
Ett tåg
att lita på

Hojride
30 årDerbyfest på Tingevi

Ale Vikingamarknad slog nytt publikrekord i helgen. 2 700 besökare räknades in till den marknad som kan ha varit den sista. 
Nedläggningshotet var det stora samtalsämnet, men kamplusten är påtaglig och på onsdag väntar ett möte med Ale kommun. 
Det lär bli mer än fullsatt.
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GRILLKARRÉ

Ursprung Sverige. Ca 800-1100 g.
BBQ Timjan/Honung. Benfri.

I skivor. Av gris.

5990
/kg

FÖRKOKTA
MAJSKOLVAR

ICA. Spanien. 400 g. Klass 1.
Jfr pris 37:50/kg.

15:-/st

Ale Torg

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

på ica.se finns mängder av tips och recept Vard: 10 – 19 | Lör: 10 – 15  |  Sön: se hemsida 
ICA Kvantum 7 – 23 alla dagar  |  www.aletorg.se
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VECKANS VARA

KOL- OCH
BRIKETTER

100kr
3 för PASSA

PÅ INFÖR
HELGEN!

ANSVAR 
FÖR  

SVERIGE

SPORTKLUBBEN-KLIPP

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

SPORTKLUBBEN-ERBJUDANDE
INFÖR GÖTEBORGSVARVET

25% 
PÅ ALLA JOGGINGSKOR  
& CRAFT LÖPARKLÄDER

Gäller för Sportklubben-medlemmar

Inte medlem? 
Teckna medlemskap i butiken

Gäller på ordinarie  
priser t o m sön 18/5.

10
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RSJUBILEUM

20% 

Gäller dig som är  
eller blir medlem i 

sportklubben.
Gäller ons 6/5 t o m  

sön 10/5.

RABATT PÅ ALLA  
CONVERSE-MODELLER!

Oavsett tidigare pris

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

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

Vi fixar Rot- och Ruttjänster,  
från städ till trädgårdsarbete.



På onsdag vankas 
informationsmöte 
angående Vikingagår-

dens framtid. Det sker bara 
några dagar efter att den 
årliga vikingamarknaden i 
Ale har slagit nytt publik-
rekord. Arrangören fick ett 
bra tillfälle att upplysa om 
det nedläggningshot som 
hänger över gården och 
verksamheten. Det är därför 
ingen vild gissning att tro 
på en massvandring till Ale 
Kulturrum. Frågorna är 
många och låt oss hoppas 
att informationsmötet inte 
sätter stopp för dialogen. 
Det finns ett stort behov hos 
entusiasterna att få klarhet 
i turerna och möjligheterna 
att rädda vikingagården.

2 700 besökare är en 
imponerande siffra. Det är 
få event i kommunens his-
toria som lockat en liknande 
mängd. Dessutom med en 
minimal budget. Det visar 
att intresset för denna plats 
och tidsepok trots allt är 

stort. För en kommun som 
ofta diskuterar hur Ales 
anonymitet ska brytas och 
hur vi bäst ska sätta Ale på 
kartan måste vikingamark-
naden anses vara ett bra 
bidrag. Det var en folkfest i 
dagarna två. Det tror jag alla 
som var på plats insåg.

Sedan ska vi inte blanda 
ihop den kommunala verk-
samheten med den ideella, 
men visst är det intressant 
att se vad Ale Byalag med 
små medel lyckas åstadkom-
ma. Kanske kan vikingagår-
den ha en ljusare framtid 
i ren föreningsdrift? Jag 
hoppas att mötet på onsdag 
blir konstruktivt och att det 
öppnar dörrar för att testa 
nya idéer.

Första maj, arbetarrörel-
sens högtidsdag, har tveklöst 
förändrats. Inte minst gäller 
det i Ale. Från att ha varit 
ett tillfälle för skarpa röster 
och tufft formulerade plakat 
är det numera en familjedag 
med clowner, hoppbogar 

och lotterier. Riktigt mysigt 
för alla, oavsett politisk 
härkomst. Frågan är bara 
i vilket forum arbetarrö-
relsen i framtiden ska göra 
sina röster hörda? Det 
enda tydliga kravet som 
åtminstone jag sög åt mig 
av var Kommunals Sladjana 
Gustafssons vädjan om att 
arbetskläder för hemtjäns-
ten måste vara lika självklart 
som det är för vaktmästar-
na och parkarbetarna. En 
berättigad begäran som jag 
hoppas inte försvann bland 
lotteristånden. 

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

GRAFISK FORM

KENT HYLANDER
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0704-38 52 58
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JONAS ANDERSSON
0303-33 37 35
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jonas@alekuriren.se

JESSICA LJUNGGREN
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ADAM ERIKSSON
0303-33 37 34
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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perra@alekuriren.se

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

ALLAN KARLSSON
0707-20 52 84
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0303-33 37 36
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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 
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         Bold Printing Borås 2015. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 
Ring SDR, tel 0520-50 96 00
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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.
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WEBB & GRAFISK FORM WEBB & FILM

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

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

100% HANDTVÄTT
Minirekond 
60 min 699:-
Invändig rekond 
4 tim 1190:-
Helrekond 
5 tim 2400:-
Försäljningsrekond 
3 tim 1800:-
Superrekond 
8 tim 3800:-

0303-74 91 92

Vi fixar även båtar,  
husbilar & husvagnar

Öppet: mån-fre 9-18, lörd 9-15  
Sväng ner vid Jysk, Älvvägen

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

Skepplanda
FIBER

Skepplanda fiberförening håller 
ordinarie föreningsstämma

Tisdag den 26/5 kl 19.00
i Skepplanda Bygdegård

Ärenden enligt stadgarna,
se hemsida. Alla medlemmar

hälsas hjärtligt välkomna!

www.skepplandafiber.se

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

ÄLVÄNGEN

VI FIXAR TELEFONEN!

Studentbuffé?

Den fixar vi!

0701-44 35 31 / henrikdaniel.Se

Det är vi som  
lagar maten  
på Klädkällaren!

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

Svalörtsvägen 20, Älvängen • Tel: 0707-14 59 07
helenasmassageterapi@gmail.com

Varför inte överraska din fru
eller mamma till mors dag?
Jag bjuder alla kunder på en present
den 12/5, då det är massagens dag!

MAJERBJUDANDE!

helenasmassageterapi.bokadirekt.se

100KR

VID KÖP AV
PRESENTKORT!

RABATT

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

Öppet: mån-fre 07-18, Lör 09-13

MARKSTEN

DEKORSTEN

FONTÄNER m.m.

MURAR

HUS KÖPES
ELLER HYRES
I ALE KOMMUN!
Tel 0708-30 46 04

Kraftigt nedsatta priser gäller fr.o.m. 
7/5 och under hela maj månad.

Varmt välkomna till 89:ans Shop!

89:ans Shop, Göteborgsvägen 89, ÄLVÄNGEN

REApå
utvalda
garner!
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Ödmjuka vindar på 1:a maj
– Paula Örn (S) berömde företagarna och sina politiska motståndare

Dagens huvudtalare var Kommunstyrelsens ordförande i Ale, Paula Örn (S) som tågade tillsammans med döttrarna Hanna och Alva. 
Det ska börjas i tid...

NÖDINGE. Beröm åt 
både höger och vänster, 
till Alliansen och det 
lokala näringslivet.

Paula Örns (S) första 
majtal som Kommunsty-
relsens ordförande höll 
en ödmjuk ton.

– I Ale har vi krokat 
arm och valt att möta 
de stora utmaningar vi 
har i våra skolor tillsam-
mans. Det är jag stolt 
över, sa hon.

Till skillnad från tidigare år 
gästades inte Ale av någon 
extern talare. Istället fick 
Paula Örn agera huvudta-
lare för första gången sedan 
hon blev Kommunstyrelsens 
ordförande.

– I fyra år har jag fått pre-
sentera mig som kommunal-
råd i tillfällig opposition, det 
slipper jag nu och det känns 
fantastiskt bra.

Årets första maj demon-
stration hade tema Kunskap, 
frihet, framtid. Paula valde 
att fokusera sitt tal kring just 
detta och började med att 
berömma oppositionen.

– I Ale har vi krokat arm 
och valt att möta de stora ut-
maningar vi har i våra skolor 
tillsammans. Det var ingen 
lätt sak för den tidigare mo-
deratledningen i Ale, men de 
gjorde det. Det var ingen lätt 
sak för oss socialdemokra-
ter, men vi stod upp för Ales 
skolor och valde att vara med 
och ta ansvar. Trots att vi nu 
har haft ett val och att vi har 
bildat en ny socialdemokra-
tiskt ledd majoritet i Ale står 
vi fortsatt tillsammans upp 
för att stärka våra skolor. Det 
är jag stolt över. Jag är glad 
över att vi har förmått att 
sätta skolan i främsta rum-
met, sa Paula Örn.

Under rubriken framtid 
kunde hon också glatt kon-

statera att ett av Socialde-
mokraternas vallöften nu 
infrias.

– Ett sätt som vi social-
demokrater här i Ale tror 

bidrar till att ge våra ungdo-
mar en större framtidstro är 
möjligheten att få ett jobb. 
I vårt Ale får alla ungdomar 
möjligheten till ett sommar-
jobb. Jag är stolt att över 500 
ungdomar kommer att gå till 
ett jobb i sommar. Av dessa 
är drygt 200 hos lokala före-

tag och närmare 100 platser 
är i olika föreningar. Att så 
många Aleföretagare och 
föreningar vill vara med och 
ge våra ungdomar framtids-
tro och tilltro till sin egen 
förmåga är jag ödmjuk, tack-
sam och mycket glad över.

Med tanke på den senas-
te tidens händelser är frihet 
inte lika glädjande att prata 
om. Paula manade till efter-
tanke.

Medelhavet massgrav
– Vi skäms idag över att vi 
inte bidrog mer till att rädda 
fler undan nazisternas förin-
telseläge. Jag undrar ibland 
varför människor inte skäms 
när de säger att det är dags 
att ta en ”paus” i flykting-
mottagandet. Är det vad man 
tycker att skulle ha sagt på 
40-talet. Vi är ledsna att ni 
kommer att gasas ihjäl, men 

det är tyvärr fullt i Sverige 
just nu. Det är precis vad de 
som pratar om volymer och 
begränsningar säger. Vi är 
ledsna att Medelhavet har 
blivit en massgrav, men vi 
har tyvärr fullt just nu...

SSU Ales nya ordförande, 
Isabella Andersson, poäng-
terade även hon i sitt tal att 
vi ska vara glada över förmå-
nen att få leva i Sverige.

– Nu måste vi lappa ihop 
klyftorna mellan människor, 
stå emot rasismen och se till 
att all form av diskriminering 
försvinner. Vi i SSU kommer 
fortsätta att slåss för fler jobb 
och bostäder för unga.

Sladjana Gustafsson, 
ordförande för Kommunal 
Ale, fick sedan äntra scenen 
och hålla sitt andra majtal i 
karriären.

– Jag vill ägna en stund åt 
reflektion. Vi hade två vikti-

ga val förra året. Det första 
var EU-valet och jag hopp-
ades på ett varmare Europa. 
Blev det så? Nej, tyvärr inte. 
I september gick vi återigen 
till valurnorna för att rösta i 
valet till riksdag, region och 
kommun. Resultatet gav mig 
delade känslor. Jag är glad 
över att vår statsminister 
heter Stefan Löfvén, men 
många valde något annat, sa 
Sladjana och passade sedan 
på att sätta lite press.

Dags att leverera
– Nu har vi i Kommunal le-
vererat rösterna, nu är det 
dags för er att ge tillbaka. Ett 
av löftena gäller arbetsklä-
der. Det är fullständigt oac-
ceptabelt att en parkarbeta-
re  och en undersköterska i 
skattefinansierad verksamhet 
har så olika förutsättning-
ar. För parkarbetarna är det 

självklart med arbetskläder 
för att slippa gräsfläckar på 
sina egna kläder, men en un-
dersköterska i hemtjänsten 
som dagligen riskerar kräk-
bakterier i knät har inte rätt 
till arbetskläder. Vi kräver 
omgående en förändring på 
denna orättvisa.

Ett hundratal åhörare 
lyssnade till majtalen på Ale 
Torg.

Kent Carlsson tog ton till Arbetets söner som inledde första 
maj manifestationen och den klassiska Internationalen som 
enligt tradition avslutade demonstrationen. 

Upp till kamp och hand i hand. När Internationalens toner 
ljöd var det allsång på torget. 

Första maj i Ale är sedan några år tillbaka en familjedag med 
hoppborgar, ansiktsmålning, lotterier och fiskdamm. Till bar-
nens stora förtjusning dök dessutom två clowner upp. 

Isabella Andersson, 17 år från 
Nödinge, är nytillträdd ord-
förande för SSU i Ale. Hennes 
debut som talare på första maj 
gick riktigt bra.

Sladjana Gustafsson, ordfö-
rande i Kommunal Ale krävde 
arbetskläder till alla i Hem-
tjänsten.

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

 För parkarbe-
tarna är det 
självklart med 
arbetskläder för 

att slippa gräsfläckar på 
sina egna kläder, men en 
undersköterska i hem-
tjänsten som dagligen 
riskerar kräkbakterier 
i knät har inte rätt till 
arbetskläder. Vi kräver 
omgående en förändring 
på denna orättvisa.
SLADJANA GUSTAFSSON
ORDFÖRANDE KOMMUNAL

 Jag är stolt att 
över 500 ung-
domar kommer 
att gå till ett 

jobb i sommar. Av dessa 
är drygt 200 hos lokala 
företag och närmare 
100 platser är i olika 
föreningar.
PAULA ÖRN (S)
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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



Berglund (M), hade i prin-
cip samma uppfattning som 
sin kollega.

– 18,5 miljon kronor får 
självklart konsekvenser för 
verksamheterna, men det ser 
ut att lindras av en förbättrad 
skatteprognos. Det kanske 
slutar med fem till sex mil-
joner, men vi vet hur tufft 
det är att bara spara en halv 
miljon. Det här blir en ut-
maning och jag tycker det är 

anmärkningsvärt att de kom-
muner som drabbas hårdast 
av förändringarna i utjäm-
ningssystemet inte kan få en 
omställningstid. Våra ökade 
skatteintäkter hade vi gärna 
använt till investeringar för 
att möta tillväxten i Ale, nu 
får vi istället kasta in dem i 
driften, säger Berglund.

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

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

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

Välkommen till
Folktandvården Bohus!

Visa 

annonsen vid

ditt första

besök hos oss,

så får du en

present!

Vad gör du 
i sommar?

Alexander Eriksson,  Starrkärr

Josephine Siira, Göteborg

Jonas Molin, Skepplanda

Tomas Olesen, Ulvstorp

– Det blir förhopp-
ningsvis mycket bas, 
sol och bad!

– Jag ska tågluffa en 
månad i Europa och se 
länder som Frankrike, 
Italien och Grekland.

– Det vet jag inte än, 
sånt löser sig alltid.
Just nu är det Skepp-
landadagen på lördag 
som gäller.

– Slappar, kör häst, 
grillar, jobbar lite och 
umgås mycket med 
familjen.

5 RAKA SVAR

Till hösten ska sexton 
nyanlända flykting-
barn/ungdomar ha 

sitt boende på Vikadamm. 
Bra, att använda kommu-

nala byggnader av ekono-
miska skäl, men kan man 
blanda verksamheter hur 
som helst? 

Dagens situation är den, 
att Vikadamm är ett HEM 
för ca 25 äldre människor 
samt arbetsplats för obe-
stämt antal personal inom 
vården Dessutom finns dag-
verksamhet(= arbetsplats) 
för ett antal vuxna utveck-
lingsstörda med handledare. 
Ett litet cafe med godisbutik 
i samarbete drivs h är också. 
All denna verksamhet har 
hittills fungerat bra. 

Så ska då ytterligare en 
grupp in i huset – en grupp 
ungdomar med befarat 
traumatiska upplevelser i 
bagaget och som därmed 
har stort behov av psykolog-
hjälp. 

Även de två andra vård-
grupperna har stort behov 
av hjälp och stöd på vitt 
skilda sätt. 

Det kan säkert inte undvi-
kas att personer från de olika 

grupperna kommer att stöta 
ihop i huset. Vill det sig illa, 
så kan det bli tråkigheter. 
Och då har denne/dessa 
som är drabbade på något 
sätt, ingenstans att ta vägen. 
Speciellt de gamla kan 
bli oroliga av för mycket” 
håll-i-gång” – de måste ha 
rätt till lugn och ro. Likaså 
behöver de utvecklingsstör-
da sin struktur. 

Här kommer ett förslag 
från mig som tidigare arbe-
tat och har erfarenhet från 
de tre grupperna:

• Separera äldreboendet 
och flyktingboendet

• Tillslut dörren mellan 
de två boendena

• Ordna en egen ingång 
för flyktingboendet 

För allas väl o ve hoppas 
jag, att kommunens ansvari-
ga har tänkt igenom frågan 
ordentligt. Det handlar om 
sköra människor. 

Det hänger på er, kom-
munansvariga, att verksam-
heterna blir till glädje för 
alla! 

Turbulensen på Vika-
damm fortsätter?

Undrande

Experimentet Vikadamm

NÖDINGE. Om det pla-
nerade kostnadsutjäm-
ningssystemet genom-
förs blir Ale kommun en 
av de stora förlorarna i 
kommun-Sverige.

Totalt minskar intäk-
terna med 18,5 miljoner 
kronor.

– Det är en märkbar 
förändring som defi-
nitivt påverkar våra 
förutsättningar, säger 
kommunchef Björn 
Järbur.

Finansdepartementet har se-
dan en tid tillbaka utrett nya 
kriterier för att beräkna det 
nationella kostnadsutjäm-
ningssystemet mellan lan-
dets kommuner. Syftet med 
utjämningssystemet är att 
skapa likvärdiga ekonomiska 
förutsättningar för alla kom-
muner och landsting i landet 
att kunna tillhandahålla sina 
invånare likvärdig offentlig 
service. Således betalar vis-
sa kommuner och andra tar 
emot. En förändring av be-
räkningsmodellerna har på-
gått en längre tid. En del fak-
torer har baserats på siffror 
från 2004 och är med andra 
ord inaktuella. Förändringar 
som genomfördes 2014 gav 
Ale kommun ett tillskott på 
17,5 miljon kronor. Inför 
utjämningsåret 2016 ser det 
tuffare ut. Det är föränd-

ringar i delmodellerna för 
kostnadsutjämningen i för-
skola och individ- och famil-
jeomsorgen som nu ger Ale 
kommun ett minskat bidrag 
om totalt 18,5 miljon kronor.

