 år, hade kul.

Milton Högnell, 5 år, köpte en 
låda av Daniel Bläsberg hos 
Lions.

Sven-Åke Eliasson från Rams-
torp tittade in i nya XC90 som 
demonstreades hos Hardesjö.
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Berndt Molin fick mottaga en pokal för 
årets veteranbil, en Dodge -37:a som han 
köpte för sex månader sedan.

Unga bagare. Anton, 3, och Amanda Sandeberg, 
5 år i juni, bakade cocosbollar på Coop.

Dennis Lundin vann Coopbageriets recepttävling för matbröd. 
Hans surdegsbröd imponerade även på bagerichefen Johnny 
Angelbrandt.

Boulemästare 2015, Smartphoneexperten. Magnus Eriksson och 
Jonathan Westlund visade ingen pardon i finalen mot Lärlings-
gymnasiet som trots bouleräven Gösta Hessfeldt fick ge sig. 

Bouletävlingen företagare emellan. Lärlingsgymnasiet med 
Ann-Marie Westlund och Gösta Hessfeldt tampades mot Sara 
Johansson (bilden) och Johnny Angelbrandt i Cooplaget.

Vädergudarna på vårmarknadens sida

Allan Milder från Älvängen 
vann årets elcykel.
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Glittrande galakväll!
ALAFORS. Vad är en gala 
i fabriken?

Jo, tack, alldeles för-
träffligt.

Årets Näringslivsgala 
innehöll mycket un-
derhållning, god mat, 
prisutdelningar och 
välklädda gäster.

Fjolårets lyckade satsning 
på en näringslivsgala fick 
en uppföljning i torsdags. 
Spelplatsen var i år förflyttad 
från Surte till Pelarteatern i 
Ahlafors fabriker. Lokalerna 
bidrog starkt till den goda 
stämningen, låt vara att tem-
peraturen steg lite över det 
normala.
30-årsjubilaren Företagarna 
Ale stod som huvudarrangör 
tillsammans med Ale kom-
mun. Till konferencier och 
underhållare hade Anders 
Rönnerfors anlitats. Dans-
gruppen Gungfly och Mau-
ritzbergs egen flöjtexpert Jo-
han Dahlbäck stod för det 
kulturella. Maten som serve-
rades hade tillagats av Tjus-
lings kök, men Fiffi hade fått 
hjälp av Spinneriets boende. 
De ensamkommande unga 
fick stor uppmärksamhet och 
applåderades välförtjänt.
Webfab Ale, ett projekt för 
att hjälpa nya entreprenö-
rer att utveckla sina idéer, 
med inriktning på kreativa 
näringar presenterade årets 
vinnare. I priset ingår förut-
om ett kompetent stöd och 
utbyte också en gratis kon-

tor- och lagerplats på Surte 
Lagerhotell. Bland vinnarna 
återfanns bland andra Sabi 
Sabahudin och Christian 
Gherman som en idé om att 
fortsätta designa och utveck-
la en egen klädkollektion.

– Vilken fantastisk möj-
lighet. Vi är så taggade och 
tacksamma, sa de båda.

Företagarna delade ut tre 
priser. Till årets företaga-
re utsågs Jan Olofsson och 
Mikael Holmqvist, Jio 

Eltjänst. Årets Entreprenör, 
Jonas Molin, Café Molins 
i Skepplanda. Årets Nyfö-
retagare, krögaren Christer 
Köpman, Köpmans Hytta i 
Surte.

Näringslivsgalan hade i 
år inte blivit verklighet utan 
Företagarnas ideella enga-
gemang. Barbro Ericsson 
har varit en stor eldsjäl som 
inte minst har sett till att 
evenemanget fått in tillräck-
ligt med sponsorer. Hon 
uppvaktades särskilt under 

galakvällen.
– Det har varit en glädje 

att samarbeta med alla runt 
detta projekt. Företagar-
na och Spinneriet har varit 
enastående partners. Vilken 
kväll vi fick tillsammans, 
utbrast en mycket nöjd nä-
ringslivschef, Pia Areblad.

Fler bilder hittar du på 
näringslivsgalan.se

Årets Entreprenör, Jonas Molin. Företagarna tilldelade honom 
priset för sitt sociala entreprenörskap. Sedan Jonas och sambon 
Rakel startade Café Molins på Albotorget i Skepplanda har också 
initiativ tagits till att bilda Skepplandaföreningen. Entreprenörska-
pet gäller hela orten, långt från caféts väggar.

Webfab-vinnare. Sabahudin Sabani och Christian Gherman satsar 

på en nytänkande kläddesign.
Spinneriets ensamkommande unga hjälpte till med både matlag-

ning och servering under näringslivsgalan.
Stämningsfulla lokaler i Ahlafors fabriker gav galan en läcker känsla.

Årets Företag, Jio Eltjänst AB. Jan Olofsson startade företaget 1990 och fem år senare anställdes 
Mikael Holmqvist som idag också är delägare. Företaget sysselsätter 20 elektriker och utgår från Äl-
vängen, men med uppdrag i hela Ale och dess kranskommuner.

För två år sedan blev kinesen i Surte Köpmans Hytta. Satsningen 
på en lokal krog i det gamla brukssamhället har varit lyckosam. Fö-
retagarnas val av Christer Köpman till årets nyföretagare var lätt.

ROBOT-
KLIPPARE

ALLT TILL

TRÄDGÅRDEN

TRÄDGÅRDS-
MÖBLER

GRILL
OCH ALLT 
DÄRTILL!

7499:-BÄST I 
TEST!

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

Veckans lunchmeny hittar du 
alltid på www.kladkallaren.se

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

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

7000 kvm lågprisvaruhus
GÄSTVÄNLIG MILJÖ
BRETT SORTIMENT

LÅGA PRISER

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

FOTO
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

VINNARE WEBFAB ALE 2015

Lee Giove, My wings – med sitt företag som via kläddesign  
vill bygga relationer och ge nya vingar till utsatta barn.

Tobias Larsson, Fixa och dona – vill utveckla det sociala  
företagandet och byteshandel i Ale.

Johannes Ahlvlinder, musikinspiration – vill producera  
inspiration till företag och organisationer genom musik. 

Linnea Frederiksen, Madebynea – vill erbjuda skapande- 
kurser på nätet.

Ewa Quick, Minimal footprints – driver ett företag som  
erbjuder ekologiska varor på nätet.

Jonas Lidén, Certifierad ledare – en verksamhet som vill  
kvalitetssäkra ledarskap.

Sabani Sabahudin, Infinitiofashion.nu – nytänkande kläddesign 
med unga entreprenörer som samverkar.

Maria Torvad, Bara ekologiskt i Ale – erbjuder ekologisk  
hudvård på nätet.



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

FRAKTFRI 
HEMLEVERANS

Endast exp. avgift 195:- tillkommer

ONLINEBUTIK:
SKANSKABYGGVAROR.SE
FÖR SÄLJARE RING:
042-210 100

UTERUMSKAMPANJ
– SISTA VECKAN!

Beställ senast 
4 maj och  
vi ger dig

UPP TILL

35%
RABATT

mot ord. pris

KLÄM & KÄNN  
PÅ VÅRA PRODUKTER!

Välkommen att prata uterum
med oss i butiken. Vi

hjälper dig gärna
med tips & råd.

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

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



DAGGKÅPANS
  FOTVÅRD
Medicinsk fotvård
Diabetesfotvård.
Behandling av vårtor och svamp.
Fotvård.
Nagelvård, förhårdnader, Liktornar
Fotmassage, Nageltrång mm.
Presentkort.
Daggkåpevägen 3, Nödinge
Kerstin Ekeklint, 
Medicinsk fotvårdsspec.
Tel. 0303-22 95 61

DAGGKÅPANS

Behandling av vårtor och svamp.

Inspektion av avlopp med kamera - Högtrycksspolning - Farligt avfall  
Kärltvätt - Containerservice - Slamsugning - Sekretesspapper
Försäljning av säckställ, kärl, säckar m m. Bultgatan 8, Kungälv, 0303-24 58 60

f.d Kungälvs Transporttjänst

Din partner inom renhållning och återvinning

 

                                                                                             

  

 
  

 

Omhändertagande fotvård för alla  

www.fotalvan.se 

 

 För att dina fötter är värda det bästa 

0707-53 51 13 

 
Göteborgsvägen 94 

Älvängen 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Omhändertagande FOTVÅRD för alla 

www.fotalvan.se
Ulla Krafft 

Medicinsk Fotterapeut 

                                                                                                                                                                                        

53 51 13

Göteborgsvägen 94

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ulla KrafftUlla Krafft
 

Kungälv
Tel. 0303-940 05

N

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Svetsvägen 3, Nödinge
Tel. 0303-22 91 01

Nödinge 
Godislager

Välkommen till

Öppet:
Sön - tor 11.00 - 20.00
Fre - lör 11.00 - 21.00

0303-96 000

ALE TAXI
Ring!

för person- och
budtransporter

Ett auktoriserat taxibolag

Tel. 0303-245 770

Boka tid
Tel. 0303-33 61 20

ÄR DU RÄDD 
OM DIN BIL?
ÄR DU RÄDD 
OM DIN BIL?

Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen
Tel. 0303-74 61 60, fax 74 82 18

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Smörgåstårtor och tårtor
på beställning.

Våningstårtor till dop & bröllop.

Menyer och bufféer för alla tillfällen.

Hålanskolan, Uspastorp Nol
0303-74 50 95 • 070-57 58 703

Även STORT sortiment 
hyrfilmer till låga priser!

Dam & Herr

Tel. 0303-97 220
Tidsbeställning & Drop In

Vardagar kl 10-19
Lördag kl 10-15

Vättle
Data AB

Tel: 0303-97 190

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, kul-
lersten, makadam, för 

avhämtning eller leverans.
Telefon 0303-74 70 27, 
Kållered 031-86 77 00

www.jehander.se

SPECIALITÉT: BILRUTOR 

ALLT INOM GLAS OCH RAM

0520-65 08 51 • LILLA EDET

Vardag 10–19 • lördag 10–15 
• söndag 11-15

Ale Torg
Tel 0303–966 41

DAGGKÅPANS
  FOTVÅRD
Medicinsk fotvård
Diabetesfotvård.
Behandling av vårtor och svamp.
Fotvård.
Nagelvård, förhårdnader, Liktornar
Fotmassage, Nageltrång mm.
Presentkort.
Daggkåpevägen 3, Nödinge
Kerstin Ekeklint, 
Medicinsk fotvårdsspec.
Tel. 0303-22 95 61

ETABLERAD 1925

BIL • MC • SLÄP
INTESIVUTBILDNING

Allt för brud o brudgum
Balklänningar
Smokingar
Dopklänningar

Provning efter överensk.      Välkommen!
Ring 0520-66 13 40

Locktorp 2519 • 460 11 Nygård

Stort
sortiment!

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

KENTH IVARSSON
0303-966 00 • 0520-65 12 85

Skepplanda Tvätt
0303-33 81 63

Öppettider:
mån: 7-15 ons 7-12
Specialitet: dukar

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

Den nya generationens hund- och kattfoder

Öppet vard 8-16.30
Hästavd. har kvällsöppet tis & ons.
Smådjursavd har kvällsöppet onsd.
Tel hästveteterinär, 0303-335960
Tel smådjursveterinär, 33 59 70

ALE 
DJURKLINIK

ALE 
DJURKLINIK

ALE 
DJURKLINIK

Ale
Containertransport AB

Uthyrning av containrar,
transporter, renhållnings-

entreprenörer, avfallshantering

031-98 00 04

Husbilar
Husvagnar
Släpkärror

Á la carte och färdiga 
paketresor till Tunisien, 

Kina och Malta

Tel 031-979990
www.newairtravel.se

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Göteborgsvägen 94, Älvängen 
Telefon 0303-74 99 81

www.alepromotion.com

Se årets nyheter i vår nya 

utställningslokal!

www.lillaedetsbuss.se  0520-65 75 00

Researrangemang & Beställningsresor
- Hela Europa är vårt arbetsfält

Behov av personal?
Ring till 

Bemannus Personalpartner AB
Tel. 0303-96430

www.bemannus.se

TS Mureri
Tobias Sigestrand

Antika kakelugnar,
öppna spisar, spiskassetter, 
skorstenstätning, keramisk 

tätning, diverse murningsarbeten

Box 2027, 463 25 Lilla Edet
Tel: 0520-661307 Mobil: 0709-843940

www.tsmureri.com

JC Gravyr & Tryck AB
Fasadskyltar - Interiörskyltar med punktskrift 
Fastighetsskyltar - Namnbrickor - Plaketter 
Glasgravyr - Folietext - Dekaler - Bildekor 

Laserskärning - Märkning

0303-33 59 00 | 031-24 11 09

www.jcgt.se

Vi designar med din samverkan för
att skapa ett unikt koncept. 

