
Female en bra 
mötesplats

Parkås satsar 
på bygghandel

Vårloppet på Ale Torg arrangerades för fjärde gången i lördags. Sara Bohman, STC, såg till att alla deltagare oavsett ålders-
klass var uppvärmda och redo för respektive lopp. PaprICA-loppet på 600 meter hade flest deltagare.

Friska tag på Vårloppet
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Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror till fast pris!
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MARKSTEN DEKORSTEN
FONTÄNER m.m.MURAR

Varmt välkomna på ett besök!

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

Folkligt och festligt 
i Skepplanda

ADIDAS-KLIPP

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

10
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RSJUBILEUM

Gäller ons-söndag 13/5-17/5. Finns fler färgalternativ i butiken.
Begränsat antal och storlekar. Reservation för slutförsäljning.

ADIDAS SUPERNOVA GLIDE BOOST
Löparsko med Adidas  
dämpningssystem Boost
Herr- & damstrl.
Ord. pris 1399:-  

NU 699:
ADIDAS NOVA CUSHION
Heldämpad jogg/walkingsko 
            Herr- & damstrl.
            Ord.pris 1099:- 

NU 549:

HALVA
PRISET

Ett solidariskt 
samhälle

Ale Torg

Bli gäst på din fest genom att beställa 
maten från vår catering. Hela menyn 
hittar du på vår hemsida och i butiken.

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

Sanna
Madde

från ICA Kvantum Ale

Ta det lugnt så
fixar vi maten!

Vi har alternativ från:

69:-/portion

Ledetv. 3, Alafors • 0303-74 26 80 • aleveterinaren.se

HÅLL 
UTKIK!
på kliniken inom kort

Läs mer på aleveterinaren.se

Ögonlysning

Lödöse 0520-66 00 10

ÖPPETTIDER

Vardagar
08-21

Helger
09-21



En unik möjlighet till 
en unik utbildning. 
Jag skriver dessa 

rader till er föräldrar med 
barn i framför allt de övre 
tonåren. I veckans tidning 
annonserar Ale kommun 
efter intresserade deltagare 
till utbildningen YEE – en 
kursvecka som alla tidigare 
medverkande ungdomar har 
hyllat som det mest lärorika 
de varit med om. Det är 
ingen tillfällighet. 

Jag har haft möjlighet 
att följa utbildningen på 
nära håll från starten 2001 
och ser det varje år som 
ett privilegium att få gästa 
kursplatsen under en dag. 
Vad gör då denna utbildning 
så unik? Framför allt så är 
konceptet och pedagogiken 
bakom väl utvecklad efter 
15 år, men det handlar lika 
mycket om att fokus är 
på processen och inte på 
resultatet. Det går inte ut på 
att lära sig en formel, rabbla 
några glosor eller memore-
ra en tidsaxel med kungar. 
Målet är att genom olika 
övningar stärka individernas 
självförtroende och förmå-
ga att tänka nytt samt att 
se möjligheter istället för 
hinder. Det är fascinerande 
att varje år se den indivi-
duella utvecklingen, att se 
ungdomar från åtta olika 
länder som aldrig tidigare 
har träffats. En vecka senare 
presenterar de en affärsidé 

med tillhörande affärsplan. 
Det borde vara rusning efter 
dessa fåtal utbildningsplat-
ser, men när vi inte längre 
har ett eget gymnasium att 
sprida informationen via 
har det blivit svårare att nå 
fram till målgruppen. Så 
hjälp till att knuffa några 
kreativa ungdomar till en 
utbildning de sent kommer 
att glömma.

Ale kommuns informa-
tionsmöte om vikingagården  
riskerade att bli en konfron-
tation av sällan skådat slag. 
Över 700 personer hade 
anmält intresse att närvara, 
men blott 65 dök upp. Istäl-
let för tumult och gränslös 
pajkastning skiljdes parterna 
åt i samförstånd. Inte riktigt, 
men nästan. Det ska inledas 
samtal mellan Ale Byalag 
och politikerna i Kultur- 
och fritidnsnämnden. Det 
är en förutsättningslös 
dialog. Ale kommun har 
varit tydliga med att de inte 
tänker driva gården vidare i 
nuvarande regi och just där-
för kunde kommunfullmäk-
tige skriva ner gården till 
noll. Kommunen har inga 
egna planer på en fortsatt 
verksamhet, men vad 
som kan ske i samarbete 
med föreningslivet är en 
helt annan sak. Låt oss 
hoppas på fruktbara och 
givande diskussioner. 
Det finns goda förutsätt-

ningar för det, eftersom vi-
kingagården ligger där den 
ligger oavsett vad politiken 
tycker och tänker. Att flytta 
den lär inte vara aktuellt...

De som dock kommer att 
komma i kläm är persona-
len. Det är ofrånkomligt 
att det nu kommer att bli så 
och det är klart att få infor-
mationen om en eventuell 
nedläggning via media är 
inget beslutsfattarna ska ha 
beröm för.

Vill också passa på att 
tacka alla er som i helgen 
eller i början av denna vecka 
fått ett samtal från Skop 
som nu genomför en läsar-
undersökning på vårt upp-
drag. Vi vill ha svar på om 
ni läser lokaltidningen, vad 
ni läser och på vilket sätt. 
Resultatet ska vi använda för 
att utveckla verkamheten i 
rätt riktning.
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SOFIA HAGSTRÖM
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

GRAFISK FORM

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

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

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

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

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

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

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

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

VDANSVARIG UTGIVARE

REDAKTÖR GRAFISK FORM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

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

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

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

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2015. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

WEBB & GRAFISK FORM WEBB & FILM

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

GRAFISK FORM

Allt för häst, ryttare, hund och katt
Foder och strö • Uthyrning av hästtrailer

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

 Starrkärr 103, Älvängen

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

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Hålanda 
Sim & Trim
avslutar all 
verksamhet
Vi tackar alla våra 
medlemmar genom 
föreningens 51 år!

/Styrelsen

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

VI FIXAR TELEFONEN!

100% HANDTVÄTT

0303-74 91 92

Vi fixar även båtar,  
husbilar & husvagnar

Öppet: mån-fre 9-18, lörd 9-15

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

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

Stor tvätt 399:-
Guldtvätt + fönsterputs.

www.broms-experten.se

BROMSEXPERTEN
KAMPANJ!

DÄCKBYTE OCH VISUELL KONTROLL 
AV BROMSSYSTEMET FÖR BARA 

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

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

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

VERKSTAD FÖR BROMSSYSTEMET

OMSORGSHUSET
LÅT OSS SKÖTA  

OM DITT HUS
Grovrengöring 

högtryckstvätt - snickeri 
måleri - murning

OBS! 2015 kan vara sista  
chansen att få ROT-avdrag

Ring 0705-522377

Dags att bygga  
uteplats, bygga till 

huset, byta fasad eller 
dörrar och fönster?

Vi har  
byggmaterial 
till bra priser.

PARKÅS
- DIN BYGGHANDEL NÄRA DIG

NYGÅRD Tel 0520-662041

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

Det Är utsiDan  
som rÄknas!

Vi har  
färgen till 

huset!

HUS KÖPES
ELLER HYRES
I ALE KOMMUN!
Tel 0708-30 46 04
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Trendiga mönster för damTrendiga mönster för damTrendiga mönster för dam

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

Veckans lunchmeny hittar du 
alltid på www.kladkallaren.se

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

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

7000 kvm lågprisvaruhus
GÄSTVÄNLIG MILJÖ
BRETT SORTIMENT

LÅGA PRISER

NÖDINGE. Informa-
tionsmötet om vikinga-
gården tog en positiv 
vändning.

Ale kommun öppna-
de dörren för att låta 
föreningslivet fortsätta 
någon form av verk-
samhet.

– Jag tror båda parter 
fick en bättre förståelse 
för situationen. Det var 
ett steg i rätt riktning, 
säger Tony Blom, Ale 
Byalag.

Det talades om att över 700 
”vikingar” skulle protestera 
mot Ale kommuns planer på 
att lägga ned vikingagården, 
men blott 65 dök upp i ons-
dags i Ale Kulturrum. Eva 
Lejdbrandt, sektorchef för 
utbildning och kultur, inled-
de med att ge en bakgrunds-
beskrivning som bekräftade 
att uppdraget att driva vikin-
gagården med tilldelad bud-
get är svårt. Verksamheten 
skulle behöva ett tillskott, 
men för detta finns det ingen 
politisk vilja. Istället har sek-
torn tittat på möjligheterna 
att hitta en partner i det pri-
vata näringslivet. Intresset 
har hittills varit svalt, men 
det pågår också en utredning 
om möjligheten att etablera 
en camping på området.

– Så vi har verkligen för-
sökt hitta lösningar, men det 
har tyvärr varit för svårt att 
komma fram. Det har också 
förts samtal med föreningar. 
Finansieringsproblematiken 
och det faktum att det är ett 
tidskrävande uppdrag har 
gjort även den vägen svår-
framkomlig, sa Eva Lejd-
brandt.

En enig Kultur- och fri-
tidsnämnd är därför beredd 
att redan den 20 maj ta be-
slut om att kommunens 

verksamhet på vikingagår-
den ska avvecklas. Ordfö-
rande Stefan Hagman (S) 
och vice ordförande Stefan 
Ekwing (FP) motiverade 
ställningstagandet med att 
nämnden för tillfället inte 
har råd. Vikingagården är för 
dyr. Att fullmäktige tagit be-
slut om att nollvärdera går-
den, vilket i juridisk mening 
innebär att kaptialkostnaden 
uteblir hjälper inte.

– Nej, det har revisorerna 
synpunkter på. Vi kan inte 
skriva av gården helt om vi 
ska fortsätta driva verksam-
het, bekräftade Eva Lejd-
brandt.

Åhörarna ifrågasatte 
politikernas stolthet över 
kommunens historia, prio-
riterade satsningar som Ale 
Invite och inställningen att 
alla kulturverksamheter ska 
gå med vinst.

– Dessutom är det kon-
stigt att samtidigt som ni 
kartlägger kommunens mö-
tesplatser och utreder huru-
vida det kan skapas nya så är 
ni beredda att lägga ner en 
av de mest populära. 3 800 
människor besökte mark-
nadsdagarna och det skedde 
med en minimal budget. Alla 
är inte heller sportintresse-
rade, ändå kastar ni miljoner 
över konstgräsplaner, mull-
rade en av mötesdeltagarna.

K o m m u n s t y r e l s e n s 
vice ordförande, Mikael 
Berglund (M), försvarade 
nämndens agerande.

– För det första vill jag 
säga att vi är visst stolta över 
gården och den verksamhet 
som bedrivs där. Vi har för-
sökt hitta lösningar i många 
år. Det är dags att konstatera 
att vi måste gå vidare. Kom-
munen klarar inte att dra 
runt gården själv så frågan är 
vad vi kan göra tillsammans? 
Er kritik mot Ale Invite delar 
jag inte. Det är två skilda sa-
ker. Ale Invite var ett mark-
nadsföringsjippo, ett mycket 
lyckat sådant, sa Berglund.

Det var låsta positioner till 
dess att Tony Blom från Ale 
Byalag, som för fjärde året 
arrangerade Vikingamark-

naden, tog till orda. Tillsam-
mans med Petra Öhrberg 
överlämnades 4172 namn-
underskrifter mot beslutet 
att lägga ner vikingagården. 
Dessutom fick Stefan Hag-
man ta emot en sköld med 
hundratals signaturer.

– Den är ett bevis för att 
vi är många som vill skyd-
da gården och det vill ju ni 
också så därför tycker vi att  
ni ska ha den som en påmin-
nelse och samtidigt vill jag 
uttrycka mitt samtycke till 
att vi i Ale Byalag gärna tar 
ett möte med kommunen 

om gårdens framtid, sa Tony 
Blom.

Stefan Hagman var för-
hoppningsfull dagen efter 
och har redan bokat ett möte 
med byalaget.

– Jag är mycket nöjd 
med hur informationsmötet 
förlöpte. Vi förstår att det 
finns mycket känslor och 
åsikter om gården. Alla fick 
komma till tals och säga sin 
mening. Vi fick också berät-
ta mer i detalj om varför vi 
i tider när framför allt sko-
lan skriker efter mer pengar 
måste prioritera om. Nu vill 
vi diskutera med Ale Byalag 
om vilka tankar de har kring 
gården. Vad vi är överens om 
politiskt är att vikingagården 
inte kan drivas vidare i kom-
munal regi såsom den gör 
idag. Vi måste hitta nya sätt 
och både Repslagarmuseet 
och Glasbruksmuseet utgår 
från den ideella kraften, där-
för är jag övertygad om att vi 
kan hitta ett samarbete med 
föreningslivet även när det 
gäller vikingagården. 

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Öppnar dörren för en framtid
– Samarbete med föreningslivet kan rädda vikingagården

Ale Byalag överlämnade en av hundratals signerad sköld till Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Stefan Hagman (S), i samband med informationsmötet om vikin-
gagårdens framtid.

Mikael Berglund (M) försvara-
de nämndens beslutsförslag.

Överens. Stefan Ekwing (FP) och Stefan Hagman (S) är eniga om 
att vikingagården inte kan drivas i kommunal regi.

Vi har försökt 
hitta lösningar i 
många år. Det är 
dags att konsta-

tera att vi måste gå vi-
dare. Kommunen klarar 
inte att dra runt gården 
själv så frågan är vad vi 
kan göra tillsammans?
MIKAEL BERGLUND
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Vad tycker
du om vikinga- 

gårdens framtid?

Razvan Ionescu, Skepplanda
– Jag tycker att den 
ska vara kvar. Jag för-
står att det är en eko-
nomisk fråga, men på 
något sätt borde man 
hitta en form för att 
driva den vidare.

Kristina Ekstrand, Älvängen
– Det vore för jäkligt 
om den skulle tvingas 
stänga.

Cerry Holmgren, Lödöse
– De som sitter på all 
fakta vad det gäller 
ekonomi, antalet besö-
kare och så vidare 
är bäst lämpade för 
att fatta beslut i den 
frågan.

Lisbeth Karlberg, Alvhem
– Jag tycker att vikin-
gagården ska vara 
kvar. Sänk entrépriset 
och se istället till att få 
in fler besökare.

Britt-Marie Birgander, 
Alafors
– Självklart ska den 
vara kvar. Jag har 
varit med sedan den 
första marknaden 
arrangerades och har 
sett vilken utveckling 
det blivit. Folkets 
intresse har successivt 
växt.

5 RAKA SVAR

LILLA EDET. Opposi-
tionen har överklagat 
majoritetens beslut att 
lägga ner byskolorna i 
Lilla Edet.

Frågorna är många 
hos både personal och 
föräldrar.

Studieförbundet Vux-
enskolan arrangerade i 
torsdagskväll en dialog 
med politikerna för att 
tydliggöra bilden.