– Vi och Lilla Edet kom-
mun tillhör de som drabbas 
hårdast av de nya beräk-
ningsmodellerna. Det går 
inte att gnälla över orättvisa 
eftersom vi förra året fick ett 
tillskott. Nu gäller det att ta 
hänsyn till de nya förutsätt-
ningarna i budgetarbetet för 
2016. Det innebär självfallet 
att nämndernas arbete blir 
tuffare. Vi har redan givit 
dem i uppdrag att effektivi-
sera med 2%, sedan får vi se 
om politiken enas om något 
annat. Någon verksamhet 
kanske kan spara 2,5% till 
förmån för någon annan. 
Det blir som vanligt att prio-
ritera, säger Björn Järbur.

Belåningen ökar
Förändringen i kostnads-
utjämningen kommer ändå 
olägligt för Ales del. Kom-
munen är inne i en expansiv 
fas och behöver satsa för att 
möta befolkningsökningen. 
Investeringstakten är tuff de 
kommande åren och belå-
ningen ökar.

– Det är nya förskolor på 
gång i Surte, Nödinge och 
Nol. Just nu bygger vi Kro-
nogårdsskolan. För att inte 
behöva låna mer än nödvän-

digt har vi påtalat behovet av 
att öka resultatet. För tillfäl-
let stiger vår låneskuld, men 
den är under kontroll. Vi har 
satt ett tak på 70 000 kr/in-
vånare, idag är den cirka 59 
000 kr. Tillväxten i kommu-
nen gör att vi kommer att 
behöva fortsätta öka lånegra-
den, men i jämförelse med 
övriga kommuner så ligger 
vi på rätt sida, berättar eko-
nomichef Helene Ramert.

Hålla i kronorna
För Kommunstyrelsens ord-
förande, Paula Örn (S), var 
beskedet om de minskade 
statsbidragen tungt.

– Det var självklart roli-
gare förra året när vi fick ett 
tillskott på 17 miljoner och 
vi ska naturligtvis framföra 
vår kritik när enskilda kom-
muner drabbas så här hårt. 
Förra gången skedde det en 
gradvis förändring. Nu kom-
mer allt på en gång, vilket 
gör det svårare, säger Paula 
Örn.

Ett litet glädjeämne var 
dock den skatteprognos som 
levererades i torsdags. Den 
visar en ökning på 13 miljo-
ner kronor.

– Det är positivt att skatt-
eunderlaget växer och gör 
situationen mer hanterbar, 
men några stora spenderbyx-
or kan vi inte ta på oss inför 
2016, menar hon.

Oppositionsrådet Mikael 

www.pensionarspoolen.se • peter@pensionarspoolen.se

Vi söker fler 

medarbetare!

EXTRAHJÄLP
för din familj, ditt hem, ditt företag

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

Ring Peter Näslund 0735-20 27 35

– Förändringarna i kostnadsutjämningssystemet slår hårt
18,5 miljoner kronor mindre till Ale

Björn Järbur, kommunchef i Ale.

Christian Kjellberg, 
Skepplanda
– Det blir lata dagar, 
turer med båten och 
två veckor i Fjällbacka.



www.ale.se 
0303-33 00 00

På gång

Solenergi – bli din egen elleverantör
Kostnadsfritt föredrag måndag 18 maj kl 18.00–20.00, 
Ale Kulturrum, sal 106. Lars Andrén, mångårig ordförande 
i Svensk Solenergi och medlem i Vi i Villas expertpanel, 
föreläser om solceller för elproduktion, solvärme, bidrag och 
skattereduktion vid försäljning av el. Föredraget är kostnadsfritt 
och ingen anmälan krävs. Vi bjuder på kaffe.Välkomna!

Bytardagen 

lördagen 9 maj kl 09.00–15.00 slår vi ett extra slag för 
återanvändning när vi arrangerar Bytardagen på Sörmossens 
återvinningscentral för första gången. Återanvändning står i 
fokus under Bytardagen. Att återanvända är ett miljövänligt och 
enkelt sätt att göra sig av med det som du inte längre behöver. 
Vad har du hemma som du inte har användning av? Kanske 
har du till exempel cyklar, skridskor, kläder, skor, böcker och 
leksaker som någon annan kan få glädje av. 

På återvinningscentralen kan du den här dagen skänka saker 
som du inte längre behöver vid ett särskilt bord. Samtidigt får 
du byta till dig något på bordet som du själv vill ha. 

Arrangemanget kommer hållas utanför bommarna på 
Sörmossen återvinningscentral. Vill du enbart delta i 
Bytardagen behöver du alltså inte använda ditt ÅVC-kort  
men vill du lämna saker till återvinning behöver du ha ditt  
ÅVC-kort till hands.

maj

6
2015

BiBlioteket 
presenterar  
vårens Böcker

Hämta gratisbiljett på biblioteket
Ale bibliotek, Nödinge, kl 17.00. 

maj

9
2015

skepplanda BiBliotek
på skepplandadagen
Öppet 10.00–16.00 på Utställning 
med Ale Kulturskola. Passa på att 
skaffa meröppet-kort!

maj

16
2015

stora Bok- 
Bytardagen
Vi dukar upp ett stort bokbytarbord 
för alla åldrar.Ta med dig en bok 

eller flera hemifrån och byt till dig lika många. Ale 
bibliotek, Nödinge kl. 10.00–14.00
 

maj

8
2015

visor för frågvisa
Vad äter en ko? Hur långt är ett 
år? Om detta och mycket annat 
handlar Visor för frågvisa – finurliga 
och röjiga låtar för både små 

och stora frågvisa! Med inspiration från de egna 
systerdöttrarna fick Camilla Åström idén att skriva 
låtar som speglar händelser och funderingar ur ett 
litet barns liv. Där finns sånger om att bli stor, om 
att gå vilse, om konsten att säga ..’förlåt..’, om läskiga 
monster och om den stora lyckan i att bli gungad 
riktigt, riktigt högt! Visor för frågvisa innehåller 
betraktelser och berättelser som växer och slår rot 
hos lyssnaren, oavsett ålder. Nyfiket, egensinnigt, 
humoristiskt och existentiellt!
Läsesalen, Ale bibliotek, Ale kulturrum, kl 16.00. 
Musiken får stort svängrum och kastar sig mellan 
reggae, rumba och country till Balkanmusik, svensk 
visa och rock Passar åldrarna 3–8 år. Entré 50kr. 

maj

16
2015

fröken sill  
simmar till
Teatern, Ale kulturrum, kl 9.00 En 

musikföreställning i vått 
och torrt. Ja, vad simmar 

hon till? Till havs? Eller 
simmar hon ner till 
toppensnäckorna 
Sjapp och Klack på 
Fröken Sill simmar 
till...botten? Fylld av 

gungande rytmer och 
kluckande skratt tar 

Fröken Sill oss med på ett 
plaskande äventyr. Välkända 

sånger blandas med dem som 
man inte riktigt visste fanns, men trots det kunde 
sjunga med i. Cilla Klein är Fröken Sill och hon kan 
sannerligen få barn att sjunga och vifta på fenorna. 
Plopp!  Passar åldrarna 3–6 år. Entré 50kr.

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

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

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
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Förlängda öppettider:  Vardagar 9-20,  lördag-söndag 9-18
Tagenevägen 15, Hisings Kärra. Besök vår hemsida plantagen.se 

Erbjudanden gäller t.o.m. 10 maj. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Snart är kyliga morgnar ett minne blott. Värmen närmar sig och det 
börjar bli dags att ta plats på balkongen eller terrassen. Med några 

vackra blommor och krukor kan din uteplats enkelt förvandlas till en 
lustgård. Och morgonkaffet smakar plötsligt lite bättre.

UTGÅNG PÅ 
INGÅNG.

ZONALPELARGON
Diameter 12 cm.  Vår mest klassiska sommar-

blomma som blommar rikligt under hela 
sommaren. Svenskodlad. 29,90/st

NYHET  LAURA  Populär kruka i terracotta med 
krackelerad glasering. Finns i fl era olika blommönster. 

Diameter 15 cm. 69,90

    4 FÖR 
100,–
4FÖRFÖR

00,–00,–00
FÖR

TRÄDGÅRDSHORTENSIA
Diameter 21 cm. Stora, fi na exemplar som fi nns i rosa, blå eller vit. 
Passar på trappan, balkongen i uterummet eller i rabatten.  129,–

WILLOW Pilkorg. Diameter 28 cm. 99,90

LAVENDEL 
Diameter 10,5 cm. Flerårig.

2490

MARGERIT
Diameter 10,5 cm. Klassisk sommar-

blomma med buskigt växtsätt.
BETTINA Kruka i zink. 

Diameter 14,5 cm. 39,90

STJÄRNÖGA
Diameter 11 cm. Solälskande sommarblomma 

som tål vårens kyliga nätter. 39,90/st
NYHET  KELLY Handgjord terracottakruka med 
fat. Finns även i ljusrosa. Diameter 15,5 cm. 49,90

    3 FÖR 
100,–

2990

9990
NÖDINGE. Det vankas 
musikfestival i dagarna 
två.

Rytmus, Sveriges 
ledande musikgymna-
sium, bjuder in till sitt 
årliga arrangemang 
Livenight.

Bland de medverkan-
de eleverna finns flera 
från Ale kommun.

Alekuriren har träffat Alex-
ander Eriksson, 19 år från 
Starrkärr och Josephine Sii-
ra, 19 år från Alafors, men 
numera boende i Göteborg. 
För båda väntar studenten 
om någon månad, fast innan 
dess ska Livenight 2015 ge-
nomföras. Det är en tradition 
på Rytmus musikgymnasi-
um i Göteborg att avgång-
seleverna som slutprojekt i 
kursen entreprenörskap får 
i uppdrag att från ett blankt 
papper arrangera en musik-

festival.
– Det har varit helt suve-

ränt. Vi har lärt oss otroligt 
mycket och nu är det bara det 
roligaste kvar, säger Josephi-
ne. 

Under två långa kvällar, 
12-13 maj, bjuder eleverna på 
all tänkbar musik. Josephine 
som sjunger är med i tre ak-
ter och Alexander som lirar 
bas är med i fem.

– Den akt som jag själv 
står bakom är en hyllning till 
Rainbow. Jag har alltid gillat 
deras musik, det är bra driv 
och sväng säger han och för 
Josephines del är det schlager 
som gäller.

– Det blir klassiska låtar 
med artister som Abba, Her-
reys, Lena PH, Carola och 
många fler. En riktig nostal-
gitripp.

Efter tre år på Rytmus är 
de måna om att marknadsfö-
ra skolan. Utbildningen har 
varit till stor belåtenhet. Det 
märks tydligt.

– Jag hoppas att nior som 
ännu inte har bestämt sig tar 
chansen att komma hit på 
tisdag eller onsdag. Festiva-
len är ett bra sätt för oss att 
visa upp Rytmus och de möj-
ligheter som finns här, säger 
Josephine och Alexander fyl-
ler i:

– Vi garanterar att ge alla 
en upplevelse de sent glöm-
mer. 

Vad har varit den sto-
ra utmaningen med att få 
ihop Livenight 2015?

– Reptiderna. Det är 
hopplöst att hitta stunder när 
alla kan spela. Många av oss 
är ju med i flera akter, men på 
något sätt löser det sig. Sen 
är det mycket som ska göras, 
allt från sponsorer och mark-
nadsföring till det praktiska 
scenarbetet, säger de båda 
innan de rusar iväg för ännu 
en repetition.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

 – Alexander och Josephine välkomnar till Rytmus i Göteborg
Festival med Alemusiker

Välkomnar! Josephine Siira och Alexander Eriksson är två avgångselever vid Rytmus musikgym-
nasium i Götebog. 12-13 maj arrangerar de Livenight 2015, en musikfestival som sätter punkt på 
en treårig gymnasieutbildning.

KJELL BRATTFORS

Skepplandadagen
Lördag 9 maj  

kl 10-16, Albotorget

En familjedag    
med fart & fläkt

Uppträdande  
på scenen

Bagageluckeloppis

Café Molin, Lisas hårvård, Skepplanda Pizzeria, Tempo, Skepplanda Bibliotek, 
Skepplanda församlingshem, Eje’s U-E, BHL Sound & Event,  Alekuriren, Ale kommun, Rydéns Bil, Lindhs 

Elteknik, Grönnäs Autoservice, Grönnäs Kök o Bar,  Centerpartiet, Moderaterna, Aledemokraterna

Våra samarbetspartners



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 19 2015 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se

FÄRSK LAXFILÉ

89/KG
:-

ALLA DAGAR
06.00–23.00

DELIKATESSEN

PAPRIKALIMPA OCH 
FIKONLIMPA

BROR JAKOBS 
RÖKTA SKINKA

VÅR EGNA 
RÄKSALLAD

PLANTERINGSJORD

99:-
5 FÖR

GRILLKOL/BRIKETTER

99:-
3 FÖR

100:-
4 FÖR

PELARGONER

BUDAPESTLÄNGD

59 
:-
/ST15 

:-
/ST

  1490
/HG   1490

/HG

MOR MATILDAS 

KOKTA SKINKA

  1490
/HGGOUDAOST

3990
/KG

HALLOUMI

15:-
/ST

Max 2st/hushåll

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

FLÄSKYTTERFILÉ

5990
/KG

Max 2st/hushåll

FÄRSK TORSKRYGG

99/KG
:-

Begränsat parti

HOTDOGS  
GRILLKORV

10:-
/ST

Max 3st/hushåll

SVENSK GURKA

10:-
/KG

FLÄSKKARRÉ I BIT

3990
/KG



VECKA 19         NUMMER 17|08

kompletterande samråd 
för området kring ryd

Stamnätet för el behöver förstärkas med en ny kraftledning mellan 
stamnätsstationerna Skogssäter i Trollhättans kommun och Stenkullen i 
Lerums kommun.  

KOMPLETTERANDE SAMRÅD FÖR RYD
Efter tidigare samråd har nu området kring Ryd fått två sträckningsalternativ som 
vi vill samråda om. Det är ett så kallat kompletterande skriftligt samråd. Det inne-
bär att inga informationsmöten hålls utan synpunkter lämnas skriftligen till Svens-
ka kraftnät.   Direkt berörda fastighetsägare har fått inbjudan till samrådet  via brev.

Svenska kraftnät bjuder 
in till ett kompletterande 
samråd enligt 6 kap miljö-
balken. Läs mer: 
www.svk.se/skogssater-
stenkullen

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges 
stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med sta-
tioner och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska 
kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov 
av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en 
viktig roll i klimatpolitiken. Läs mer om Svenska kraftnät på www.svk.se.

TVÅ STRÄCKNINGSALTERNATIV
Den täta bebyggelsen i området kring Ryd ger få 
möjliga framkomliga sträckningsalternativ. De 
alternativ som vi har kommit fram till har utformats 
så att de ska påverka boendemiljö, landskapsbild, 
naturmiljö med mera så lite som möjligt.

LÄMNA SYNPUNKTER SENAST DEN 17 JUNI
Vi vill få dina synpunkter på sträckningsalternati-
ven. Lämna dina synpunkter senast den 17 juni via  
post eller mejl. Skicka till registrator@svk.se eller: 
Svenska kraftnät, Jenny Sirland, Box 1200, 172 24 
Sundbyberg. Märk ditt ärende med dnr 2012/1167. Ange även eventuell fastig-
hetsbeteckning eller den fastighet som du företräder när du lämnar dina syn-
punkter. Samrådsunderlaget finns på: www.svk.se/skogssater-stenkullen.

Vad sägs om

EL TILL 
INKÖPSPRIS?
www.aleel.se

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

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

LEDIGA TJÄNSTER

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!

På måndagen utlöstes ett automatlarm i Skepplanda 
simhall. En handduk som placerats på ett av bastu-
aggregaten hade fattat eld. Personalen agerade 
föredömligt och såg till att snabbt släcka branden. 
Räddningstjänsten behövde bara konstatera att allt 
var under kontroll.

En personbil frontalkrockade med ett rådjur på fre-
dagskvällen. Strax före klockan nio var olyckan 
framme på Norra Kilandavägen i Nödinge.
Bilen körde in i ett räcke efter kollisionen. Rådjuret 
avled direkt.
Räddningstjänsten var snabbt på plats och inga 
personskador har rapporterats från händelsen.

Foto: Christer Grändevik

Rådjurskrock och brand i bastu
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NOL. 2015 blir ett hän-
delserikt år för Alebyg-
gen.

Ett par byggprojekt 
avslutas medan andra 
tar sin början.

– Vi har otroligt myck-
et på gång, förklarar 
Sven Burgren.

Ett bostadsområde som ska 
få sig en rejäl ansiktslyftning 
är Folkets Hus- och Mossvä-
gen i Nol. 

– Vi kallar det för Nolpro-
jektet. Det handlar om en 
förtätning samt upprustning 
av befintliga huskroppar, be-
rättar Sven Burgren.

Detaljplanen är på gång 
och går allt i lås så ska arbe-
tet kunna ta sin början till 
hösten. 

– Det ska till två nya hus. 
Dessutom ska befintliga hus 
byggas på med två våningar. 
Totalt handlar det om 130 
nya lägenheter, säger Bur-
gren.

Dagens befintliga 230 lä-
genheter ska rustas upp med 
nytt tak och ny fasad. Hissar 
ska installeras.

– Avloppsstammarna mås-
te bytas liksom elsystemet. 
Spillvattenledningarna un-
der husen måste åtgärdas. 
Det är stora och kostsamma 
åtgärder vi pratar om, cirka 

400-500 miljoner kronor.
Sven Burgren understry-

ker att det är ett bevarande-
projekt det handlar om. Hu-
sens karaktär värnas.

– Folkets Hus- och Moss-
vägen är ett oerhört populärt 
och homogent område där 
hyresgästerna trivs. Så ska 
det förbli.

Hur kommer hyran att 
påverkas?

– I vår partnerring med 

NCC så står det i avtalet att 
huvuddelen av hyresgästerna 
måste ha råd att bo kvar. Av 
den anledningen strävar vi 
efter att göra så enkla åtgär-
der som möjligt.

Vad har ni för tidsper-
spektiv?

– Ombyggnaden beräknas 

pågå i fem år.
En ny förskola inryms 

också i projektet, som ska 
ersätta den fastighet där det 
bedrivs verksamhet idag.

– Den nya förskolan ska 
ha plats för åtta avdelningar, 
avslutar Sven Burgren.

JONAS ANDERSSON

– Folkets Hus- och Mossvägen ska förtätas
Nya lägenheter i Nol

Alebyggens projektledare Sven Burgren.

130 nya lägenheter planeras 
på Folkets Hus- och Mossvä-
gen i Nol.
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Flytta med Länsförsäkringar Länsdeklarerad betyder att
bostaden är besiktigad
innan försäljning.

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

ADRESS RYDET 110 BOAREA CA 95 M² / 5 ROK
TOMTAREA 1218 M² ACCEPTERAT PRIS 1 595 000 KR
VISAS TI 12/5 17.30-18.30 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

FRILIGGANDE VILLA - NÖDINGE
Litet, fint enplanshus strax öster om Nödinge centrum. För
den som önskar bo lite lantligt fast ändå nära centrum är
detta perfekt. Ett extra plus är den stora altanen med infälld
pool, trädgården samt de låga driftkostnaderna.