44 års erfarenhet inom märkning.

Ale Torg
0303-33 67 30. Tunisienspecialisten

Smörgåstårtor och tårtor på beställning.
Våningstårtor till dop & bröllop.

Menyer och bufféer för alla tillfällen.
www.miascatering.se

Hålanskolan, Uspastorp Nol • 0303-74 50 95 • 070-57 58 703

0303-74 22 92

0736-26 19 29

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av ekonomitjänster 
för små och medelstora 
företag, föreningar samt 

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

Postadress: Box 618, 442 17 Kungälv
Tel 0303-186 10 Fax: 0303-151 29

Husbilar
Husvagnar

ALVHEM • 0303-33 64 80
www.bengtshusvagnar.se

Välkomna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

Välkomna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

TS Mureri AB
• Murning Skorstenar, Kakelugnar
• Öppna spisar
• Spiskassetter, Kaminer
• Tätning rökkanaler, Syrafasta rör
• Inspektion med TV-kamera
• Diverse murningsarbeten

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.se

Nödinge SK Fotboll Kansli: 0303-22 98 83
nskfotboll@hotmail.se  www.laget.se/nskfotboll

STURES 
SPISAR AB

0730-64 89 00 
Lunnavägen 6, Alafors 

E-post: lars@sturesspisar.se 
www.sturesspisar.se

www.ale.nu 

Telefon: Taxi 0520-45 90 00 
Buss 0520-65 75 00 Ring för 

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

Vi är ett Buss-, Taxi- och Bud-
företag som med bästa per-
sonliga service kör stora och 
små sällskap, dit Ni önskar

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

ALE
DJURKLINIK

ALE
DJURKLINIK

Häst   0303-33 59 60
Smådjur  0303-33 59 70

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

www.aledjurklinik.se Norra kilandavägen 22, 449 34 NÖDINGE

Vi säljer
Hund- och 
kattfoder

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

Nödinge SK Fotboll     Kansli: 0303-22 98 83
 E-post: nskfotboll@telia.com   Hemsida: www.laget.se/nskfotboll

Nödinge SK Fotboll 
önskar medlemmar, 

ledare, sponsorer och 
supportrar en

trevlig 
sommar

Ale Skomakeri & NyckelserviceDAGGKÅPANS
  FOTVÅRD
Medicinsk fotvård
Diabetesfotvård.
Behandling av vårtor och svamp.
Fotvård.
Nagelvård, förhårdnader, Liktornar
Fotmassage, Nageltrång mm.
Presentkort.
Daggkåpevägen 3, Nödinge
Kerstin Ekeklint, 
Medicinsk fotvårdsspec.
Tel. 0303-22 95 61

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

KENTH IVARSSON
0303-966 00 • 0520-65 12 85

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

ALE
DJURKLINIK

Häst 0303-33 59 60
Smådjur  0303-33 59 70

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

www.aledjurklinik.se
Norra kilandavägen 22, 449 34 NÖDINGE

Det är vi bra på.

Smörgåstårtor och tårtor på beställning.
Våningstårtor till dop & bröllop.

Menyer och bufféer för alla tillfällen.
www.miascatering.se

Hålanskolan, Uspastorp Nol • 0303-74 50 95 • 070-57 58 703

0303-74 22 92

0736-26 19 29

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av ekonomitjänster 
för små och medelstora 
företag, föreningar samt 

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

Postadress: Box 618, 442 17 Kungälv
Tel 0303-186 10 Fax: 0303-151 29

Husbilar
Husvagnar

ALVHEM • 0303-33 64 80
www.bengtshusvagnar.se

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

Finns vid Nödinge 
vårdcentral. 
Gör även hembesök!
Tar emot friskvårdskuponger

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

STURES 
SPISAR AB

0303-74 98 98, 0730-64 89 00 
Lunnavägen 6, Alafors 

E-post: lars@sturesspisar.se 
www.sturesspisar.se

Utgår även ifrån Ale kommun

Ronald Sandgren
0702-69 14 83
031-87 05 90

PER MAXE BYGGNADS AB
Nybyggnad, om- och tllbyggnad, 

ROT-arbete

Tel 0706 - 51 84 86
Fax 0303 - 964 78

E-post info@permaxe.se

www.permaxe.se

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen

Tel. 0303-74 61 60, fax 74 82 18

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

www.ale.nu 

Lunchservering 
& catering

Öppet 7:30-14:00
Frukost 7.30-10.00 mån-fre

Alevägen 47 (Tudor) 449 44 Nol

www.evasmatgladje.se
0303-33 29 77

Telefon: Taxi 0520-45 90 00 
Buss 0520-65 75 00 Ring för 

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

Vi är ett Buss-, Taxi- och Bud-
företag som med bästa per-
sonliga service kör stora och 
små sällskap, dit Ni önskar

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

Vi säljer
Hund- och kattfoder

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

Välkommen att
 höra av Er

076-279 22 12
072-304 30 13

Elinstallationer

SalesOnNet
“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com

Polpulära IT-kurser för seniorer
- Grupper om endast 3-5 personer
- Nya datorer och system
- Grund- och fortsättningskurser
- Köp din nya utb.dator DEMOrabatt
- 5x2 tim, 950:-/kurs
I samarbete med SPF och PRO

031-98 06 50

0322-83100

Gilla oss på
Facebook

Gilla oss på
Facebook

www.sollebrunnsmobelaffar.se
0322-400 14 

Gästgivaregatan 8, Sollebrunn

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

VILL DU SPELA FOTBOLL MED OSS
kom upp till Vimmervi IP

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

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

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

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

NÖDINGE– SÅ KLART

Landslagets Fotbollsskola på Vimmervi IP
V26 måndag till torsdag 09:00 – 15:00

*några få platser kvar*
Mer information och anmälan på vår hemsida

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

01 Fredag
08:00 NSK P08 spelar Tuvecupen på Tuve IP
11:30 NSK P02 möter Torslanda IK på Torslandavallen 
13:40 NSK P06 spelar Tuvecupen på Tuve IP
02 Lördag
10:00  NSK P05 Vit möter Hermansby IF Gul borta
10:00  NSK F05/06 Blå möter Kungälv FF Vit på Klövervallen
11:00  NSK F05/06 Vit möter Kungälv FF Grön på Klövervallen
11:00  NSK P05 Blå möter Hermansby IF Svart borta
12:00  NSK P03 möter Kärra KIF – på Klarebergsvallen
03 Söndag
10:30  NSK P06 spelar sammandrag Aleserien på Stora höga arena
13:00  NSK F03/04 möter Kungälvs FF på Vimmervi
13:00  NSK P04 möter Surte Bohus UF på Vimmervi
14:15  NSK P04 möter Qviding FIF på Vimmervi
16:00  NSK A-lag möter Lundby IF 06 på Vimmervi
16:00  NSK P01 möter IK Kongahälla på  Kongevi IP

NÖDINGE– SÅ KLART



Nol IK och Ahlafors IF 
samarbetar på ungdomssi-

dan. Laget för P02 består av 
spelare från båda klubbarna, 

medan P03 är ett renodlat 
AIF-lag. Totalt handlar det 
om 35 spelare som tränar 
tillsammans. I helgen var det 
träningsläger på Sjövallen.

– Det är mest för att 
stärka gemenskapen och ha 
kul. Vi har gjort samma sak 
i Dammekärr. Det är upp-
skattat och många föräldrar 
är delaktiga. Det är ett so-

cialt träningsläger, förklarar 
Fredrik Holm.

I vinter har de satsat ex-
tra på konditionsträning och 
målet är Lilla Göteborgs-
varvet den 24 maj. För att 
krydda den måttligt roliga 
träningsformen tog ledarna 
initiativ till att söka sponso-
rer.

– Som sponsor betalar 
man en slant för varje kille 
som fullföljer varvet. Av in-
täkterna går hälften till Vak-
na och hälften till laget. Det 
är killarna själva som bestämt 
att Vakna skulle få pengarna. 
Det är säkert av flera skäl. 
Vi pratar mycket om Vakna 
eftersom vi bär deras logga 
på våra matchtröjor och se-
dan är de i den åldern där 
det börjar pratas om droger 
i skolan och på fritiden. Vak-
nas arbete är betydelsefullt 
och det här är vårt sätt att 
betala tillbaka, säger Niklas 
Zetterlund.

Nu har säsongens första 
matcher spelats, men något 

tävlingsfokus har ledarna 
inte för lagen.

– Det kommer först vid 15 
år, fast det är ingen hemlig-
het att fotboll går ut på att 
göra fler mål än motståndar-
na. Killarna vill alltid vinna 
de matcher vi spelar, men vi 
byter inga spelare för att vi 

måste vinna, avslutar Hen-
rik Berndtsson.

Matchen mot drogerna 
spelas året om och den visar 
Nol/Ahlafors att man defini-
tivt vill vinna.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Nol fortfarande obesgrat i femman

Jämn match mellan Stenkullen och Nol. Raied Juma svarade ånyo för en felfri insats i Nols mitt-
försvar, där han och Anders Isaksson är svårflörtade. 

STENKULLEN. Nol är 
fortfarande obesegrat i 
division fem och har nu 
22 raka seriematcher 
utan förlust.

Laget kryssade i den 
svåra bortamatchen 
mot Stenkullen.

– Aldrig roligt att 
tappa när man leder, 
men totalt sett rättvist, 
säger Noltränaren, Peter 
Karlsson.

Det var svåra förhållanden 
i lördags. Ett snabbt konst-
gräs i kombination med stark 
blåst gjorde att skönliret ute-
blev. Det blev istället ett fy-
siskt ställningskrig. 

– Stenkullen har lite mer 
boll än vi, men de skapade 
väldigt få målchanser. Raied 
Juma och Anders Isaksson 
släppte inte till mycket. Istäl-
let var det nog vi som svara-
de för de hetaste framstötar-
na, analyserar Karlsson som 
fick se Bojan Illic ge Nol 
ledning i den tio minuter in 
på andra halvlek.

Med kvarten kvar kvitte-
rade gästerna på ett mäktigt 
distansskott, rakt upp i krys-
set.

– Det var en pärla och det 
var egentligen deras enda 
chans att hota. De hade ock-
så ett skott i ribban, men för-
svarslinjen tog de sig sällan 
igenom, menar Karlsson.

Matchen mot Stenkullen 
var Nols tredje i division fem 
och utdelningen på sju po-

äng är över förväntan. Laget 
är fortfarande obesegrat.

– Ändå grämer jag mig 
för att vi inte har nio... Jag 
tycker vi har visat att vi hål-
ler god klass. Det är ett stort 
steg, inte tal om annat, men 
killarna fortsätter utvecklas. 
Inställningen till varje match 
har varit lite som inför en 
cupmatch och jag tror det är 
därför vi är svårslagna. Det 
gäller att behålla den här 
känslan nu och gå in 110 i 
varje ny batalj, avslutar Peter 
Karlsson.

På onsdag blir det ett kärt 
återseende av Marieholm 
på Nolängen. Senast lagen 
möttes var i kvalet till divi-
sion fem för två år sedan. Då 
räckte nolarna inte till.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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NUMMER 16         VECKA 18| 21SPORT

Div 5 A Göteborg
Stenkullen – Nol IK 1-1 (0-0)

FOTBOLL

FRÖLUNDA. Mötet 
mellan Frölunda och 
Ahlafors IF på Ruddalen 
slutade mållöst.

Hemmalaget var när-
mast segern, men AIF 
fick en pinne för hårt 
slit.