Majoriteten i Utbildnings-
nämnden, Socialdemokra-
terna, Vänsterpartiet och 
Folkpartiet tog i mars beslut 
om att lägga ned de tre bys-
kolorna i Hjärtum, Nygård 
och Västerlanda hösten 2016 
och redan denna höst stängs 
högstadiet i Tingbergssko-
lan i Lödöse. Beslutet har 
skapat en stark protestvåg 
bland föräldrar och oppo-
sitionen har överklagat till 
förvaltningsrätten.

För att reda ut frågan tog 
Studieförbundet Vuxensko-
lan initiativ till en dialog 
mellan föräldrar och ledande 
politiker i Fuxernaskolan. 

Karin Blomstrand, som 
agerade möteskoordinator 
betonade att syftet inte var 
att debattera, utan diskutera 
och försöka lära av varandra. 
Majoritetens argument till 
den nya skolstrukturen är 
att skapa förutsättningar för 
en kvalitetshöjning. På små 
skolor är lärarnas möjlighe-
ter till utbyte mellan varan-
dra minimalt och genom att 
samla resurserna får eleverna 
större chans till rätt hjälp. 
Oppositionen menar att be-
slut av denna storlek ska tas 

i fullmäktige och inte i Ut-
bildningsnämnden. Opposi-
tionsråd Julia Färjhage (C) 
underströk också att det inte 
finns någon forskning som 
visar att större skolor är bätt-
re än små.

– Jag tror på små och nära 

enheter, än stora skolor som 
är långt borta.

Utbildningsnämndens 
ordförande, Leif Håkans-
son (S), menade att hu-
vudorsaken inte är att spara 
pengar, men att det ändå till 
sist hamnar i en ekonomisk 
diskussion. 

– Vi kan konstatera att vi 
lägger lika mycket pengar 
på skolan som övriga kom-
muner i regionen, men med 
många små skolor blir det 
mer på lokaler än på utbild-
ningsresurser.

De 30-talet föräldrar som 
uppmärksammat inbjudan 
till mötesarenan hade frå-
gor om beslutsunderlag, 
utredningar och konse-
kvensanalyser. Hur kommer 
inflyttningen att påverkas 
av beslutet? Hur påverkas 
landsbygdens attraktivitet av 
att skolorna läggs ned? Hur 
många föräldrar kommer att 
välja att sätta sina barn i en 
annan kommuns skolor?

– Våra skolledare har ef-
terlyst en ny skolstruktur. 
Det är det vi genomför nu. 
Genom att satsa på fyra sko-
lor samlar vi kompetensen 
och optimerar sannolikt re-
sultaten när vi får fler vuxna/
barn, förklarade kommunal-
råd, Ingemar Ottosson (S).

Några ekonomiska kal-
kyler eller utredningar pre-

senterades inte. Det påstods 
inte heller vara några stora 
ekonomiska vinster i föränd-
ringen. Majoriteten avstod 
också från att spekulera i 
hur beslutet eventuellt skulle 
kunna påverka inflyttning-
en. Man menade istället att 
nummer ett är att förbättra 
resultaten i skolan och höja 
andelen behöriga lärare. En 
positiv förändring skulle i så 
fall kunna medföra ökad in-
flyttning.

– Jag tycker att underlaget 
för ett så stort beslut är jät-
tedåligt. Det känns som att 
ni sitter och gissar. Slå sön-
der trygga och väl fungeran-
de skolor, mullrade Pernilla 
Fredholm, förälder med 
barn på Hjärtumskolan.

Hoppet för byskolornas 
framtid verkar nu stå till Sve-
rigedemokraterna. Partiet 
var inte inbjudet att närvara 
på scen, men fanns represen-
terade i lokalen. De gjorde 
klart att de som näst största 
parti i Lilla Edet kommer att 
riva upp beslutet efter nästa 
val. Således kan konstateras 
att nedläggningen borde för-
ankrats betydligt bättre i po-
litiken. Nu riskerar skolorna 
stå inför ständig struktur- 
och omorganisation.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Majoriteten försvarar 
beslutet om nedläggning
– Byskolornas dagar är räknade i Lilla Edet

Starta eget
Bär du på en idé som kan bli verklighet genom att du startar företag? 
Här finns de resurser och det stöd du behöver för att ta nästa steg.

Starta eget-introduktion 28 maj kl 16.00–19.00 Ale bibliotek, Nöding
Tips och råd för din företagsstart. Sista anmälningsdag 26 maj. 

Tips och råd inför din företagsstart

För mer information och anmälan
jagkommer@ale.se

Politiker ställdes mot väggen.

Leif Håkansson (S), Utbild-
ningsnämndens ordförande, 
hade många frågor att besva-
ra när byskolornas nedlägg-
ning diskuterades.

Oppositionsråd Julia Färjhage (C) är mycket kritisk mot beslutet att stänga fyra byskolor. Att be-
slutet inte togs i fullmäktige, utan i nämnden, är också något som har överklagats till Förvalt-
ningsrätten.



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!

Furulundsdagen 
27 maj kl 10.00–13.00. 10-årsjubileum för en dag i Hälsans 
tecken! Gratis inträde och kostnadsfria aktiviteter. Håll utkik 
efter fullständiga programpunkter. Vi ses i Furulundsparken 
onsdag 27 maj! Furulundsdagen är ett samarrangemang mellan 
SPF, PRO, Ale 90 IK, Ale kontakt- och stöd, Svenska Kyrkan och 
Rådet för Hälsa och Trygghet. 

Kungörelse
Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen den  
25 maj 2015 kl.18.00 i Medborgarhuset, Alafors. 

Kommunfullmäktige planerar bland annat att behandla 
följande ärenden:
•	 Svar på motion från sverigedemokraterna om att införa 

klassmorfarsystem.
•	 Svar på motion från vänsterpartiet om daglig fysisk aktivitet 

i skolan.
•	 Svar på medborgarförslag angående väg mellan Hålanda  

och Skepplanda.

Nyhet! 
Ale kommun publicerar sedan årsskiftet 2014/2015 
kommunfullmäktiges beslutsunderlag på www.ale.se vilket 
skapar bättre möjligheter för dig som är intresserad av 
fullmäktiges ärenden att få information om dessa.

Ale kommun har övergått från att sända kommunfullmäktiges 
möten via närradion, till att sända dem digitalt via webbradio. 
Du kan surfa in på kommunens hemsida, www.ale.se och klicka 
dig därifrån till sändningen. Den 25 maj börjar sändningen 
kl. 18.00. Ale kommun kommer även fortsättningsvis att spela 
in kommunfullmäktiges möten så att du kan lyssna på dem i 
efterhand.

Mötet är öppet för allmänheten. Du som besöker 
kommunfullmäktige har möjlighet att ställa frågor kring 
de ärenden som fullmäktige ska besluta om under punkten 
Allmänhetens frågestund. Kontakta sekreterare i förväg på tel. 
0303 33 00 00 och anmäl att du vill ställa fråga. 

Välkommen!
Inga-Lill Andersson, ordförande. Cecilia Stedt, sekreterare.

maj

16
2015

Stora Bok- 
Bytardagen
kl 10.00-14.00. Ale bibliotek, 
Nödinge, Vi dukar upp ett stort 

bokbytarbord för alla åldrar. Ta med dig en bok  
eller flera hemifrån och byt till dig lika många.

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

Öppettider kriSti 
HimmelfärdSHelgen  
ocH pingStHelgen
ale BiBliotek, nÖdinge
onsdag 13 maj 9.00–15.00
torsdag 14 maj (Kristi 
himmelfärds dag) stängt
fredag 15 maj 10.00–17.00
lördag 16 maj 10.00–14.00

Surte BiBliotek
onsdag 13 maj 10.00–13.00
torsdag 14 maj (Kristi 
himmelfärds dag) stängt

Skepplanda BiBliotek
torsdag 14 maj (Kristi 
himmelfärds dag) stängt

älvängenS BiBliotek
onsdag 13 maj stängt
torsdag 14 maj (Kristi 
himmelfärds dag) stängt

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

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

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

Ale och Perugia 
hoppas få kroka arm i 
denna angelägna fråga.

I början av juni vän-
tas besked om ansökan 
”Ungt Focus 3.0” bevil-
jas av EU.

Inom EU är arbetslösheten 
och utanförskapet bland 
ungdomar en högt priorite-
rad fråga, likaså i Ale kom-
mun. Förra året genom-
fördes en förstudie med 
EU-finansiering och nu 
hoppas parterna att den nya 
ansökan ska beviljas. Ungt 
Focus 3.0 avser ett treårigt 
projekt där alla ungdomar, 
16-24 år som riskerar att 
hamna i utanförskap och 
inte får arbete, praktik, stu-
dier eller annan meningsfull 
sysselsättning, ska få avpas-
sat stöd och hjälp på vägen.

– En aktivitet kan vara en 

praktikplats i Perugia. Te-
lesforo Camelia och hans 
region har erfarenheter 
inom detta område och där-
för har vi sökt kontakt med 
dem. Vi arbetar också med 
ytterligare kontakter i två 
orter i länder som har andra 
strategiska erfarenheter av 
att hjälpa ungdomar ur ett 
potentiellt utanförskap, få 
dem i jobb, praktik, studier 
eller annan verksamhet som 
leder till en positiv framtid 
för dem själva och samhäl-
let, säger Jerry Brattåsen, 
utvecklingsstrateg EU i Ale 
kommun.

Få fler unga i jobb
Nyligen var Telesforo Ca-
melia på besök i Ale och 
lokaltidningen fanns med 
när personal från Arbets-
marknadsenheten och Ar-
betsförmedlingen strålade 
samman.

– I grund och botten 
handlar det om få fler unga i 
jobb och få fler unga att må 
bättre. Projektet är indelat 

i tre faser; en analysfas, en 
planeringsfas och en ge-
nomförandefas. Just nu be-
finner vi oss i en genomför-
andefas och ser hur vi bäst 
kan hjälpa varandra, säger 
Jörgen Östman, chef för 
Arbetsmarknadsenheten, 
som ingår i styrgruppen 
tillsammans med represen-
tanter från Arbetsförmed-
lingen, skolan, näringslivet, 
socialtjänsten och öppen-
psykiatriska mottagningen.

Konkurrensen om EU:s 
medfinansieringspengar är 
hård. I Västsverige har 71 
ansökningar kommit in till 
Europeiska Socialfonden – 
ESF. 

– 26 ansökningar är inom 
det område vi söker. Dessa 
26 ansökningar äskar till-
sammans 315 miljoner i 
stöd medan det är avsatt 87 
miljoner från ESF. I juni vet 
vi om vi får projektansökan 
beviljad eller inte, avslutar 
Jerry Brattåsen.

JONAS ANDERSSON

Jörgen Östman, Arbetsmarknadsenheten, Maria Broman och Hillevi Jones, Arbetsförmedlingen 
välkomnar Telesforo Camelia från Perugia.

Samverkan ska motverka utanförskap

STORA VIKEN. Female 
har funnits under ett 
par års tid.

I onsdags hade det 
kvinnliga företagsnät-
verket sin traditionella 
månadsträff i Klädkälla-
rens herrgård.

Ulla-Lisa Thorden 
pratade under rubriken 
”Sälj dig själv och våga 
ta rätt betalt”.

Female träffas första onsda-
gen i varje månad. Alla kvin-
niga företagare i kommunen 
inbjuds att delta i detta nät-
verk.

– Det var min föregångare 
på posten Jannike Åhlgren 
som initierade den här sats-
ningen. Syftet är att få fler 
kvinnor som vill driva företag 
i Ale, men även att få befintli-
ga företag att växa och att ut-
vecklas, säger näringslivschef 

Pia Areblad.
Nätverket ska inspirera, 

vara kontaktskapande och ge 
deltagarna nya infallsvinklar i 
sitt företagande.

– Det är en välkomnande 
atmosfär. För egen del har det 
varit oerhört berikande, det 
är inget kafferep utan jag ser 
affärsnyttan med Female. Du 
lär känna nya människor, kny-
ter värdefulla kontakter som 
innebär att ett och ett blir tre, 
säger Katarina Sundbäck, 
professionell coach som dri-
ver Frontways.

– Frontways betyder 
framåt och det är precis vad 
coaching handlar om, alltid 
med fokus på handling och 
resultat.

Via nätverket har hon fått 
kontakt med Liise Dahlqvist 
på Soul to Soul Communica-
tion.

– Vi jobbar inom nisch, 
men istället för att se varan-

dra som konkurrenter har vi 
hittat samarbetsformer och 
en bra struktur för det. Det 
kan vi tacka Female för, säger 
Liise Dahlqvist.

– Vår gemensamma in-
riktning är att arbeta med 
kompetenta företag och ar-
betsgivare som vill bli ännu 
bättre. Genom Female har vi 
hittat samarbetsformer och 
en bra struktur för det. Vi är 
inte konkurrenter, utan ser 
snarare styrkan i att komplet-
tera varandra ut mot kund. Vi 
har också andra lokala samar-
betspartners på gång, utanför 
nätverket.

– Jag instämmer i det Liise 
säger, och om det inte varit ett 
professionellt nätverk hade 
jag inte varit kvar. I nuläget 
är vi cirka 80 medlemmar 
och mötena brukar locka ett 
tjugotal personer varje gång, 
avslutar Katarina Sundbäck.

JONAS ANDERSSONHyllar nätverket Female gör Katarina Sundbäck och Liise Dahlqvist.

– Female vänder sig till kvinnliga företagare

Nätverk som inspirerar
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YEE på Krokholmen 1-8 
augusti 2015
Intresseanmälan skickas till:
thomas.sundsmyr@ale.se

” It was just great. I have 
probably learnt more this 
week than I have done for 

the last years in my school” 

Entreprenörskap handlar inte 
bara om att starta eget. Det är 

mer om kreativitet och förmågan 
att se möjligheter. YEE utvecklar 
både människor och dess idéer.

Dennis Larsen, lärare YEE

Du som ungdom i Ale kommun, ålder 17-22 år, har nu möjlighet att söka 
den internationella utbildningen Unga entreprenörer i Nya Europa. Under 
ledning av professor Roger Mumby Croft har ett unikt koncept tagits fram 
för att pedagogiskt lära om kreativt tänkande, att se möjligheter istället för 
problem och att våga välja nya vägar. Utbildningen sker på engelska i en 
sagolik skärgårdsmiljö på Krokoholmen. Deltagare från åtta europeiska länder 
medverkar. Teori blandas med aktiviteter. Lärare är Årets UF-lärare, Dennis 
Larsen, och Nicolette Michels från Oxford Brookes University. Tidigare deltagare 
har givit kursen medelbetyget 4,7 på en femgradig skala.

Utbildningen arrangeras av Ale kommun och är kostnadsfri.