ADRESS VIDEKÄRR 240 BOAREA CA 158 M² / 4 ROK 
EP 135 KWH/M² ÅR TOMTAREA 2570 M² ACCEPTERAT
PRIS 2 795 000 KR VISAS SÖ 17/5 15.00-16.00 RING OCH
BOKA MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

FRILIGGANDE VILLA - ALVHEM
Vi har nu förmånen att fömedla ett fantastiskt boende med
lantlig känsla och som tar dig tillbaka till tiden från 1900-
talets början i form av vackra ytskikt, vedspis, kakelugn och
en vacker punschveranda med utsikt över åkrar och ängar.

ADRESS RÖNNVÄGEN 12 BOAREA CA 103+6 M² / 4 ROK
ENERGIPRESTANDA 149 KWH/M² ÅR
TOMTAREA 558 M² ACCEPTERAT PRIS 1 490 000 KR
VISAS MÅ 11/5 17.30-18.30 RING OCH BOKA
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

GAVELRADHUS - ALAFORS
Vi har nu nöjet att erbjuda ett mycket trevligt gavelradhus i
populära Alafors. Här bor du längst in på återvändsgata i ett
lugnt och barvänligt område. Lummig och grön omgivning där
en å stilla flyter förbi. Huset är välplanerat. Till fastigheten
hör även ett varmgarage med tillhörande förråd.

ADRESS KLORVÄGEN 2C, VÅN 1/3 BOAREA CA 67.5 M²
3 ROK EP 147 KWH/M² ÅR ACCEPTERAT PRIS 850 000 KR
AVGIFT 4 028 KR/MÅN VISAS ON 13/5 17.30-18.30 RING
OCH BOKA MÄKLARE FREDRIK HELLBERG
TELEFON 0303-24 56 52

BR 3 ROK - BOHUS
En trappa upp hittar ni denna välplanerade lägenhet om
67,5 kvm med balkong i sydostläge. Mycket är gjort så här
kan du som köpare bara flytta in!

ADRESS GÖTEBORGSVÄGEN 95B, VÅN 3/3
BOAREA CA 39.4 M² / 1 ROK EP 124 KWH/M² ÅR
ACCEPTERAT PRIS 650 000 KR AVGIFT 2 800 KR/MÅN
VISAS ON 13/5 19.30-20.30 RING OCH BOKA
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

BR 1 ROK - SURTE
Välkommen till denna välplanerade 1.a på högsta våningen.
Låg månadsavgift och ett nyrenoverat badrum från 2014 är
ett extra plus!

OFFENTLIG AUKTION
LANTBRUKSFASTIGHET

Undertecknad, av Vänersborgs tings-
rätt förordnad god man enligt lagen om 
samäganderätt, försäljer på offentlig 
auktion fredagen den 22 maj kl 11.00 
fastigheterna Lilla Edet Hjärtum 3:12 och 
Lilla Edet Hjärtum 4:6 med adress Hjär-
tumsvägen 6B, Hjärtum. Auktionen hålls 
i Advokatfirman Kjällgrens lokaler på 
Torggatan 5 i Trollhättan.  Fastigheterna 
är lantbruksfastigheter med en areal om 
cirka 26 hektar enligt fastighetsregistret. 
Hjärtum 4:6 är bebyggd med bostadshus 
i dåligt skick samt bod. Till fastigheten 
hör enligt taxering cirka 15 hektar skog, 
3 hektar impediment och 3 hektar åker. 
Taxeringsvärdet (taxeringsår 2013) uppgår 
till 1.412.000 kronor. Närmare informa-
tion om fastigheterna, auktionsvillkor 
samt villkor för försäljningen finns att till-
gå via Advokatfirman Kjällgrens hemsida 
www.kjallgren.se under rubriken Aktu-
ellt/ Försäljningar. Visning (utvändig): 
Egen besiktning av fastigheterna under 
förutsättning att vederbörlig hänsyn tas 
till kringboende samt växande gröda.

Advokat Anders Lundmark

Box 1 • 451 15 Uddevalla 
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Välkommen till vår NYA utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv

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

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

www.kungalvssolskydd.se

LÖRDAGS-

ÖPPET
kl 11-14
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ALVHEM. På lördag öpp-
nar golfrestaurangen för 
säsongen.

Ale GK kommer att 
driva verksamheten i 
egen regi.

Ansvarig kock blir 
Thea Pålsson.

Thea Pålsson är 23 år och 
bosatt i Älvängen. Som ut-
bildad kock och barrista har 
hon arbetat såväl i Ale, men 
även i Göteborg och i Bå-
stad.

– Jag gillar utmaningar 
och att få snurr på golfres-
taurangen i Alvhem ser jag 
fram emot. Det ska bli väl-

digt roligt.
På vardagarna kommer 

det att serveras lunch, exklu-
siv fast food utlovas.

– Det blir klassisk mat, 
råvaror av högsta klass. Gäs-
terna serveras maten på tall-
rik, således ingen buffé, för-
klarar Thea Pålsson.

– På lördag och söndag 
kommer det att dukas upp 
med helgbrunch i restau-
rangen. Det finns inte någon 
annanstans i kommunen och 
kan säkert locka en hel del 
folk.

Thea och hennes med-
arbetare kommer också att 
ansvara för kiosken vid det 
nionde hålet.

– Den kommer att vara 
välfylld. Utbudet kommer 
att bestå av smörgåsar, korv 
med bröd, bullar, kaffe och 
så vidare. Prisläget och kva-
litén blir en helt annan jäm-
fört med fjolåret.

Merja Forsäng, ordfö-
rande i Ale GK, är mycket 
nöjd med att restaurangfrå-
gan nu är löst.

– Det är en förutsättning 
för att kunna locka green 
fee-gäster. Det är också en 
uppskattad service för våra 
medlemmar och inte minst 
alla de alebor som vill besöka 
oss.

JONAS ANDERSSON

Golfrestaurangen öppnar igen
Thea Pålsson hälsar välkommen till golfrestaurangen i Alvhem som öppnar på lördag. 
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Vasif Kajdic kom till Sveri-
ge från Bosnien 1988. Han 
började jobba på Carlmarks 
i Älvängen för att sedan få 
anställning på Tudors batte-
rifabrik i Nol.

– Men så började ned-
gången för Tudor med upp-
sägningar som följd. Jag 
tänkte att det var lika bra att 
hitta på något annat och be-
stämde mig för att börja köra 
buss.

Vasif var med och starta-
de ett bussbolag 1998, körde 
linjetrafik mellan Göteborg 
och Sarajevo under ett antal 
år.

– Jag kan varenda liten 
håla på autobahn, skrattar 
Vasif.

2005 grundade han Surte 
Buss, som erbjuder beställ-
ningstrafik. Företaget fyller 
således 10 år i år och Vasif 
själv får anledning att fira sin 
50-årsdag i sommar.

– Jag trivs verkligen med 
mitt arbete. Det spelar ing-
en roll vem det är jag kör 
eller vilken destination det 
handlar om. Resenärerna va-
rierar, från Hells Angels till 
EU-ministrar.

Hur många mil har du 
kört under årens lopp?

– Jag vet faktiskt inte. 
Jag slutade räkna efter 100 
000 mil. Faktum är att mina 

bussar klarat sig utan repor 
och utan motorhaveri. Jag är 
utbildad maskinmekaniker 
och förebygger på så sätt fel 
som kan uppstå. Det har inte 
blivit ett endaste ofrivilligt 
stopp under alla dessa år.

Är du ensam chaufför i 
bolaget?

– Nej, jag har fem ti-
manställda. Jag har två egna 
bussar, men samarbetar med 
bussbolag i Göteborg. Jag 
säger aldrig nej till en kör-
ning utan fixar det med hjälp 
av de kontakter jag har. 

Varför är bussen det 
ultimata transportmedlet?

– För att du får upple-

va saker under resans gång. 
Flyget exempelvis tar dig 
från punkt a till b, men som 
bussresenär kan du ta del av 
omgivningen under tiden. 
Bussen tar sig fram överallt 
och är ett bekvämt färdsätt.

Hur många länder har 
du besökt?

– Alla europeiska länder, 
hur många det är vet jag inte.

Den längsta sträckan 
som du har tillryggalagt?

– Det var till Sofia i Bul-
garien. Där bodde jag för öv-
rigt på det finaste hotell jag 
hittills har upplevt. Det var 
verkligen förstklassigt!

JONAS ANDERSSON

FYRA RAKA
Volvo – Scania

E45 – Autobahn

Krona – Euro

Sandstrand – Fjälltopp

Favoritresmål: ”Alla platser har sin 
charm. Ska jag säga några städer 
får det bli Paris och Wien”.
Det bästa med att köra buss: ”Fol-

Det rullar på
för Vasif

ket. Jag trivs med människor, unga 
som äldre”.

Ålder: 50.
Bor: Bohus.
Familj: Fru och tre barn.
Gör: Driver Surte Buss.

FÖRETAGARE I FOKUS VASIF KAJDIC

Barn eller pensionärer gör detsamma. Vasif Kajdic kör lika gärna skolbuss som han 
transporterar vuxna till Europas storstäder. Det har blivit åtskilliga mil bakom rat-
ten, men hittills utan tråkiga incidenter.

Grattis 
till våra kunder 
för bästa valet!

Alcro Bestå  
Täckfärg  
är bäst!

Göteborgsvägen 88. 0303-74 60 85. www.colorama.se 
Öppet: måndag-fredag 07–18, lördag 10–14

Test av utomhusfärger 2015
Bara 4 av 45 utomhusfärger får godkänt 
Färger som klassas som Bra val i Folksams färgtest 2015:

Färg (toppfärg) Färgtyp

Beckers Akrylatfärg Max Täckfärg, akrylat

Beckers Perfekt Akrylatfärg Täckfärg, akrylat

Falu Vapen Fasadfärg Slamfärg

Alcro Bestå Täckfärg  Täckfärg

Vill ni läsa testet i sin helhet finner ni det på www.folksam.se/
testergodarad/varatester/testavutomhusfarger

*Alcro Bestå Täckfärg är godkänt i Folksamstest och är den bästa 
täckfärgen som vi säljer.
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ALAFORS. På lördag 
firar Alkottens förskola 
20-årsjubileum.

Det kommer att ske 
med öppet hus.

– Det blir bland annat 
pyssel och korvgrillning, 
säger förskollärare An-
na-Carin Larsson. 

Jubileumsfirandet vänder sig 
till alla, inte bara till dagens 

förskolebarn och dess för-
äldrar.

– Vi hoppas att tidigare 
och kanske framtida ”Alkot-
tar” kommer på besök den 
här dagen, säger Anna Jo-
hansson som arbetat på Al-
kotten i tio år.

– Det har drivits som ett 
föräldrakooperativ hela ti-
den. Det fungerar jättebra 
och även om det funnits tuffa 
perioder är det inget som vi 

märker av nu. Verksamheten 
har utvecklats på ett väldigt 
positivt sätt.

På Alkotten går nu 22 
barn vilket är förskolans 
maxantal. Det är barn i ål-
dern 1-6 år.

– Hög personaltäthet och 
små barngrupper är vårt sig-
num, poängterar Anna-Ca-
rin Larsson.

Huset där förskolan in-
ryms ägs av en privat fast-
ighetsägare. Renovering har 
skett etappvis och för några 
år sedan installerades ett nytt 
kök.

– Sedan vill jag slå ett slag 
för vår fantastiska utemiljö 
med skogsgård, pilkoja, grill-
plats, klätterställning och cy-
kelgård. Vi är ute väldigt ofta 
med barnen.

Det låter som en pigg 
20-åring som bjuder in till 
kalas?

– Så är det! Såväl barn 
som personal trivs väldigt 
bra och vi har föräldrar som 
alltid ställer upp när något 
behöver fixas, avslutar An-
na-Carin Larsson.

JONAS ANDERSSON

Alkottens förskola i Alafors firar sitt 20-årsjubileum lördagen den 9 maj genom att bjuda in till 
öppet hus.

Alkottens förskola 20-årsjubilerar

ALAFORS. Tage har 
flyttat in på Mor Annas 
förskola.

Lokaltidningen var 
och hälsade på honom i 
förra veckan.

– Bra för miljön och 
bra för plånboken, kon-
staterar förskollärare 
Linda Skånberg.

Det var i samband med Kli-
matsmartveckan och Earth 
Hour som Linda Skånberg 
uppmärksammade Tage.

– Idén är ”snodd” rakt av 
från Karlstads kommun. Jag 
fick syn på konceptet på nä-
tet och hörde av mig till mil-
jösamordnaren och frågade 
om det var okej att vi plagie-
rade Tage till vår enhet, be-
rättar Linda Skånberg.

Det mötte inga hinder 
och sedan några veckor till-
baka finns Tage även på Mor 
Annas förskola. Det som i 
Karlstad var ett skåp har i 
Alafors blivit en hylla, där 
följande information står att 

läsa:
”I mig lägger du kläder 

och skor som ditt barn inte 
längre behöver. Du kan ock-
så ta kläder från mig som ditt 
barn har användning för. Du 
behöver inte lämna något för 
att få ta klädesplagg”.

– Varför uppfinna hjulet 
två gånger? Det här är ett 

led i förskolans arbete med 
återvinning och återbruk, sä-
ger Linda.

Vad har ni fått för reak-
tioner från föräldrarna?

– Positiva! Nu gäller det 
bara att synliggöra Tage på 
ett bra sätt, att nå ut till alla 
föräldrar.

JONAS ANDERSSON

– Ett led i miljöarbetet på Mor Annas förskola

Tage har flyttat in

Linda och Marianne på Mor Annas förskola sorterar klädesplagg 
efter storlek. I hyllan Tage läggs kläder som ett barn har växt ut, 
men som kanske passar någon annan.

Lödösetraktens Hem-
bygdsförening ordnade 
den 26 april en vandring 
vid Mjösundet, nordost om 
Prässebo, under guidning av 
Bengt Johansson. 23 per-
soner deltog i vandringen 
där vi passerade flera ruiner 
av gårdar som varit bebodda 
från 1800-talet och fram till 
mitten av 1900-talet. Nu 
hade skogen växt upp högt 
på de åkrar där man en gång 
i tiden hade brutit mark för 
att kunna odla och hålla 
sina djur. Gemensamt för 
platserna vi såg var att det 

framför allt var matkällarna 
som var bäst bevarade. De 
var gediget byggda med 
stora hällar som tak. Vi såg 
bland annat ruinerna efter 
gården Huken som låg på en 
liten höjd utmed Vanderyds-
vattnet. Vid ”Gustavs” stod 
fortfarande det mesta av 
skorstenen fortfarande rakt 
upp och man såg resterna 
av den gamla köksspisen. 
Där gården Vattenhulan 
en gång låg passade vi på 
att fika i det vackra vädret. 
Där skrämde vi upp ett par 
tranor, vars rop sedan följde 

oss en bit på vägen. Vid 
platsen för gården Alemaden 
fanns det fortfarande rester 
av gamla hästdragna redskap 
i anslutning till de tidigare 
åkrarna.

Många av deltagarna hade 
någon gång bott i eller i 
närheten av Mjösundet och 
hade allahanda historier att 
berätta, både om bygden 
och om personerna som bott 
där.  
Vi tackar Bengt för en 
intressant vandring.

Claes-Göran Wikström

Vandring vid Mjösundet

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

Keillers damm i Surte - Hållbart Boende - Nära City

För mer information kontakta Ulla Andersson på m2, 072-309 31 00
www.green-village.com
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Fastighetsbyrån i Lilla Edet 
0520-181 44 

lillaedet@fastighetsbyran.se
fastighetsbyran.se

Accepterat pris 1 350 000 kr
Rum 5 rum, varav 3 sovrum
Boarea 139 kvm + 52 kvm Tomt 962 kvm
Övrigt! Rejält hus. Gångasvtånd till skola & badsjö
Ring för tidbokning Mån 11/5 17.00-18.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Göta
Flusterv. 11

Accepterat pris 1 395 000 kr
Rum 6 rum, varav 3 sovrum
Boarea 69 kvm + 69 kvm Tomt 2 872 kvm
Övrigt! Villa med en vacker baksida och trädgård
Ring för tidbokning Månd 11/5 18.30-19.30
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Västerlanda
Furuhäll 136

Accepterat pris 1 695 000 kr
Rum 4 rum, varav 3 sovrum
Boarea 114 kvm + 25 kvm Tomt 2 121 kvm
Övrigt! Helenoverat hus i ett lantligt läge! Gästhus.
Ring för tidbokning Visas tis 12/5 16.30-17.30
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Nygård
Bästorp 349

Accepterat pris 895 000 kr
Rum 3 rum, varav 2 sovrum
Boarea 65 kvm Tomt 1 656 kvm
Övrigt! Ett paradis. Egen brygga. Gäststuga!
Ring för tidbokning Tis 12/5 18.00-19.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Nygård
Gravlången 147

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 
Sjöberg

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

Karin 
Sundqvist

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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som är
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Carlström
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Abrahamsson 

Pris 3.980.000:- Visas 10/5. Grafitvägen 13. Henrik Kjellberg 0727-316 360, henrik@axelssonsfast.se

Bohus - Villadröm med perfekt läge längst in på återvändsgata. 
Vi är stolta att få presentera denna villadröm i Bohus med perfekt läge längst in på återvändsgata. Huset 
som byggdes 2007 är i mycket gott skick och innehåller allt en modern familj kräver. Altan och balkong med 
sol hela dagen. Underbar baksida med fritt och insynsskyddat läge. På gångavstånd når du Bohus centrum 
och pendeltåget mot Gbg. . Varmt välkomna på visning! 178 kvm.

Bohus

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

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

Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

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

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

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

Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

Nyhet! Mycket mer 
transportbil 
för pengarna.

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

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

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

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

Amarok Aviater. 
Perfekt i terrängen. 
Fantastisk på vägen.

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Måndag 27 april
Grov olovlig körning
En man född 1985 och 
hemmahörande i Älvängen 
stoppas av polis på Starr-
kärrsvägen och är misstänkt 
för grov olovlig körning. 
Motorcykeln mannen färdas 
på har körförbud.

Tisdag 28 april
Skadegörelse
Skadegörelse på Byvägens 
förskola i Bohus. En pilkoja 
förstörs.

Torsdag 30 april
Bostadsinbrott
Bostadsinbrott i Surte. 
Tjuven tar sig in via altan-
dörren och tillgriper diverse 
gods, bland annat en ljus-
stake i brons.

Okänd gärningsman tar 
sig in i målsägandes bostad 
på Nödinge servicehus och 
under våld tilltvingar han 
sig ett guldhalsband. Ytterli-
gare en incident rapporteras 
från servicehuset, men när 
en boende skriker flyr den 
objudna gästen från lägen-
heten.