– När vi summerar 
säsongen kan den po-
ängen vara väldigt bety-
delsefull, säger tränaren 
Michel Berndtsson-Gon-
zales.

Ahlafors IF har drabbats av 
ljumskproblem. Sedan länge 
är mittfältaren Edwin Pear-
son borta på grund av en 
ond ljumske, av samma skäl 
kunde anfallaren Moha Ra-
zek inte medverka mot Frö-

lunda och i slutet av första 
halvlek fick även mittbacken 
Markus Hedberg kliva av 
med smärtor i ljumsken.

– Vi får titta på det här. 
Det känns inte bra, men kan 
också vara rena tillfällighet-
er. Jag vet inte om konstgrä-
set spelar in, men det tränar 
ju alla lag på idag, menar 
Gonzales.

I Mohas frånvaro flyttade 
Jonathan Lindström upp i 
anfallet och mittfältet kryd-
dades istället med Shkar 
Nawzed.

– ”Jonte” gör på nytt en 
stark arbetsinsats, men vi 
förlorar djupledsspelet när 
varken Moha eller Peter 
Antonsson är med. När vi 
möter ett lag som Frölun-
da är tanken att ställa om 
snabbt, men det blev svårt 
när deras bollinnehav var så 
stort. Istället för att kontra 

direkt ville vi gärna hålla i 
bollen en stund. Det tar på 
krafterna att bara jaga, sam-
tidigt hade vi svårt för att 
hota dem i det uppställda 
spelet, säger Gonzales.

Om första halvlek var job-
big för de gulsvarta var det 
ingenting i jämförelse med 
vad som väntade efter paus. 
Frölunda pressade sina gäs-
ter stenhårt.

Höll rent
– Alla väntade på att de skulle 
ta ledningen, men Andreas 
Skånberg svarade för någ-
ra bra räddningar, Tobias 
Bratt och Henrik Anders-
son höll rent i mittförsvaret. 
När kvarten återstod avtog 
pressen och vi tilläts att flyt-
ta fram våra positioner. Jag 
vet inte vad som hände, men 
plötsligt var det vi som ska-
pade chanserna och i match-

ens slutskede är Sebastian 
Hollstein fri med målvakten. 
Räddningen är magnifik och 
det hade varit för bra om vi 
tagit med oss samtliga po-
äng, säger Gonzales som när 
matchen summerades var 
nöjd med resultatet.

På onsdag kommer Älvs-
borg på besök till Sjövallen 
och Svenska Stenhus Arena. 
Göteborgarna är obesegrade 
och spelade på lördagen oav-
gjort hemma mot Skoftebyn.

– Vi har sagt att vi vill 
vara ett spelförande lag i år, 
men det måste kombineras 
med hårt arbete. Skönlir 
och grisfotboll är ingen lätt 
kombination fast det är pre-
cis vad som krävs, avslutar en 
optimistisk Michel Berndts-
son-Gonzales.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Framgångar för Edet TaekWon-Do
Fem tävlande och coacher från Edet TaekWon-Do åkte till 
Malmö TaekWon-Do Championship 28/3 2015. Resulta-
tet blev silver och brons på damsidan både i sparring och 
tul ”mönster”.

AIF knep en pinne mot Frölunda

Div 3 nordvästra Götaland
Frölunda – Ahlafors IF 0-0

FOTBOLL

Michel Berndtsson-Gonzales, årsfärsk tränare i Ahlafors IF, har 
fått en del att fundera över efter seriens två inledande omgång-
ar. 
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ALAFORS. Nol/Ahlafors IF:s P02-03 springer inte 
bara för sin egen skull.

När Lilla Göteborgsvarvet ska avverkas söker de 
sponsorer som är med i kampen mot droger.

– Hälften av pengarna som vi får in går till laget 
och hälften till Vakna, säger Fredrik Holm, en av 
sex ledare.

Springer för Vakna!

Nol/Ahlafors trupp för pojkar 02-03 siktar i år på att springa Lilla Göteborgsvarvet, 2,4 km, till 
förmån för sig själva och Vakna!
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ALVHEM. En repris på 
fjolårets succé.

Så är det tänkt när 
Ale GK åter bjuder in till 
kändisgolf.

Fredagen den 8 
maj kommer ett antal 
idrottscelebriteter att 
dyka upp på Kungsgår-
den.

Förra årets tävling gav mers-
mak och när herrar Stig 
Fredriksson, landslagsman 
och UEFA-cupvinnare med 
IFK Göteborg på meritlis-
tan, tillsammans med den 

tidigare landslagsbrottaren, 
Christer Gulldén, erbjöd 
sig att dra ihop en kändiselit 
fanns inget att tveka på.

– Allting sker på ideell 
basis. Vi är oerhört glada att 
kunna få till en kändisgolf i 
år också. Det fyller dubb-
la syften. Det är ett roligt 
arrangemang för våra med-
lemmar och dessutom ges vi 
möjlighet att marknadsföra 
Ale GK:s fantastiska anlägg-
ning på bred front, säger 
klubbens ordförande Merja 
Forsäng.

Tävlingen är öppen för 
alla och det är först till kvarn 

som gäller. Det blir åtmins-
tone 18 bollar á fyra spelare 
i varje.

– Det blir bästboll vil-
ket innebär att de två bästa 
resultaten i bollen räknas 
på varje hål, säger Lisbeth 
Karlberg som ingår i ar-
rangörsgruppen.

Shotgunstart är utlyst 
vilken föregås av gemensam 
lunch och information. Efter 
avslutad tävling väntar pris-
utdelning.

– Vi hoppas att väderleken 
är med oss. Banan är i myck-
et god kondition, fantastiskt 
fin för årstiden, säger Merja 

Forsäng.
Anmälan till kändisgol-

fen stänger den 5 maj. Av 
de idrottsprofiler som lovat 
att komma till Alvhem kan 
nämnas de gamla blågula 
hjältarna i fotboll; Thomas 
Wernerson, Kenneth An-
dersson, Benno Magnus-
son, Björn Nordqvist 
och den tidigare landslags-

spelaren i bordtennis Ulf 
Bengtsson.

Slutligen kan nämnas att 
nu på fredag avgörs Kungs-
slaget på Ale GK, en täv-
ling som brukar locka cirka 
hundra deltagare.

JONAS ANDERSSON

Kändisgolf på 
Kungsgården

Merja Forsäng, Lennart Johansson och Lisbeth Karlberg håller i 
trådarna för kändisgolfen på Kungsgården.

Den förre landslagsbrottaren 
Christer Gulldén är med i ar-
betet att locka kändisar till 
tävlingen på Ale GK fredagen 
den 8 maj.

– Fjolårets succé upprepas

Div 1 N Götaland

LÖRDAG 2 MAJ 
KL 15.00
SBTK vs  

MARIESTADS BOIS FF

DAMFOTBOLL
PÅ FORSVALLEN

Matchvärd:

BOHUS. Tränare Jonny 
Samuelsson och Surte 
BK går skilda vägar.

Jakten på en efter-
trädare pågår intensivt, 
men är än så länge 
resultatlös.

Nu har Olle Hultqvist 
och Anton Lööf skrivit 
på för seriekonkurren-
ten Frillesås.
Jonny Samuelsson börja-
de som assisterande tränare 
till Johan Ekängen, men 

när han tvingades flytta till 
Karlstad mitt under säsong-
en 2013-14, blev det till att 
ta huvudansvaret. Säsongen 
som gick var Jonnys första 
där han styrde från början till 
slut. Det blev dessvärre ett 
skadefyllt år och den breda 
truppen kom till användning. 
Resultaten uteblev dock, men 
Jonny lyckades övertala den 
tidigare skyttekungen Las-
se Karlsson till en come-
back vid årsskiftet. Det blev 
vändningen för Surte. Lasse 

gick inte mållös från en enda 
match och bidrog starkt till 
att laget kunde kvala sig kvar 
i allsvenskan. Säsongen tog 
hårt på krafterna hos såväl 
tränare som spelare. Jonny 
bad om betänketid och tog 
senare beslut om att inte för-
nya kontraktet.

– Det är ingen dramatik 
i beslutet. Jag är sliten och 
känner att det är svårt att 
kombinera ett civilt heltids-
jobb med ett tränaruppdrag 
på den här nivån. Det är möj-
ligt att jag tänkt annorlunda 
om resultaten gått vår väg, 
samtidigt är vi aldrig nära att 
åka ur. Förväntningarna var 
kanske aningen för stora. Det 
tar tid att spela ihop ett helt 
nytt lag. Det inser inte alla, 
svarar Jonny Samuelsson.

Lämnar sina uppdrag
Sedan dess har klubbens 
sportchef Jimmy Björk letat 
ny tränare, men gav i veckan 
som gick upp. Han lämnar 
också sina uppdrag i klubben. 
Nu är det istället ordförande, 
Calle Ahlgren, som sköter 
rekryteringen.

– Det är väldigt tråkigt att 
det har blivit så här. Jag för-
står att spelarna är oroliga, 
men det är inte lätt att hitta 
en kompetent tränare till en 
klubb som Surte. Vi har fina 

förutsättningar med bandy-
hall, men ingen ekonomi att 
betala ledare och spelare som 
andra klubbar gör. Nu har vi 
ett bra namn på gång och det 
återstår bara detaljer innan vi 
kan presentera honom, säger 
Calle.

Olle Hultqvist som kom 
till Surte när Gais lade ner 
sin bandyverksamhet i fjol. 
Sejouren hos Vildkatterna 
blev bara ettårig. När kom-
pisen Erik Claesson kritat 
på för Frillesås valde Olle att 
göra samma sak. Hos hallän-
ningarna finns sedan tidigare 
också kompisen Calle Jo-
hansson.

– Jag har haft en bra tid i 
Surte. Det är ett härligt gäng, 
men mina band till både Calle 
och Erik är starkare. Dessut-
om ser det ut som att Frillesås 
som klubb har större ambitio-
ner. Det blir ett riktigt bra lag 
till nästa år och det är ingen 
hemlighet att man gärna spe-
lar där det finns störst chans 
att vinna. Jag kan bara tacka 
alla i Surte och önska dem 
lycka till, säger Olle Hultqvist 
till lokaltidningen.

Har tränarcirkusen 
påverkat ditt beslut?

– Hade klubben haft klart 
med en bra tränare tidigt så 
hade beslutet varit svårare 
att ta. Förutsättningarna för 
att spela bandy är fantastiska 
i Surte med hallen, men nu 
känns allt så osäkert. Jag kän-
de inte att jag kunde vänta. 
Frillesås ville ha besked.

Anton Lööf, en av årets 
bästa försvarsspelare i Sur-
te den gångna säsongen, gör 
Olle Hultqvist sällskap till 
Frillesås BK.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Jonny Samuelsson fortsätter inte som tränare för Surte BK och 
nu lämnar också två tongivande spelare. Olle Hultqvist och 
Anton Lööf har kritat på för seriekonkurrenten Frillesås BK.

– Olle Hultqvist och Anton Lööf klara för Frillesås
Surte BK utan tränare

HERR
Lödöse/Nygård IK-

Hjärtum
Lördag 2/5 

kl 15.00 
på Tingevi

Vid tisdagens partävling 
i Alvhem deltog åtta par. 
Medel var 84 poäng och 
följande par placerade sig 
över medel:
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson             101
2. Torsten Johansson/Ronny Andersson  99
3. Marie-Louise Björklund/ 
   Karl-Eric Nilsson                                93

BRIDGE



FOTBOLL
DM sextondelsfinal
Skepplanda – Vara 1-3 (0-1)
Mål SBTK: Jonathan Westlund.

Division 3 nordvästra Götaland
Frölunda – Ahlafors IF 0-0
Matchens kurrar AIF: Sebastian Hollstein 
3, Johan Elving 2, Andreas Skånberg 1. 

Division 4 Västergötland N
Göta BK– Edsvära-Norra Vånga 0-1

Division 4 Västergötland södra
Skepplanda BTK – Gerdsken 0-1 (0-0)
Matchens kurrar SBTK: Oscar Frii 3, Patric 
Skånberg 2, Alexander Andersson 1.