Totalt söker vi 8 svenska deltagare. Skriv en kort intresseanmälan om vad du gör 
idag och varför just du ska få gå utbildningen.

Ditt livs utbildning!

www.yee.se
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SHOPEXPRESSVARA
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STORPACK
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Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.
Priserna gäller onsdag–söndag v 20 2015 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se

FÄRSK LAXFILÉ

89/KG
:-

ALLA DAGAR
06.00–23.00

DELIKATESSEN

SURDEGSLIMPOR

PLANTERINGSJORD

99:-
5 FÖR

GRILLKOL/BRIKETTER

99:-
3 FÖR

100:-
4 FÖR
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/HG
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/KG
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Begränsat parti

POTATISSALLAD
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/ST
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19 
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/ST 15 
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EKOLOGISKA
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HUSHÅLL- /STURE-
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Medlemspris 

100:-
3 FÖR

SOMMARBLOMMOR
10-PACK

GLASS MIXBOX
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/ST

49:-
/KG

FÄRSK 
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Max 2st/hushåll
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– Vi och världen står för 
stora utmaningar. Vi mås-
te tänka nytt överallt. Det 
gäller såväl när vi stöter 
på problem i vardagen el-
ler i jobbet, som anställd 
eller som egen företagare. 
Vi måste hitta nya sätt att 
tackla problemen på.

Vad gör YEE till en 
unik utbildning?

– Det är en mängd oli-
ka faktorer. Kombinatio-
nen av att konceptet ger 
deltagarna förmågan och 
kunskapen att tänka nytt, 
samtidigt som man lär 
känna sig själv – hittar sina 
styrkor och möjligheter är 
unik. Särskilt med tanke 
på att allt sker under bara 
en vecka. Att du dessutom 
utvecklar ett nytt nätverk 
med vänner från hela Eu-
ropa och nu även Afrika är 
också väldigt speciellt.

Du var en av de för-
sta deltagarna som gick 
utbildningen, 2001, vad 
har den betytt för dig?

– Jättemycket. Det har 
kanske varit min viktigas-
te merit i mitt CV. När 
jag sökt jobb har många 
noterat att jag studerat 
entreprenörskap i regi av 
Oxford Brookes Univer-
sity. Under utbildningen 
förstärktes mitt intresse 
för entreprenörskap och 
idag är jag gymnasielärare 
i ämnet, så självklart har 
YEE betytt väldigt mycket 
för mig.

Har ni några andra 
goda exempel på vad 
kursen har bidragit till 
för andra kursdeltagare?

– Vi genomför just nu 
en utvärdering bland alla 
som gått utbildningen och 
av det jag fått till mig finns 
många solskenshistorier. 
En del är egna företagare, 
andra har vågat ta för sig 
och klättrat högt i arbets-
livet. I Ale har vi till ex-
empel Jerry Magnusson 
som idag är delägare på 
KB-Rör. Han gick utbild-
ningen samtidigt som mig. 
Alla verkar vara rörande 
överens att YEE framför 

allt har givit dem ett stärkt 
självförtroende.

Utbildningen arrang-
eras på Krokholmen, 
varför är det en bra 
plats?

– Du är i en mycket sti-
mulerande miljö, som skil-
jer sig från vardagen. Du 
kommer bort från det som 
du normalt har runt dig, 
vänner, datorn och dina 
vanliga rutiner. Det un-
derlättar att tänka i nya ba-
nor. Det skapar också goda 
möjligheter att göra roliga 
saker mellan kursmomen-
ten. Är det vackert väder, 
vilket det ofta är, kan du 
inte vara på en bättre plats.

Är det ett problem för 
svenska ungdomar att 
YEE genomförs på eng-
elska?

– Det tycker jag verkli-
gen inte. Svenskarna ligger 
väldigt långt framme, även 
de som tycker att deras 
engelska är dålig upptäck-
er snart att jämfört med 
andra europeiska vänner 
talar de riktigt bra. Eng-
elskan utvecklas enormt 
under veckan och just den 
kunskapen är värdefull för 
framtiden.

Vem tycker du ska 
söka till årets utbild-
ning?

– De som är intressera-
de av att utmana sig själva, 
intresserade av att komma 
ifrån och våga lära nytt. 
Det är en fantastisk chans 
att få träffa nya kompisar 
från hela Europa. Själva 
utbildningen klarar alla. 
Det är ingen vanlig skola 
med prov och förhör. Vår 
pedagogik bygger på andra 
element.

YEE arrangeras 1-8 
augusti med 28-30 del-
tagare från Moldavien, 
Egypten, Spanien, Italien, 
Tyskland, Polen och Ryss-
land samt åtta från Ale 
kommun. 

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Varför är
entreprenörskap
så viktigt?

HALLÅ DÄR DENNIS LARSEN...

…lärare för Ales internationella enteprenörsut-
bildning YEE och nyligen utsedd till årets lärare 
i Ung Företagsamhet av Västsvenska Handel-
skammaren. Det är nu dags att anmäla sig till 
årets YEE-utbildning på Krokholmen.

ALAFORS. Cirka 200 per-
soner har en permobil 
förskriven av läkare.

Ytterst få får lov att 
ta med den när de åker 
färdjtänst.

– Det är helt galet. 
Är nästa steg att hö-
rapparaten ska lämnas 
hemma också, undrar 
oppositionsråd Mikael 
Berglund (M).

Ale Permobilklubb bildades 
förra sommaren och driver 
sedan en tid tillbaka hårt 
frågan om reglementet för 
färdtjänst. Det finns idag 
många som mer eller mindre 
blivit isolerade på grund av 
hur reglerna tolkas. Birgitta 
Brinkhed är en av dem. Hon 
har haft permobil förskriven 
i över fem år och upplevde 
under de första fyra åren 
inga problem.

– Men plötsligt ändrades 
allt. Jag fick en ny färdtjänst-

handläggare som inte längre 
gav mig tillstånd att ta med 
permobilen när jag åker 
färdtjänst. Det betyder att 
jag blir helt fast på det ställe 
där färdtjänsten släpper av 
mig. Tidigare har jag kunnat 
åka till Göteborg och röra 
mig fritt mellan olika platser. 
Nu får jag ringa färdtjänsten 
flera gånger under ett stads-
besök, berättar hon.

Beklagar systemet
I onsdags bjöd Ale Permo-
bilklubb in politiker för sam-
tal om problematiken. Upp-
slutningen var god under 
dagen. När lokaltidningen 
gästar klubben på Björkliden 
är Rose-Marie Fihn (FP), 
Mikael Berglund (M) och 
Sonny Landerberg (MP) 
på besök. De är helt överrens 
med föreningen och bekla-
gar systemet.

– Vi tog fram ett nytt reg-
lemente för färdtjänsten som 
baserades på att alla typer av 

förskrivna hjälpmedel ska 
man ha rätt att ta med. Den 
stoppades tyvärr av att Göte-
borgsregionen skulle göra en 
harmonisering av färdtjäns-
ten, men av någon anledning 
sitter vi här idag utan att 
några förbättringar har ge-
nomförts, säger Rose-Marie 
Fihn och Berglund fyller i.

– Det finns ju ett skäl till 
att läkare och behörig per-
sonal skriver ut hjälpmedel. 
Om du har fått en permobil 
av samhället kan inte färd-
tjänsten plötsligt neka att 
personen får använda den. 
Tack vare permobilerna kan 
vi ju minska antalet resor. 
Det finns således ingen eko-
nomisk aspekt att neka nå-
gon att ta med permobilen.

Det som också väcker 
frågor är att reglerna är oli-
ka i regionens kommuner. I 
Kungälv, Göteborg, Möln-
dal, Trollhättan och Lilla 
Edet är det enligt Ale Per-
mobilklubb inga problem för 

dem med förskiven permobil 
att medtaga denna vid färd-
tjänst. 

– Färdtjänsten utförs av 
Västtrafik som ägs av Västra 
Götalandsregionen. Då är 
det väl rimligt att det också 
är samma regler i alla regio-
nens kommuner, säger Åke 
Johansson, ordförande i Ale 
Permobilklubb.

Hur det kunde bli så här 
illa har Mikael Berglund, 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande 2010-2014, ingen bra 
förklaring på. Han konstate-
rar bara att frågan måste upp 
på nytt och att det knappast 
kommer bli någon politisk 
stridsfråga. 

– Vi inser nog alla 
det orimliga med att ge 
människor hjälpmedel som 
vi sedan inte ger dem rätt att 
ta med sig. När vi tog reg-
lementet måste vi ha missat 
och då får vi rätta till det.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– Nekas medtaga sitt hjälpmedel med färdjänsten
Tar strid för sin permobil
Ale Permobilklubb genomförde flera politikersamtal i onsdags och fick positiv respons på kravet att skriva om färdtjänstreglemen-
tet och göra det möjligt för människor med förskrivna hjälpmedel att medföra dessa. Idag stoppas många från att ta med sig sin 
permobil i färdtjänsten. Från vänster: Bo Arnesson, Birgitta Brinkhed, Berndt Sand och Åke Johansson.

Rekordcheck till Vakna

Thomas Olesen och Saman Fattah representerade Vaknafonden när ICA-handlare Marianne Sjöö 
överlämnade en rekordstor check om 188 723 kronor i samband med Vårloppet på Ale Torg. 

NÖDINGE. 188 723 
kronor.

En rekordstor check 
överlämnades till Vak-
nafonden av ICA-hand-
lare Marianne Sjöö.

– Vi är väldigt tack-
samma och hoppas att 
föreningslivet fortsätter 
att söka bidrag ur fon-
den, säger styrelseleda-
moten Thomas Olesen.

Vaknapåsen som säljs på ICA 
Kvantum till förmån för det 
drogförebyggande arbetet i 
Ale har totalt dragit in över 
två miljoner kronor. Pengar 
som oavkortat delats ut till 
föreningslivet i Ale.

– Vi har också tagit ini-
tiativ till en rad riktade in-
satser såsom Festivalborg 
och drogfria skolavslutning-
ar. Utan Vaknapåsen hade 

många projekt aldrig blivit 
av, så enkelt är det, säger 
drogförebyggare Thomas 
Berggren.

Stödföreningen Vaken vill 
framför allt stödja nya verk-

samheter. Ungdomar i Ale 
behöver alternativ och nya 
mötesplatser. Bohus IF fri-
idrott är ett bra exempel på 
en ny sektion som har fått 
stort stöd av fonden.

– Men alla kan söka. Vi 
brukar hitta sätt att stötta de 
flesta föreningarna med bra 
ungdomsverksamhet, avslu-
tar Thomas Berggren.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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ALAFORS. Om ledarskap 
och hållbar utveckling.

Det var temat för Gö-
ran Carstedts anförande 
i samband med tisda-
gens företagarlunch i 
Ahlafors fabriker.

– Det är vårt gemen-
samma ansvar, vi sitter 
alla i samma båt, poäng-
terade Carstedt.

Göran Carstedt har jobbat i 
företagsledningen på bland 
annat Volvo och Ikea. I förra 
veckan gav han en inspire-
rande föreläsning när kom-
munpolitiker, tjänstemän 
och företagare hade samlats 
för gemensam lunch.

– Vi står inför vår tids 
största utmaning. Vi måste 
arbeta tillsammans och bara 
det faktum att en socialde-
mokrat och en moderat står 
på samma scen är ett bevis på 
att det går, sade Göran Car-
stedt och syftade på att kom-
munalråden Paula Örn (S) 
och Mikael Berglund (M) 

stod sida vid sida och hälsade 
välkommen.

– Dramatiska utmaning-
ar kommer kräva ledarskap 
på alla nivåer, även i vår roll 
som föräldrar och konsu-
menter, konstaterade Göran 
Carstedt.

Carstedt menade att 
hållbarhetsfrågan är helt 
nödvändig för oss, att sys-
temvillkoren inte är för-
handlingsbara.

– Detta är vår tids största 
ödesfråga. Det är uppenbart 
att vi måste tänka till hur vi 
använder resurserna – lokalt, 

nationellt och internatio-
nellt.

Det blev på alla sätt en gi-
vande förmiddag där lunch-
gästerna fick komma med 
inspel och synpunkter.

– Du har skickat en ar-
betsfördelning ner till oss 
företagare som vi får ta med 
oss till våra respektive ar-
betsplatser. Tack för intres-
sant utbildning och upplys-
ning, sade Aleveterinärens 
vd Helena Björklund, som 
också innehar rollen som nä-
ringslivsrådets ordförande.

Nästa företagslunch sker 
tisdag 16 juni på Kungsgår-
den i Alvhem. Då hälsas en-
treprenör Ola Serneke väl-
kommen. Ola är en energisk 
person som på tio år lyckats 
skapa en koncern som om-
sätter tre miljarder kronor, 
vilket gör honom till en av 
Västsveriges hetaste närings-
livsprofiler.

JONAS ANDERSSON
Göran Carstedt, med ett förflutet i företagsledningen på Volvo och Ikea, är numera helt fokuserad 
på hållbarhetsfrågor. I tisdags gästföreläste han i Ahlafors fabriker.

– Intressant lunchföredrag 
av Göran Carstedt

”Vi sitter alla 
i samma båt”

SKILTORP. Nytt & Begag-
nat har ändrat inrikt-
ning.

Utbudet påminner om 
en bygghandel.

– När Gekå lade ner 
uppstod ett behov av 
att kunna handla bygg-
material på hemmaplan, 
säger Ove Parkås.

Tidigare erbjöd butiken 
mycket hygienartiklar, skölj- 
och tvättmedel med mera. 
Dessa varor har reats ut för 
att istället ge plats åt prylar 

som hemmafixaren kan be-
höva. Det handlar om virke, 
takpapp, isolering, fönster 
och dörrar, marksten och 
taktegel. Listan kan göras 
lång.

– Vi har blivit återförsäl-
jare åt bland annat Benders 
och Traryd. När Gekå gick 
i graven kom kunderna och 
frågade om inte vi kunde ut-
öka vårt sortiment av bygg-
varor. Omställningen har 
skett successivt, berättar Ove 
Parkås.

– Responsen har inte låtit 
vänta på sig. Det är inte bara 

kunder från orten som hittat 
hit, utan jag har även levere-
rat material till Alingsås och 
Ale.

Inriktningen är i första 
hand privatpersoner. De ska 
erbjudas samma service som 
funnits tidigare.

– Jag tillhandahåller även 
det mesta inom el och vvs. 
Jag har väldigt bra kontakt 
med mina leverantörer och 
är det något som saknas har 
jag det hemma nästa dag, av-
slutar Ove Parkås.

JONAS ANDERSSON

Ove Parkås som driver Nytt & Begagnat i Skiltorp, Nygård, har styrt om kursen. Företaget har 
blivit en bygghandel.