En patrull stoppar en bil 
i Älvängen. Föraren gör sig 
skyldig till rattfylleri och 
narkotikabrott, innehav samt 
eget bruk. Den kvinnliga 
passageraren misstänks för 
narkotikabrott, eget bruk. 
Båda personerna är hemma-
hörande i Karlstad.

Vid simhallen i Skepp-
landa grips en kille, född 
1999 och hemmahörande på 
orten, misstänkt för narkoti-
kabrott.
På Albotorget sker en hus-
rannsakan av ett fordon. 
Två personer misstänks för 
narkotikabrott. Det handlar 
om en kille född 1996 hem-
mahörande i Älvängen och 
en kille född 1998 och hem-
mahörande i Skepplanda.

Lördag 2 maj
Ruta krossad
En ruta krossas på Kyrkbys-
kolan i Nödinge.

Söndag 3 maj
Narkotikabrott
En man född 1993 och hem-
mahörande i Nol slår sönder 
en lägenhet i Surte. Mannen 
är misstänkt för narkotika-
brott, eget bruk.

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

KILANDA. Det var i sam-
band med en spillnings-
inventering i Kilanda 
som Björn Seve från 
Svenska Jägareförbun-
det gjorde den fasans-
fulla upptäckten.

En dovhjort hittades 
död efter att ha trasslat 
in sig i ett hägn.

– En uppmaning till 
alla markägare är att de 
ser över sina häst- och 
fårhägn. Detta är tyvärr 
en alltför vanlig syn.

När Björn Seve visar upp 
den döda dovhjorten har 
rävarna redan varit framme, 
kråkorna likaså.

– Den här dovhjorten har 
allt att döma dött av utma-
ning när han försökt komma 
loss, säger Björn Seve.

Dovhjorten har satt hor-
nen i ett stängsel och dragit 
iväg med det. Därefter har 
han ställt sig vid en gran för 
att beta och sedan fastnat.

– Dovhjorten har kämpat 
för sitt liv, men dukat under.

Hur ser ett bra häst- 
och fårhägn ut?

– Det är el i staketet, 
sträckta trådar och inga 
lösa tampar som i detta fall. 
Det är fruktansvärt tragiskt 
att behöva göra sådana här 
upptäckter. Det är inte bara 
dovhjortar som kan fara illa, 
även rådjur och älg riskerar 
att få sätt livet till.

Viltolyckor ökar
Efter ett par relativt lugna 
månader har de vilda djuren 
börjat röra på sig igen. Var-
ning är härmed utfärdad till 
alla bilister.

– Viltolyckorna ökar vid 
den här årstiden, förklarar 
Björn Seve.

Hur är det med älgen?
– Älgen föder nya kalvar i 

maj-juni och stöter bort fjol-
årskalvarna innan dess. Det 
innebär att dessa irrar om-
kring och utgör en stor fara 
i trafiken. Rådjuren rör sig 
också mer och ökar risken 
för olyckor i trafiken, avslu-
tar Björn Seve.

JONAS ANDERSSON

– Dåligt hägn vållade 
dovhjorts död i Kilanda

Fasansfull upptäckt

Björn Seve från Svenska Jägareförbundet vid den dovhjort som tvingades sätta livet till.

Behöver du 
byta avlopp!

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

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

Varmt välkomna!

Mer info hittar ni på
www.sterom.se

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

CE-märkt
& utvärderat 

enligt 
EN12566-3

FÖRENINGSBIDRAG!
Har ni något spännande på gång i er förening till gagn 

för barn och unga? Skicka en bidragsansökan till 
Stödföreningen Vaken, 

Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen. 

Vi behöver er ansökan senast måndag 18 maj. 
Ansökningshandlingar hittar ni på www.vakna.ale.se



PREMIÄRför HYUNDAI 

i KUNGÄLV!

ÖPPET HUS!
Välkommen till oss!

HELG9-10 MAJ

PROGRAM LÖRDAG:
• 11.00 THORLEIF uppträder
• 13.00 JAN JOHANSSEN uppträder
• MÄSTERKOCKEN LOUISE bjuder på mingelmat. Kom och smaka!
• Lotteri med fina priser! Provkör en Hyundai & få en lott! Dragning av vinnare ca. kl 14.30 (Gäller både lör & sön).
• De 20 första besökarna FÅR EN BILVÅRDSHINK! (Gäller både lör & sön). 
• Köp ny eller beg. Hyundai* och vi bjuder på en SPA WEEKEND PÅ VANN! (Gäller både lör & sön). 
   * Gäller vid köp av bil över 50.000:-

  

11.00 

Se THORLEIF 

på scenen!

13.00  JAN 

JOHANSSEN 

uppträder!

LÖR kl.10-15 & SÖN kl.11-15

KUNGÄLV Filaregatan 7
0303-20 86 00  www.kongahallabil.se
Vard 9 -18,  Lördag 10-14 (Lör 9 maj 10-15, Sön 10 maj 11-15)

Fotograf: Stefan Edetoft

RÄNTE-
KAMPANJ!
Köp en bil under

 helgen 8-10 maj!

I samarbete med DNBnor 

erbjuder vi

 2,95% ränta!

Mäster-
kocken
LOUISE 

bjuder på 

    mingelmat!
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Vad fick dig att börja spela 
dragspel?
– Det har jag efter min mam-
ma. När jag var nio år börja-
de jag spela dragspel. Jag är 
uppväxt i en musikfamilj. Min 
mamma är 97 år idag, men 
spelar fortfarande. Ta med dig 
spelet uppmanar hon mig när 
jag ska hälsa på henne.

Spelar du andra instrument 
också?
– Jag har fuskat lite grann på 
pianot, inget annat. För mig 
har det alltid varit dragspel.

Stämmer det att du är en 
gehörspelare?
– Ja, jag går inte efter noter.  
 

Har jag hört en låt två gånger 
så kan jag spela den sedan.

Har du spelat i orkester?
– Nej, i yngre år var det mes-
tadels i samband med kalas och 
diverse familjetillställningar. 
Det var först på 90-talet som 
jag började spela i grupp. Jag 
besökte dragspelsstämman i 
Gräfsnäs och träffade en gam-
mal skolkamrat. Vi spelade 
tillsammans på Parasollen i 
Gråbo under en period innan 
det lades ner.

Vilken typ av musik lyss-
nar du på?
– Vad som helst utan hårdrock. 
Elvis gillar jag skarpt, han har  
 

en skön takt.

Dragspelsstämman på 
Skogsvallen i Kollanda står 
för dörren, 7-9 maj, hur 
känns det?
– Det ska bli roligt. Vi hade vår 
första stämma 2010 och sedan 
har det blivit en tradition. Det 
är alltid en härlig stämning 
och det är en väldigt fin plats 
– ombäddad av naturen.

Vad spelar du helst?
– Det beror på vart jag är. I för-
ra veckan var jag runt på olika 
äldreboenden i stort sett varje 
dag och då spelade jag det som 
önskades. Det blev mestadels 
gamla melodier. Sedan tyck-
er jag det är roligt att få spela 
några snabba bitar ibland.

Du leder en kör också?
– Det stämmer! Glädjekören 
är en samling pensionärer som 
är anslutna till SPF Seniorerna 
Skepplanda-Hålanda. Vi har 
väldigt roligt ihop.

JONAS ANDERSSON

Gunilla
spelar på gehör

Varför använda noter när man kan spela på gehör?
Gunilla Hansson lärde sig att hantera dragspelet redan som nioåring.

Till helgen är hon aktuell som en av arrangörerna till dragspelsstämman i Kollanda.

GUNILLA HANSSON

Ålder: 74.
Bor: Ryk.
Familj: Maken Rune, fem 
barn, tolv barnbarn och två 
barnbarnsbarn.
Intressen: Musik, sång och lite 

djurhållning.
Ungdomsidol: ”Lasse Lönn-
dahl lyssnade jag en del på”.
Aktuell: Som en av arrangö-
rerna till dragspelsstämman i 
Kollanda, 7-9 maj.

VECKANS PROFIL

Lilla Edet
Brovägen 20

Stenungsund
Munderödsv. 3A

Lilla Edet: 0520-49 40 90
Stenungsund: 0303-36 03 30

Nya Volvo XC90 är här
Nya Volvo XC90 är vår mest exklusiva bil någonsin. En modern sjusitsig SUV med allt det bästa från 
Volvo. Förstaklasskomfort för alla som åker i bilen och en säkerhetsnivå av världsklass. En helt ny förar-
miljö där du sköter alla funktioner med en pekskärm, eller använder röstkommandon. Allt drivet av våra 
nya Drive-E-motorer som ger dig prestanda och körglädje, samtidigt som bilens miljöpåverkan är kraftigt 
reducerad.

Välkommen att uppleva nya Volvo XC90 hos oss nu i helgen!

Nya Volvo XC90. Pris från 000 000:-. Förbr. l/100 km bl. körn: 2,1/5,8/8,0 CO2 g/km: 49/152/186 (XC90 T8 Twin Engine/D5/T6). Miljöklass Euro 6. Bilen på bilden är extrautrustad.  

AWD + automat 9 900:-
Just nu kan du uppgradera dieselmotorn D4 med AWD fyrhjulsdrift 
och automat för endast 9 900:-.
Gäller Volvo V70 och XC70 Classic samt Volvo S60, V60 och XC60 Business Edition modellår 
2016 den 4 maj-29 juni 2015. 

Fira världspremiären med oss
Vi firar världspremiären av nya Volvo XC90. På lördag bjuder vi på 
tilltugg och bubbel. Kom in och mingla med oss och upplev Volvos 
senaste tillskott.

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

A NEW  
BEGINNING

VÄRLDSPREMIÄR FÖR 
NYA VOLVO XC90

MADE BY SWEDEN

www.stendahlsbil.se



LÖR 9 MAJ KL 11.00

Bli fin till sommar och student!
Hanna Berglund utför  
nu fransförlängning

ALE TORG 7 NÖDINGE 

Välkommen att boka tid!
0303-74 94 96 / 0735-45 66 53

Välkommen på 
mingelkväll!
När: Torsdag 7 maj kl 19.00–22.00
Anmälan: pernillafagerholm@hotmail.com

Ale Torg, Nödinge 0303-971 50

Orka mer – med Mivitotal Plus!
Mivitotal Plus för familjen från 3 år och 

uppåt innehåller bl a antioxidanterna 
vitamin C, vitamin E, riboflavin, 
mangan och selen som bidrar till att 
skydda cellerna mot oxidativ stress 
samt vitamin B6, vitamin B12 och 
vitamin C som bidrar till att minska 

trötthet och utmattning och bidrar till 
immunsystemets normala funktion.

199:-Mivitotal Plus

Ord pris 240:-

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

MICHAELKORS.COM

Ale Torg
Tel. 0303-962 72

Vardag: 10-19
Lördag: 10-14

NU ÄR DET DAGS!
Caparol 
Terassolja  

3 liter 189:-

SPRING IN TILL OSS!

Leksaker & Presenter På aLe torg

PRISVÄRDA PRESENTER  
OCH LEKSAKER

MÄNGDER AV NYHETER
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1Ale Torg • Tel 0303-966 41 • Varmt välkomna!

Mån-fre 9.30-19.00, lörd 9.30-15.00,  sönd 11.00-15.00

Max 1 köp/hushåll

Nu öppnar vi vår 
Utegård!

Gäller på ordinarie priser, gäller ej beställningsvaror, snitt-

blommor eller presentkort. Erbjudandet gäller 6-17 maj

MEDTAG ANNONSEN

Detta firar vi med

PÅ ETT HELT KÖP
25%

Arrangeras av

&



FOTBOLL
Division 1 norra Götaland damer
Skepplanda – Mariestad 2-0 (1-0)
Mål SBTK: Sandra Augustsson 2. Match-
ens kurrar: Sandra Augustsson 3, Josefin 
Claesson 2, Sandra Alvenby 1.

Mossens BK – Skepplanda 4-0 
Matchens kurrar: Sandra Augustsson 3, 
Andrea Lindgren 2, Josefin Claesson 1.

Division 2 Västergötland S, dam
Bergdalens IK – Lödöse/Nygård 1-0 
(0-0)

Division 3 nordvästra Götaland 
Ahlafors IF – Älvsborg FF 0-1 (0-0) 
Matchens kurrar AIF: Markus Samuelsson 
3, Jesper Johannesson 2, Sebastian 
Hollstein 1. 

Division 4 Västergötland södra 
Dardania – Skepplanda 1-1 (0-0) 
Mål SBTK: Christian Rönkkö. Matchens 
kurrar: Alexander Andersson 3, Oscar Frii 
2, Jonathan Westlund 1.

Division 5 A Göteborg 
Nol IK – Marieholm 3-0 (2-0) 
Mål NIK: Simon Enyck, Rahel Faraj, 
Fredrik Johansson. Matchens kurrar: 
Raied Juma 3, Simon Enyck 2, Anders 
Isaksson 1.

Nol IK 4   7 10
Gårda BK 4   7 9  
FC Komarken 4   2 9
Stenkullen GoIK 4   3 7
IK Zenith 4   1 6
Mossens BK 4   0 6
Utbynäs 4  -1 6
IF Warta 4  -2 4
United Africa 4  -2 3
Bergsjö IF 4  -3 3
Olskrokens IF 4  -6 3
Marieholm BoIK 4  -6 1

Division 6 Trollhättan
Lödöse/Nygård – Hjärtums IS 1-1 (0-1)
Mål LNIK: Felix Johansson. HIS: Mikael 
Persson.

Division 6D Göteborg
Backa BK – Älvängens IK 5-2 (1-1)
Mål ÄIK: Niklas Pålsheden, Robert Susa.
Matchens kurrar: Henrik Mellomgård 3, 
Markus Ahlbom 2, Eglinor Zaimi 1.

Nödinge SK – Lundby IF 1-1 (1-0)
Mål NSK: Amar Mohammed. 
Matchens kurrar: Vernes Krak 3, Aram 
Mohammed 2, Jimmy Bakkum 1.

Division 7A Trollhättan
Andalus IF – Surte IS 4-11 (3-6)
Mål SIS: Peter Slak 3, Jonathan Pusterli 
2, Lars Karlsson, Alen Kovacevic, John 
Landstedt, Christofer Küchler, Calle 
Pitsinki, Crille Andersson.

Division 4 Göteborg damer norra
IF Warta – ÄIK/AIF 2-4
Mål ÄIK/AIF: Tove Saaranen 2, Mikaela 
Andersson, Madelene Lindberg. Matchens 
kurrar: Linn Bergstedt 3, Ann-Sofie 
Johannesson 2, Tove Saaranen 1.

FOTBOLL I ALE

Tor 7 maj kl 19.00
Forsvallen
Skepplanda – Byttorp

Lör 9 maj kl 13.00
Sjövallen
AIF/ÄIK dam – Virgo

Ons 13 maj kl 18.30
Sjövallen
Ahlafors – Skoftebyn

Ons 13 maj kl 19.00
Elon Arena
Nol – Zenith 

Ons 13 maj kl 19.00
Älvevi
Älvängen – Fotö

Ons 13 maj kl 19.00
Surte IP
Surte – Astro
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www.ipatrol.se

NSK kryssade hemma

lansforsakringar.se

Vi hjälper dig med  
din vardagsekonomi  
och dina försäkringar  
– tryggt och nära

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

NOL. Nol fortsätter att 
vinna i femman.

Marieholm slogs en-
kelt tillbaka på onsdags-
kvällen.

Inte ens ovädret kun-
de hindra hemmalaget.

Tre segrar och en oavgjord. 
Nol IK har fått bästa tänkba-
ra inledning på division 5. – 
Det var inget snack. Vi var 
bättre på allt, hur stabilt som 
helst, konstaterade en säll-
synt nöjd Noltränare, Peter 
Karlsson.

Han hade skäl att ta i lite 
extra. Marieholm var utan 
chans på Nolängen. Hem-
malaget dominerade tillställ-
ningen från första till sista 
spark. Simon Enyck spräck-

te nollan redan efter tio mi-
nuter och när Rahel Faraj 
väggspelade sig fram till 2-0 
med Markus Hansson efter 
en halvtimme kändes match-
en redan avgjord.

– Vi spelar med stort själv-
förtroende och stämningen 
är på topp i laget. Jag tror vi 
är riktigt svåra att möta just 
nu, men det gäller att vi fort-
sätter att behålla vår ödmjuk-
het, säger Peter Karlsson.

Nol är efter fyra omgång-
ar med i den absoluta toppen 
och har bara släppt in tre 
mål. – Det är vi väldigt nöjda 
med, men vi får ge det minst 
sju omgångar innan vi drar 
några slutsatser, avslutar Pe-
ter Karlsson.

För Nol väntar nu en spel-
ledig helg. Nästa fredag står 
Olskroken för motståndet.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Nols segertåg fortsätter

Vass triss! Fredrik Johansson, Simon Enyck och Rahel Faraj var glada målskyttar i Nol när Marie-
holm hemmabesegrades med 3-0.

Division 5 A Göteborg 
Nol IK – Marieholm 3-0 (2-0) 

FOTBOLL
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Trots en riktigt bra inledning 
på säsongen har belöningen 
uteblivet. Bara två poäng på 
tre matcher är med hänsyn 
till hur matcherna sett ut en 
mager skörd. I fredags såg 
Skepplanda ut att gå mot sin 
första fullpoängare. Chris-
tian Rönkkö gav laget led-
ningen fem minuter in på 
den andra halvleken. Med 
fem minuter kvar hittade 

inhoppande Oscar Hell-
ström fram med en boll till 
Jonathan Westlund. Mål-
vakten svarade för matchens 
parad och SBTK missade 
chansen att punktera tillställ-
ningen.

En minut före full tid kvit-
terade hemmalaget sedan 
Emil Frii och Skepplandas 
burväktare Simon Liljeblad 
krockat framför eget mål.

– Så små är marginalerna. 
Först missar vi ett gyllene 
läge att göra 2-0 och i nästa 
stund bjuder vi på 1-1. Det 
är tyvärr sånt som händer 
och det är bara att lära läxan, 
menar Jonas Andersson.

Matchen som helhet går 
inte till historien som en av 

de större 
u p p l e -
velserna. 
Det då-
liga un-
derlaget 
omöjlig-
g j o r d e 
all form 
av kon-
struktivi-
tet.

– Vi kommer inte upp i 
samma nivå som mot Kinna 
eller den första halvleken se-
nast mot Gerdsken. Det som 
är bra är att vår defensiv åter-
igen visade hög klass. Vi får 
fortsätta slipa på offensiven, 
konstaterar Andersson.

På torsdag kommer Byt-
torp till Forsvallen 
med den forne Elfs-
borgsikonen Fred-
rik Berglund som 
spelande (?) tränare.