Division 5 A Göteborg
Stenkullen – Nol IK 1-1 (0-0)
Mål: Bojan Illic. Matchens kurrar: Simon 
Enyck 3, Raied Juma 2, Anders Isaksson 1.

Gårda BK 3  8 9
Nol IK 3  4 7
Mossens BK 3  4 6
IK Zenith 3  1 6
FC Komarken 3  1 6
Stenkullen GoIK 3  1 4
IF Warta 3 -2 4
United Africa FC 3 -1 3
Utbynäs SK 3 -2 3
Olskrokens IF 3 -4 3
Marieholm BoIK 3 -3 1
Bergsjö IF 3 -7 0

Division 6 Trollhättan
Trollhättans IF – Lödöse/Nygård 1-3 
(0-1)
Mål LNIK: Emil Andersson 2, Felix 
Johansson. 

Division 6D Göteborg 
Älvängens IK – Nödinge SK
Mål: Rasmus Eriksson 2, Niklas Ahlbom, 
Felix Rudin, Oscar Gärdéus, Peter Eriks-
son. Matchens kurrar: Niklas Ahlbom 3, 
Niklas Pålsheden 2, Tim Webster 1. Mål 
NSK: Aleksandar Kovacevic. Matchens 
kurrar NSK: Shpejtim Sefedini 3, Oden 
Cardell 2, Trimor Huskaj 1.

Neutrala IF 3  19 9
Älvängens IK 3  10 9
Finlandia-Pallo 3    6 9
Hälsö BK 3  11 6
Nödnge SK 3   3 6
IF Vardar/Makedonja 3   2 6
Bosna IF 3  -6 0
Hermansby 3  -1 3
Fotö GOIF 3  -4 3
Backa BK 3 -11 3
Backatorp IF 3  -6 0
Lundby IF 3 -23 0

Division 7A Göteborg
Gothenburg Celtic – Surte IS 2-3 (1-1)
Mål SIS: Erik Borg 2, Ömer Yapisan. 

Division 1 norra Götaland damer
Mossen – Skepplanda BTK 4-0 (2-0) 

Division 2 Västergötland S, dam
Lödöse/Nygård – Alingsås KIK 2-4 
(2-0)
Mål LNIK: Wilma Karlsson, Matilda 
Johansson.

Junior klass 2B Göteborg
Mölnlycke IF – Nol/Ahlafors 1-4
Mål: Vlada Ilic 2, Leith Al Debes, Alan 
Sousa Da Silva.
Matchens kurrar: Filip Larsson 3, Vlada 
Ilic 2, Manuel Storck 1. 

Division 3 Göteborg damer
Ahlafors/Älvängen – Sävedalen 2-1
Mål AIF/ÄIK: Linnea Rautio, Tove 
Saaranen. Matchens kurrar: Elin Rautio 3, 
Tove Saaranen 2, Tesa Enyck 1.

ÄIK:s tredje raka
– Och i derbyt visade ”Erra” att han fortfarande kan
ÄLVÄNGEN. Älvängens 
IK och Nödinge SK var 
båda obesegrade inför 
årets första derby.

Nu är det bara ÄIK 
som har förlustnollan 
intakt.

Hemmalaget hade en 
rolig dag på konstgräset 
med många pigga ben.

Älvängens IK har med tre 
raka segrar i inledningen 
av division 6 D Göteborg 
fått sin bästa seriestart på 
15 år. Trots fem spelare på 
skadelistan kunde laget bju-
da på målfest i derbyt mot 
Nödinge i lördags. Niklas 
Ahlbom gav hemmalaget 
ledningen efter en kvart, 
men NSK kvitterade genom 
Aleksandar Kovacevic ef-
ter ett misstag i försvaret. 
ÄIK återtog initiativet när 
Markus Ahlbom fälldes 
och domaren pekade på 
straffpunkten. Felix Rudin 
gjorde inget misstag. Målet 
gav energi och självförtro-
ende. Älvängen kom runt på 
kanterna, löpte mycket och 
släppte bollen i rätt tid. Nik-
las Ahlbom serverade Ras-
mus Eriksson öppet mål 
och 3-1. Oscar Gärdéus 
nickade in fyran och Rasmus 
Eriksson tog vara på ett mål-
vaktsmisstag när femte målet 

placerades in.
– Vi avslutar första halv-

lek magnifikt. Killarna har 
verkligen lyft sig i år och 
stundtals spelar vi en riktigt 
bra fotboll. Nu gäller det att 
hålla i detta. Förra året tog 
vi elva poäng på våren, nu 
har vi redan nio. Med tanke 
på det ser det väldigt bra ut, 
säger tränare Peter ”Erra” 
Eriksson som fick hoppa in 
de sista tjugo minuterna.

– Det är absolut inte min 
avsikt, men idag när vi har 
fem ordinarie borta blir det 
tunt och då känns det bra att 
kunna hjälpa till.

46-åringen kan än
46-åringen visade att han 
håller än. Frisparken strax 
utanför straffområdet vägra-
de han lämna ifrån sig. Med 
en sträckt vrist punkterade 
han tillställningen och satte 
slutresultatet till 6-1.

– Vi orkade inte fortsätta 
med samma intensitet i an-
dra halvlek. Inte så konstigt 
heller med tanke på att vi 
ledde så stort. Jag är oerhört 
nöjd med vad vi presterade 
idag och vad vi har gjort hit-
tills.

Nödinge SK hade en tung 
dag på Älvevis konstgräs.

– Det var inte vår dag. Vi 
gjorde många individuella 
misstag och bjöd på tre av 
målen. Vi har börjat bygga 
ett helt nytt lag med många 
unga killar. Vi får acceptera 
att det ser ut så här ibland. 

Det här var bara en av årets 
alla matcher. Vi kommer 
tillbaka. Tyvärr har vi inte 
kunnat träna ute än, utan 
har bara kört inne i hallen. 
Det har påverkat oss, säger 
NSK:s assisterande tränare, 
Alen Grozdanic.

För Nödinges del väntar 
nu tabelljumbon Lundby 
hemma på Vimmervi på sön-
dag och för Älvängens del är 
det bortamatch mot Backa 
som gäller.

Fler bilder på alekuriren.se-
PER-ANDERS

KLÖVERSJÖ

”Gubben” kan än. Peter ”Erra” Erikson, 46, hoppade in i ett skadedrabbat ÄIK och sköt ett fris-
parksmål värt namnet. 

Niklas Ahlbom gratulerar Rasmus Eriksson till ett av hans två 
mål i derbyt mot Nödinge. 

Div 6 D Göteborg
Älvängens IK – Nödinge SK 6-1 (5-1)

FOTBOLL

Inga poäng på Forsvallen
SKEPPLANDA. Skepp-
landa hade ett klart 
övertag på Gerdsken i 
den första halvleken.

Dessvärre gav det 
ingen utdelning, varken 
då eller senare.

Gästerna tog över ef-
ter paus och förvaltade 
en av få målchanser.

Alingsåslaget tillhör de för-
väntade topplagen i årets tuf-
fa division 4 Västergötland 
södra. I den första halvleken 
på Forsvallen såg det dock 
ut att vara Skepplanda som 
gjorde anspråk på serieseger. 
Gerdsken fick väldigt sällan 
låna bollen och det konstruk-
tiva anfallsspelet var det bara 
hemmalaget som stod för.

– Vi gör en riktigt bra för-
sta halva på matchen, men 
vi hade behövt få utdelning. 
Det fanns några lägen som 
kunde resulterat och då kan-
ske Gerdsken blivit stressade, 
funderade SBTK-tränaren 
Jonas Andersson efteråt.

Det var en korrekt ana-
lys. Under den andra halv-
an är det Gerdsken för hela 

slanten. De går segrande ur 
duellerna och vinner andra-
bollarna. En kvart in på halv-
leken sköt Elvir Ramadani 
0-1 med ett otagbart pressat 
markskott.

Publiken hoppades på en 

gulsvart slutforscering, men 
denna uteblev. Gerdsken 
spelade av matchen och 
förutom vid ett tillfälle när 
pigge Patric Skånberg kom 
runt på kanten blev det inga 
konkreta kvitteringschanser.

– Det är aldrig roligt att 
förlora, men det är inte mot 
Gerdsken vi ska ta våra po-
äng. Vi står upp bra och släp-
per trots allt bara in en boll, 
ansåg matchens gulsvarta li-
rare, mittbacken Oscar Frii.

Nu väntar Dardania bor-
ta på självaste första maj. En 
rejäl arbetsinsats är väl det 
minsta man kan begära på 
denna högtidsdag...

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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FOTBOLL I ALE

Ons 29 april kl 19.00
Sjövallen
Ahlafors – Älvsborg

Ons 29 april kl 19.00
Elon Arena
Nol – Marieholm

Lör 2 maj kl 15.00
Forsvallen
SBTK dam – Mariestad

Sön 3 maj kl 16.00
Vimmervi
Nödinge – Lundby

Jonathan Westlund och övriga SBTK-are stred tappert i hemmamötet med Gerdskens BK, men någon poäng blev det inte. 
Gästerna vann med matchens enda mål.

Div 4 Västergötland södra
Skepplanda BTK – Gerdsken 0-1 (0-0)

FOTBOLL



NÖDINGE. Ibland hän-
der det att även de mest 
klassiska originalen 
bleknar.

Kulturskolans musikal 
Olivia Twist bidrar till 
ett sådant tillfälle.

Det var glädje, energi 
och allvar på samma 
gång.

Charles Dickens världsbe-
römda verk Oliver Twist har 
hyllats både som roman, film 
och musikal. Kulturskolan 
i Ale valde att göra en egen 
version av originalet, där 
till exempel huvudpersonen 
Oliver istället blev Olivia 
som spelas av 12-åriga Ebba 
Olsson. Hennes rollpresta-
tion är bara en av många im-
ponerande insatser. Faktum 
är att regissör Eva Malm-
gren Bergkwist lyckats få 
alla att känna sig bekväma på 
scen. Här syns ingen nervo-
sitet eller scenskräck.

– De älskar att stå på scen 
och har varit fantastiska att 
jobba med. Deras seriösa in-
ställning och stora ambition 
gjorde också att vi kunde få 
med Iwar Bergkwist från 
Göteborgsoperan, berättar 
Eva.

Öppningsscenen med 
sången ”Mat underbar mat” 
är magnifik och imponeran-
de. 45 av de 55 skådespelar-
na är inne på scen samtidigt. 
Det är mäktigt och sätter ni-
vån för hela föreställningen. 
Logistiken är smart uträk-
nad och stundtals används 
även gångarna till publikens 
läktare. En smittsam energi 
sprids till åskådarna. Kul-
turskolans uppsättning av 
Olivia Twist har medfört ett 
brett åldersspann i ensem-
blen. Här finns nästan alla 
åldrar representerade från 
7-67 år och alla agerar som 
om de aldrig gjort annat. 

– Det är fantastiskt roligt 
att blanda åldrar som vi gör. 
Att barnen får möta vuxna på 
lika villkor tror jag stärker 
dem och får dem att växa. 
Utmaningen på amatörnivå 
är att lösa repetitionerna. De 
som jobbar kan inte komma 
ifrån förrän sent och de unga 
behöver komma hem för att 
lägga sig i tid. På något sätt 
hittar man lösningar, säger 
Eva som har all anledning att 
vara nöjd med resultatet.

Stolta
– Jag tror jag kan tala för alla 
årets medverkande när jag 
säger att vi är mycket stolta 
och glada över vår musikal.

På den punkten är det 
inte svårt att skriva under. 

Sången, musiken, ljudet, lju-
set och arrangemanget som 
helhet håller högsta klass. 
Kulturskolans elever är med 
i nästan alla delar. Liveban-
det med musiklärare Martin 
Ekstrand, Finn Sörensen 
och Martin Ekestig Fer-
nandez har sällskap av tre 
trumelever – Marcus Mo-
lin, Mikaela Westerholm 
och Vidar Petersson. Med 
levande musik lyfter före-
ställningen. Ett annat inslag 
som gör Kulturskolans Oli-
via Twist till något extra är 
den filmade delen som av-
slutar första akten. Mediae-
lever har gjort en trovärdig 
inspelning vid Ahlafors fa-
briker och redigeringen är 
mästerlig.