– Parkås har ändrat inriktning
Bygghandel i Nygård

Vi står inför 
vår tids största 
utmaning. Vi 
måste arbeta 

tillsammans och bara 
det faktum att en 
socialdemokrat och en 
moderat står på samma 
scen är ett bevis på att 
det gåretaljplanändring 
pågår.
GÖRAN CARSTEDT
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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

Vi hjälper dig med  
hela bankaffären! 

Kontakta oss för personligt möte,
0303-624 80.

FÖRENKLA OCH  
FÖRGYLL DIN VARDAG
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Syns du inte – finns du inte

alekuriren.se

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

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

Upplaga 20 000 ex.

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

Boka er
annons!

Björn Amneskog
0303-333 732
bjorn@alekuriren.se

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

Vad är det som har fängs-
lat dig i yrket?

– Det är många olika sa-
ker, självklart ett genuint 
intresse för blommor och 
växter, men framför allt det 
sociala mötet med alla kun-
der. Att sälja blommor är 
mycket speciellt, särskilt i 
ett litet samhälle. Blommor 
är förknippat med myck-
et känslor. Antingen ska du 
uppvakta någon av glädje 
eller visa dina sympatier i en 
svår stund. Det gör att våra 
kunder pratar mycket om vad 
de vill förmedla. Vi kommer 
alla väldigt nära och på 23 år 
har jag relationer till väldigt 
många. På senare år har någ-
ra tyvärr gått bort och då har 
det varit en form av terapi att 
få göra kistdekorationen. Jag 
vet ju precis vad hon och han 
har tyckt om, vilka färger 
och blommor. Det är tuffa 
stunder, säger Birgitta.

Under åtta år på 80-talet 
drev hon Ringblomman på 
Linnégatan, en av Göte-
borgs paradgator.

Saknar du stadslivet 
idag?

– Jag trodde jag skulle 
längta tillbaka till stan, men 
när jag väl kom till Älväng-
en och började lära känna 
människor trivdes jag med 
lugnet. Det är en annan puls 
i Göteborg, men få kunder 
är till exempel återkomman-

de. Du skapar inga som helst 
relationer. Det gillar inte jag. 
När mitt barnbarn hälsar på 
i butiken brukar han säga: 
”Mormor du kan ju namnet 
på alla dina kunder”. Det är 
nog sant till 90% och därför 
tror jag också att jag jobbar 
kvar här om tio år. Du vill 
inte lämna dina vänner.

Birgitta Bergendahl är 
inte företagaren som lig-
ger på latsidan. Hon har 
låtit entreprenörskapet sty-
ra utvecklingen. Hon har 
expanderat och krympt om 
vartannat. För sex år sedan 
utvidgade hon lokalen på 
nytt och gav sig in i present 
och pralinbranschen.

– Blommor och presenter 
hör ju liksom ihop. Passar 
inte det ena, kanske det an-
dra känns bättre. Jag vill ge 
kunderna alternativ, men det 
är svårt. En blomsteraffär är 
en oas för de som älskar väx-
ter. De har svårt för att tän-
ka på praliner när de är här. 
När killarna kommer har de 
i regel också bestämt sig för 
att de ska köpa en bukett och 
då är det svårt att föreslå nå-
got annat, men jag tycker det 
är roligt med presenter och 
våra närodlade produkter 
som också säljs i butiken.

Hur är trenderna bland 
blommor och blad?

– De kommer och går som 
i allt annat. När jag öppnade 

butiken minns jag att det var 
oerhört populärt med torka-
de blommor i olika former. 
Det är faktiskt på väg tillbaka 
och intresset för sidenblom-
mor växer också.

Var hämtar du inspira-
tion och nytänk?

– Jag bläddrar i tidningar 
och tittar mycket på hur an-
dra gör. Sedan går vi på en 
del kurser, men vi är ganska 
fantasifulla själva så det råder 
ingen brist på idéer.

Till sist, kan man prata 
med blommor?

– Självklart. Jag har en or-
kidé hemma som jag pratar 
dagligen med. Den blommar 
så jag blir tokig…

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

FYRA RAKA
Ris eller Ros

Rött eller Grönt

Charter eller Stuga

Laga eller Äta

och två vuxna barn.
Gör: Driver sedan 23 år Bergendahls 
Blommor.
Längtar efter: Min semester och lata 

Blomstrande tider 
för Bergendahls

dagar på torpet i Koberg.
Drömjobb som liten: Frisör.
Om 10 år: ”Jag är nog kvar här, är för 
otålig och måste ha något att göra”.

Ålder: 63
Bor: Kronogården, Äl-
vängen
Familj: Gift med Tommy 

FÖRETAGARE I FOKUS BIRGITTA BERGENDAHL

Hon började på ”Min blomsteraffär” i Nol och var även inne på Pressbyrån ett tag. 
När Nödinges Frukt och blomsterhörna var till salu slog Birgitta Bergendahl till. Året 
var 1979 och sedan dess har hon med ett kort undantag varit egen blomsterhandla-
re. De senaste 23 åren har hon drivit Bergendahls Blommor i Älvängen.

Accepterat pris 1 995 000 kr
Rum 5 rum, varav 3-4 sovrum
Boarea 135 kvm + 35 kvm Tomt 1 000 kvm
Övrigt! Enplansvilla med garage. 30 min till Gbg
Ring för tidbokning Mån 18/5 16.30-17.30
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Nygård
Hasselvägen 14

Fast pris 2 895 000 kr
Rum 4 rum, varav 3 sovrum (+ 2 på övervån.)
Boarea 133 kvm + inredn.bar övervån. 50 kvm
Tomt 507 kvm
Övrigt Inflyttningsklart lösvirkeshus i hög klass.
Mäklare Niclas Grönvall 0520-181 44

Lilla Edet | Nygård
Häggvägen

NYPRODUKTION

Accepterat pris 1 550 000 kr
Rum 7 rum, varav 4-5 sovrum
Boarea 103 kvm + 130 kvm Tomt 810 kvm
Övrigt! Charmig villa. Centralt. 35 min till Gbg
Ring för tidbokning Tis 19/5 17.00-18.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Centralt
Tingskullevägen 8

Fastighetsbyrån i Lilla Edet 
0520-181 44 

lillaedet@fastighetsbyran.se
fastighetsbyran.se

Kontakta oss  
om ni ska sälja  

er bostad!
Fastighetsbyrån i Lilla Edet 

0520-181 44 
lillaedet@fastighetsbyran.se

fastighetsbyran.se
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Måndag 4 maj
Försök till inbrott
Försök till inbrott i en lägen-
het på Södra Klöverstigen i 
Nödinge. Brytmärken upp-
täcks på lägenhetsdörren.

Tisdag 5 maj
Bostadsinbrott
Bostadsinbrott på Göte-
borgsvägen i Surte. Oklart 
vad som tillgripits.

Torsdag 7 maj
Narkotikabrott
Cannabis anträffas vid Kyrk-
byskolan i Nödinge. Polisen 
upprättar en anmälan om 
narkotikabrott.

Lördag 9 maj
Misshandel 
Polis larmas till Surte där en 
man blivit misshandlad. Mål-
sägande är född 1959 och 
hemmahörande på orten.

Två personer misshandlas 
på Ale Torg i Nödinge. Målsä-
gande är en man född 1968 
från Nödinge och en kvinna 
född 1962, också hon bosatt 
i Nödinge. Gärningsmannen, 
som är känd av polisen, är 
född 1990 och hemmahö-
rande på orten. Förutom 
misshandel är mannen miss-
tänkt för olaga hot och brott 
mot knivlagen.

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

NÖDINGE. Årets upplaga 
av Pantameras miljö-
tävling ”Pantresan” är 
avgjord. 

Eleverna i årskurs 1A 
på Surteskolan vann 
andra pris i konkurrens 
med hundratals klasser.

De har engagerat sig 
helhjärtat och lyck-
ats panta burkar och 
PET-flaskor för så myck-
et som 1 365 kronor 
per elev, totalt 23 210 
kronor.  

Pantresan har färdats genom 
Sveriges skolor under nio 
år och tävlingen är mycket 
populär, totalt har närmare 
80 000 elever deltagit ge-
nom åren. Utgångspunkten 
är att en enda pantad burk 
sparar lika mycket energi 
som det går åt under en 
tågresa på två kilometer för 
en person – en insikt som 
på ett konkret sätt sporrat 
elever och lärare. Totalt 
har årets pantresa dragit 
in 1 131 104 kronor, vilket 
motsvarar sparad energi för 
hela 1 873 108 kilometers 
tågresa.

– Syftet med tävlingen är 
att väcka barnens intresse 
och öka kunskapen om 
miljöfrågor och återvinning. 
Pantresan är ett mycket 

uppskattat utbildningspaket, 
både bland lärare och elever. 
Vi är glada och stolta att på 
ett lekfullt och samtidigt 
pedagogiskt sätt kunna bidra 
till ett ökat engagemang i 
hållbarhetsfrågor, säger Ka-
tarina Lundell, kommuni-
kationschef för Pantamera/
Returpack.

Bra för miljön
Hos klass 1A på Surteskolan 
har arbetet med Pantresan 
pågått under flera veckor. 
Josefin Sahlin är en av 
lärarna som undervisat 
på temat återvinning och 
hållbarhet och därefter har 
eleverna hjälpts åt att samla 
burkar och PET-flaskor. 
Engagemanget har varit 
stort bland eleverna.

– Pantresan gör det väl-
digt naturligt att prata kring 
hållbarhet och miljö. Det 
är spännande att se hur kul 
barnen tycker att det är att 
sträva mot ett gemensamt 
mål, samarbetet kring detta 
är lika kul som själva täv-
lingen. Dessutom är det bra 
att konceptet passar in i så 
många av läroplanens olika 
delar, vi har använt Pantre-
san i flera olika ämnen, säger 
en glad Josefine Sahlin.

Förutom en fin insats för 
miljön innebar andrapriset 
i tävlingen ett välkommet 
bidrag till klasskassan.

Pantresan är en av många 

aktiviteter som Pantame-
ra genomför för att öka 
återvinningen. De senaste 
åren har man också lagt ner 
mycket arbete för att göra 
det enklare att panta. 

– Vi är ständigt på jakt 
efter nya samarbeten för att 
underlätta för alla att panta 
sina burkar och flaskor. 
Varje burk och flaska som 
pantas gör skillnad och det 
är tillsammans som vi skapar 
världens bästa pantsystem 
och bidrar till ett hållbart 
samhälle, säger Katarina 
Lundell. 

Klass 1A i Surte vann pris i nationell miljötävling

PANTAMERA

Pantamera drivs av Re-
turpack AB i syfte att öka 
återvinningen av burkar 
och PET-flaskor. Returpack 
ansvarar för det svenska 
pantsystemet – ett system 
i världsklass. Målet är att 
90% av alla burkar och 
PET-flaskor ska återvin-
nas. I dagsläget återvinns 
drygt 89 procent, vilket gör 
Sverige till ett av de bästa 
länderna i världen. Årligen 
återvinns över 1,5 miljarder 
burkar och PET-flaskor. 
Huvudkontoret liksom 
fabriken ligger i Norrköping. 
Returpack ägs till 50% av 
Sveriges Bryggerier, till 25% 
av Svensk Dagligvaruhandel 
och till 25% av Livsmedels-
handlarna. Returpack är en 
av stiftarna till Håll Sverige 
Rent.

NOL. Det som göms i 
snö, kommer upp i tö.

När våren kommer 
syns allt skräp som 
slängts i naturen under 
vintern.

I torsdags var Nolsko-
lans elever ute och drog 
sitt strå till stacken i 
Håll Sverige Rents årliga 
kampanj.

Håll Sverige Rent har orga-
niserat skräpplockardagar i 
flera decennier. Kampanjen 
”Skräpplockardagarna” på-
går under hela våren, med 
hundratusentals deltagare 
över hela landet. Framför allt 
är det barn och ungdomar 
från förskolor och skolor 
som ger sig ut för att plocka 
skräp, men också företag och 
kommuner engagerar sig. 
Under 2014 hade kampan-
jen 756 448 deltagare och 
252 anslutna kommuner.

Avsikten med kampanjen 
är att höja medvetenheten 
om nedskräpningsproble-
met och att göra det tydligt 
att det varken är acceptabelt 
eller tillåtet att skräpa ned. 
”Att lära genom att göra” är 
en viktig del i upplägget – 

har man väl provat på att 
städa efter andra tänker man 
till innan man slänger skräp 
själv nästa gång.

– Vi har jobbat med det-
ta som tema i årskurs 1 och 
bland annat pratat om be-
greppen återvinning och 
återanvändning. Vi har även 
diskuterat sopsortering, be-

rättar lärare Maria Theo-
dorsson.

Regnet till trots gav sig 
eleverna ut med plastpåsar 
för att leta efter skräp. Gan-
ska snart fann de prylar som 
inte hör hemma i naturen.

– Vi har hittat en trasig 
stjärtlapp, en kakburk, en 
mugg och mycket annat, be-

rättar Lina.
Varför gör ni detta?
– För att vi är rädda om 

naturen!
I samband med skräpp-

lockardagen hade Alebyg-
gen ordnat med städmaterial 
medan Svenheimers spons-
rade med fika.

JONAS ANDERSSON

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

lansforsakringar.se

Lennart Svensson rådgivare företagsförsäkring   0520-49 49 15

Vi hjälper dig 
med företagets 
försäkringslösningar

Peter Johlund rådgivare liv- och pensionsförsäkring   0520-49 49 09

Skräpplockardag på Nolskolan
– Elever 
värnar 
naturen

I torsdags ordnades skräpplockardag på Nolskolan. Här ses några av eleverna i årskurs 1.

Elias och Lina hittade skräp 
som inte hör hemma i na-
turen.

Bli fadder på 
plansverige.org 
eller SMS:a 
FADDER till 
72 910
Barnfadder kostar 200 kr/
mån. SMS:et kostar som ett 
vanligt SMS.
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PLISSÉGARDINER • TRÄPERSIENNER  • PERSIENNER 
MARKISER • LAMELLGARDINER
VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

www.kungalvssolskydd.se

Välkommen till vår NYA utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv

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

ÖPPET
KL 11-14

Vi har koll  
på Ale!

Inte nu. Inte nu. Men nu!
Är du nyfiken på hur mycket din bostad är värd och när det är bäst tid att sälja? 
Med vår kostnadsfria tjänst Bostadsvärdet är det enkelt att få koll på läget. 
Varje månad får du uppdateringar om din bostads värdeutveckling, antingen 
via mail eller sms. Börja med att boka en värdering på svenskfast.se eller 
besök någon av våra bobutiker, så hjälper vi dig att komma igång. Välkommen 
till oss på Svensk Fastighetsförmedling.