– Det blir san-
nolikt en ny tuff 
drabbning. De vann 
premiären mot 
Alingsås, men har 
sen förlorat två raka.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

SBTK tappade 
poäng i slutminuten

GÖTEBORG. Älvängens 
IK fick inkassera sin 
första förlust för året.

Insatsen på Backa-
vallen var undermålig.

– Inställningen fanns 
inte där, suckar trä-
naren Peter ”Erra” 
Eriksson.

Det tippade topplaget Backa 
BK hade inlett säsongen 
med tre raka nederlag. Situ-
ationen var den omvända för 
gästande Älvängens IK som 
parkerade på nio poäng.

– Vi visste att Backa skul-
le vara bättre än resultaten 
visat. Någon risk för under-
skattning skulle således inte 
finnas. De var heltända, men 

det var dessvärre inte vi, för-
klarar Peter Eriksson.

Backa tog ledningen efter 
nio minuter, Niklas Påls-
heden kvitterade efter halv-
timmen spelad.

På gång
– Då var vi på gång och jag 
trodde att vi skulle ta över 
taktpinnen efter paus. Vi 
slarvade dock i vårt försvars-
spel och det blev pannkaka 
av alltihop.

Hemmalaget gick ifrån 
till 5-1 innan Robert Susa 
fastställde slutresultatet till 
5-2.

– Det är bara att försöka 
glömma den här matchen 
och ta sikte på nästa, säger 
Eriksson.

På fredag väntar tabel-
ljumbon Lundby på borta-
plan.

JONAS ANDERSSON

DAMER
Division 2 Södra

Lödöse/Nygård- 
Skoftebyns IF

Lördag 9/5 
15.00 på Alevi

Plattmatch av Älvängen

Div 4 Västergötland södra 
Dardania – Skepplanda 1-1 (0-0) 

FOTBOLL

Div 6 D Göteborg
Backa – Älvängen 5-2 

FOTBOLL

Div 6 D Göteborg
Nödinge SK – Lundby IF 1-1 (1-0)

FOTBOLL

Vid den sista partävlingen för 
säsongen i Alvhem deltog nio 
par. Medel var 72 poäng och 
följande par placerade sig 
över medel:
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson               98
2. Elsa Persson/Rikard Johansson        82
3. Eva Nyman/Håkan Nyman                81
    Ronny Andersson/Torsten Johansson 81
5. Thomas Elfving/Bertil Hansson        77

BRIDGE

BORÅS. Skepplanda 
BTK:s herrar var nära 
att skrälla borta mot 
Dardania. 

Med blott en minut 
kvar av ordinarie tid 
kvitterade Boråslaget.

– Riktigt surt när vi är 
så nära att vinna, men 
orättvist kan vi inte 
påstå att det var, säger 
SBTK:s coach Jonas 
Andersson.

Alexander Anders-
son har startat sä-
songen urstarkt.

NÖDINGE. Nödinge 
hämtade sig snabbt 
efter förra veckans der-
byförlust.

Trots ett vacklande 

spel knep NSK en pinne 
hemma mot Lundby IF.

Med lite bättre skärpa 
hade det blivit full pott.

Amar Mohammed gjorde 
1-0 till hemmalaget i första 
halvlek och Nödinge skapa-
de chanser i massor.

– Vi borde ha punkterat 
matchen där, men vi gör ing-
en bra insats. Det är riktigt 
synd med tanke på att alla 
topplagen förlorade, säger 
spelande tränaren Wyshar 
Kotani.

Gästande Lundby hade 
stora problem och det blev 
inte lättare när en spelare 
visades ut med kvarten kvar. 
Allt såg ut att gå Nödinges 
väg, men med sju minuter 
kvar att spela lyckades gö-
teborgarna forschera in en 
retur och räddade därmed en 
poäng.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ



LÖRDAG 9 MAJ
KL 11.00

START: ALE TORG
ETT LOPP FÖR ALLA!
Stora loppet – 5 km eller 10 km 

Lilla loppet – 2,5 km 
PAPRICA-loppet (3-8 år) – 600 m

För anmälan och mer 
information se varloppet.se

Arrangeras av &

Massor av priser såsom årskort på STC, 
varukorgar från ICA Kvantum, blommor 

från Blomsterriket samt mängder av 
vinster på nummerlapparna.



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

VILL DU SPELA FOTBOLL MED OSS
Kom upp till Vimmervi och prova på

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

08 maj fredag
19:00 NSK A-lag möter Fotö GOIF borta
19:30 NSK P01 möter Kärra KIF Blå borta
09 maj lördag
10:00 NSK P04 möter Älvängens IK borta
13:00 NSK F05/06 Blå möter Kode IF Svart hemma
14:00 NSKF05/06 VIT möter Kode IF Gul hemma
10 maj söndag
11:00 NSK F03/04 möter Lerums IS borta
12:30 NSK P02 möter Somalia SK hemma
14:00 NSK P03 möter Azalea BK hemma
16:00 NSK B-lag möter Göteborgs Bosna IF hemma
16:00 NSK P05 Blå möter Romelanda UF Svart hemma
17:00 NSK P05 Vit möter Romelanda UF Gul hemma
17:00 NSKF03/04 möter Ytterby IS borta

NÖDINGE– SÅ KLART



NUMMER 17         VECKA 19| 21SPORT

SPEL MED  
MIXADE

LAG

TÄVLINGAR 
OCH LOTTE-

RIER

FIKA

ALE GYMNASIUM 
  LÖRD 9 MAJ KL 10.00–14.30

HANDBOLLS-
AVSLUTNING

VARMT
VÄLKOMMEN

Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

Div 4 Västergötland S

TORSDAG 7 MAJ 
KL 19.00
SBTK vs  

BYTTORPS IF

HERRFOTBOLL
PÅ FORSVALLEN

Matchvärd:

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

Aj-ont!
Smärtbehandling

rygg • nacke • höFt • arm • mm

FöretAgsBesök
maSSage • akupunktur • FySioterapi

Ale Torg

VÄLJ
DEN GULA
KNAPPEN
NÄR DU
PANTAR

SKEPPLANDA. Skepp-
landas damer som i år 
debuterar i division 
imponerar.

Åtminstone på hem-
maplan.

De gulsvarta damer-
na tog sin andra raka 
skalp på Forsvallen när 
Mariestad besegrades 
med 2-0.

– Vi gör vår bästa match på 
mycket länge. Jag är riktigt 
stolt över hur tjejerna spelar 
fotboll idag. De visar verkli-
gen att all träning i vinter har 
givit resultat. Mot Rävåsen 
hade vi tur som vann, men 
dagens triumf är solklar. Vi 
är det bättre laget över hela 
plan, summerar tränare Stig 
Persson sina intryck.

Skepplanda inledde i högt 
tempo och skapade direkt 
ett par heta målchanser och 
matchen var bara fem mi-
nuter gammal när hårdskju-
tande Sandra Augustsson 
spräckte nollan. Gästan-
de Mariestad blev tagna 

på sängen. Hemmalagets 
kortpassningsspel och smarta 
sätt att ta sig ur situationerna 
överraskade motståndet. 

– Jag tror det fanns en viss 
underskattning och de lyck-
ades aldrig komma upp i vår 
nivå. Josefin Claesson domi-
nerade huvudspelet på mitt-
plan och förlorade inte en 
enda nickduell på 90 minu-
ter. Det var en njutning att 
se henne spela idag, menar 
Stig Persson som ändå fick se 
Mariestad ta över taktpinnen 
i början av andra halvlek.

– Det blir ofta så när man 
leder med 1-0. De måste flyt-
ta upp för att försöka nå en 
kvittering, men det var ald-
rig någon större fara. Sandra 
Alvenby och Lisa Qvarfordt 
dominerade i mittförsvaret.

Våga spela offensivt
Det blev dock lite oro när 
nämnde Lisa trampade snett 
och tvingades utgå med tju-
go minuter kvar att spela. 
Stig Persson funderade på att 
säkra och flytta ner Sandra 
Augustsson, men bestämde 
sig för att våga spela offen-
sivt. Det lönade sig. Lotta 

Hillebjer fick flytta ner och i 
nästa anfall satte Augustsson 
tvåan.

– Det var underbart att vi 
fick betalt för vårt mod. Det 
hade varit enkelt att flytta 
ner Sandra, men samtidigt 
förlorar vi då vårt främsta 
hot framåt så vi bestämde oss 
för att våga. 

Före 2-0-målet hade San-
dra Augustsson ett jätteläge, 
men skottet gick rakt i ma-
gen på målvakten som tappa-
de luften.

Rädd
– Jag tror därför att hon blev 
lite rädd när Sandra ladda-
de på nytt i nästa anfall för 
det såg inte helt otagbart ut. 
Faktum är att vi har ett par 
spelare som skjuter minst 
lika hårt som killar, en av 
dem är Sandra, berättar Stig 
Persson.

Han var strålande nöjd 
över hur matchen fortskred 
och samtliga spelare levere-
rade på en hög nivå.

– Det är ändå ofrånkom-
ligt att inte nämna vår kyliga 
vänsterback Nikolina Kalin. 
Hon gör sin tredje match i 

division 1 och trots att hon 
bara är 15 år visar hon inga 
nerver, utan bjuder publiken 
på flera fina nummer. Hon 
kan bli precis hur bra som 

helst, berömmer Stig Pers-
son.

Nästa utmaning blir Sils 
IF borta på lördag. En nyck-
elmatch, då detta är ett av la-

gen som Persson och gänget 
räknat med att ha bakom sig 
när serien avslutas i höst.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Div 1 norra Götaland damer
Skepplanda – Mariestad 2-0 (1-0)

FOTBOLL

– Obesegrade på Forsvallen
Kanonmatch av SBTK:s damer

Sandra Augustsson nätade två gånger mot Mariestad.

ALAFORS. En poäng på 
tre matcher. 

Noll poäng på två 
hemmakamper. 

Ahlafors IF har inte 
fått någon drömstart på 
årets seriespel.

Älvsborg FF stod för mot
ståndet på Sjövallen Svens-
ka Stenhus Arena i onsdags 
kväll. De välkomnades av 
ett aggressivt hemmalag och 
Michael Hintze tvingade 
fram en hörna direkt efter av-
spark. Gästerna tog efter tre 
intensiva och gulsvarta mi-
nuter över i drygt tjugo mi-
nuter. Markus Samuelsson 

som var tillbaka i AIF-målet 
svarade för fyra kvalificerade 
räddningar och såg till att 
Älvsborg inte fick ledning-
en. Hemmalaget tog över 
ju längre halvleken led och 
det var ofta genom Sebasti-
an Hollstein och Michael 
Hintze som farligheterna 
hade sitt ursprung, men 
den sista passningen sakna-
de allt som oftast rätt adress. 
Hollstein var dock nära att 
själv bli målskytt efter en 
halvtimme, avslutet strök 
stolpen. Jesper Johannessons 
offensiva räder på högerkan-
ten hotade gång på gång.

– Vi är inte tillräckligt bra 

just nu och har inte flytet som 
krävs för att vinna matcherna 
när det går emot oss. Flera 
nyckelspelare har varit sjuka, 
skadade eller borta av olika 
anledningar. Det är tungt just 
nu, men vi är inte utspelade 
och det finns bra intentioner i 
spelet. Nu gäller det att kriga 
och ta oss tillbaka, säger en 
nedstämd AIF-tränare, Mi-
chel Berndtsson-Gonzales.

Efter en bra avslutning på 
första halvlek var det ett för-
hoppningsfullt Ahlafors som 
klev ut på plan i den andra 
akten. Kalle Hamfeldt byt-
tes ut mot Peter Antonsson 
och hemmalaget satsade på 

ett mer traditionellt 4-4-2-
spel. Bytet gav hemmalaget 
ett bättre djupledsspel, men 
innan den 86 personer lilla 
publiken fick se effekten av 
det stötte Älvsborg in 0-1. 
Halvleken var bara två minu-
ter gammal.

– Jag kräver mer av vårt 
centrala mittfält. Det är navet 
i laget. De ska stå för pulsen 
och drivet, men var alldeles 
för passiva och initiativlösa. 
Hade jag kunnat byta samtli-
ga hade jag gjort det, men nu 
blev det Kalle den här gång-
en. Det är skickliga spelare 
allihop, men vi får inte till 
det, menar Gonzales.

Jonathan Lindström var 

magsjuk och spelade ej, sak-
nades gjorde också Markus 
Hedberg och Erik Gun-
narsson.

Närmast väntar Dalen/
Krokslätt borta på fredag. 
AIF behöver framför allt få 
med fler spelare i anfallet, la-
get blir sittande för långt ner 
i plan och fyller på för dåligt 
och för sent med hungriga 
fötter i straffområdet. Någon 
större panik ska laget inte ha. 
Två uddamålsförluster där 
spelet trots allt har varit bra 
på två tredjedelar av det grö-
na fältet är inte hela världen. 
Säsongen har trots allt bara 
börjat.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Ahlafors saknar flytet – andra hemmaförlusten

Div 3 nordvästra Götaland 
Ahlafors IF – Älvsborg FF 0-1 (0-0) 

FOTBOLL

Jesper Johannesson flyger fram på högerkanten och är svår att 
stoppa.
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visade 50 minuter när Felix 
Johansson satte 1-1.

– Sedan har vi två stol-
pskott, som med lite tur 
kunde gett utdelning, säger 
Brunberg.

Helt nöjd var inte 
LNIK-tränaren med sitt lag. 
Han hyllar sin försvarslinje, 
men anser att det finns mer 
att utkräva i offensiven.

– Vi måste våga kliva på 
framåt i större utsträckning 
än vad vi gör. Vi kan bättre.

JONAS ANDERSSON
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ÄLVÄNGEN. I strålande 
solsken, torsdag-fredag 8-9 
april, var Älvbygdens MK 
på vårläger på Hökensås 
MCK:s fina motocrossan-
läggning i Habo.

– Vi var mer än 40 delta-
gare, nybörjare, tävlingsåka-
re och motionärer. Några 
hade husvagn medan andra 
övernattade i klubbstugan. 
Det är oerhört positivt att 
kunna få med sig så många 
som möjligt i föreningen. 
Sammanhållningen är minst 
lika viktig som själva kör-
ningen, säger Mikael Bern-
dtsson.

– Det bästa med Hökensås 
är att det finns en liten, mel-
lan och stor bana. Det gör att 
vi kan bjuda in alla våra med-

lemmar och att de kan drillas 
på samma gång av sina res-
pektive tränare. Dessutom 
är det bra att vi får träna på 
sandbana eftersom vi själva 
har en hårdbana.

Tävlingspremiären ägde 
rum i Stenungsund, 18-19 
april. 13 guldhjälms- och 
ungdomsförare represente-
rade ÄMK. Alla presterade 
väl och flera framskjutna pla-
ceringar noterades. 

– Guldhjälmar är en sär-
skild licensklass för förare 
upp till 12 år. Tävlingar skall 
ske under kontrollerade for-
mer och ha stora inslag av 
lek. Det är prestationen och 
inte resultatet som ligger i 
förgrunden. Ungdomslicens 
kan lösas från det år man 

fyller 13 år, förklarar Mikael 
Berndtsson.

Även sex av ÄMK:s bredd-
förare fanns på startlinjen i 
Stenungsund med silver- och 
bronsplacering som facit.

ÄMK låter också medde-
la att crosskolan har dragit 
igång för säsongen. Intresse-
rade barn och föräldrar väl-
komnas till Paradisbanan på 
onsdagar.

Nästa publika evenemang 
på Paradisbanan är lördagen 
den 30 maj då det arrangeras 
riksmästerskap i veteran-
cross. Många fina förare och 
maskiner från olika årtion-
den samt körningar av hög-
sta klass utlovas.

JONAS ANDERSSONn I söndags vann Katt-
lebergs Ryttarförening 
den andra omgången av 
dressyrallsvenskans division 
III i Trollhättezonen. Det 
blev en riktigt spännande 
omgång där små margi-
naler blev avgörande. I 
slutändan skilde det knappt 
en procentenhet ner till 
andraplacerade Nygårds 

Ryttarsällskap. 
Segern kom genom fina 

ritter från alla lagdeltagare, 
på en jämn, hög nivå. Tre 
av ekipagen placerade sig 
dessutom individuellt i lag-
klassen, Fia Niklasson och 
K´s Nejlika blev tredjeplace-
rade i LB:1, medan Helena 
Blomqvist/K´sRooibos och 
Anna-Karin Hessfelt-Ste-

in/ K´s 
Seasalt blev 
femma och 
sjua i LC:1. 
I det vinnan-
de laget 
fanns även 
Angeline 
Farhou-
mand och 
K´s Kyndel 
med.

Förutom 

lagframgången fick Kattle-
bergs RF med sig ytterligare 
två rosetter hem. Helena 
Blomqvist fixade placering 
även i förklassen och Eme-
lie Rosell-Ståhl med K´s 
Tiramisu deltog individuellt 
i LB:1 där de blev sjunde-
placerade.

Värt att nämnas är att 
hela gänget är lektionse-
kipage från K-Ridcenter, 
som alltså står sig mycket 
väl i konkurrensen med 
privatryttarna.

Nu är siktet inställt på 
finalomgången som avgörs 
i Grästorp den 31 maj. 
Efter fina resultat i första 
omgången, om än utan att 
nå lagplacering, tillsammans 
med söndagens vinst ger la-
get bra förutsättningar inför 
upplösningen.

Fia Niklasson, Helena Blomqvist, Anna-Karin Hessfelt-Stein och Angeline Farhoumand represen-
terade Kattlebergs Ryttarförening i den andra omgången av dressyrallsvenskan division III i Troll-
hättezonen.

Säsongen i full gång för ÄMK:s crossåkare

Framgångar för Kattlebergs Ryttarförening 

ÄMK:s crossåkare samlade för träningsläger på Hökensås MCK.  

LÖDÖSE. Tidigt toppmö-
te i Trollhättesexan och 
storpublik på Tingevi.

Det blev ett tufft der-
by och periodvis ganska 
grinigt.

Det oavgjorda resul-
tatet får betraktas som 
rättvist.

Såväl Lödöse/Nygård som 
Hjärtums IS ståtade med två 
raka segrar inför lördagens 
derbydrabbning. Förlustnol-
lan är intakt för båda lagen 
även efter bataljen på Ting-
evis fina gräsmatta.

– Ganska okej. Vi fick inte 
till det i den första halvleken, 
men efter kvitteringen tog vi 
över, summerade LNIK-trä-
naren Roger Brunberg.

Gästernas Mikael Pers-
son kom att stå i händel-
sernas centrum denna efter-

middag. Först ordnade han 
ledningsmålet för HIS efter 
en halvtimmes spel. Kort 
därefter var han inblandad i 
en situation med hemmala-
gets burväktare Christop-
her Jönsson. I kollisionen 
skadade sig Jönsson så illa 
att ambulanshelikopter fick 
tillkallas.