Oliver Twists handling 
om det föräldralösa barnets 
utsatthet och kamp mot de 
onda krafterna, där det också 
finns en hel del kärlek är inte 
på något sätt inaktuell och 
att skolföreställningarna spe-

lades för fulla hus känns bra.
PER-ANDERS

KLÖVERSJÖ

Olivia Twist får 
originalet att blekna

Kulturskolans ensemble är på 55 personer i åldrarna 7-67 år. Imponerande!

En av föreställningens stora behållningar är självklart Iwar Bergkwist som lånats in från Göte-
borgsoperan.

En nyvaken Olivia. Ebba Olsson är på scen mer eller mindre 
hela tiden.Emelie Kastberg.Det sparas inte på krutet i föreställningen Olivia Twist.

– Kulturskolans uppsättning av klassikern är mästerlig
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ALAFORS. På torsdag är 
det valborgsmässoaf-
ton.

Traditionsenligt firan-
de blir det i Furulunds-
parken.

– Vi hoppas på en fin 
vårkväll, säger Ahlafors 
IF:s eldsjäl Gittan Otter.

Det blir femte året som 
Ahlafors IF hälsar välkom-
men till valborgsfirande i 
Furulundsparken, som för 
övrigt utgör säsongspremiär 
i den idylliska folkparken.

– Vi har satsat lite extra 
i år, exempelvis engagerat 
trubaduren Björn Nilsson 
som kommer att underhålla i 
puben. Han är otroligt duk-

tig och kommer säkert locka 
en hel del folk, säger Gittan 
Otter.

The Jocals, en ungdoms-
grupp med lokal anknytning 
underhåller innan dess, det 
blir ponnyridning, choklad-
hjul och servering.

Årets högtidstal hålls av 
Margareta Nilson, ordfö-
rande i Ale Riksteaterfören-
ing, som äntrar scenen efter 
att Bannuwakören sjungit in 
våren.

– Detta är ett arrange-
mang som vänder sig till folk 
i alla åldrar, stora som små. 
Vi hoppas på en lika mysig 
atmosfär som tidigare år, av-
slutar Gittan Otter.

JONAS ANDERSSON

KOLLANDA. Nu är det 
dags igen!

Dragspelsstämma i 
Kollanda står för dör-
ren.

Torsdag-lördag, 7-9 
maj, intar spelmän och 
husbilar Skogsvallen.

Traditionen med drag-
spelsstämma på natursköna 
Skogsvallen hålls vid liv. På 
torsdag eftermiddag kom-
mer de första entusiasterna.

– Då står husbilarna på kö. 
Det är väl enda gången som 

det är högtrafik i Kollanda, 
skrattar Ingrid Tilly i ar-
rangörskommittén.

Den officiella invigningen 
äger emellertid rum på fre-
dag. Sin vana trogen är det 
Gerhard Andersson som 
håller ett kort tal innan mu-
siken återupptas.

– Det blir scenframträ-
dande och allsång, utlovar 
Gunilla Hansson.

Redan tidig lördagsmor-
gon kan toner höras från 
besökarnas husbilar och hus-
vagnar. Festligheterna fort-
sätter under hela dagen och 

på kvällen blir det dans.
– Förhoppningsvis utom-

hus om vädret tillåter, annars 
i klubbstugan, förklarar Ing-
rid Tilly.

Dragspelsstämman brukar 
tilldra sig ett stort intresse, 
långväga gäster men även 
många alebor som kommer 
till Kollanda för att lyssna till 
stämningsfull musik.

– Serveringen är öppen 
samtliga dagar, avslutar Ing-
rid Tilly.

JONAS ANDERSSON

n Våren är på gång, och 
bland de säkra vårtecknen 
finns förstås också Larmets 
traditionella vårkonsert. 
Orkestern, som specialiserat 
sig på lättsam underhåll-
ningsmusik, repeterar för 
fullt inför konserten för att 
kunna erbjuda sin publik ett 
omväxlande och lättlyssnat 
program i Smyrnakyrkan, 
Älvängen, lördagen den 9 
maj.

Även i år har vi nöjet 
att få höra kören Lerum 
Vocalis, både med egna 
nummer och tillsammans 
med orkestern. Kören, som 
förstås hör hemma i Lerum, 
och orkestern har samarbe-
tat med vårkonserter under 
flera år. Orkesterns dirigent, 
Göran Mårtensson, påpe-
kar att kombinationen kör/
orkester är en spännande 

och nyttig utmaning, inte 
minst för orkestern som 
med sina tonstarka instru-
ment tvingas spela svagt för 
att inte överrösta kören.

Programmet är som 
vanligt varierat och sträcker 
sig från stillsam musik, som 
t.ex. Anthem ur Björn Ulva-
eus’ och Benny Anderssons 
succémusikal Chess, till 
svängig jazz och modern 
musikal. Just variationen i 
stil är ett kännetecken på 
blåsorkestrar och tillsam-
mans med kören framförs så 
stilmässigt skilda musik-
stycken som ABBA:s Money, 
Money, Money och Panis 
Angelicus (kyrkomusik av 
den franske kompositören  
César Franck). 

Konserten, som äger rum 
i Smyrnakyrkan i Älväng-
en nästa lördag, ges också 

dagen efter i Missionskyrkan 
i Lerum.

Orkestern består av för 
närvarande av 17 musiker, 
men är ännu inte fulltalig. 
Det saknas bland annat 
horn, men alla blåsinstru-
ment är intressanta. Du som 
spelar ett blåsinstrument 
och är intresserad av att 
spela svängig underhåll-
ningsmusik är välkommen 
att höra av dig.

Margareta Nilson, ordförande 
i Ale Riksteaterförening, vår-
talar när Ahlafors IF bjuder in 
till traditionsenligt valborgsfi-
rande i Furulundsparken.
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Valborgsfirande i Furulundsparken

Torsdag-lördag, 7-9 maj, stundar dragspelsstämma på Skogsvallen i Kollanda.

Dragspelsstämma 
står för dörrenVårkonsert i Älvängen

Larmet bjuder in till Vårkon-
sert i Smyrnakyrkan, Älväng-
en, lördagen den 9 maj.

STARRKÄRR. Våren är 
här!

I söndags hälsades 
den välkommen med 
sång i Starrkärrs bygde-
gård.

– Det är en fantastisk 
tid vi upplever nu, kon-
staterade programvärd 
Lennart Thorstensson.

I söndags arrangerades 
Skratta & Sjung. Den här 
gången hade Lennart Thor-
stensson sällskap av herrar 

Jan Albertsson, Alf Ivars-
son och Ingemar ”Fläsk-
homar´n” Johansson. En 
överraskning var utlovad och 
denna bestod i Glädjekören 
vars röststarka kör verkligen 
satte färg på söndagsefter-
middagen i Starrkärr. Kören 
leds på ett förtjänstfullt sätt 
av Gunilla Hansson, som 
för övrigt bjöd på medryck-
ande dragspelstoner efter 
pausfikat.

Jan Albertsson och Alf 
Ivarsson är ett strävsamt par 
som ofta dyker upp i olika 

musiksammanhang. Deras 
breda repertoar av melodier 
gick hem hos publiken, som 
också serverades en och an-
nan rolig historia. Ingemar 
”Fläskholmar´n” Johanssons 
gästspel på scenen var upp-
skattat.

Som alltid under Skratta 
& Sjung blev det allsång och 
av naturliga skäl låg tyngd-
punkten på vårvisor. Den 
vackraste av årstider är änt-
ligen här! 

JONAS ANDERSSON

Glädjekören hälsade våren välkommen i Starrkärrs bygdegård.

Vårsånger i Starrkärrs bygdegård

vs
ÄLVSBORG FF

Onsdag 29 april kl 19.00
SJÖVALLEN

SVENSKA STENHUS ARENA

AHLAFORS IF
1913 2015

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF
Division 3 NV Götaland

Matchvärd



Utsikt över Gardasjön
8 dagar i Torri del Benaco, Italien
Hotel Internazionale 
I Torri del Benaco på Gardasjöns 
östsida, är den stämningsfulla 
strandpromenaden en av dagens 
höjdpunkter vid solnedgången, 
ljusen tänds längs med kusten 
och semestergäster såväl som 
de lokala, slår sig ner på restau-
ranger och caféer för att njuta 
av den italienska sommarnat-
ten. Hotellet är beläget norr om 
gamla stans centrum. Från hotel-
lets poolområde har du en prak-
tfull 180 graders panoramautsikt 
över Gardasjön. Besök t.ex. 
nöjesparken Gardaland (22 km). 

Pris per person i dubbelrum

2.849:-
Pris utan reskod 3.149:- 

Pristillägg: 11/7-21/8: 1.300:-
6/6-10/7 och 22/8-4/9: 700:-

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

salladsbuffé
•  4 x vinsmakning och 

rundvisning på vingårdar 
samt rabatt vid köp av vin, 
grappa och olivolja

Ankomst:  Valfri t.o.m. 30/5, 6/6-
3/7, 8-15/8, 22-29/8 och 5/9-17/10, 
samt lördagar 4/7-1/8 2015.

Hotel Internazionale

1 barn 0-3 år gratis.
2 barn 4-7 år gratis.
2 barn 8-12 år ½ priset.
Max. 2 barn totalt. Barn gratis 

3 övernattningar från 1.249:-5 övernattningar från 2.049:-

Turistskatt EUR 1-2 per person/dygn.

Semester i Sachsen
6 dagar i Oberwi� enthal, Tyskland

Berghotel Ullr ���

Oberwiesenthal är den högst beläg-
na staden i Tyskland. Bo vid foten 
av berget Fichtelberg, med utsikt 
över det skogsbeklädda Erzgebirge. 
Besök t.ex. Karlsbad (31 km). 

Pris per person i dubbelrum

2.349:-
Pris utan reskod 2.649:-

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 5 x 3-rätters middag/buffé 
• Fri Wi-Fi
• Rum med balkong

Ankomst: 
Söndag t.o.m. 18/10 2015.

1 barn 0-3 år gratis.
2 barn 4-7 år gratis.
2 barn 8-14 år ½ priset.
Max. 2 extrasängar per rum.

Berghotel Ullr

Stiftsgården i Skåne

Åkersberg Hotel 
Upplev den lilla oasen Åkerbergs Hotell som ligger norr om 
Bosjökloster. Besök också Skånes Djurpark (3 km), missa heller 
inte en utflykt till den historiska universitetsstaden Lund (39 km).

Ankomst: Valfri i perioden 22/6-14/8 2015. 

Pris per person i dubbelrum

1.899:-
Pris utan reskod 2.049:-

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
•  3 x eftermiddagskaffe
• 2 x 2-rätters middag
•  1 entré till Bosjökloster
• Fri Wi-Fi

4 dagar i Höör

Åkersberg Hotel
1 barn 0-5 år gratis
1 barn 6-14 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:

Öppet hus!
Hälle Ranch i Stenungsund

Adress: Hälle 101 4495 Ödsmål
Valborgsmässoafton: kl 14.00–21.00
1 Maj: kl 10.00–15.00
entré: 100kr/person, under 15 år: gratis

Kaffe, the, kakor eller Korv med bröd och festis 

ingår • Visning av vedtillverkning • Visning 

av jordsortering • Beställ ved, jord, sågspån, 

täckbark och få 20% rabatt på redan nedsatt 

pris, tel Janne: 0730-28 65 54 • Åka häst och 

vagn 20kr/person • Hästuppvisning, valborgsritt 

kl 16.00, 1 Maj kl 10.00 • Har du häst och 

vill vara med och rida? Ring Carro: 0768-05 

11 38 • OBS! inga smällare, inga hundar! • 

Valborgsmässoelden tänds kl 19.00 • Trav, rid, 

kör och gallopbanorna öppna hela sommaren!

Varmt välkommen!

VECKA 18         NUMMER 16|26 NÖJE

SURTE. Konstutställ-
ningen Avtryck visas på 
Glasbruksmuseet med 
start på söndag.

Det är en brokig 
samling konstnärer som 
ställer ut sina verk.

Alla med olika stilar, 
medium och tekniker 
som bildkonst, textil-
konst och en installa-
tion som också ingår i 
utställningen.