Koll på läget

Sandra Andersson Niclas Hylander
 

Marie Engström
 

Lars-Erik Eriksson

Danijela Todorovic Peter Eriksson Daniel Eriksson  
 

NÖDINGE ALE TORG 16, 449 31 NÖDINGE TEL 0303-74 90 00 SVENSKFAST.SE/ALE

Vi finns

nu i nya lokaler

på Ale Torg 16, 

Nödinge.

Välkomna!

Din bakgrund och hur du 
hamnade som projektleda-
re för Mötesplats Spinne-
riet?
– Under 15 års tid arbetade 
jag som kulturprojektledare. 
Därefter utbildade jag mig till 
beteendevetare med inriktning 
på arbete och organisation. 
Det var så jag kom i kontakt 
med Kristina Hallams, som 
är enhetschef inom individ- 
och familjeomsorgen i Ale 
kommun. Hon var min mentor 
och berättade om Ale och hur 
man höll på att bygga upp ett 
boende för ensamkommande 
flyktingbarn. På den vägen är 
det.

Vad är Mötesplats Spinne-
riet?
– Mötesplats Spinneriet syftar 
till att skapa nya och effektiva 
förutsättningar för integra-

tionsarbetet med ensamkom-
mande flyktingbarn i Ale. Det 
är det ömsesidiga mötet vi är 
ute efter. Här utbyter vi resur-
ser med varandra.

Hur kan integrationsar-
betet på nationell nivå 
förbättras?
– Genom att sluta prata och 
börja göra saker. Det handlar 
om att bidra med det man kan, 
kanske en timme i veckan el-
ler en timme i månaden. Det 
är genom kontakter som vi är 
med och bidrar till en föränd-
ring.

Du har säkerligen fått ta 
del av många dramatiska 
livsöden, vilket har gjort 
starkast intryck på dig?
– Jag har hört många berättel-
ser om vilka resor de här ung-
domarna har gjort. I min yr-

kesroll ligger emellertid fokus 
på framtiden. Vad vill du göra 
när du blir stor? Det jobbar jag 
med.

Vad är viktigast i ditt 
arbete?
– Det är att engagera alebor så 
att de blir en del av ett ömsesi-
digt utbyte. Det är det absolut 
viktigaste!

Din framtidsvision för Mö-
tesplats Spinneriet?
– Att vi inom ett antal år har 
en modell som tickar på, att 
varje år får nyanlända ungdo-
mar faddrar härifrån Ale och 
där vi en bra ungdomsstyrd 
verksamhet. Vi åker på läger, 
arrangerar disco, bjuder in till 
föreläsningar och så vidare.

Vad är din drivkraft?
– Att få till mötet. Jag har ett 
samhällsengagemang och att 
få skapa nya förutsättningar är 
jättespännande.

Vad ska du göra i sommar?
– Då ska jag åka motorbåt och 
segla. Förra året köpte vi en stu-
ga på Tjörn och där ska vi till-
bringa sommaren. Jag ska bada 
och skörda de grönsaker som jag 
nyligen stoppade ner i jorden.

JONAS ANDERSSON

Brinner för att 
skapa möten

En bra start!
Det är vad Anna Rådvik vill ge ensamkommande flyktingbarn som kommer till Ale.

Att få till möten är hennes drivkraft i rollen som projektledare för Mötesplats Spinneriet.

ANNA RÅDVIK

Ålder: 42.
Bor: Majorna.
Familj: Man och två söner, 8 
och 5 år.
Stjärntecken: Vädur.
Intressen: ”Musik, jag försö-
ker lära mig spela trummor. 
Plantering och allmänt träd-

gårdspill gillar jag också”.
Favoritmusik: ”Jag är allätare, 
men ny musik är alltid bra”.
Ser du helst på tv: ”Det är 
Girls”.
Motto i livet: ”Nyfikenhet 
lönar sig alltid”.

VECKANS PROFIL



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

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

Håkan 
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Jan Erik 
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Pris 3.780.000:- som utgångspris. Visas 19/5. Hövägen 49.  
Henrik Kjellberg 0727-316 360, henrik@axelssonsfast.se

Pris 1.780.000:-som utgångspris. Visas 19/5. Långa Gatan 41. 
Henrik Kjellberg 0727-316 360, henrik@axelssonsfast.se

Pris 2.195.000:- som utgångspris. 
Visas 24/5 & 27/5 Furuhäll 206. 
Gunnar Carlström  0723 618 618, 
gunnar@axelssonsfast.se

Pris 1.750.000:- som utgångspris. Visas 31/5. Rumpetorp 105. 
Henrik Kjellberg 0727-316 360, henrik@axelssonsfast.se

Enplansvilla i absolut toppskick!
Vi har glädjen att få förmedla detta premiumhus med bästa läge i Älvängen. Villan som 
byggdes 2004 är i absolut toppskick och innehåller allt en familj behöver. Stora sociala 
ytor och insynsskyddad utemiljö. Extra plus för nyligen renoverat badrum. Fristående 
garage. Besiktningsprotokoll finns för nedladdning på vår hemsida. En villa som måste 
ses och upplevas på plats. Välkommen! 158 kvm.

Familjevilla i gott skick!
Välkommen till denna fina villa med bra läge i Skepplanda. Här är mycket gjort såsom 
nyare fönster, tak och två st helkaklade badrum. Hela fem stycken sovrum ger plats för 
hela familjen. Vidbyggt garage och förråd. Detta är en riktigt bra familjevilla som ska 
ses och upplevas på plats. Välkommen på visning! 135 kvm.

Mindre hyreshus - billigt boende!
Välkommen till gamla affären i Prässebo som numera inrymmer tre st lägenheter varav 
den stora ägarlägenheten blir ledig för ny köpare. I övrigt finns två st tvårumslägenheter 
med total intäkt om ca 60 000 per år. Huset är i gott skick och erbjuder ett mycket 
charmigt och prisvärt boende i trivsamma Prässebo. Garage och ekonomibyggnad. 
Välkommen! 400 kvm. 

Det kom ett mail:

”Hej Henrik!

Här kommer ett 
smakprov på statistik 
över mäklare från första 
kvartalet 2015 - från 
oss på Hittamäklare.

I vår statistik har vi sett 
att du bland annat sålt 
flest småhus av alla i 
Västra Götalands län 
under första kvartalet. 

Bra jobbat!”

Enplanshus med källare 
och garage – Välvårdat!
Mycket fräscht enplanshus i Skörsbo med 
källare nära större väg och buss. Mycket 
välhållet skick och med fristående dubbel-
garage och stor tomt. 133 kvm.

Skepplan
da

Lilla
 Edet

Pris 1.975.000:- som utgångspris. 
Visas 23/5. Norra Ekhultsvägen 6. 
Gunnar Carlström  0723 618 618, 
gunnar@axelssonsfast.se

Charmigt hus på en  
stor tomt!
Charmigt hus i en äldre och populär del i 
Nol med stor tomt. Lekstuga i trädgården 
och stora ytor för olika aktiviteter. Yttre 
renoveringar klara och en nydränerad källare 
väntar på inredning. 90 kvm.

Nol

Pris 1.095.000:- som utgångspris. 
Visas 16/5. Granhäcksvägen 3 C. 
Gunnar Carlström  0723 618 618, 
gunnar@axelssonsfast.se

3:a Surte med vid utsikt 
från balkong!
Renoverad 3:a högst upp i huset med 
snedtak, balkong med motordriven markis, 
kvällssol och fantasisk utsikt mot väster. 
Tvättrum och torkrum i lägenheten. Vån. 
3/3. 73,7 kvm. Avg. 3.424:- 

Surte

Pris 1.595.000:- som utgångspris. 
Visas efter överenskommelse. 
Törresröd 138. 
Gunnar Carlström  0723 618 618, 
gunnar@axelssonsfast.se

Lantligt hus med kvällssol 
på altan!
Härligt lantligt hus med gammal skog inpå 
knutarna och utsikt över ängarna. Middags- 
och kvällssol på verandan. 5 km från Ström 
- Lilla Edet. 118 kvm.

Lilla
 Edet

Präs
seb

o

Älvä
ngen
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Trädgårds
marknad
Lör 23 maj kl 11-14

Glasbruksmuseet i Surte

Växter, hantverk 
och trädgårdsprylar 

Kaffeservering och 
fri entré till museet

Mer info på 
www.tradgardsmarknad.se
Arr: Bruksongar och Odlaklubben Väst

NÖDINGE. Fjärde upp-
lagan av Vårloppet på 
Ale Torg arrangerades i 
lördags.

Ale 90 och den lokala 
företagarföreningen 
svarade för ett mäster-
ligt evenemang.

Det finns alla förut-
sättningar att detta blir 
en riktig folkfest på sikt.

Papricaloppet för de yngs-
ta, 2,5 km för de lite äld-
re barnen, 5 och 10 km för 
dam- och herrseniorer. Ale 
Torgs vårlopp har alterna-
tiv för alla. När Sara Boh-
man från STC drar igång 
uppvärmningen rycker det 
även i benen för de som inte 
anmält sig. Vårloppet har 
potential och stämningen 
var god runt arrangemanget 
under hela dagen. Vid mål-
gången väntade inte bara 
medaljer i belöning, utan 
även goodiebags med gåvor 
från företag på Ale Torg. 
Mest eftertraktat var ändå 
vatten och bananer, inte så 
konstigt heller. Det var näm-

ligen full rusning i samtliga 
klasser. Sebastian Alemyr 
från Nol vann pojkklassen 
över 2,5 km på imponerande 
09.48 och bara åtta sekunder 
efter kom bästa tjej Elina 
Reinholdsson, OK Alehof. 
Niclas Tollesson, Hälle IF, 
som är långt ifrån fulltränad 
efter skadebekymmer, visade 
dock gryende form och vann 
5 km på 17.18. Det var hela 
fyra minuter vassare än tvåan 
Marthin Krantz, Bohus IF. 
På den långa distansen över 
10 km var Svante Lund-
gren, Solvikingarna, helt 
överlägsen. Tiden 34.49 är 
ett styrkebesked. Mirella 
Carlsson, Team Kungälv, 
imponerade också på tiden 
41.41, vilket räckte till seger 
i damklassen. Totalt startade 
75 löpare i Vårloppet 2015.

– Det här loppet har alla 
möjligheter att växa, ett helt 
suveränt samarbete mellan 
näringsliv och förenings-
liv borgar för att det går att 
utveckla, säger en av Ale 90 
IK:s stora eldsjälar, Göran 
Tilly.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

– Vårloppet på Ale Torg har potential
Löparfesten!

Populär uppvärmning. Sara Bohman, STC, ser till att inga löpare 
kommer till start utan att vara ordentligt uppmjukade. Sara är 
riktigt poppis hos både små som stora löpare. Starten i PaprICA-loppet 2015.

Svante Lundgren, Solviking-
arna, vann Ale Torgs Vårlopp 
över 10 km på tiden 34.49.

Angelina Holmqvist Olsson, 
Ale 90 IK, slutade på fjärde 
plats över 2,5 km och var 
strålande glad när hon sprang 
i mål.

Piggast ben över 5 km hade Niclas Tollesson, Hälle IF. Marthin Krantz, Bohus IF, var fyra minuter efter på en andraplats. Louise 
Alemyr vann damklassen på 25.06.

Toppen på 10 km. Mattias Gränfors, Brittatorp TK kom tvåa i herrklassen, Mirella Carlsson, Team 
Kungälv, segrade i damklassen före Catharina Rutgersson, Ucklum. Svane Lundgren vann överlägset.

Elina Reinholdsson vann flick-
klassen och Sebastian Alemyr 
pojkklassen över 2,5 km.

Wilma Reinholdsson var 55 
sekunder efter sin syster 
Elina Reinholdsson. Systrarna 
tog därmed hand om de ädla 
valörerna.
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BoKlok är ett samarbete mellan Skanska och IKEA. Vårt mål är att 
bygga vackra, funktionella bostäder som så många som möjligt 
har råd med. Titta gärna in på boklok.se så får du veta mer!

Vill du veta mer? Ring Carina Berntsson på 010-448 27 87, mejla
carina.berntsson@boklok.se eller titta in på boklok.se/alvbacken

VÄLKOMMEN 
TILL BOKLOK
ÄLVBACKEN!
Nu har du chansen att bo klokt 
i Kronogården, Älvängen. 
I ett välplanerat, nybyggt 
parhus eller friliggande villa, 
nära allt du behöver dagligen, 
och samtidigt nära grönskande 
natur. Husen är på 108 kvm i 
två plan och säljs som bo-
stadsrätter. Alla med eget 
förråd och trädgård att påta i.

Anmäl ditt intresse innan 
säljstarten 30 maj på IKEA 
i Bäckebol, Göteborg!

SNART HÄR:
30 nya parhus och 
villor i Älvängen!

PRISVÄRT
BOENDE TILL ALLA!

Pris: 1.795.000 - 2.195.000 kr 
Månavg: 4.450 kr

Säljstart 30 maj!
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SKEPPLANDA. Trygghets-
gruppen på Garnvindesko-
lan har för sjätte året i rad 
haft sina årliga ”Vårdagar”. 
Vårdagarna handlar om 
samarbete och kamratskap. 
Alla klasserna på skolan går 
en samarbetsbana där de 
ska utföra olika uppdrag.

I år var temat ”Älvor och 
rövare”. Två älvbarn (Älv-
Inga och Älv-Inge) bad 

Garnvindebarnen om hjälp 
då rövarna hade kommit 
och tagit alla deras ingredi-
enser till Älvplättarna som 
de skulle tillaga. Rövarna, 
som kunde trolla, hade lagt 
trollformler runt alla sa-
kerna. Nu kunde man bara 
komma åt ingredienserna 
om man samarbetade och 
var fler än två. Älvbarnen 
var ju bara två och behövde 

därför hjälp. 
Klasserna måste ha gjort 

bra ifrån sig då de fick ihop 
alla ingredienser till både 
sig själva och till Älvbar-
nen. Banan avslutades i 
skolskogen där alla fick vara 
med och steka Älvaplättar. 
Vårdagarna är väldigt upp-
skattade av både elever och 
personal.

P.J, M.A, H.S, M.C

Vårdagar på Garnvindeskolan

NÖDINGE. Förra söndag-
en bjöd OK Alehof in till 
Vättlefjällsvandringen 
för 40:e gången.

Över 600 personer 
promenerade i vackert 
vårväder.

– Kanonfint vand-
ringsväder, konstatera-
de arrangemangsansva-
rig Jack Grönroos.

Vättlefjällsvandringen mäter 
25 kilometer. Start och mål 

sker i Dammekärr alternativt 
Vättlestugan i Angered.

– Tidigt på morgonen var 
det minusgrader, men när de 
första vandrarna gav sig i väg 
vid halv sju-tiden hade solen 
gått upp, förklarar Jack.

Av de 400 föranmälda del-
tagarna var 180 personer för-
stagångsvandrare. En siffra 
som gladde funktionärerna.