– Han kom hem på sön-
dagen och rapporterna säger 
skadade revben och en blöd-
ning på levern. Christopher 
blir borta från all fotboll i 
minst en månad, berättar 
Roger Brunberg.

När matchen återupp-
togs igen vaknade Lödöse/
Nygård till liv. Matchuret 

Oavgjord 
derbymatch 
på Tingevi

Division 6 Trollhättan
Lödöse/Nygård IK – Hjärtums IS 1-1

FOTBOLL Hemmalagets målskytt Felix Johansson uppvaktas efter sitt kvitteringsmål.

Målskytt och senare utvisad. Hjärtums Mikael Persson fick syna 
det röda kortet av domare Muhamed Ramic.

Lödöse/Nygårds målvakt Christopher Jönsson skadades och fick 
åka ambulanshelikopter till sjukhuset. 
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på Skogsvallen i Kollanda
Torsd-sönd 7-10 maj
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HÄLJERED. Intresset för 
Ale Vikingamarknad var 
större än någonsin.

I helgen besökte drygt 
2700 människor gården 
som hotas av nedlägg-
ning.

– Att det överhuvud-
taget existerar en sådan 
tanke är förvånande när 
vi ser folkmassorna köa 
till vikingagården, säger 
Tony Blom i Ale Byalag.

Det var fjärde året som Ale 
Byalag arrangerade viking-
amarknaden och precis som 
tidigare år ringlade sig kön 
lång och det största proble-
met var att få plats med alla 
bilar. På lördagen räknades 
1700 personer in genom 
portarna och på söndag-
en drygt 1000. Besökarna 
kom från alla håll och inte 
bara från Sverige. Här fanns 
gott om polacker, danskar, 
norrmän, ungrare, belga-
re, rumäner och tyskar. Det 
brottades, sköts med pilbåge, 
bakades bröd, kokades soppa 
och såldes hantverk av alla 
de slag. Vikingagården sjöd 
av liv och trivselfaktorn var 
mycket hög.

– Ale Vikingamarknad är 
årets första i sitt slag och för 
många har det blivit tradi-
tion att starta säsongen här, 
säger Tony Blom. 

Vad är det som gör 
marknaden så speciell?

– Det är framför allt plat-
sen som är mysig, vacker och 
gemytlig på samma gång 
samt att vi har ett utbud av 
aktiviteter för alla människor 
i alla åldrar.

Årets marknad var den 
största både i antalet utstäl-
lare och besökare, men det 
var med dubbla känslor som 
Ale Byalag engagerade sig.

– Det har varit oerhört 

jobbigt med tanke på att det 
kan vara den sista markna-
den. Att försöka förmedla 
detta till alla positiva mark-
nadsbesökare var svårt. Här 
har vi något riktigt bra som 
nästan tre tusen människor 
väljer att åka till och sen sit-
ter det några som vi inte ens 
vet vilka de är och funderar 
på att stänga hela gården. 
Det är absurt. Vi fick väldigt 
många frågor, men kun-
de knappt besvara en enda. 
Faktum är att vi i byalaget 
fortfarande inte har hört ett 
ljud från beslutsfattarna i Ale 
kommun, säger Tony Blom.

På onsdag har kommunen 
bjudit in till informations-
möte om vikingagårdens 
framtid. Över 500 personer 
har anmält att de tänker 
närvara. Det har skapat pro-
blem, då det saknas en lokal 
med den kapaciteten. Mötet 
ska hållas i Ale Kulturrum 
klockan 19.

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

– Nytt publikrekord

Vikingamarknad
populärare än någonsin

Många roliga uppvisningar 
gav publiken en upplevelse 
utöver det vanliga. Det råder 
ingen brist på fantasi och inle-
velseförmåga när det vankas 
vikingamarknad.

Kevin Graneström, 2 år, fick sitta på 
pappa Johans axlar, mamma Linda och 
kompisen Frisse Eliasson tittade också på.

Vikingen Hasse Stålbrand från 
Göteborg tyckte det var själv-
klart att delta i folkfesten.

Julius Lervin, 8 år från Jönköping, deltog i vikingabrottningen. 

Uppgörelsen mellan vikingar från 
Norge och Sverige var dramatisk och 
följdes av en spänd publik.

Lova Lööf 4 år från Nol fick 
prova på armgång med hjälp 
av pappa Anders Eliasson.

Vädret var på arrangörens sida och 
tillströmningen av besökare var som 
vanligt mycket god.

Nedläggningshotet väckte känslor och 
många valde att skriva på namnlistor 
för att rädda gården.

Ulrika Nilsson från Olofstorp tog en 
fika i gröngräset med lilla Idun Holm-
gren, 1,5 år.

Reinhardt Ziegler från Sällskapet Vikingatida Skepp lagade surkål över öppen eld som servera-
des till grillad korv.

Armbrytning mellan Mikael Karlsson 
Armsport Trollhättan och David Lind-
holm från Göteborg.

Conny Karlsson från vikin-
gagruppen Baningarna i Troll-
hättan fixade lunchen.

Emil Andersen, 4 år från Göte-
borg, fick hjälp av Jens Adén 
från Emmaboda med att skjuta 
pilbåge.



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:
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Skepplanda Hembygds-
förening anordnade enligt 
traditionen valborgsmässo-
firande på Grönköp. Man 
hälsade våren välkommen 
med tal sång och musik. 
Cirka 120 personer hade 
samlats vid hembygdsgår-
den i det vackra men lite 
kyliga vädret. Efter en dag 
med regn så kom äntligen 
solen fram och gladde alla 
besökare. En del av byggna-
derna, sockenmagasinet och 
gammelstugan, hölls öppna 
och i ladugården samlades 
alla som var intresserade av 
loppisen som naturligtvis 
var öppen. 

Besökarna fick lyssna 
till några medlemmar ur 
spelmanslaget Kafferast som 
spelade nyckelharpa, fiol, 
och gitarr. De fick många 
varma applåder.

Skepplanda kyrko- och 

hembygdskör samt Moett-
kören sjöng många vackra 
vårvisor och sången klingade 

vackert mellan de gamla 
byggnaderna.

Årets vårtalare var Chris-
tel Olsson Lindstrand, 
som höll ett uppskattat tal 
om valborg och våren med-
an elden sprakade muntert i 
en eldkorg bredvid.

Kaffe och hembakade 
kakor serverades efter 
ceremonin och besökarna 
lät sig väl smaka. Det blev 
en stämningsfull valborgs-
mässoafton och Skepplanda 
Hembygdsföreningen gläds 
åt den stora uppslutningen. 

Nästa stora evenemang 
på Grönköp blir midsom-
marfirande. Väl mött då!

Siv Grahn

Orden är Reimar 
Westerlinds och har varit 
hans ledord genom livet. 
Denne gentleman, 85 år 
fyllda, ryckte med kort 
varsel in på Aktiva Seni-
orers aprilmöte. Conny 
Andersson som drabbats 
av sjukdom skulle i ord 
och bild berättat om 
gamla Kungälv. Nu blev 
det Reimars version av 
vår gamla fina stad.

Född i Liljedal, 
uppvuxen på Västra 
gatan och jobbat på 
kexfabriken samt att ha 
tvålat in ABC-fabrikens 
grundare Ivar Claesson 
inför rakning gjorde att 
Reimar känner sig som en 
urkungälvsbo. Målande 
berättade han bland annat 
om hur det var att bo och 
arbeta i Liljedal. Bruket 
månade om sina anställda 
och betalade el, ved och 
tandläkare. Självklart fick 
vi inblick i hur det var på 
stans enda herr- och dam-
frisering, Westerlinds. 
Västra gatan upplevdes 
som världens mittpunkt 
med genomgående trafik 
och många intressanta 
personer. Bland dessa 
nämndes kyrkoherde Me-
lander, kamrer Göransson 
som deklarerade åt köp-
männen och disponent 
Ekstedt vid glasbruket. 
Den stipulerade tiden 
var snabbt till ända och 
många var nog de som 
känt igen sig från svunna 
dagar. Allt lättsamt för-
medlat av Reimar Wester-
lind, still going strong.

Dagens insamling gick 
till de katastrofdrabbade i 
Nepal. Marita O efter-
hörde om intresse finns 
för sparesa till Polen. 
Bengt B vill ha manus 
till höstens program 
senast den 20 maj. Tore 
R lämnade mer info om 
Närbussen. ”Aktivas 
aktiva” fick ta emot Lise-
bergskort.

Nästa möte underhål-
ler Klöver Tre. Tillfälle 
till dans ges även.

Dagen knöts fint 
ihop då Erling Karlsson 
avslutningsvis läste Harry 
Iversens dikt Spritbolag-
skön.

Inga Isaksson

Ordning och reda, 
stil och ansvar

Valborgsmässofirande på Grönköp

Vacker körsång på Grönköp.

Skepplanda Hembygdsförening bjöd in till traditionsenligt  
valborgsfirande.

NO TJAFS
ONSDAG 13 MAJ KL 21-01

Entré: 150:- 18 år leg.

VÄLKOMNA
www.ahlaforsif.se



Stipendierna på 5000 kronor vardera delades ut på förslag 
från allmänheten. Ett gott 
föredöme kan tillfalla en 

enskild person under 25 år 
alternativt en förening eller 
organisation. Juryn beståen-
de av Stefan Hagman (S), 
ordförande i Kultur- och fri-
tidsnämnden, Jessica Nor-
berg (S), ledamot i Utbild-
ningsnämnden och Mikael 
Berglund (M), kommunal-
råd hade i år många bra för-
slag att tycka till om. Till sist 
föll valen på Sebastian Paic, 
15 år från Da Vinciskolan, 
Oliver Andersson, 15 år från 

Da Vinciskolan och Emelie 
Kastberg, 19 år, estetisk linje 
på Folkuniversitetets gym-
nasium i Trollhättan. Ung-
domslots, Sven Nielsen, 
hade äran att meddela juryns 
utslag och det var förvånade 
röster som svarade.

– Jag blev helt mållös och 
väldigt smickrad. Jag hoppas 
dock att andra kan se på mig 
och förstå att allt är möjligt i 
Ale, att det bara handlar om 
att ta initiativ, kämpa och stå 
på sig. Det går verkligen att 
växa som person här i Ale, 
säger Emelie Kastberg som 
fick sitt stipendium med an-
ledning av sitt enorma enga-
gemang för kulturen.

Lika förvånad blev Sebas-

tian Paic när det glada beske-
det nådde honom.

– Det kändes konstigt. Jag 
visste inte ens att det fanns 
något som hette ”Ett gott 
föredöme”, men självklart 
blev jag väldigt glad. Jag för-
söker vara en bra kompis och 
stå upp för mina värderingar. 
Mobbing och droger är nå-
got jag tar stort avstånd från.

Oliver Andersson är enga-
gerad i det mesta. Förutom i 
det moderata ungdomsför-
bundet försöker han i alla 
ungdomsforum att verka för 
att förbättra Ale ur ett ung-
domsperspektiv.

– Jag tycker det är roligt 
och spännande. Dessutom 
ser jag att det verkligen går 

att påverka. Det ger mig en-
ergi och drivkraft att fortsät-
ta.

På frågan om vad pengar-
na ska användas till var det 
bara Emelie som hade ett 
rakt svar.

– Till en dansutbildning. 
Jag måste utvecklas inom 
dansen för att komma in på 
scenskolan.

St ipendieutdelningen 
ägde rum på Festivalborg. 
Batoul Raad fick som tidi-
gare stipendiat äran att dela 
ut checkarna.

– Jag är jättestolt över 
uppdraget och tycker alla tre 
är fantastiska människor, väl 
värda sin belöning.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

NUMMER 17         VECKA 19| 25NÖJE

NÖDINGE. Amanda, The 
Jocals, Antwaan, The 
Masterboys, Vic Vem, 
JTR och Lani Mo.

Artisterna avlöste 
varandra på Festival-
borg 2015.

När melodifestivalens 
myspojkar i JTR klev ut 
på scenen steg tempera-
turen till kokpunkten.

– Vilken kväll vi har!
– Den bästa någonsin?
Konferenciererna Bella 

Nordin och Jordan Linde-
dahl stortrivdes när Festival-
borg arrangerades för nionde 
gången. I år fanns en hel del 
nytänkt. Scenen hade förflyt-
tats från den stora idrottshal-
len upp till cafét. Stämningen 
blev intimare och trivselfak-
torn höjdes avsevärt. Arrang-
emanget lockade totalt 400 
ungdomar, alla entusiastiska 
crewarbetare inkluderade.

Visst blev det en toppen-
kväll. Amanda och The Jocals 
inledde innan stipendiaterna 
Sebastian Paic, Oliver An-
dersson och Emelie Kast-
berg fick ta emot utmärkelsen 
”Ett gott föredöme” av tidi-
gare stipendiaten och mång-
sysslaren Batoul Raad. Hon 
passade på att fråga en av unga 
stipendiaterna om framtiden 
och fick ett rakt svar av Oliver.

– Då är jag statsminister.
Rapparen Antwaan tog 

över innan The Masterboys 
från Uddevalla fick hoppa av 
sig lite energiöverskott. Vic 
Vem var ett av Festivalborgs 
tre stora dragplåster. Hans 
tydliga politiska inställning 
kändes överflödig denna afton 
och det var först när Alings-
åstrion JTR, som det gunga-
de till på allvar. JTR som i år 
debuterade i melodifestivalen 
fick åtminstone större delen 
av tjejpubliken att sträcka 
armarna i skyn. En och an-
nan såg riktigt knäsvag ut… 
Brödratrion Tom, John och 
Robin Lundbäck gjorde ing-
en besviken.

– Det här var riktigt bra! Vi 
hade gärna spelat hela kvällen, 
sa Robin Lundbäck. 

Lani Mo, 23-årig rappare 
från Bergsjön, skapade också 
en närmast hysterisk stäm-
ning när han som kvällens 
sista artist klev ut och mötte 
publiken. Lani Mo är hög-
aktuell med två nya singlar 
Perspektiv och Hundra tusen 
stenar. Det blev ett framträ-
dande av bästa märke med ett 
budskap om att vara rädda om 
varandra och ett stort förakt 
till våldet. Det passade bra på 
Festivalborg.

Festivalborg lockade 400

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

Tre goda föredömen!
– Emelie, Sebastian och Oliver fick 5000 kronor vardera

Goda föredömen. Sebastian Paic, Emelie Kastberg och Oliver Andersson utsågs till årets mottagare 
av Ale kommuns ungdomsstipendium ”Ett gott föredöme”.

OLIVER ANDESSON

Oliver är en inspirerande 
kille, han har ett fantastiskt 
engagemang för ungdomars 
påverkan och inflytande 
i deras vardag. Genom 
föreningslivet, skolan och 
politiken visar han varje dag 
hur långt man kan nå med 
motivation och drivkraft.
Olivers förmåga att sprida 
glädje och omtanke skapar 
tillsammans med andra ett 
kreativt arbetsklimat som 
bryggar över politiska mot-
sättningar.

SEBASTIAN PAIC

En mycket god förebild för 
andra ungdomar. Han har 
en god mäniskosyn som 
genomsyrar hans gärning. 
Sebastian delar gärna med 
sig av sina egna erfarenhet-
er för att hitta lösningar för 
andra. Han är positiv och 
ser fördelarna med att mä-
niskor är olika. Sebastian är 
också engagerad i drogfrå-
gor och ifrågasätter ständigt 
ungdomars missbruk. Han 
tar tydligt ståndpunkt och 
står på sig i sina åsikter 
även om han gärna lyssnar 
in andras argument och ger 
kloka motargument.

EMELIE KASTBERG 

Emelie är en stark tjej och 
ser potentialen i alla, hon 
vill att de ska hitta den glöd 
som Emelie själv har hittat! 
Hon ger aldrig upp sina 
drömmar. 
Emelie syns och hörs myck-
et i många olika samman-
hang, alltid på ett positivt 
sätt.
Hon har ett stort driv och 
öppnar vägen för andra och 
visar att det omöjliga är 
möjligt.
Hennes glädje och sprud-
lande personlighet är en 
tillgång för alla. Hon visar 
sin omgivning att hårt jobb 
och stort ansvarstagande 
ger resultat.

NÖDINGE. Sebastian Paic, Oliver Andersson och 
Emelie Kastberg.

Där har ni årets tre mottagare av Ale kommuns 
stipendier Ett gott föredöme.

Utdelningen skedde på Festivalborg inför 400 
applåderande ungdomar.

Brödratrion Lundbäck i JTR gjorde ingen besviken. The Masterboys från Uddevalla sparade inte på krutet.

Vic Vem såg ut att trivas på 
scenen.

Antwaan var först ut av de 
etablerade artisterna.

Bella Nordin och Jordan Lin-
dedahl var konferencierer.

Lani Mo var ett av kvällens största dragplåster.

The Jocals, Ales egna musikunderhållare var suveräna.
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Boka på stenaline.se eller ring 0770-57 57 00
Bokningsavgift tillkommer vid personlig service. *Båtresa, t/r, inkl bil, 1 natt 
i dubbelrum inkl frukost på First Hotel i Aalborg. Totalt fr 1 636:-/2 pers.
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818:-
Bada mitt i stan
Den nya hamnfronten i Aalborg sjuder av liv. Några spelar boll, andra tar ett 
dopp i Limfjorden eller fi kar. Här kan du äta gott, shoppa eller bara strosa runt 
och njuta av den härliga atmosfären. 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

INNOVATUM

   VÄLKOMNA!
ÅKERSSJÖVÄGEN 16 TROLLHÄTTAN

ARBETSLIVSMUSEERNAS DAG

DET ROLIGA BESÖKSMÅLET FÖR HELA FAMILJEN!

I TROLLHÄTTAN
9 MAJ

HELA OMRÅDET ÄR FULLT AV TENNKULEMOTORER, SLÖJD, GAMLA BILAR
REPSLAGERI, SMIDE OCH LUKTEN AV TJÄRA HÄNGER I LUFTEN!

GRATIS ENTRÉ TILL INNOVATUMS SCIENCE CENTER & SAAB BILMUSEUM
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HÄLJERED. Hojride MC, 
eller numera Hojride 
MK, firar 30-årsjubi-
leum.

Föreningen höll på att 
gå i graven för drygt ett 
år sedan, men gjorde en 
nödvändig nystart.

– Nu har vi fler med-
lemmar än någonsin, sä-
ger ordföranden Jonas 
Olsson.

Förra lördagen hade Hojride 
sin årliga vårstädning. Det 
vimlade av folk som hjälpte 
till, men situationen var an-
norlunda för ett par år sedan.

– Medlemsantalet var nere 
på 13 medlemmar. Det fanns 
två alternativ. Antingen skul-
le vi bli tvungna att lägga ned 
föreningen eller så blev det 
till att ändra inriktning.

– Det har skett en nystart, 
vi har bytt namn från Hoj-
ride MC till Hojride MK. 
Vi vill göra något annat än 
den traditionella mc-klub-
ben. Motorintresset är vår 
gemensamma nämnare som 
knyter medlemmarna sam-
man.