Samtliga utställare har 
arbetat med konstskapande i 
många år, yrkesmässigt eller 
på fritiden och har olika 
typer av utbildningar bakom 
sig som praktiska konstut-
bildningar och kurser, 
teoretisk konstutbildning, 
möbelsnickeri och textilhög-
skola.

Freddy Hellbourn ex-
perimenterar med antikens 
matematiska skönhetsideal 
gyllene snittet i sin konst. 
Cecilia Utterström målar 
både abstrakt och figurativt 
och använder symbolism 
och sagan som inspiration. 
Genom BOS ögon kan vi se 
Göteborgsbilder med spår-
vagnar och duvor som just 
nu är hans favorittema. 

Christine Andreassons 
måleri handlar om männ-
iskans inre känslor som ut-
trycks i färg och form. Nina 
Peterson är modedesigner 
och ställer ut illustrationer 
som är inspirerade av 
modeteckningar. Robert 
Ridderling experimenterar 
med okonventionella former 
och texturer och arbetar 
med blandtekniker. Fredrik 

Mattssons installation är 
en personlig tolkning av 
japanska träsnitt, så kallade 
Ukiyo-e, som handlar om 
att låta världen och tiden 
sakta passera och att befinna 
sig i just den stunden, i nuet. 
En stillsam reflektion kring 
den moderna världens höga 
tempo där tid för eftertanke 
borde få större plats. 

Konstutställningens namn 
Avtryck betyder att de sju 
utställarna önskar förmedla 
både inre och yttre skeenden 
genom sin konst till dem 
som betraktar verken. Allt vi 
upplever i livet ger avtryck 
i oss själva på ett eller annat 
sätt. Förhoppningsvis kan 
konsten som visas ge tid till 
eftertanke.

Den 3 maj är det vernis-
sage och utställningen håller 
på fram till den 31 maj.

Sällan har vitsipporna 
i Prästalund blommat 
lika ymnigt. Ett fyrtiotal 
SPF-are njöt i fulla drag 
samtidigt som de fundera-
de på svaren. Bäst lyckades 
Anna-Greta Sager och 
Inger Olausson med 11 
rätt. John Olausson gis-
sade rätt på utslagsfrågan. 
Antalet nötter var 73.

Tidigare i veckan gjor-
des ett intressant besök 
på Aftonstjärnan. Den 9 
maj åker fredagsvandrarna 
till Stenkullen och går i 
Säveåns dalgång. Ta gärna 
med kikare. Den annon-

serade vandringen på 
Överön är inställd.

Spelmanslaget Kafferast 
underhåller på månadsträf-
fen i Starrkärrs bygdegård 
den 12 maj. Förhandsan-
mälan är nödvändig. Prova 
på golf kan man göra på 
Alfhems kungsgård den 20 
maj. De äldre medlemmar-
na 85+ inbjuds till en träff 
på Björkliden den 21 maj.

Jan-Peter Eldh medver-
kar på Backavik, Nödinge 
den 26 maj. Han informe-
rar om aktuella trafikpro-
blem med mera.

Lennart Mattsson

Tipspromenad i fagra Prästalund.

Poängpromenad med SPF 
Seniorerna Ale i Prästalund

Avtryck visas på 
Glasbruksmuseet

Ett konstverk signerat Freddy 
Hellbourn.

Cecilia Utter-
ström målar 
både abstrakt 
och figurativt.



Idrott är väldigt hälsosamt 
och bra för kroppen. Man 
behöver röra på sig för att 

må bra och vara pigg. 
Studier visar faktiskt att 

de barn som håller på med 
mycket idrott oftast får högre 
betyg i skolan och har lättare 
att koncentrera sig på lektio-
nerna. 

Ett forskningsprojekt på 
Malmö högskola som kallas 
Bunkefloprojektet, visade 
att mer schemalagd idrott 
i grundskolan ger eleverna 
högre betyg.

En del forskning pekar 
också mot att fysisk aktivitet 
och träning minskar risken 
för ångest och ökar barn och 
ungdomars självförtroende. 

Även om inte alla gillar 
idrott kan man ju tänka på 
sina betyg och att idrott är 
ett väldigt bra sätt att höja 
dem på.

Jag tycker att alla svenska 
skolor ska införa idrott på 
schemat varje dag. Och då 
tycker jag att Ale kommun 
kan vara först ut!

En idrottsälskande kille på snart 13 år

Efter att ha bott i 
samhället i nästan 
åtta år så har det varit 

mycket som har passerat revy. 
Många är entusiasterna som 
har blommat upp, jobbat och 
slitit, för att dels tjäna sitt 
eget uppehälle och att kanske 
kunna uppmuntra ungdomar 
att försöka jobba för sitt eget 
levebröd och eventuellt pröva 
sina vingar på hemmaplan. 

Skam den som ger sig, 
först kom Bedas som kämpade 
i motvind men som ändå 
satte ett märke att ”det borde” 
kunna lyckas även här, med 
frisk vilja, kraft i arm och mod 
i barm, men som fick ge sig till 
sist när vägbygget var över och 
klientelet började svikta……
och så kanske också surtebor-
na…..man säger inget, man 
mumlar kanske sinsemellan, 
”det har aldrig gått förut”, och 
varför skulle det gå nu, det 
ger inget åskväder precis och 
det hjälper heller ingen, det är 
som det är…det är ingen idé 
att ens försöka egentligen….
pust, pust.

Så kom nästa nybyggare in 
på plan, Sven Blomma öppnar 
igen, i ny regi, nya tag med 
friska fläktar, jaja, sa kanske 
någon, vi får väl se…det är 
svårt här i Surte…och vem får 
då inte upp ögonen. Den så 
välbehövliga elefanten i sam-
hället ser sin chans, blommor, 
det kan man ju tjäna på och 
plötsligt utökas budet från små 
inplastade nödbuketter till 
ett mycket större sortiment. 
Här köper man allt på ett 
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Torsdag 21 maj kl 18.30
Nols Folkets hus

Ny distriktsorganisation?
Aktuella kommunala frågor.

S-KVINNOR 
I SURTE-BOHUS/AURORA

Tisdagen den 12 maj kl 18.00  
i Bohus servicehus

Alla socialdemokratiska 
kvinnor är välkomna att 
diskutera frågor utifrån 

S-kvinnors politiska plattform

Välkomna!

Styrelsen för Ale Per-
mobilklubb tillskriver 
kommunen i ett mycket 

viktigt ärende.
Vi vill att Ale kommun, 

i likhet med närliggande 
kommuner såsom Göteborg, 
Kungälv, Lilla Edet, Möln-
dal och Trollhättan, skall 
tillåta att eldrivna rullstolar 
kan medtas vid färdtjänstre-
sor. Ale kommun godkänner 
i dag inte detta. Varför?

Planen ”Ale för alla” 
bygger på FN-konventionen 
bland annat om rättigheter 
för personer med funktions-
nedsättning. Varför följer ni 
inte den?

En annan del av det kom-
munala stödet till personer 

med funktionsnedsättning är 
förskrivning av hjälpmedel. 
I Ale ombesörjs förskriv-
ningen av en arbetsterapeut 
som också arbetar med 
bland annat bedömning, 
behandling samt utprovning 
av hjälpmedel, exempelvis 
eldrivna rullstolar. Beslut 
om eventuell tilldelning 
fattas inom kommunen i en 
process där kostnadsper-
spektivet, krav på enhetlig 
praxis väger tungt.

Sammanfattningsvis vill 
styrelsen för Ale Permobil-
klubb att Ale kommun skall 
godkänna att i kommunen 
folkbokförd person som fått 
eldriven rullstol förskriven 
till sig och som beviljats 

färdtjänst får ta med sig 
rullstolen vid färdtjänstresor. 
Eller skall diskrimineringen 
fortgå? Och kära politiker, 
det är så lätt att göra snygga 
planer som ”Ale för alla” 
men att leva upp till de är 
något annat. Som till exem-
pel diskrimineringslagen, 
Var finns den?

Denna skrivelse har också 
tillställts företrädare för de 
politiska partierna i kom-
munfullmäktige.

Ale Permobilklubb genom
Åke Johansson

Kent Jensen
Bo Arnesson

Ja - biblioteken har vi valt 
att tacka nej till gratispre-
numeration på tidningen 

Flamman och istället prenu-
mererar vi själva på ETC som 
är en vänsterorienterad svensk 
tidskrift med inriktning på un-
dersökande journalistik, bild-
reportage och intervjuer. ETC 
är en tidning som kommer 5 
dagar/vecka – till skillnad från 
Flamman som kommer 1gång/
vecka.

I höstas fick vi kritik både 
för gratismaterial som placerats 
ut på biblioteket och gratis-
material som vi inte placerat 
ut. Vi beslöt då att göra en 
översyn över alla de tidskrifter 
och tidningar som skänks till 
biblioteken.

Biblioteken är offentligt 
finansierade och skall vara obe-

roende av olika intressegrupper 
och heller inte vara beroende 
av ekonomiska bidrag i form av 
prenumerationer.

De flesta av landets bibli-
otek har valt att tacka nej till 
gratisprenumerationer och 
gåvor av olika slag – så också 
de sex övriga kommunbibliotek 
vi samarbetar med i Bibliotek 
i Väst. 

Vi får regelbundet ca 100 
gratistidskrifter och tidningar 
till biblioteken – av väldigt 
olika karaktär.

Tidskrifter och tidningar 
från partier, religiösa inrikt-
ningar, politiska och andra 
intresseorganisationer - ibland 
även från enskilda personer.

Vi får också gratis tidskrifter 
och annan information från 
statliga, regionala och kommu-

nala verksamheter.
De tidskrifter och tid-

ningar som i fortsättningen 
presenteras bland bibliotekens 
tidningar och tidskrifter är det 
urval som betalats av kommu-
nala medel.

Urvalet ändras kontinuerligt 
både utifrån önskemål och uti-
från hur tidskrifterna används.

Vi försöker ha en bredd i 
urvalet som speglar samhälls-
dedebatten.

Vi har tackat nej till alla gra-
tisprenumerationer på ett stort 
antal tidskrifter och tidningar, 
där vi kunnat identifiera vem 
som står för prenumeratio-
nerna.

 Eva Bünger
Enhetschef

Biblioteken i Ale

Visst är det enkelt att 
starta företag. Det 
svåra är att få före-

tagen att överleva de första 
två tre åren. Vi hör att man 
vill att fler företag ska starta. 
Men vad är vinsten för 
samhället att det startar en 
massa företag? Vinsten för 
samhället är att de företag 
som startar överlever och att 
de företag som redan finns 
vågar och kan utvecklas 
och kanske anställe en 
person. På det sättet har 
samhället nytta av närings-
livet. Bland mycket annat 
skulle sysselsättningen och 
skatteintäkterna ökar för 
kommunen. Istället för att 
förmå människor att starta 
företag borde vi satsa på 
de som verkligen vill starta 
företag och de som redan 
driver ett företag. Stötta de 
nya så att de kan överleva 
de första åren och de redan 
etablerade företagarna så att 

de vågar utvidga och anstäl-
la. Tänk om flertalet av de 
företagare vi har i Ale kunde 
utvidga sin verksamhet så 
att en person till kunde 
anställas.

Att tillhandahåll bra verk-
samhetsmark till ett rimligt 
pris skulle gagna kommun-
invånarna i förlängningen 
eftersom det skulle skapa 
nya arbetstillfällen. När det 
gäller mark för handel skulle 
det ge ett utökat utbud. Att 
skapa företagskluster där 
företagen kan dra nytta av 
och stödja varandra så att de 
vågar växa är också viktigt.

Till exempel skulle om-
rådet väster 
om 45:an 
vid Alafors 
kunna bli ett 
område där 
bilar kunde 
hamna i fo-
kus eftersom 
denna typ av 

verksamhet inte är beroende 
av pendelstationer. Tänk 
er bensinstation, bilhand-
lare, verkstäder, däckfirma, 
lackeringsverkstad, biltvätt 
mm på ett och samma ställe. 
Det blir till nytta för både 
företagana och kommunin-
vånarna. Det är egentligen 
bara fantasin som sätter 
gränser för hur vi ska kunna 
stödja företagarna, nya som 
gamla.