– Verkligen kul och ett 
bevis för att Vättlefjällsvand-
ringen lockar en ny genera-
tion.

Det finns fyra personer 
som funnits med sedan star-
ten 1976. Carina Anders-
son, Magnus Uppström, 
Olle Althin och Hans El-
gebrand promenerade leden 
för 40:e gången. De förära-
des en specialdesignad pla-
kett och blommor.

– Blommor fick också de 
vandrare som har fyllt eller 
fyller 40 i år. Det var upp-
skattat, avslutar Jack Grön-
roos.

JONAS ANDERSSON

Olle Althin och Hans Elgebrand gjorde sin 40:e Vättlefjällsvandring och fick ta emot en specialde-
signad plakett samt blommor efter målgången i Dammekärr.

 Kerstin och Hans Sandhult från Göteborg  
 gick med barnbarnet Elliot Johansson  
 på ryggen. 

 Vana vandrare. Olle Althin  
 och Hans Elgebrand passade på att njuta  
 av vårsolen och den vackra naturen. 
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Vättlefjällsvandring för 40:e gången

SKEPPLANDA. Skepp-
landadagen firades i 
lördags.

Det vimlade av besö-
kare på och runt Albo-
torget.

– Precis den folkfest 
vi vill att det ska vara, 
förklarar Kent Carlsson i 
Skepplandaföreningen.

Precis som i fjol hade arrang-
ören vädret på sin sida. Det 
var först på eftermiddagen 
när utställarna packat ihop 
som regnet kom.

– Vi kan inte klaga på vä-
derleken, en behaglig tem-
peratur, konstaterade Kent 
Carlsson.

Från scenen avlöste ban-
den varandra och musiken 
bidrog till den festliga in-
ramningen av Skepplandada-
gen. För barnen fanns en hel 
del kul att göra, karusellen 
snurrade, den uppblåsbara 

rutschkanan var välbesökt 
och minstingarna stod i kö 
för att få rida ponny.

På grusplanen intill Albo-
skolan hade det ordnats med 
bakluckeloppis och lite läng-
re bort bjöd Ale Trialklubb 
på uppvisning.

– I år hade vi fler utställare 
än någonsin, föreningar och 
företag som alla bidrar på sitt 
sätt, säger Kent Carlsson.

Blir det en fortsättning?
– Absolut! Vi återkommer 

med Skepplandadagen nästa 
år också.

JONAS ANDERSSON

Folkfest på Albotorget
– Skepplandadagen blev välbesökt 

Alicia satt upp på hästryggen.
Chokladhjulet snurrade på 
Skepplandadagen.

Magnus Ericsson visade upp sina byggplaner för området 
bakom bygdegården.

Skepplanda Kultur- och hem-
värnsförening fanns represen-
terade. Här ses Karl-Axel Ax-
elsson, Kent-Arne Axelsson 
och Gunnar Ringholm.

Bakluckeloppisen tilldrog sig mångas intresse.

Flera politiska partier fanns på plats i Skepplanda. Aledemokra-
ternas Sven Rydén presenterade visionerna för Skepplanda.

The Jocals underhöll från scenen.
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FOTBOLL
Division 1 norra Götaland damer
Sils IF – Skepplanda BTK 2-0 (1-0)
Matchens kurrar SBTK: Andrea Lindgren 
3, Josefin Claesson 2, Lisa Qvarfordt 1.

IFK Skoghall 4   9 12
IK Gauthiod 4   7 9  
Skövde KIK 4   5 9
Holmalunds IF 4   6 7
IK Rössö Uddevalla 4   2 7
Mossens BK 4   3 6
Stenungsunds IF 4  -2 6
Skepplanda BTK 4  -3 6
Sils IF 4  -6 4
Mariestads BoIS 4  -7 3
Töreboda IK 4  -7 1
Rävåsens IK 4  -7 0

Division 3 Göteborg damer
IK Zenith – AIF/ÄIK 5-1
Mål AIF: Madelene Lindberg. Matchens 
kurrar: Tesa Enyck 3, Elin Rautio 2, 
Madelene Lindberg 1.

AIF/ÄIK – IK Virgo 2-1
Mål AIF: Lina Karlsson, Emma Gunnars-
son. Matchens kurrar: Josefin Wiklund 3, 
Lina Karlsson 2, Moa Johansson 1.

IK Zenith 5   15 15
Landvetter IF 2003 5   11 13 
Guldhedens IK 5   14 12
Ahlafors/Älvängen 5   1 10
Sävedalens IF 5   6 9
FC Mölndal 5   9 8
BK Häcken 5  -7 7
Öckerö IF 5  -8 6
IK Virgo 5  -4 4
Kode IF 5 -10 4
Kållereds SK 5 -20 1
Hällesåker IF 5 -7 0

Division 3 nordvästra Götaland
Dalen/Krokslätt – Ahlafors IF 3-1 (3-0)
Mål: Sebastian Hollstein. Matchens 
kurrar: Sebastian Hollstein 3, Jesper 
Johannesson 2, Hamdan Ramadan 1. 

Kungsbacka IF 4   3 9
Skoftebyns IF 4   3 7  
Älvsborgs FF 4   3 7
IK Virgo 4   2 7
IFK Åmål 4   1 7
Västra Frölunda 4   0 7
Vänersborgs IF 4   0 6
Dalen/Krokslätts FF 4  -1 6
Mellerud 4   0 5
IFK Fjärås 4   1 4
Ahlafors IF 4  -4 1
Vallens IF 4  -8 1

Division 4 Västergötland södra
Skepplanda – Byttorp 2-0 (0-0)
Mål SBTK: Mathias Johansson, Christian 
Rönkkö. Matchens kurrar: Simon Liljeblad 
3, Oscar Frii 2, Patric Skånberg 1.

Gerdskens BK 4   7 12
Ulricehamns IFK 4   10 9  
Skene IF 4   3 8
Kinna IF 4   3 7
Fristads GOIF 4   3 7
Alingsås IF 4  -2 7
Skepplanda BTK 4   1 5
Dardania IF 4  -9 4
Byttorps IF 4  -2 3
Annelunds IF 4  -5 3
IFK Örby 4  -3 2
Gällstads FK 4  -6 0

Division 5 A Göteborg
Olskroken – Nol IK 1-4 (1-0)
Mål NIK: Bojan Illic 3, Robin Larsson.
Matchens kurrar: Bojan Illic 3, Jonny 
Stenström 2, Anders Isaksson 1.

Division 6 Trollhättan
SK Mjörn – Lödöse/Nygård IK 3-2 (2-3)
SK Mjörn-Lödöse/Nygård IK 3-3 (2-3)
Mål LNIK: Alexander Jönsson, Filip 
Kannerholt, Jonathan Svensson.

Division 6 D Göteborg
Lundby IF – Älvängens IK 0-10 (0-6)
Mål ÄIK: Niklas Ahlbom 3, Tim Webster 
3, Samuel Ingvarsson 2, Rasmus Eriksson 
och Eglinor Zaimi 1 vardera. Matchens 
kurrar: Niklas Ahlbom 3, Axel Lindegren 
2, Eglinor Zaimi 1.

Fotö – Nödinge SK 7-1 (3-0)
Mål NSK: Aleksandar Kovacevic. 
Matchens kurrar: Ingen uppgift.

Älvängens IK 4   17 12
Neutrala IF 4   19 11 
Finlandia-Pallo 4   6 10
Hälsö BK 4   15 9
IF Vardar 4   2 8
Nödinge SK 4  -3 7
Backa BK 4   0 6
Bosna IF 4  -2 6
Hermansby 4  -4 6
Fotö GOIF 4  -8 6
Backatorp IF 4  -9 1
Lundby IF 4  -33 1

NUMMER 18         VECKA 20| 17SPORT

SKEPPLANDA. Forsval-
lens gulsvarta hjältar 
har haft stolpe ut under 
säsongsinledningen.

Det fick torsdagskväl-
lens gäster i Byttorp 
sota för.

SBTK tog sin första 
trepoängare och hade 
minst sagt marginalerna 
på sin sida.

Elfsborgsikonen, Fredrik 
Berglund, gladde sig åt sina 
adepters imponerande för-
sta halvlek. Gästerna radade 
upp målchanser och Skepp-
landas målvakt Simon Lilje-
blad fick bekänna färg gång 
på gång. Byttorp gjorde allt 
utom mål och hemmalaget 
kom undan med blotta för-
skräckelsen. Efter paus var 
det SBTK som hade favör av 
den starka vinden. Samtidigt 
mattades Byttorp betänkligt. 
I den 65:e matchminuten 
tvingades Skepplanda dispo-
nera om i laget. Mittbacken 
Alexander Andersson gick 
ut skadad och Tobias Ot-
tosson fick flytta ner från 
mittfältet. Christian Rönk-
kö som precis bytts ut fick 
komma in igen. Han behöv-
de bara två minuter för att 
trycka in 1-0 efter ett fint 
instick i djupled av Patric 
Skånberg.

– Så otroligt skönt att få 
göra mål och vinna igen. Vi 
spelar långt ifrån bra, men 
idag satte vi våra chanser. 
Det här var en oerhört viktig 
seger om vi tittar i tabellen, 
sa Rönkkö efter matchen.

Byttorp lyckades aldrig 
sätta SBTK under någon 

press i sin jakt på kvittering, 
istället var det hemmalaget 
som tryckte på för en punk-
tering. Den kom också – i 
92:a minuten. Återigen var 
det Patric Skånberg som slog 
den avgörande passningen 
och denna gång var det Ma-
thias Johansson som satte 
bollen i nät.

– Vi gör en fruktansvärt 
dålig första halvlek, men 
rycker upp oss rejält. Vinden 
spelade säkert en avgörande 
roll idag, fast samtidigt ska vi 
inte be om ursäkt för poäng-
en. Det har varit stolpe ut 
tidigare, nu hade vi margina-
lerna på vår sida. Det jämnar 
ut sig och Fredrik Berglund 
sa efteråt att de inte är riktigt 
tränade för 90 minuter, vil-

ket vi är. Vår fysik betalade 
kanske av sig ikväll, menade 
en mycket nöjd SBTK-trä-
nare i Jonas Andersson.

Skepplandas defensiv höll 
tätt på nytt, trots att både 
Alexander Andersson och 
vänsterbacken Filiph Jone-

mark tvingades utgå. 
– Vi är starka bakåt och 

det är riktigt skönt att även 
vi kan vinna så kallade ”skit-
matcher”, ansåg vikarieran-
de mittbacken, Tobias Ot-
tosson.

Det finns anledning till 

optimism i Skepplanda. Po-
ängskörden kan drygas ut 
med ytterligare en trea på 
torsdag då tabelljumbon 
Gällstad som ännu inte har 
tagit en enda poäng tar emot.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Div 4 Västergötland södra
Skepplanda – Byttorp 2-0 (0-0)

FOTBOLL

SBTK:s första trea!
– Mot Byttorp hade SBTK marginalerna på sin sida

Hjältar. Målskyttarna Christian Rönkkö och Mathias Johansson klappar om fantommålvakten Simon Liljeblad som ensam höll SBTK 
kvar i matchen när Byttorp öste på i den första halvleken.
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SIL. – Vi gör en bra 
match, men hade inte 
turen på vår sida.

Skepplandas damträ-
nare Stig Persson hade 
svårt att vara besviken, 
trots bortaförlusten mot 
Sil.

Nu på lördag väntar 
ett nytt viktigt möte, 
denna gång med Töre-
boda hemma på Fors-
vallen.

Skepplandas damer kom 
till spel utan Sandra Au-
gustsson. Ett avbräck som 
naturligtvis påverkar lagets 
slagkraft.

– Sandra är en av våra 
nyckelspelare och det blir 
självklart kännbart när hon 
är borta, men det händer alla 
lag så det är inget att säga 
om. Vi ställer alltid upp med 
det för dagen starkaste laget. 
Vi håller tummarna för att 

Sandra är tillbaka på lördag, 
kommenterar Stig Persson.

Sil tog ledningen efter 
en knapp halvtimme, men 
Skepplanda var inte utan 
chanser. Det kunde lika gär-
na varit kvitterat före paus.

– Vi hade inte samma flyt 
som mot Mariestad och sät-
ter man inte sina lägen är det 
svårt att vinna. Sil däremot 
var effektiva. De skapade 
inte särskilt mycket, men tog 
vara på chanserna, menar 
Persson.

Sil är ett av lagen som 
Skepplanda har planerat att 
ha bakom sig när serien sum-
meras i höst, därför var för-
lusten extra tung. Samma sak 
gäller Töreboda som väntar 
på Forsvallen kommande 
lördag.

– Det är en av årets nyck-
elmatcher. De har bara en 
poäng och bör vara lite des-
perata. Jag hoppas vi ska få 
en bra träningsvecka och 
komma väl förberedda, av-
slutar Stig Persson. 

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

SBTK:s damer föll borta

Div 1 norra Götaland damer
Sils IF – Skepplanda BTK 2-0 (1-0)

FOTBOLL

vs
SKOFTEBYN

Onsdag 13 maj kl 18.30
SJÖVALLEN

SVENSKA STENHUS ARENA

AHLAFORS IF
1913 2015

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF
Division 3 NV Götaland

Matchvärd

Årets företagare i Ale 2015



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

13 Maj Onsdag
19:00  NSK P01 möter FT 14  hemma

16 Maj Lördag
11:00 NSK P04 möter Lödöse Nygård IK hemma

17 Maj Söndag
13:00 NSK F05/06 Blå möter Romelanda UF Gul hemma
14:00 NSK F05/06 Vit möter Älvängen IK hemma
15:00 NSK F03/04 möter Ytterby IS hemma
16:00 NSK P05 Blå möter Surte/Bohus UF Gul hemma
16:00 NSK A-lag möter Bosna IF hemma
17:00  NSK P05 Vit möter Surte/Bohus UF Svart hemma

18 Maj Måndag
08:00 - 15:00 SKOL DM på Vimmervi

NÖDINGE– SÅ KLART



träningarna och förbereder 
sig för en comeback i slutet 
av maj.

– Nu kan vi spela utan 
press, ingen förväntar sig att 
vi ska slå Skoftebyn, men vi 
vet att det är möjligt, säger 
Michel Berndtsson-Gonza-
les.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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FOTBOLL I ALE

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

Lör 16 maj kl 15.00
Forsvallen
SBTK dam – Töreboda

Sön 17 maj kl 16.00
Vimmervi
Nödinge – Bosna

Ons 20 maj kl 19.00
Forsvallen
Skepplanda – Örby

KROKSLÄTT. Det är upp-
för och kraftig motvind 
för Ahlafors IF.

I fredags inkassera-
des tredje förlusten och 
laget väntar fortfarande 
på första fullpoängaren.

Den kan dröja, när-
mast väntar serieledan-
de Skoftebyn hemma på 
onsdag.