Hojride Motorklubb har 
nu en bred bas att stå på med 
sektioner som omfattar ro-
adracing, landsvägskörning 
och fyrhjuling.

– Vi är knutna till Svemo 
som i sin tur är anslutna till 
Riksidrottsförbundet. Det 

innebär att man kan repre-
sentera Hojride MK på täv-
lingar, berättar Jonas Olsson.

Just nu håller klubbloka-
len i Häljered på att rustas 
upp. Senare i år ska det ar-
rangeras trevliga medlems-
tillställningar.

– I övrigt handlar det om 
att minimera det ideella ar-
betet. Istället försöker vi pla-

nera verksamhetsåret på lång 
och kort sikt, så att alla vet 
vad de har att förhålla sig till.

Ni tycks ha hittat mo-
dellen för det?

– Ja, faktiskt! Sådant drag 
som det är i Hojride nu har 
vi aldrig upplevt tidigare. 
Det är jättekul, avslutar Jo-
nas Olsson. 

JONAS ANDERSSON

– Hojride 30-årsjubilerar
Bättre drag än någonsin

Jonas Olsson och Martin Hassel är två trotjänare som kommit 
tillbaka och varit med i nystarten av Hojride MC, som nu blivit 
Hojride MK. I år firar föreningen sitt 30-årsjubileum.

ALAFORS. Valborg 
firades för femte året i 
Furulundsparken.

Det blev publikrekord.
Våren hälsades väl-

kommen med sång och 
tal.

Det regnade under hela för-
middagen, men lagom till att 
valborgsfirandet i Furulund 
skulle ta sin början visade sig 
solen och arrangören kunde 
pusta ut.

– Vi var lite oroliga när vi 
iordningställde lotteristån-
den och fixade de sista detal-
jerna. Med facit i hand blev 
det alldeles utmärkta förut-
sättningarna. Aningen kyl-
slaget, men tack och lov inga 
regndroppar, sammanfattade 
Gittan Otter i Ahlafors IF:s 
arrangörsgrupp.

Barnen roade sig med 
bland annat fiskdamm och 

ponnyridning. Lotterier 
och chokladhjul tilldrog sig 
mångas intresse. Från scenen 
underhöll The Jocals och 
Björn Nilsson, som senare 
tog plats i puben och bjöd på 
ett uppskattat musikquiz.

Bannuwakören var tra-
ditionsenligt på plats för att 
sjunga in våren. Årets hög-
tidstal hölls av Margareta 
Nilson, ordförande i Ale 
Riksteaterförening.

JONAS ANDERSSON

Festligt firande i Furulundsparken

The Jocals underhöll med vacker sång i Furulundsparken.

Trubadur Björn Nilsson för-
höjde stämningen.

Många prövade lyckan på 
chokladhjulet.

Wilma och Ellen hade fullt 
upp att göra i fiskdammen.

SURTE. På självaste val-
borgsmässoafton fick elever-
na i årskurs 1 på Surteskolan 
gå till biblioteket. Där häl-
sades de välkomna av Olavi 
Kettunen och Doris Hell-
man från Surte-Bohus Bib-
lioteks- och kulturförening. 
Eleverna förärades varsin 
bok – ”Hemliga tjuvgöm-
man” av Helena Bross.

– Vi vill uppmuntra bar-
nen att läsa. Vi har väntat 
på att den här boken skul-
le släppas, förklarar Doris 
Hellman.

Glädjen var stor och mor-
gonstunden på biblioteket 
förhöjdes ytterligare då elev-
erna serverades frukt.

JONAS ANDERSSON Glada elever från Surteskolan klass 1b.

Bokutdelning på Surte bibliotek
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Ny distriktsorganisation?
Aktuella kommunala frågor.

Välkomna!

LEDIGA TJÄNSTER

Syftet med Skolverkets 
satsning på förstelärare 
är att uppmuntra enga-

gerade lärare att göra karriär 
– i förlängningen handlar det 
om att höja kvalitén på våra 
barns undervisning.

Förstelärarna får 5 000 
kronor i månaden i lönepå-
slag, pengar som Skolverket 
betalar – under förutsättning 
att förstelärarna har lärarle-
gitimation.

När Ale kommun annon-
serade ut sina förstelärar-
tjänster var lärarlegitimatio-
nen givetvis ett krav för att 
den sökande skulle få tjäns-

ten – legitimationen är ett 
sätt att säkerställa kvaliteten 
och utan legitimation skulle 
det ju dessutom inte bli någ-
ra bidrag från Skolverket.

Men när tjänsterna sedan 
tillsattes visade det sig att 
kommunen valde att ge fyra 
av förstelärartjänsterna till 
lärare som saknar lärarlegi-
timation! Detta trots att det 
fanns gott om legitimerade 
sökande. Legitimationen är 
det enda som är mätbart och 
samtidigt det enda som krävs 
för att Skolverket ska stå för 
lärarnas lönepåslag.

Så i dagsläget betalar vi 

skattebetalare i Ale kommun 
de obehöriga förstelärarnas 
lönepåslag. Om kommunen 
hade valt legitimerade lärare 
hade Skolverket betalat.

Förenklat kan man säga 
att det är som att välja att 
anställa chaufförer utan 
körkort – trots att man hade 
sparat pengar på att välja 
chaufförer med körkort. Den 
ökade kostnaden för att Ale 
kommun ville ha olegitime-
rade förstelärare ligger på 
cirka 220 000 kronor.

Facket protesterade 
givetvis mot tillsättningarna 
– men Ale kommun valde 

I förra veckan referat från 
ortsutvecklingsmötet 
i Skepplanda hade det 

hänt något med texten vilket 
gav ett intryck av raka mot-
satsen till det vi i föreningen 
Regional Motström står för. 
Bäst att förtydliga med en 
kort sammanfattning av vår 
målsättning:

”Vi kräver:
Att om bedömningen 

fortfarande är att kraftled-
ningen behövs så måste 
den implementeras genom 
användande av modern tek-
nik, vilket innebär att man 
gräver ner en likströmskabel 
istället för den nu planerade 
400 kV växelströmsluftled-

ningen.
Om det finns skäl som 

pekar att en nedgrävning av 
kabeln inte är möjlig, vill 
vi att dessa skäl redovisas i 
detalj, fullständigt öppet och 
dessutom ges möjlighet att 
granskas av objektiv tredje 
part.

Skulle Svenska Kraftnäts 
argument mot ett likström-
salternativ, efter granskning 
av objektiv tredje part, 
anses relevanta, kräver vi 
att Svenska Kraftnät bygger 
den nya ledningen i redan 
befintliga 400 kilovolts 
kraftledningsgator.”

Göte Kildén

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!

Är inte djurens liv 
viktigare än att vi 
får smink? Dessa 

stackars djur får stå ut med 
att testa smink, hårfärg och 
massa andra produkter. 
Och allt detta för att vi 
människor ska se bra ut! 
Många kosmetik företag 
testar fortfarande sina 
sminkprodukter på djur. 
Och det tycker jag är helt 
fel!  Djurförsök används 
inom många olika forsk-
ningsområden, i under-
visningssyfte och inom 
läkemedels- och annan 
industri. Djur används i 
lägen då det inte anses 
etiskt försvarbart att göra 
försöken på människor. 

Det betyder att försöken 
innebär alltför stora risker, 
skador eller lidande för att 
kunna göras på människor. 
Men det är inte heller etiskt 
försvarbart att göra dessa 
försök på djur, då de också 
känner smärta och lidande 
precis som människan.

Flera djur dör varje dag 
och även just nu i detta 
ögonblick, bara för att 
vi testar kemiska ämnen 
på dem. Det är inte okej! 
Om du var ett oskyldigt, 
hjälplöst djur skulle du väl 
inte vilja vara försökskanin? 
Kan vi inte låta de stackars 
små djuren vara? Det är ju 
vi som ska använda pro-
dukterna och inte djuren, 

dessutom vet vi att djur inte 
har samma hud som vi har!!

Djuren kan inte säga 
något som förhindrar att de 
blir utsatta för våra tester 
av kemiska ämnen. De blir 
våldsamt tvingade att sitta 
där och få alla ämnen över 
sig. Medan de som testar 
har stora skyddsdräkter på 
sig för att inte få kontakt 
med ämnena som de häller 
över det stackars små dju-
ren. Och de faktum att de 
som testar har stora skydds-
dräkter visar hur farligt det 
är och de går sedan vi och 
köper och tror den är något 
bra!  

Några märken som testar 
på djur är: Axe, Clerasil, 

Dove, Nivea, Palmoli-
ve Co, Garnier, Head n 
Shoulders, Lacoste Hugo 
Boss, L´Oréal, Max Factor, 
Maybelline, Neurogena, 
Vaseline, Veet och massa, 
massa fler!!

Och när du köper hos 
The Body Shop så ger du 
pengar till L`Oréal för de 
äger The Body Shop, men 
The Body Shop testar inte 
sina egna produkter på djur!  

Om vi slutar köpa pro-
dukter från de här företagen 
och alla andra som testar 
på djur så kanske de slutar 
testa på djur, så sluta köpa 
deras prudukter!!

Ewelina Svensson
Surteskolan

Hälsan bland unga 
har försämrats un-
der de senaste åren. 

Fler och fler barn idag blir 
överviktiga. Många ungdo-
mar har inte regelbunden 
fysisk träning. De prioriterar 
att sitta framför datorn eller 
spela TV-spel, istället för att 
röra på sig.

Våra kroppar är gjorda 
för fysisk aktivitet. Ju mer vi 
rör på oss, desto bättre mår 
vi och inte minst i skolan. 
Flera skolor i Sverige har 
ökat gympalektionerna till 
varje dag i veckan och det 
tycker jag att alla skolor i 
Ale ska göra också.

För det första kommer 
det bli lugnare i klassrum-
met och enligt forskare 
kommer resultaten i skolan 
bli bättre om vi har idrott 
varje dag i veckan.

För det andra, fysisk akti-

vitet minskar kraftigt risker 
för övervikt, fetma och 
relaterande sjukdomar.

För det tredje rör sig inte 
alla barn hemma, då är det 
ju bra att de gör det i skolan.

För det fjärde visar 
studier att ju mer man rör 
på sig, desto mindre stressad 
blir man. Dessutom får man 
bättre blodsockerkontroll, 
bättre hjärthälsa och bättre 
koncentrations förmåga som 
gynnar inlärningen.

Allt detta eftersom att om 
man rör på sig så orkar man 
skoldagen enklare. Även om 
idrott inte är det viktigaste 
ämnet i skolan så borde 
det självklart vara idrott 
oftare eftersom det påverkar 
betyget och beteendet på 
lektionerna till det bättre. 

 Tobias Skyman
Surteskolan 6a

Det finns alldeles för lite vegetarisk i 
en vanlig mataffär. Det finns alltid 
mängder av hyllor fyllda med massa 

olika köttprodukter, men få hyllor med till 
exempel soja eller quorn som är vegetariska 
ersättningsprodukter. Det vill jag göra en 
förändring på och därför har jag bestämt mig 
för att skriva en insändare om problemet!

För det första skulle säkert många fler valt 
vegetariskt om det bara fanns mer att välja på! 
Ju fler som väljer bort köttet, desto hälsosam-
mare kommer vi människor att leva, desto 
mindre sjukdomar kommer vi att drabbas 
utav, desto miljövänligare blir vårt samhälle.

För det andra är det inte miljövänligt att 
äta så pass mycket kött som vi gör i dagsläget. 
Det är ingen hållbar utveckling och vi måste 
göra något åt det genast! En fjärdedel av all 
klimatpåverkan består av mat, och en stor del 
utav det består av kött. Vår planet påverkas 
negativt utav detta.

För det tredje så visar forskning att kött, 
framförallt rött kött, ger ökad risk för att dö 
i förtid utav hjärtkärlsjukdomar och cancer, 
främst tarmcancer eftersom att kött är svår-
smält mat. Sedan 1990 har köttkonsumtionen 
ökat med fyrtio procent, enligt rapport från 
Jordbruksverket. 

Dessutom mår våra djur fruktansvärt 
dåligt utav att vi äter kött! Alldeles för många 
grisar föds på hårt betonggolv, instängda i 
små burar, behandlas utan någon som helst 
respekt, får tas ifrån sin mamma efter bara 
några veckor, transporteras i pyttesmå burar 
till ett slakteri där de sedan mister livet. När 
djur behandlas på det här sättet framkallar 
det onaturliga beteenden som att de biter av 
varandras svansar, skadar sig själva och biter 
i gallret. Är detta rätt? Skulle du vilja bli 

behandlad så här? Varför behandlas djuren på 
detta sätt medan vi människor sitter hemma i 
sofforna och njuter av den goda fläskfilén? Ett 
djur har också ett liv, precis som vi människor. 
Vi alla borde behandlas med samma respekt 
och på lika villkor, oavsett om man är en gris 
eller en människa.

Vi äter alldeles för mycket kött. Detta ger 
upphov till att människohälsan försämras, 
djuren skadas allvarligt och klimatet påverkas 
åt fel håll. Jag hoppas att vi får mer vegetaris-
ka alternativ i vanliga mataffärer och att fler 
väljer det vegetariska framför köttet. 

Michelle Lauritsen

Mer idrott på schemat?!

Tillrättaläggande
om kraftledning

Varför väljer Ale kommun dyra olegitimerade förstelärare?

Sluta testa smink på djur!

ändå att gå vidare med de 
icke-legitimerade lärarna.

En av förstelärarna tillsat-
tes trots att vederbörande till 
och med saknade lärarexa-
men.

Jag kan tycka att om det 
är några som borde premiera 
utbildning så är det de som 
arbetar med just utbildning. 
Särskilt när det dessutom blir 
billigare.

Tyvärr verkar inte skolchef 
Joakim Östling och utbild-
ningschef Åsa Ericson, som 
är ansvariga för tillsättning-
arna, tycka detsamma. 

Eller är den sorgliga 
förklaringen att de övriga 
ca 300 examinerade och 
legitimerade lärarna i Ale 
kommun helt enkelt är för 
dåliga?

Bekymrad förälder
och skattebetalare

Mer vegetarisk mat
i mathyllorna!
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ALAFORS. 1936 bildad-
es föreningen av Annie 
Enander i Alaforsskolan, 
som ville utöva gymnas-
tik. Under 40-70-talet 
var föreningen som störst 
med många olika grupper, 
uppvisningar, truppmär-
kestagningar, barngrupper 
med mera i Nol och Ala-
fors.

In på 80-talet blev kon-
kurrensen stor från olika 

gym och antalet medlem-
mar minskade år från år. I 
år var det bara tio medlem-
mar kvar och på årsmötet i 
Alaforsskolan beslutades 
att lägga ner föreningen, 
trots alla skratt och roliga 
historier.

De senaste 15 åren har 
Gunda Aili varit ledare. 
Medlemmarna tackar så 
mycket för att hon kämpat 
på i alla år.

GF Friska Flickor
har gympat färdigt

STORA VIKEN. Ale Rotarys 
Diplom delades ut i samband 
med ett veckomöte i Kläd-
källarens vackra herrgård. 
Förutom det fina diplomet 
erhöll mottagarna ett pre-
sentkort till GöteborgsOpe-
ran.

I år gick Ale Rotary Di-
plom till Katharina och Jo-
han Dahlbäck för sitt ideella 
samhällsengagemang inom 
kulturområdet. Genom ett 
målmedvetet arbete har de 
bidragit till att sätta Mau-
ritzberg i Ale på kartan.

I motiveringen stod också 

att läsa: ”De ger såväl ung-
domar som världsartister en 
miljö som skiljer sig från de 
stora scenerna och skapar en 
plattform för unga musiker 
att visa sina färdigheter till-
sammans med sina förebil-
der. Katharinas och Johans 
idéer, kunskaper och nätverk 
samt viljan att generöst dela 
med sig av musikupplevelser 
i sitt hem gör dem till värdi-
ga mottagare av Ale Rotary 
Diplom”.

JONAS ANDERSSON
Ale Rotary Diplom 2015 har tilldelats Katharina och Johan 
Dahlbäck. Till vänster ses Rotarys president Wimar Sundeen.
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Ale Rotary Diplom till paret Dahlbäck 

ALAFORS. Ett samarbete 
som ska stärka operans 
ställning i Ale.

I förra veckan träf-
fades Operacirkelns 
medlemsgrupp och Fol-
kets Hus-föreståndaren 
Marita Holmgren.

– Det ligger i vårt ge-
mensamma intresse att 
nå ut till fler, säger Cari-
na Wendt Andersson.

I Studieförbundet Vuxen-

skolans lokaler träffas Ope-
racirkeln med jämna mellan-
rum. I tisdags hade de besök 
av Marita Holmgren från 
Ale Folkets Hus.

– Vi fick komma med öns-
kemål om föreställningar för 
hösten och kommande vår. 
Det blev ett väldigt givande 
utbyte, säger Carina Wendt 
Andersson.

– Det handlar om att 
väcka folket i den här kom-
munen och få dem att inse 
vilken fantastisk möjlighet 

det finns att kunna se världs-
berömd opera på hemmap-
lan. Medborgarhuset i Ala-
fors är fantastiskt på alla sätt. 
Det är lätt att ta sig dit och 
med parkering precis utanför 
entrén.

Trubaduren, Trollflöjten, 
Pärlfiskarna, Turandot och 
Madame Butterfly är före-
ställningar att se fram emot.

– Vi har valt publikfriande 
och kända föreställningar.

Liveföreställningar från 
Metropolitan har visats un-

der ett par år och antalet be-
sökare blir fler och fler.

– Det gäller bara att finna 
rätt målgrupp. Operacirkeln 
kan definitivt hjälpa oss i det 
arbetet, säger Marita Holm-
gren.

Höstens första operafö-
reställning kommer att äga 
rum någon gång i oktober 
och precis som tidigare kom-
mer det att serveras mat och 
dryck i samband med dessa 
arrangemang.

JONAS ANDERSSON
Fruktbart samarbete. Operacirkelns deltagare träffade Folkets 
Hus-föreståndaren Marita Holmgren i förra veckan.

Samarbete som ska väcka intresset för opera

Nu är det dags igen. Kristi himmels-
färsdag, torsdagen den14 maj, är det 
Kilanda Marknad för 26:e året. Funk-
tionärerna tilldelades Ale kommuns 
kulturpris 2014.

Repris från förra året är att Västtra-
fik sätter in bussar. Buss 431 Älvängens 
resecentrum-Fors-Kilanda-Kollanda. 
Man betalar ordinarie taxa.

I kyrkan är det gudstjänst och mu-

sikunderhållning. I gamla skolan och 
kvarnen finns många hantverkare som 
visar och säljer sina alster. På Säteriet 
har du möjlighet att gå in och se alla 
djuren, titta på robotmjölkning. Vid 
gården finns bland annat närproduce-
rat, kaniner, fårvallning, ponnyridning 
och veterantraktorer, prova på att 
mjölka en kossa.