Brita Karlsson
Leif Hansson
Ina Näsmark
Framtid i Ale

PRO Surte-Bohus
Inbjuder till:

Kvartalsmöte
Tors 7 maj kl 15

i Bohus Servicehus
Kören sjunger

Sedvanliga mötesförhandlingar
Underhållning

Kaffe med dopp
Varmt Välkomna!

SURTE-BOHUS

Hur kan fullmäktige 
utan föregående be-
redning hantera våra 

skattepengar på detta sätt? 
Det kan inte vara lagligt att 
skriva ned värdet på vikinga-
gården, så som det blev gjort 
på senaste fullmäktigemötet. 
Från miljoner till noll. Vad 
säger revisorerna? Kvarstår 
beslutet?

Vad är det för spel som 
pågår bakom kulisserna?

Finns det någon som kan 
ge ett ärligt svar på frågorna?

Oroad Alebo

Myrorna och elefanten

Mer idrott på schemat! Ska diskrimineringen fortgå?

Det är lätt att starta företag!

LEDIGA TJÄNSTER

ställe minsann, här behöver 
man inte ens gå till den lokala 
blomsteraffären…..

Nästa nybyggare är grannen 
till elefanten Julias, detta fina 
café som har fått surteborna 
att än en gång kunna sätta sig 
och ta en fika under mycket 
trevliga förhållanden och med 
en underbar personal, att 
kanske börja tro på det omöj-
liga, att få pensionärerna att 
sitta ner en stund och invänta 
färdtjänsten, att kunna sätta 
sig och äta en god vällagad 
middag till humana priser eller 
en sallad, båda att ta med sig 
hem, att kanske äta en smörgås 
i lugn och ro med en kopp gott 
kaffe och även de som har det 
som lunchställe.

Vad händer då, jo den 
så välbehövliga elefanten  
trumpetar ut ”salladsbar”  tjo-
hoo,  här finns också färdiga 
smörgåsar minsann, kan de så 
kan vi…..

Det känns inte roligt och 
anständigt längre, elefanten 
skall kunna ha sin kundkrets 
med att ha färska, fina och 
kanske lite nya varor, utan att 
på detta oschyssta sätt försöka 
konkurrera ut sina små men 
så välbehövliga kollegor, som 
man sa förr i tiden, vet hut, 
försök att hålla Surte levande.

Fortfarande besökare i Sur-
te, men lider med de otroliga 
entusiasterna, att de orkar.

Observant

Från miljon- 
belopp till noll

Vems mångfald?

Sjuksköterska 
med hjärta för 
neuropsykiatri

 
 

Solhaga
gruppen

Ett gott liv – hela livet

www.solhagagruppen.se
 

Tjänster inom LSS, SoL och skola.

SOLHAGAGRUPPEN, SOLHAGA BY 
I LÖDÖSE SÖKER: 

Colorama Älvängen Göteborgsv 88,  
0303-74 60 85 • www.colorama.se

Det Är utsiDan  
som rÄknas!

Vi har  
färgen till 

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

Välkommen med på 

Sjövallens parkeringsplats 
kl. 18.30 och promenad kring 

Hältorpssjön. Kläder efter 
väder!

Spegla dig i dopet
Våren 2015 i Nols kyrka

VÅRPROMENAD
Tisdagen den 5 maj Vandring på S:t 

Olofsleden
Fredag 1 maj kl. 09.00

Samling vid Starrkärrs  
församlingshem

Vandringen tar ca 5 tim-
mar och vi går från Sankt 
Olofs källa i Källseröd nära  

Torskogs slott och  
Västerlanda kyrka. Tag 

med matsäck och kläder 
efter väder.

Välkommen!

Frilufts
Gudstjänst

Samling i  
Starrkärrs kyrka

Välkommen för att gå 
Frälsarkransenvandringen  
på kyrkogården tillsam-

mans med Starrkärrs  
hembygdsförening. 

Efter vandringen går vi 
ner till Prästalund.

Ta med kaffekorg.

Söndag 3 maj kl. 11.00

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

Onsdagsträff • Joachim Werder visar bildspel: ”Resa i västra USA”
Fika och trevlig gemenskap. Alla är välkomna!
ONSDAG 6 MAJ KL 14 I SURTE FÖRSAMLINGSHEM

Välkomna på 
Valborgsmässoafton

Torsdag 30 april  
kl 18.30

Nödinge sockens HBF

Trädgårdsmästarens, Backa säteri
PRO-kören, Kaffeservering

och

inbjuder till

Vårkonsert
Lördag 9 maj kl 18 i

Smyrnakyrkan, Älvängen

Fri entré

Lerum
 Vocalis

Konserten stöds av

Tillsammans kan  vi hjälpa djuren!

Sms:a DJUR till 72120  
för mer information.
www.djurensratt.se   
08-555 914 00

BETRAKTELSE

Att växa i tro!
Det är stort att vara 

människa och i livet 
finns alltid sökandet 

efter livets stora kod: Vem 
är jag, vad gör jag här och 
vart är jag på väg? Finns 
Gud?  Alla livsåskådningar, 
religiösa likväl som sekulä-
ra har intresse att svara på 
dessa frågor.  När vi närmar 
oss livets stora frågor tvingas 
vi osökt in på trons områ-
de.  Ofta görs en skillnad på 
”tro” och ”vetande” när det i 
själva verket inte alls förelig-
ger en konflikt. Tro är inte 
vetandets motsättning utan 
dess förutsättning!   Tro 
handlar om att lita på, i 
överförd bemärkelse måste 
vi lita på våra sinnen, vårt 
förstånd, logikens lagar 
m.m. för att orientera oss i 
världen. Tron kan beskrivas 
som ett redskap till att kun-
na veta något överhuvudta-
get!  Vi lever alla med ”trons 
glasögon” när vi vandrar 
fram i livet. Vad vi tror styrs 
av sociala, psykologiska, 
religiösa faktorer, tro är 
allmänmänskligt!

Den viktigaste faktorn 
att analysera tro är den 
filosofiska aspekten, vad är 
sant?  Vad är rationellt, vad 
har vi empiriska belägg för 
och den bästa förklaringen 
av vår analys av världen?  
Här gäller det att pröva, 
analysera och komma till 
slutsatser.

Tron i bibeln bygger på 
en person, Jesus från Nasa-
ret. Jesus hävdar att han är 
han är kontakpunkten mel-
lan Gud och människan, ja 
Gud själv! Jesus har extrema 
anspråk och han inbjuder 
varje människa att komma 
till honom för att upp-
täcka innebörden av detta 
oerhörda.  De första kristna 
beskrev det så här: ”Vi har 
sett och kan vittna om att 
Fadern har sänt sin son för 
att rädda världen.” (1 Joh. 
4:14) De första kristna fick 
många skäl att ompröva och 
växa i tron i mötet, relation 
till Jesus.  Om Jesus är den 
han påstår sig vara är hans 
berättelse ett stort glädje-
budskap för oss människor. 
Att lita på Jesus öppnar för 
oanade möjligheter, tänk 
om det han säger om sig 
själv är sant? I mötet med 
honom kan vi få ompröva 
våra liv och starta om i livet 
med hans ”glasögon”.  Je-
sus sade också ”sanningen 
skall göra er fria” vågar vi 
det? Vågar vi gå till Jesus 
och pröva hans anspråk? 
Jesus ger oss inte alltid de 
svar vi vill ha, men han har 
svar och i mötet med honom 
får tron växa, omprövas och 
fördjupas.

Mika Auvinen
Församlingspräst

Skepplanda-Hålanda församling

Ett varmt och hjärtligt 
tack för ert stöd och när-
varo vid jordfästningen av

Christian Forsäng
Tack för blommor och 

minnesgåvor och era tal 
vid minnesstunden samt 
alla brev, kort, telefon-

samtal, besök och vackra 
blommor till hemmet.

Merja med familj

TACK

DÖDA

DÖDA

Ett stort och varmt tack 
till Er alla som genom 

blommor och hälsningar 
hedrat minnet av vår 

Kära 

Aino Kesseli 
EINO 

Barn, Barnbarn och 
Barnbarnsbarn 

Vår älskade 
Farmor och Svärmor 

Doris Andersson 
* 11 december 1924  

har idag stilla somnat 
för att att få återförenas 

med sina pojkar. 

Surte 21 april 2015 

PERNILLA, HELENA 
MARTIN 

CAROLINE, EMELIE 
                   ANN 

Syskon, släkt och vänner 

Tack lilla Farmor för 
åren som gått 

För dagar och stunder 
med Dig 

Tack för all omsorg och 
kärlek vi fått 

Och allt vad Du gjort 
för oss 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum onsdagen 13 

maj kl. 11.00 i Surte 
kyrka. Efter akten 

inbjudes till minnesstund 
i församlingshemmet. 
Svar om deltagande 

meddelas till Ale 
Begravningsbyrå 

tel. 031-98 32 50 senast 
måndagen 11 maj. 

Vår älskade lilla 

Alva Eriksson 
* 27 november 2013  

har blivit en ängel 

Nödinge 
16 april 2015 

 

MAMMA och PAPPA 
Oliver, Oskar 

 
Farmor, Farfar 

Magnus 
Mummu och Mauno 

Raija och Esa 
Saara, Aatu, Vilma 

Markku 
Janna, Niilo 

Släkt och vänner 

En liten ängel kom,  
log och vände om 

Du fattas oss        

Begravningen äger rum 
måndagen 4 maj kl. 11.00 

i Nödinge kyrka.  
Efter akten inbjudes till 

minnesstund i 
församlingshemmet,  
dit alla är välkomna. 

Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå tel. 

0303-33 33 99 senast 
torsdagen 30 april.  

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

Kristi himmelfärds dag 14 maj kl 11-15 Gudstjänst i kyrkan kl 10.00

Kilanda Marknad
Med öppen gård

Du! Vi möts väl som vanligt på 

Visst gör vi det! Men när blir det? Som alltid på:

PRO ALE NORRA

Vårfest!
Onsdag 13 maj kl 15.00
i Medborgarhuset, Ledet

Underhållning av

`Matroserna´
Sill o potatis med tillbehör

Kaffe & kaka, Lotteri!
Anmälan senast 8 maj till Kent  
33 86 41 eller Laila 74 14 78
Ta gärna med maka/make
100 kr /person, betalas på  

pg 41 44 70-5 eller bg 965-1068

Varmt välkomna!
Friskvårdskommittén

PRO Ale Norra



Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Ons 29/4 Älvängens kyrka kl 
18.30, Bön för församlingen. 
Tor 30/4 Nols kyrka kl 18.30, 
Veckomässa, Nordblom. 
Sön 3/5 Starrkärrs kyrka kl 
11, Friluftsgudstjänst, Nils-
son. Älvängens kyrka kl 11, 
Mässa, Nordblom. Sön 3/5 
Nols kyrka kl 17, Förböns-
gudstjänst, Nordblom. Ons 
6/5 Älvängens kyrka kl 18.30 
Taizémässa, Holmgren-Mar-
tinsson.

Skepplanda Pastorat
Skepplanda sön 3/5 kl 10, 
Familjegudstjänst M Auvi-
nen. Hålanda sön 3/5 kl 12, 
Mässa M Auvinen. Ons 6/5 
kl 10, Gemenskapsträff. S:t 
Peder sön 3/5 kl 10, Mässa 
I Olenius. Tis 5/5 kl 18, 
Veckomässa. Tor 7/5 kl 12, 
Sopplunch. Ale-Skövde sön 
3/5 se övriga. Tunge sönd 3/5 
se övriga.

Equmeniakyrkan i Surte
Ons 29/4 kl 15, Onsdags-
träff: 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 Surteskolan. 
Välkommen! Tors 30/4 kl 
18, Valborgsmässofirande 
vid Fågeldammarna. Vårkör. 
Musikkåren. Lör 2/5 kl 18, 
Musikcafé med Josef Ting-
bratt. Sön 3/5 kl 11, Andakt. 
Anne Marie Öhrn. Fika. 
Mån 4/5 kl 19, Musikkåren, 
Lerum Surte Symphonic 
Band, övar. Ons 6/5 kl 17.30, 
Sånglek för barn 4-6 år. Ons 
6/5 kl 18.30, Tonår. Ons 6/5 
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 29/4 kl 18.30, Spårar 
och UpptäckarScout. 1-3/5 
Torparliv ScoutLäger på 
Åsengården Guntorps och 
Sjöviks Equmeniascouter. 
Ons 6/5 kl 18.30, Äventyrar- 
och UtmanarScout. 6-10 maj 
Onsd-Sönd. Konfirmandlä-
ger på Strandgården.