Förväntningarna var sto-
ra inför mötet med Dalen/
Krokslätt som också var utan 
seger, men matchen var bara 
någon minut gammal när 
ett till synes ofarligt inlägg 
damp ner i straffområdet och 
ställde AIF-keepern Markus 
Samuelsson. Det här var 
bara början på 20 minuters 
olycka, 2-0 var en projektil 
från 35 meter och 3-0 lär 
Samuelsson också drömma 
mardrömmar om. Mitt i be-
drövelsen var det Ahlafors 
som stod för anfallsfotbollen 
och resultatet i halvlek speg-
lade långt ifrån händelserna.

– Jag önskar att jag kunde 
sagt till killarna att de spelar 
utan inställning och hjärta, 
att de tar fel beslut, att vi 
spelar för dåligt helt enkelt. 
Men det kan jag inte för kil-
larna presterar – vi har bara 
inget flyt. Det är stolpe ut 
hela tiden. Vi får inget gra-
tis. Det är fruktansvärt att 
se. Jag lider verkligen, men 
det är nu vi måste vara star-
ka och fortsätta tro på det vi 
gör. Det kommer att vända, 
sa tränare Michel Berndts-
son-Gonzales som fick se 
matchen från läktarplats då 
han efter en ordväxling med 
domaren fick se det röda 
kortet efter en halvtimme.

Två byten i paus
Ahlafors gjorde två byten i 
paus. Ut gick Shkar Naw-
zad och in kom Jonathan 
Lindström. Samtidigt tog 
Andreas Skånberg över 
handskarna i målet.

Mackan hade ingen rolig 
dag och jag tror det var rätt 
beslut. Det handlade mer 
om att skydda honom mot 
fortsatt otur, än att döma ho-
nom, motiverade Gonzales 
bytet.

Inledningen på andra 
halvlek gav AIF vittring. Se-
bastian Hollstein skarvade 
in reduceringen omgående 
och i nästa stund gavs Moha 
Razek chansen att trycka 
in tvåan från straffpunkten. 
Straffen var för svagt slagen 
och där gick luften ur de 
gulsvarta.

Inte vår dag
Hade vi fått 3-2 med nästan 
40 minuter kvar att spela tror 
jag vi hade vänt matchen, 
men det här var inte vår dag, 
menade Jonathan Lindström 
som inte vill dra några för-
hastade slutsatser av de fyra 
inledande omgångarna.

– Vi startade tungt även 
förra året, men vann sedan 
fem raka och var plötsligt 
med i toppen. Det kan ske 
igen.

Ahlafors förfogar över en 
bred och talangfull trupp, 
men med skador på mitt-
backarna Markus Hedberg 
och Henrik Andersson, 
lagkapten Johan Elving 
som blir borta i åtta veckor 
på grund av en stressfraktur, 
påverkas slagkraften. Kalle 
Hamfeldt var sjuk och Jo-

nathan Lindström var inte 
heller redo för 90 minuter i 
fredags. Jesper Johannes-
son gick ut i början av andra 
med en befarad hjärnskak-
ning och risken finns att han 
missar mötet med seriele-

dande Skoftebyn på onsdag. 
Det vore riktigt olyckligt 
eftersom Jesper fram till 
skadan var AIF:s främste till-
sammans med Hollstein. 

Ljuset i tunneln är att Ed-
win Pearson dominerar på 

TSI 140 Masters Family
Utrustad med bland annat:
•  7 sittplatser • Farthållare • Climatronic 2-zons  

klimatanläggning • Multifunktionsratt 
• Parkeringssensorer bak • Lättmetallfälgar 16"

www.volkswagen.se

Touran. Den perfekta familjebilen. 

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

på bilden är extrautrustad. Miljöklass Euro 5.

 1 617 
BILAB 

FINANSIERING

KRONOR / MÅN *

 99 
SERVICEAVTAL

KRONOR/MÅN **

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

Nu endast 199 000 kr. 

Ahlafors fortfarande utan seger

Div 3 nordvästra Götaland
Dalen/Krokslätt – Ahlafors IF 3-1 (3-0)

FOTBOLL

Div 5 A Göteborg
Olskroken – Nol IK 1-4 (1-0)

FOTBOLL

Sebastian Hollstein och Ahlafors IF får fortsätta kämpa efer årets första seger. Mot Dalen/Krok-
slätt hamnade laget i ett hopplöst 3-0-underläge redan i första halvlek.

Bojans hattrick gav Nol segern
GÖTEBORG. Olskroken 
ledde i halvlek, men det 
var innan Bojan-show.

Nols skyttekung bjöd 
på ett äkta hattrick 
efter paus.

– Det var två riktiga 
kanoner, en i krysset, 
säger Noltränaren Peter 
Karlsson.

Nols framgångssaga fortsät-
ter. Laget har inte förlorat 
en seriematch sedan premiä-
ren i fjol. I division 5 är Nol 
fortfarande obesegrat. Insat-
sen mot Olskroken tillhörde 
inte lagets bästa, men Bojan 
Illic var på humör och det 
räcker långt.

– Han gillar att göra mål 
och sådana killar är alltid bra 
att ha i laget, skrattar Peter 

Karlsson som fick höja rös-
ten i halvlek.

– Ja, vi var riktigt dåliga 
den första halvan av match-
en. Vi bestämde oss för att 
börja springa och då fick 
Olskroken problem. Det är 
det klart sämsta laget vi mött 
så segern kändes aldrig ho-
tad.

På onsdag kommer IK 
Zenith till Nolängen.

– En betydligt tuffare ut-
maning. Zenith är alltid bra. 
Nu gäller det att vi är på tå 
från avspark, avslutar Peter 
Karlsson som kan glädja sig 
åt fortsatt serieledning ett 
tag till.

Robin Larsson gjorde 
Nols fjärde mål. Bojan Illic 
har nu svarat för sex mål på 
fem matcher och toppar se-
riens skytteliga.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Bojan Illic svarade för årets första hattrick när Nol vände 0-1-underläge till seger borta mot 
Olskroken. Bojan toppar nu seriens skytteliga med sex mål på fem matcher.
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ALVHEM. I fredags 
avgjordes Ales Celebrity 
Golf 2015.

Det blåste kallt på 
Kungsgården, men 
stämningen var på topp.

– Jättekul och en 
fantastiskt fin bana, 
konstaterade fotbolls-
legendaren och till-
lika ex-ängeln Torbjörn 
Nilsson.

Lisbeth Karlberg och 
Lennart Johansson hade 
med Stig Fredriksson och 
Christer Gulldéns hjälp 
fått till ett kändistätt startfält 
till Ale Celebrity Golf 2015.

– Förra årets premiärupp-
laga blev en succé och därför 
var det roligt att kunna göra 
en favorit i repris. Nu kan 
vi väl säga att det har blivit 
till en tradition, skrattade 
Lisbeth Karlberg som hälsa-
de spelarna välkomna inne i 
restaurangen.

60 spelare, inbjudna kän-
disar och medlemmar från 
Ale GK, fördelades i fyrbol-
lar. Spelformen var bästboll 
vilket innebär att de två bästa 
resultaten i bollen räknades 
på varje hål.

– Spelet fungerar riktigt 
skapligt, i alla fall närspelet, 
sade den tidigare landslags-
spelaren i fotboll Pontus 
Kåmark som hade sällskap i 
bollen av bland andra hock-
eyikonen Jörgen Petters-
son med många års förflutet 
i Västra Frölunda.

Torbjörn Nilsson och Stig 
Fredriksson var inte de enda 
UEFA-Cuphjältarna som 
gästade Ale GK den här fre-
dagseftermiddagen. Håkan 
Sandberg kom till Alvhem, 
utan klubbor förvisso, men 
fick låna utrustning av ar-
rangören.

– Senast jag gick på en 
golfbana var 1988. Jag har 
slagit lite grann på driving 
range efter det, men spelat 
har jag inte gjort, förklarade 
Sandberg som ändå visade 
goda kvaliteter.

– Det går lite upp och ner, 
men jag har i alla fall gjort 

ett par.
Skratten var många och 

de kalla vindarna satte inte 
ner humöret på deltagarna.

– Kallt? Nej, det är bara 
att gilla läget, sade Stefan 
Albrechtson, en av få spela-
re som avverkade de 18 hå-
len iförd shorts.

I det segrande laget ingick 
Detlev Oldenburg, Lena 
Hultén, Jörgen Pettersson 
och Pontus Kåmark.

JONAS ANDERSSON

GÖTEBORG. Niklas 
Ahlbom och Tim Web-
ster svarade för varsitt 
hattrick när ÄIK bor-
taslog Lundby IF med 
hela 10-0.

Tabelljumbon utklas-
sades efter noter.

Älvängen återtog där-
med serieledningen.

 

Ett äkta hattrick på 21 minu-
ter. Niklas Ahlbom var stek-
het när Lundby IF tog emot 
på fredagskvällen.

Vi avgjorde matchen på en 
kvart, men det ska erkännas 
direkt att motståndet inte 
höll någon högre klass. De 
var riktigt dåliga och hade 
inget att sätta emot våra 
snabba spelare, säger ÄIK:s 
tränare, Peter ”Erra” Er-

iksson.
Efter förra veckans förlust 

mot Backa hade Älvängen 
snackat allvar och kom re-
jält taggade inför mötet med 
Lundby. Det gav resultat di-
rekt.

Det var bra att vi studsade 
tillbaka omgående och det är 
alltid bra för självförtroen-
det att göra många mål. Nu 
gäller det att vi inte seglar 
iväg, utan behåller fötterna 
på jorden. På onsdag väntar 
Fotö och det är en match av 
nyckelkaraktär, säger ”Erra” 
Eriksson.

Trots det dubbelsiffriga 
slutresultatet kunde seger-
marginalen varit än större.

Tim Webster gjorde för-
visso även han ett hattrick, 
men han hade bud på ännu 
fler mål. Det ser bra ut. Vi är 
på gång.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

FOTBOLL
PÅ FORSVALLEN

M
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:

Dam div 1 N Götaland
LÖRDAG 16 MAJ KL 15.00
SBTK – TÖREBODA IK

Herr div 4 Västergötland V
ONSDAG 20 MAJ KL 19.00

SBTK – IFK ÖRBY

Kändistätt på 
Kungsgården

En av Sveriges bästa fotbolls-
spelare genom alla tider, Tor-
björn Nilsson, knyter näven 
efter lyckat utslag.

Den gamle landslagsspelaren i fotboll, Pontus Kåmark, var till-
baka på Ale GK.

Stefan Albrechtson funderar över utslaget på det första hålet.

Blåvitts gamle UEFA-Cuphjälte Stig Fredriksson samspråkar med 
Michael Blomfeldt.

Hockeyikonen Jörgen Petters-
son hade full koll på svingen 
och tillhörde det lag som vann 
Ale Celebrity Golf 2015.

Trivdes på golfbanan gjorde Claes Gustafsson, Christina Schmei-
kal, Peter ”Erra” Eriksson och Christina Mossberg.
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ÄIK krossade Lundby IF
– Vann med 10-0 efter två hattrick

Division 6 D Göteborg
Lundby IF – Älvängens IK 0-10 (0-6)

RESULTAT

ALINGSÅS. Ledning med 
2-0 efter 20 minuters 
spel.

Lödöse/Nygård IK såg 
ut att gå mot en säker 
seger.

– Vi får skylla oss 
själva, vi var noncha-
lanta, säger tränaren 
Roger Brunberg om det 
oavgjorda resultatet.

Lödöse/Nygård tappade två 
onödiga poäng i toppstriden 
av tabellen. Det som såg ut 
att bli en enkel resa på Bo-
darnevallen utvecklade sig 

till något helt annat.
– Mjörn reducerar på en 

frispark i den 24:e minu-
ten och sedan kontrar de in 
2-2. När vi återtar ledningen 
strax innan pausvilan trodde 
jag att vi skulle fixa segern, 
säger Roger Brunberg.

Hemmalaget ville dock 
annat och kvitterade i den 
57:e matchminuten. Några 
fler mål blev det inte, trots 
flera fina lägen.

– Vi kunde gjort både två 
och tre mål under slutkvar-
ten, men saknade den rätta 
skärpan. Det gäller att ta 
vara på chanserna.

På fredag väntar match 
hemma på Tingevi mot ta-
belljumbon BK Spark.

JONAS ANDERSSON

Bara kryss för LNIK

Division 6 Trollhättan
SK Mjörn – Lödöse/Nygård IK 3-3 (2-3)

FOTBOLL
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Är du redo för en aktiv semester?
Det är inte bara lata dagar på stranden som gör semestern perfekt. Nordjylland 
erbjuder allt ifrån cykling, ridning, paddling och surfi ng. Du får alltid 20% rabatt 
på båtresan när du bokar semesterhus och stugor samtidigt. Ombord njuter 
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Bordershop ombord inför sommarens festligheter. Följ hjärtat till Nordjylland!
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USPASTORP. Traditionen 
återupptas.

Det planeras för lopp-
marknad i Uspastorp.

Lördag 13 juni är da-
tumet att notera.

Det blir den femte lopp-
marknaden i ordningen 
som Uspastorp Indienhjälp, 
bestående av Eva och Arne 
Törngren, Lena och Kurt 
Jannesson samt Daniel och 
Ingegerd Ekstedt Bratt-
gård, bjuder in till. Senast 
det begav sig var hösten 
2013 i Starrkärrs bygdegård.

– Men nu har vi flyttat 
hem arrangemanget igen. 
Bygdegården i all ära, men 
det blev aningen trångt och 
miljön här är mer välkom-
nande, säger Kurt Jannesson.

Tidigare loppmarknader 
har givit ett överskott på cir-
ka 30 000 kronor per tillfälle. 

– Pengarna har bland an-
nat använts till att rusta upp 
ett sjukhus i Indien, men 
också till att ta fram medi-
ciner samt att vi har bidragit 
med medel till att ytterligare 
förbättra och utveckla sko-
lans verksamhet, berättar 
Ingegerd Ekstedt Brattgård.

I samband med loppmark-
naden får arrangören också 

indiskt besök. Det är Suja-
tha Mulla som för femton år 
sedan var med och grundade 
en skola. Inledningsvis var 
det en skola för fem elever, 
nu har verksamheten 407 
studerande och 22 anställda. 

– Det är Svenska Fräls-
ningsarmén som bjudit hit 
henne till sin rikskonferens. 
Vi är oerhört glada att kunna 
välkomna Su-
jatha, säger 
Daniel Bratt-
gård.

Från och 
med nu tar 
U s p a s t o r p 
Indienhjälp 
emot prylar 
som aleborna 
vill skänka till 
loppmarkna-
den i juni. 

– Allt är 
välkommet. 
Under åren 
har vi sålt 
alltifrån gräs-
klippare till 
g u m m i b å t 
och hushålls-
m a s k i n e r , 
berättar Kurt 
Jannesson.