Både stora och små kan gå tips-
promenaden, priser från dagens 
hantverkare. 

Olika serveringar kommer att finnas 
utmed vägen. Det serveras kaffe, korv, 
glass, vegetarisk soppa, hamburgare, 
tunnbröd och våfflor som gräddas över 
öppen eld.

Föreningar från orten, bland annat 
Svenska kyrkan, Ryds IF, Byalaget, 
LRF, Guntorps SMU Scouter.

Endast kontant betalning gäller på 
alla ställen. Väl mött på en av vårens 
höjdpunkter i Ale kommun!

Marknadskommittén

På Kristi himmelfärdsdag är det 
åter dags för Kilanda Marknad.

A
R

K
IV

B
IL

D
: J

O
N

A
S 

A
N

D
E
R

SS
O

NKilanda Marknad – ett säkert vårtecken!

Hen hade med sig sitt 
barn, som låg och sov 
utanför kyrkan i sin 

barnvagn. Vi satt och planerade 
en gudstjänst, då plötsligt hen 
avbröt vårt samtal. För hen 
hörde direkt att sitt barn hade 
vaknat, och lyssnade jag noga 
kunde också jag höra genom 
dörrar och väggar barnets gråt. 
Så gick hen ut och lyfte upp sitt 
barn. Ja sa, nu lär sig detta barn 
att bön lönar sig, ibland för vi 
vänta en stund, men till slut så 
kommer ändå mamma eller pap-

pa för att lyfta upp och trösta sitt 
barn. Värre är det när mamma 
eller pappa aldrig kommer, inte 
bara en gång utan som ett otäckt 
mönster. Vad händer då med 
barnet, jo barnet tappar tillit till 
de vuxna, barnet lär sig att bön 
lönar sig inte, det är meningslöst 
att be, för Gud hör ju ändå inte 
mina böner och kommer heller 
inte att svara. För livet hänger 
samman, det religiösa och det 
vardagliga är inte två åtskilda se-
parata delar utan hänger samman 
som en helhet.  Vilket innebär 

att vi tar med oss 
våra upplevelser och 
erfarenheter in i vår 
kristna tro och tvärt-
om. På söndagen är 
det bönsöndagen, en 
söndag då vi lyfter 
upp bönens stora 
betydelse och cen-
trala ställning i den 
kristna tron.

En del kan förle-
das att tro att bönen 
är som en önskelista 
som barnen skriver 
inför julen eller 
födelsedagen. Som 

om bönen bara handlade om att 
få så mycket som möjligt. Nej, 
bönen är så mycket mer än så. 
För bönen är ju först och främst 
ett tecken på en relation, rela-
tionen till den levande Guden 
som vill oss väl. Så bönen är ett 
sätt att vara nära Jesus, inspire-
ras och lära av honom att leva 
goda liv, där vi tar ansvar för oss 
själva, varandra och vår omvärld, 
allt hänger ju samman. Bönen 
handlar om att vara nära Gud, 
det är det viktiga. Men sedan 
får vi också visa vår tacksamhet 
för allt det goda som vi har fått, 
det kan handla om nära och 
kära, om bostad och arbete och 
om naturens underbara storhet. 
Men det stannar inte där, för 
vi får också lämna allt det som 
tynger våra sinnen, för det kan 
vara mycket, det kan handla om 
världens alla orättvisor, krig och 
naturkatastrofer, sjukdomar, 
brustna relationer och mycket, 
mycket mer.

Frågan som ändå måste ställas, 
gör bönen någon skillnad eller är 
det bara rena tillfälligheter? Kan 
någon ge ett entydigt svar? jag 
tror inte det. Men däremot kan 

vi berätta om våra troserfaren-
heter om vad bönen har gjort 
med oss, hur relationen till Jesus 
har påverkat våra liv i en positiv 
rikting. Hur många gånger har 
många av oss inte känt med or-
den som Jesu lärjunge Petrus sa 
till Jesus, Herre, till vem skulle vi 
gå? För det är en sådan fantastisk 
rikedom att alltid ha någon som 
lyssnar och förstår, för Jesus är 
som den gode föräldern som 
hör barnets gråt och lyfter upp 
sitt gråtande barn och tar upp 
det i famnen, för i hans famn får 
vi bildlikt talat vila ut och få ny 
kraft. Så att bönen gör skillnad 
det är en självklarhet. Gud hör 
bön, så är det, så måste det vara! 

Så satt jag där, tillsammans 
med en förtvivlad människa. 
Livet hade gjort denne så illa. 
Efter att samtalet gick mot sitt 
slut frågade jag, får jag be, och 
jag bad. Efteråt öppnade hen sina 
ögon, och sa närmast förundrad, 
jag blev varm i hela kroppen, det 
fungerar ju!  

Gud vare med oss alla!

Per Kjellberg 
Pastor i Equmeniakyrkan, Surte

BETRAKTELSE

Kan bön göra skillnad!
Skepplanda Pastorat

KYRKOFULLMÄKTIGE
sammanträder
Torsdag 21 maj
Klockan 19.00

Plats Ale-Skövde församlingshem

Ordf Annica Hamnegård-Claesson

Lödöse och Skepplanda-Hålanda
församlingar

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

Församlingsresa till Vänersborg 9 juni  
Avresa kl 9, hemma igen ca kl 16.  
Pris för resa inkl förmiddagsfika och lunch: 200 kr.  
Anmälan till expeditionen: 031-980012. 

Onsdagsträff • ”Prästen har ordet” med Reine Bäck.
Fika och trevlig gemenskap. Alla är välkomna!
ONSDAG 13 MAJ KL 13 I NÖDINGE FÖRSAMLINGSHEM



Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Ons 6/5 Älvängens kyrka kl 
18.30, Taizémässa, Anders-
son. Tor 7/5 Nols kyrka kl 
18.30, Bön för församlingen. 
Sön 10/5 Nols kyrka kl 11, 
Mässa, Siverbo. Starrkärrs 
kyrka kl 11, Konfirmations-
mässa Holmgren-Martins-
son, Andersson. Starrkärrs 
kyrka kl 14, Konfirmations-
mässa Holmgren-Martins-
son, Andersson.

Skepplanda Pastorat
Skepplanda sön 10/5 kl 10, 
Mässa M Auvinen. Ons 13/5 
kl 10, Storcafé. Tor 14/5 kl 
10, Mässa V Wetterling. 
Hålanda sön 10/5 kl 12, 
Familjegtj M Auvinen. S:t 
Peder sön 10/5 kl 10, Famil-
jegtj I Olenius. Tor 14/5 kl 
12, Mässa V Wetterling. Ale-
Skövde sön 10/5 se övriga.
Tunge sön 10/5 se övriga.

Equmeniakyrkan i Surte
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 Surteskolan. 
Välkommen! Sön 10/5 kl 11, 
Gudstjänst. Per Kjellberg. 
Lerum Surte Symphonic 
Band. Nattvard. Fika. Mån 
11/5 kl 19, Musikkåren, 
Lerum Surte Symphonic 
Band, övar. Tis 12/5 kl 10, 
Barnrytmik för barn 1-2 år 
med deras föräldrar. Sopp-
lunch för 20:- efter babyryt-
miken. Tis 12/5 kl 10.45, 
Babyrytmik för barn 4 mån-1 
år med deras föräldrar. 
Sopplunch för 20:- efteråt. 
Ons 13/5 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen! 
Programmet kan komma att 
ändras, men på www.surte-
missionskyrka.se hittar du 
alltid ett aktuellt program.

Guntorps Missionskyrka
Ons 6/5 kl 18.30, Äventyrar- 
och UtmanarScout. Ons-Sön 
6-10 maj Konfirmandläger 
på Strandgården. Lör 9/5 kl 
9.30, Bönegrupp med frukost 
hos familjen Anjou. Sön 10/5 
kl 11, Gudstjänst Predikan 
Gun och Lennart Andersson.
sång av ungdomar. Tis 12/5 
kl 15.45, Konfa i Älvängen. 
Ons 13/5 kl 18, Alla Scouter 
inför Kilanda Marknad.

Lilla Edets pastorat
Fuxerna-Åsbräcka församling
Ons 6/5 kl 18.30, Mässa, 
Kristensson. Tor 7/5 kl 14, 
Gemenskapsträff. Sön 10/5 
kl 10, Högmässa, Isacson, 
Fuxiakören. Tis 12/5 kl 09, 
Mässa i förs hem, Wester-
gaard.

Nödinge församling
Lör 9/5 kl 12, i Nödinge 
kyrka: Konfirmation med 
mässa, Reine Bäck. Kl 15, i 
Surte kyrka: Konfirmation 
med mässa, Reine Bäck. Sön 
10/5 kl 11, i Nödinge kyrka: 
Gudstjänst för stora och små, 
Reine Bäck. Barnkörerna 
The Rookies, Singing Kids, 
Popkören, Young Voices, 
Singing Angels, och försko-
lebarnen. Kyrkfika. Bönsön-
dagen. Kl 17, i Surte kyrka: 
Gudstjänst i vårens tid, Reine 
Bäck. Johanna Werder, sång.

Smyrnakyrkan Älvängen
Tis 5/5 kl 08.30 - 09, Bön. Kl
14 - 15.30 Bibelsamtalsgrup-
pen. Ons 6/5 kl 10 - 12.30, 
SmyrnaCaféet. Kl 19 - 21 
Språkcafé i Nödinge. Kl 19 - 
20.30, Vårkväll inför Ordet. 
Tor 7/5 kl 15 - 16.30, RPG 
i Smyrnakyrkan: “Besök hos 
huvudjägarnas ättlingar”. 
Margareta & Daniel Hög-
lund. Fre 8/5 kl 19.30 - 23 
Greenhouse. Lör 9/5 kl 10 
- 13, Second Hand & Café. 
Sön 10/5 kl 16 - 18, Med 
hjärta och själ: Tema mission. 
Nattvard. Församlingsmöte 
och extra administrations-
möte. Servering. Mån 11/5 kl 
10 - 11, RPG stavgång. Tis 
12/5 kl 08.30 - 09, Bön.

Pingstkyrkan Bohus
Ons 6/5 kl 19, Bibelläsning 
och bön. Sön 10/5 kl 11, 
Rune Axelsson. Ons 13/5 kl 
19, Bibelläsning och bön.

Equmeniakyrkan Älvängen
Ons 6/5 kl 19, vårkväll inför 
ordet i Smyrnakyrkan
Tor 7/5 kl 19.30, Körövning.
Sön 10/5 kl 17, Gudstjänst 
och Equmeniaavslutning 
Barnkören sjunger, Leif 
Jöngren m fl Servering. Mån 
11/5 kl 18, Scoutavslutning.
Tis 12/5 kl 10, Tisdagsbön. 
Kl 10 -13 Stickcafé. Kl 16, 
Konfirmanderna.

Anders Johansson Johan Ekstedt 
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LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

PREDIKOTURER

TACK

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.

HJÄRTS JUKDOMARNA 
SKA BESEGRAS

0200 - 89 19 00
pg 90 91 92-7

www.hjart-lungfonden.se

Var med och
rädda 
5000 fler liv
per år.
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DÖDA

Lars-Ove Dahlqvist, 
Ljungskile och Skepplanda 
har avlidit. Född 1942 och 
efterlämnar makan Marita, 
barn med familjer samt 
bröder med familjer som 
närmast sörjande.

Ella Krafft, Surte har avli-
dit. Född 1921 och efterläm-
nar barnen Bjarne och Eva 
med familjer som närmast 
sörjande.

DÖDSFALL

Ann-Katrin Wass. I Surte 
kyrka hölls onsdagen 29 april 
begravningsgudstjänst för 
Ann-Katrin Wass, Bohus. 
Officiant var kyrkoherde 
Karin Karlsson.

Ella Krafft. I Surte kapell 
hölls torsdagen 30 april 
begravningsgudstjänst Ella 
Krafft, Surte. Officiant var 
komminister Henny Fors-
berg.

JORDFÄSTNINGAR

Vår kära Mamma, Mormor, Farmor 
Gammelfarmor, Gammelmormor och Svärmor

Sonia Löfström
* 25 september 1939

har i dag stilla insomnat, sörjd och saknad 
av oss, bröder, övrig släkt och vänner.

Kattunga Östergård, Nygård 21 april 2015

Christer och Ann

Elisabeth och Christer

Jimmy
Kenny och Viveka

Angelica
Janne och Jessica

Michaela och Fredrik
Denise, Nellie

Robin och Linda
My

Daphne

Göran och Tina

Evelina och Eric
Emilia och Filip

Jesper
Micaela, Martina

Pelle

Mona och Christian

Alexander och Sofia
Linus, Liam

Sofia och Daniel
Loke

Emma
Rambo

Kära lilla Mamma, nu är Din strävan slut
All smärta den är borta och Du får vila ut

För allt vi vill Dig tacka för kärlek rik och stor
För omsorg och all möda 

Tack kära lilla Mor

Begravningsgudstjänsten äger rum fredag 29 maj kl. 11.00
i Ale-Skövde kyrka. Efter akten inbjudes till minnesstund i
församlingshemmet. Svar om deltagande önskas till Lilla

Edets Begravningsbyrå tel. 0520-65 01 39 senast fredag 22
maj. Valfri klädsel. Lika välkommet som blommor är en

gåva till Cancerfonden tel. 020-59 59 59 eller 
Hjärt-Lungfonden tel. 0200-88 24 00.

Korrektur
Trollhättans tidning (TTELA)

Införandedag onsdagen den 6 maj 2015

Annonspris 7420 kr

Korrektur och pris godkänt av

Vår Älskade

Mona Isaksson
* 21 februari 1938

har idag lämnat oss i stor
sorg och saknad.

Nödinge 25 april 2015

BROR

MARIE och KENNIE

LENA och JOAKIM

SVEN och HELEN

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Maj-Britt och Arne
Övrig släkt och vänner

Himlen är oskyldigt blå,

som ögon när barnen är små

Att regndroppar faller 

som tårarna gör,

det rår inte stjärnorna för 

Begravningsgudstjänsten äger
rum tisdagen 26 maj kl. 11.00 
i Nödinge kyrka. Efter akten
inbjudes till minnesstund i

Församlingshemmet. Svar om
deltagande till Begravnings-
tjänst tel. 0303-144 77 senast

torsdagen 21 maj. Lika
välkommet som blommor är 

en gåva till Hjärt-Lungfonden 
tel. 0200-88 24 00. 

Korrektur
Kungälvs-Posten

Införandedag tisdagen den 5 maj 2015

Annonspris 1878 kr

(inkluderar publicering på www.begravningstjanst.se samt www.familjesidan.se)

Korrektur och pris godkänt av

Vår älskade 

Ella Krafft 
* 23 september 1921  

har idag lämnat oss i 
sorg och saknad. 

Surte 
11 april 2015 

BJARNE och WENCHE 
EVA och JANNE 

med familjer 

När dina steg har 
tystnat, 

finns ändå ekot kvar. 
När dina ögon slocknat, 
vi alla minnen har. 
Vi bär dem i vårt hjärta, 
tar fram dem då och då. 
Så är du för alltid 
kvar hos oss ändå. 

Far har räckt ut handen 
Mor har fattat den 

På den andra stranden 
Mötas de igen 

Begravningsgudstjänsten 
har ägt rum i kretsen av 

de närmaste. 

Till Er alla som på olika 
sätt hedrade minnet av 

vår kära 

Irene Johansson 
vid hennes bortgång, vill 
vi framföra vårt varma 

och innerliga tack. 

SIGVARD, CHRISTINA 
med familjer Vår älskade Lasse 

Lars-Ove 
Dahlqvist 
* 13 maj 1942  

har idag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad. 

Ljungskile och 
Skepplanda
23 april 2015 

MARITA 
ANETTE och KENT 

PETER och PERNILLA 
FREDRIK 
Barnbarn 

Barnbarnsbarn 
Bröder med familjer 

Släkt och många vänner 

Hand i hand från 
ungdomsåren 

Vi troget vandrat 
med varann 

Vi delat kärlek, 
hopp och frid 

Vi delat sjukdom, 
sorg och strid. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum torsdagen 

21 maj kl. 13.00 i 
Skepplanda kyrka. 

Akten avslutas i kyrkan. 
Lika välkommet som 

blommor är en gåva till 
Cancerfonden på 
tel. 020-59 59 59. 
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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

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

Ett stort grattis till vår prins 
Elliot 

som fyller 6 år den 9 maj.
Mormor & Morfar

Grattis 
Milo

 2 år 7 maj
önskar

Mormor & Morfar 
i Skönningare

Ludvig, Bohus
Gratuleras på 11-årsdagen 

av
Beatrice, Mormor & Morfar

Grattis till vår älskade
Elis

på 1-årsdagen 9/5
önskar

Mormor Jaana & 
Morfar Kenneth

Grattis
Annika

på din stora dag den 6/5 
Vi önskar dig en fin dag.

Hälsningar
Lars, Simon & Monica

UNDANBEDES

All eventuell uppvakning på 
min födelsedag undanbedes 
vänligen. 

Carl-Olof Wall

All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag.

Ulla-Britt Svensson

ÖVRIGT

Hej, jag heter Lena. Jag 
tänkte starta en grupp för 
oss som är gluten- och lak-
tosintolleranta. Där vi träf-
fas och utbyter erfaren-
heter, kanske bakar eller 
lagar något gott. Lokal finns 
där vi kan vara. Vid intresse 
ring mig på 0725-19 94 44 
eller på kermit88@telia.com

Vänligen Lena

UPPHITTAT

Solglasögon med styrka 
upphittade på vårmarkna-
den i Älvängen 2015-04-
25. Återfås mot beskriv-
ning hos Handelsbanken i 
Älvängen

VECKANS ROS

Årets ros till Kenth och 
Anita Lidell som alltid finns 
där. Tack! 

Peter

Ale Torg

PANTA FÖR
BARN OCH 
UNGDOMAR
I ALE!

VÄLJ
DEN GULA
KNAPPEN
NÄR DU
PANTAR

Katten ”Minuz” försvunnen 
ifrån Vallered i Alvhem!
Hon är en kastrerad och 
hemmakär 7-åring, som 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

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

Bästa bror/vän 
Mathias Kangas 

8 maj du 15 ska fylla.
Kör lugnt i sommar med den större hojen.

Grattis, önskar dig en toppendag!
Kramar från storasyster Madeleine, mamma och pappa
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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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STC LILLA EDET SKANSENVÄGEN 0520-65 16 16 SkanSenvägen 34, LiLLa edet
STC NoL 0303-74 16 50 FoLketShuSvägen 1, noL
STC NöDINGE 0303-979 00 aLe torg 10, nödinge
STC ÄLVÄNGEN 0303-74 66 60 FabrikSvägen 3, äLvängen
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