Lilla Edets pastorat
Fuxerna-Åsbräcka församling
Tor 30/4 kl 12, Lunchmusik. 
Sön 3/5 kl 10, Högmässa, 
Nordblom. Tis 5/5 kl 09, 
Mässa i förs hem, Isacson. 
Ons 6/5 kl 18.30, Mässa, 
Kristensson. Åsbräcka kyrka 
Tor 30/4 kl 19, Eld med 
aftonbön, Kristensson.

Nödinge församling
Sön 3/5 kl 11, i Surte kyrka: 
Mässa i vårens tid, Karin 
Karlsson. Kl 17, i Nödinge 
kyrka: Mässa i vårens tid, 
Karin Karlsson.

Equmeniakyrkan Älvängen
Ons 29/4 kl 18.30, Män- Mat 
- Möte, i  Equmeniakyrkan. 
Sön 3/5 kl 11, Gudstjänst 
Malte Jansson, servering 
Församlingsmöte. Kl 18, 
Bön och lovsång. Kl 19, 
Tonårscafé. Mån 4/5 kl 18,   
Spårar och upptäckarscout, 
samling vid Kronogårdens 
busshållplats. Tis 5/5 kl 10, 
Tisdagsbön. Ons 6/5 kl 19, 
Vårkväll inför ordet: ”Ska-
pelsens Gudsbevis & bibelns 
första kapitel” Göran Sch-
midt i Smyrnakyrkan.

Smyrnakyrkan Älvängen
Tis 28/4 kl 8.30, Bön. Ons 
29/4 kl 10-12.30, Smyrna-
Caféet. Kl 18.30-19.30, Bön. 
Fre 1/5 kl 8, Greenhouse 
On Tour. Lör 2/5 kl 10-13, 
Second Hand & Café. Sön 
3/5 kl 10.30 Bön inför guds-
tjänsten. Kl 11, Äventyrs-
Gudstjänst. Avslutning för 
Äventyret. Servering. Mån 
4/5 kl 10, RPG Stavgång.

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi � nns här för dig

Trygghet  •  Omsorg  •  Kompetens

Etabl. 1932

Dygnet runt   

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

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

 SURTE  LÖDÖSEÄLVÄNGEN

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

PREDIKOTURER

Ale Torg

PANTA FÖR
BARN OCH 
UNGDOMAR
I ALE!

VÄLJ
DEN GULA
KNAPPEN
NÄR DU
PANTAR

DÖDA

Radmio Boskovic. I Surte 
kapell hölls onsdagen 22 
april begravningsgudstjänst 
för Radmio Boskovic, Surte.

Timo Terho. I Surte kapell 
hölls torsdagen 23 april 
begravningsakt för Timo 
Terho, Nol. Officiant var 
Ingegerd Ekstedt Brattgård.

Lars-Åke Wickström. I 
Surte kyrka hölls fredagen 
24 april begravningsguds-
tjänst för Lars-Åke Wick-
ström, Bohus. Officiant var 
komminister Reine Bäck.

Jan-Åke Larsson. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 
24 april begravningsguds-
tjänst för Jan-Åke Larsson, 
Älvängen. Officiant var pas-
torsadjunkt Catarina Holm-
gren Martinsson.

Rune Hansson, Alvhem har 
avlidit. Född 1930 och efter-
lämnar makan Ulla, barn 
med familjer samt systrar 
med familjer som närmast 
sörjande.

Pernilla Rosenqvist, Nol 
har avlidit. Född 1968 och 
efterlämnar barn med famil-
jer, förädrar och syskon som 
närmast sörjande.

Margareta Andersson, 
Skepplanda har avlidit. Född 
1954 och efterlämnar fadern 
Reimond samt syskon som 
närmast sörjande.

Doris Andersson, Surte 
har avlidit. Född 1924 och 
efterlämnar barnbarn, Ann 
och syskon som närmast 
sörjande.
 
Yrjö Lillqvist, Bohus har 
avlidit. Född 1946 och efter-

lämnar makan Birgitta, barn 
med familjer samt broder 
med familj som närmast 
sörjande.

Alva Eriksson, Född 2013 
och efterlämnar Mamma 
och Pappa, Oliver, Oskar
Farmor, Farfar, Magnus, 
Mummu och Mauno, Raija 
och Esa,
Saara, Aatu, Vilma, Janna, 
Niilo samt släkt och vänner 
som sörjande.

DÖDSFALL

JORDFÄSTNINGAR

Vår kära 

Margareta 
Andersson 

* 1 maj 1954  

har idag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad. 

Skepplanda 
16 april 2015 

REIMOND 
Hans, Bibbi, Per-Arne 

Maria, Johan 
Övrig släkt och vänner 

Från smärta och oro Du 
somnade bort 

Vi stod vid Din sida så 
hjälplösa blott 

Låt oss minnas de  
soliga dagar 

Då sorg och smärta oss 
fjärran var 

Låt oss minnas de 
glädjedagar 

Då vi tillsammans var 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum torsdagen  

7 maj kl. 13.00 i 
Skepplanda kyrka.  

Efter akten inbjudes till 
minnesstund i 

församlingshemmet. 
Svar om deltagande till 

Ale Begravningsbyrå tel. 
0303-33 33 99.  

Lika välkommet som 
blommor är en gåva till 

Hjärt-Lungfonden  
tel. 0200-88 24 00.  

Valfri klädsel. 

Ett varmt tack till 
personalen på avd. 54 på 
Sahlgrenska sjukhuset 
för fin omvårdnad av 

Margareta. 

Vår Älskade 

Pernilla 
Rosenqvist 

* 19 juni 1968  

har idag lämnat oss i 
stor sorg och saknad. 

Nol 
17 april 2015 

MAMMA 
CAROLINA & 
CHRISTIAN 

Alice 
HAMPUS & ANGELINA 

Matilda 
MARCUS, MARTIN 

PAPPA 
Övrig släkt och vänner 

Av sjukdom plågad, 
så trött Du var 

Men utan klagan 
Du smärtan bar 

Din kamp är slut, 
Du lider ej mer 

Till ro och vila 
Du bäddas ner 

Vi älskar dig! 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen 15 

maj kl. 11.00 i Nödinge 
kyrka. Akten avslutas 
i kyrkan. Kom gärna  

i sommarklädsel. 

Stort tack till Annica! 
Tack även till Börje 

Jonefjäll på Kungälvs 
sjukhus. 

Min älskade Make 
Vår käre Pappa, Svärfar 

Farfar och Morfar 

Rune Hansson 
* 14 oktober 1930  

har idag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad 

Alvhem 17 april 2015 

ULLA 
THOMAS och DESIRÉE 

KJELL och ANN 
MATS 

MARIE och BENGT 
Barnbarn 

Barnbarnsbarn 
Systrar med familjer 

Övrig släkt och vänner 

Ditt hjärta som klappat 
så varmt för oss alla 
Och ögon som vakat 

och strålat så ömt 
Har stannat och 
slocknat till sorg 

för oss alla 
Men vad Du har gjort 
skall aldrig bli glömt 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum onsdagen 

13 maj kl. 13.00 i 
Skepplanda kyrka. 

Efter akten inbjudes 
till minnesstund i 

församlingshemmet. 
Svar om deltagande 

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

måndagen 11 maj. Hedra 
gärna Runes minne med 
en gåva till Skepplanda 

Hembygdsförening 
bg. 5595-7708. 

Min älskade Livskamrat 
Vår käre Pappa 

Svärfar och Morfar 

Yrjö Lillqvist 
* 13 april 1946  

har idag hastigt lämnat 
oss i sorg och saknad 

Bohus 22 april 2015 

BIRGITTA 
JENNY och MATTHIAS 

ANN-LOUISE och 
ROBERT 

Alexander, Matthias 
Broder med familj 
Släkt och vänner 

I sorgen finns glädjen för 
allt som Du gav 

Av kärlek och omsorg till 
dem Du höll av 

Redo att hjälpa, glad i 
Ditt sinne 

Är Du vårt allra käraste 
minne 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum tisdagen 12 maj 

kl. 13.00 i Surte kyrka. 
Efter akten inbjudes till 

minnesstund i 
församlingshemmet. 
Svar om deltagande 

meddelas till Ale 
Begravningsbyrå tel. 
031-98 32 50 senast 

fredagen 8 maj. Lika 
välkommet som blommor 

är en gåva till Hjärt-
Lungfonden på gåvotel. 

0200-88 24 00. 
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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
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
Herrcykel ”Cresent”,  
damcykel ”Monark”.  
Fint skick.
Tel. 0703-32 97 36

Crescent flickcykel 26”, 3 
växlad.
Tel. 0303-969 07

Mountbike herrcykel, 21 
växlad, säljes 500kr.
Tel.0735-10 47 48

UTHYRES

ÖNSKAS HYRA
Hus önskas hyra
Jag önskar hyra hus/stuga
för längre period. 

kontakt@doggiedog.se eller 
Stina 0709-562656 

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”.

Hunddagis & Pensionat 
i Vättlefjäll, Bohus. För priser 
& tjänster se 
www.doggiedog.se.  
Ring Stina på 0709-56 26 56

Måla om dina möbler 
Vi målar i alla stilar eller öns-
kemål. Måleri Timmerv. 1 
Göta. Välkommen att kontakta 
Kerstin 0707-74 15 87 
www.vintageantikmaleri.se

GRATTIS

Ella Svedlind
7 år den 30 april

Grattis vår lilla solstråle
från

Mormor & Morfar

Filip
5 år 29 april

Grattiskramar 
Farmor Farfar 

Ett stort grattis mamma, 
Ulla Agneman

på din 65-årsdag  
den 30 april.
Vi älskar dig!

Sven, Emma, Sara & Jonas 
med familjer

Välkommen
Olle Väster

Lasses lillebror
7/2 2015

Stolta föräldrar
Oskar & Linnea

Jag har den äran att 
gratulera på födelsedagen 

min käre bästis
Hanna Gustafsson

21 år den 29/4
Prutt & Kram

Tjejen med hopprep 
och flätor

Ett stort grattis 
Elias Angervall 
på din 6-årsdag  

den 28 april!
Vi älskar dig!

Agnes, mamma, pappa, 
mormor, morfar, farmor, 

farfar & moster

Grattis 
Linda Westberg

40 år den 27 april

Den 29 april fyller 
världens bästa tjej 6 år.

Saga
Massor av grattiskramar 

från
Mamma & Pappa

UPPHITTAT

Silverarmband upphittat på 
pendelparkering i Älvängen.
Återfås mot beskrivning.

Tel 0702-33 22 20

VECKANS ROS

Till vår Danskommitté SPF 
Skepplanda Bygdegård. 
Motion till fin musik vi får. 
Ibland på bordet det godis står. 
Ni ordnar så vi blir mätt. 
Vi står oss helt slätt. 
Tusen Röda Rosor till er. 
Får bli vårt tack.

ÄlvängenbornaKatten ”Minuz” försvunnen 
ifrån Vallered i Alvhem!
Hon är en kastrerad och 
hemmakär 7-åring, som för-
modas blivit mycket skrämd 
av ett jaktskott i närheten 
av sitt hem den 12/6. Bär 
svart halsband med silver-

tråd (om ej tappats). Ögon 
är bärstensfärgade/gyllen-
bruna. Vita tassar och ½ 
bakben. Om Du sett eller 
vet något – snälla hör av 
Dig! All info är av stor vikt! 
Trovärdiga tips har kommit 
från både Lödöse och 
Nödinge!
Ring: 0303-23 30 40 eller 
0735-28 48 88. Hittelön!

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

70x100 cm 199 kr • 50x70 cm 149 kr

Lokaltidning & Reklambyrå

VI SKRIVER UT DINA BÄSTA ÖGONBLICK
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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 FRÅN

199
KR/MÅN
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