Lotterier 
med fina vin-
ster i form av 

weekendresor utlovas också 
samt servering med möjlig-
heten att köpa nybakat bröd.

– Nytt för i år är att be-
sökarna kan betala sina fynd 
med både kort och kontan-
ter. Den servicen har vi inte 
haft tidigare, avslutar Arne 
Törngren.

JONAS ANDERSSON

Laddar för loppis i Uspastorp. Daniel Brattgård, Ingegerd Ekstedt Brattgård, Arne Törngren, Lena 
Jannesson, Kurt Jannesson och Eva Törngren representerar Uspastorp Indienhjälp som bjuder in 
till loppmarknad lördagen den 13 juni.

– Hjälpinsats för behövande i Indien
Loppmarknad i Uspastorp

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
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NÖDINGE. Ett samarbe-
te sker nu för att stärka 
Ale och Lilla Edet som 
turistmål.

I onsdags skedde 
en uppstartsträff för 
paketeringsarbete kring 
besöksnäringen.
Ett femtontal företagare 
från de båda kommuner-
na samlades i Nödinge.

– Nu tar vi ett rejält omtag 
för besöksnäringen i Ale och 

Lilla Edet.
Det konstaterade Ale 

kommuns näringslivschef 
Pia Areblad när hon hälsade 
välkommen till onsdagsef-
termiddagens möte. Kom-
munen arbetar tillsammans 
med organisationen Göta älv 
turism.

– Vi har utgått från deras 
medlemmar, men även bjudit 
in andra företag som kan ha 
intresse inom just besöksnä-
ringen, säger näringslivsko-
ordinator Aida Karimli som 

gav senaste nytt i dialogen 
med Turistrådet Västsverige.

– Vi har starka varumär-
ken i pilgrimsleden och Säk-
ra ridvägar. Vi ska ha dessa 
som utgångspunkt och skapa 
temapaket. Dessa ska sedan 
presenteras på turistrådets 
hemsida – vastsverige.com.

Teman
Workshopen tog sin början 
när församlingen hade fast-
ställt vilka tema som skulle 
gälla för respektive paket. 

Golf, cykling, ridning och 
fiske var exempel på aktivite-
ter som lyftes fram.

– Vilka vill samarbeta? 
Hur vill vi presentera pake-
tet? Vad ska det kosta? Det 
är frågeställningar att disku-
tera, sade Pia Areblad.

Arbetet kommer att fort-
skrida under våren och till 
nästa möte erbjöds företagen 
konsulthjälp, för att i nästa 
steg vara redo att vidarebe-
fordra sina paketlösningar 
till Turistrådet Västsverige.

– Workshop kring besöksnäringen
Turistmål ska paketeras

Lasse Nilsson, delägare till Thorskogs Slott, var en av de företa-
gare som medverkade på onsdagens workshop kring besöksnä-
ringen i Ale och Lilla Edet.

Bethine Levin i samspråk med 
Pia Areblad.

– Det är företagen själva 
som formar paketen, det är 
deras grej. Från kommunen 
ser vi emellertid ett värde i 
att få igång besöksnäringen 
och av den anledningen är 
vi med och stöttar projektet, 
bland annat med konsult-
hjälp, säger Aida Karimli.

Slutligen kan informeras 
om ett möte i Ale Kulturrum 
måndagen den 1 juni.

– Det vänder sig till dem 
som funderar på att hyra ut 
ett rum på Airbnb. Boende-
frågan är angelägen för att 
kunna få fart på turismen, 
avslutar Pia Areblad.

JONAS ANDERSSON
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KILANDA. Är du nyfiken 
på konst och vill se hur 
konstnärer arbetar?

På torsdag arrangeras 
Kilanda Marknad – Öp-
pen gård. 

Då öppnar Sabina 
Kallies upp sin ateljé 
för allmänheten och 
hon har bjudit in sin 
konstnärskollega 
Helene Nork. 

Sabina Kallies bor på Kilan-
da Säteri och har ateljé i sitt 
hem. Hon gick sin första kurs 
i oljemålning när hon var 15 
år gammal och fortsatte se-
dan på konstskola. Efter det 

kom familje- och yrkeslivet i 
fokus, men hon släppte inte 
konsten helt utan fortsatte 
gå kurser och vara aktiv med 
utställningar.

De senaste åren har hon 
ägnat sig mer åt sin konst 
och bland annat blivit an-
tagen till konstnärsgruppen 
GÄKK (Göta Älvdalens 
konstnärer), som har utställ-
ningar på konsthallar och 
gallerier runt om i regionen. 
Där är också Helene Nork 
medlem. 

Helene bor även hon i Ki-
landa och hennes bakgrund 
inom konsten påminner 
om Sabinas vad gäller ut-
bildningar och egna utställ-

ningar. Hon har även blivit 
antagen till SvK (Svenska 
konstnärer) och SK (Svens-
ka konstnärsförbundet) och 
blev i fjol också antagen till 
Barcelona Art Festival.

Helene och Sabina upp-
lever att det är bra att ha 
träffat någon med samma in-
ställning till sitt måleri vilket 
annars är ett ensamt arbete.

– Att få feedback och in-
spiration av varandra är vär-
defullt.  Att öppna sin ateljé 
är ett bra sätt att få träffa sin 

publik, säger Sabina och He-
lene.

I samband med mark-
naden gästas de av besöka-
re som kanske inte annars 
brukar ta sig till utställ-
ningar. Denna publik ges 
nu möjlighet att få uppleva 
konsten på ett lättillgängligt 
sätt.

– Men även den vane ut-
ställningsbesökaren är varmt 
välkommen, avslutar Sabina 
Kallies och Helene Nork.

JONAS ANDERSSON

Konst på Kilanda Marknad

Kilanda 
Marknad

med Öppen Gård

Kristi Himmelfärds Dag torsdag 14 maj
Gudstjänst i kyrkan kl. 10.00

MARKNAD kl. 11-15

Ponnyridning, Tipspromenad, musikunderhållning.

Flera serveringar av kaffe, korv, hamburgare, glass,
våfflor och tunnbröd på olika platser.

Nu kan du ta bussen 
till marknaden!

Från Älvängens resecenter 
kl 10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55 

Infarten. Skyltar visar vägen.

Inträde endast 30:- 
alla över 16 år

OBS! Endast kontant betalning, 
gäller hela marknaden

Älvängen

Nol

Kilanda

Alingsås

Gråbo

Sjövik

Välkomna!

Skolan/Kvarnen: Hembygdsföreningen. Hantverkare,
konstnärer, Röda Korset Second Hand.

Säteriet: Visning av ladugården med robotmjölkning,
köttdjur, kaniner, får, fårvallning, skyttesimulator,

traktorparad, blommor m.m.

Den tjeckiska kurorten
8 dagar i Mariánske Láznê
Golf Hotel Morris ����

Önskar du att uppleva det 
autentiska Tjeckien så hittar du 
både vacker natur och ett flertal 
kulturella sevärdheter i denna 
del av landet. Det 4-stjärniga 
Golf Hotel Morris är en bekväm 
bas för din semester och hotellet 
ligger blott några få kilometer 
från Mariánske Láznê, som är 
en kurort belägen i det väst-
liga Böhmen, också känt som 
Marienbad.  Staden ligger i ber-
gen på 600 meters höjd och har 
i många år varit berömd för sina 
läkande mineralkällor. Spela 
golf på Royal Golf Club (50 m) 
och besök det historiska ölbryg-
geriet i Codova Plana (13 km).

Pris per person i dubbelrum

3.249:-
Pris utan reskod från 3.549:-

Pristillägg 1/6-30/9: 300:-

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

Golf Hotel Morris 

Ankomst: Valfri t.o.m. 25/5, 
1/6-24/9 och 1/10-8/12 2015.  

 

1 barn 0-5 år gratis
1 barn 6-14 ½ priset 5 nätter från 2.299:- 

Sommar i Danmark
6 dagar i Middelfart

Severin ���  
Upplev den danska sommaren med utsikt till det blåa sundet. Severin 
har både en historia att berätta och en fin belägenhet vid Middelfart 
på Fyn, i närhet till stranden och vattnet. Prova t.ex. nyheten 
Bridgewalking (8 km) och besök t.ex. Legoland (59 km).

Pris per person i dubbelrum 

2.099:-
Pris utan reskod 2.399:-

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 5 x middagsrätt inkl. sallad
• Fri Wi-Fi

Ankomst: Valfri i perioden 26/6-
5/8 2015. 1 barn 0-5 år gratis

2 barn 6-14 ½ priset. 
Max. 2 barn per rum.

2 nätter 1.049:-

3 nätter 1.449:-

4 nätter 1.799:-

Upplev den danska sommaren med utsikt till det blåa sundet. Severin 

Enkelrum utan tillägg!

Avkoppling i Kappeln
4 dagar i Nordtyskland

Apparthotel Svenson ���  
Hotellet ligger i utkanten av Kappeln. Slappna av med god mat i en 
rofylld atmosfär och boka evt. en spabehandling på hotellet. Hotellet 
ligger 200 m från fjorden Slien och den idylliska marinan. Gör en 
utflykt till Schleswigs domkyrka (38 km) och Gottorp Slott (43 km). 

Pris per person i dubbelrum 

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:-

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters middag
• 1 välkomstdrink

Ankomst: Valfri 
t.o.m. 15/10, 
18-20/12 och 
26-27/12 2015.

Res 18/10-
29/12 och 

spara 200:-   

1 barn 0-5 år gratis
2 barn 6-12 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:

KOLLANDA. Musiken 
har tystnat för den här 
gången.

På söndagseftermid-
dagen lämnade den sis-
ta husbilen Skogsvallen.

Dragspelsstämman i 
Kollanda blev ånyo en 
väldigt trivsam tillställ-
ning.

Dragspelsstämman smyg-
startade på torsdagskvällen, 
men den officiella invigning-
en ägde rum på fredagsef-
termiddagen. Gerhard An-
dersson höll ett kort tal och 
därefter återupptogs spelan-
det igen.

Ann-Britt Isberg hade 
åkt från Kungsbacka till Kol-
landa. Hon rosade arrange-
manget.

– Jag känner Gunilla och 
Rune Hansson som tillsam-
mans med Ingrid Tilly är 
med och fixar den här trev-

liga dragspelsstämman. Det 
är en vacker plats, förklarade 
Ann-Britt, som började spela 
dragspel 1982.

– Det är väldigt roligt att 
komma ut så här och träffa 
likasinnade.

Vilken är din egen drag-
spelsfavorit?

– ”Gå inte nu” med Vi-
kingarna.

Vädret skiftade karaktär 
under helgen. Föreningslo-
kalen och ett stort partytält 
skyddade när regnet gjorde 
sig påmint.

JONAS ANDERSSON

Från Skogsvallen hördes ljuv musik

Ann-Britt Isberg hade åkt från 
Kungsbacka för att uppleva 
årets dragspelsstämma i Kol-
landa.

Trivdes på Skogsvallen gjorde Marianne Kleberg, Roland Eriks-
son, Solveig Axelsson och Berry Teander.

Inne i föreningslokalen serve-
rades kaffe och hembakat.

Sabina Kallies och Helene Nork visar upp sin konst i samband 
med Kilanda Marknad, som arrangeras på Kristi himmelfärdsdag.
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MEDLEMSMÖTE
SKEPPLANDA S-FÖRENING

Onsdag 27 maj kl 18.00
Skepplanda bibliotek

Inbjuden gäst Inga-Lill Andersson 
fullmäktiges ordförande.

MEDLEMSMÖTE
NÖDINGE S-FÖRENING
Måndag 18 maj kl 18.30-20.00

Hyresgästföreningens lokal 31:an på 
Södra klöverstigen 31 i Nödinge

Välkomna!

KUNGÖRELSE
Onsdagen den 20 maj 2015 har Lilla Edets kommunfullmäktige
sammanträde i Stora Salongen, Folkets hus kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bland annat följande ärenden: 

• Information om Göteborgsregionens (GR) uppdrag
• Information om Lilla Edets Industri och Fastighets AB:s 

(Leifab) verksamhet 

Bert Åkesson  Maria Olegård
Ordförande  Sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagordning och handlingar finns att läsa
på lillaedet.se/KF, Medborgarservice i kommunhuset och på biblioteket i 
Lilla Edet fr.o.m. den 13 maj 2015.

Nu förtiden säger 
många vuxna att det 
är dåligt att spela 

datorspel och förbjuder det. 
De säger att man bara sitter 
i sitt rum och gör ingenting 
hela dagarna och är osociala. 
De tycker att vi barn ska gå 
ut och leka och vara med 
kompisar. Men vi är sociala! 
Vi träffas online och vi lär 
oss dessutom saker på sam-
ma gång. 

För det första lär man sig 
mycket engelska och andra 

språk.
För det andra är man jät-

tesocial eftersom man spelar 
online. Där träffar man sina 
vänner och man kan även 
träffa nya vänner.

För det tredje är det läro-
rikt eftersom man använder 
sig av fantasin i spelen. Man 
lär sig strategiskt och logiskt 
tänkande.

Upp till 80% av världens 
barn från 9-12 år spelar 
datorspel. I tidningen DN 
2014 visar en forskning att 

ca 1 timmes datorspelande 
om dagen är positivt för 
barns sociala hälsa. Detta 
konstaterar forskare vid Ox-
forduniversitet som under-
sökt spelandets inflytande på 
brittiska 10–15-åringar.

Därför alla ni vuxna som 
tjatar om att datorspelande 
är ohälsosamt och osocialt, 
kan ni sluta förbjuda dator-
spelande och se alla fördelar 
som finns istället!

Philip Vestergren
6a Surteskolan

Här kommer fler 
argument som talar 
för Älvängen. Det 

är det enda samhället som 
har utvecklingsmöjlighe-
ter både för industri och 
bostäder. Utbyggnad av 
handel och hantverk i norr 
vilket kommer att utgöra 
bullerplank mot väg och 
järnväg, så vi kan få till stånd 
byggnationen även åt norr 
av bostäder, industri i Äske-
kärrsområdet som kan matas 
av elbussen. I Älvängen finns 
framtidstro och alla möjlig-
heter för framtiden, utan att 
störa annan utveckling. Ales 
största industriarbetsgivare 
Brogrens ligger på gång-
avstånd från pendeln och 

bussterminalen.
Vad har övriga delar av 

Ale att sätta emot? Var finns 
plats för att utveckla större 
bebyggelse i Surte-Bohus, 
Nödinge-Nol? Det är bara 
Älvängen som har stora 
utvecklingsmöjligheter och 
kommunikationer. Regions-
tåget stannar i Lödöse södra 
station och Älvängen, detta 
gör det attraktivt att pendla 
från Vänersborg och Troll-
hättan samt Lödöse-Lilla 
Edetsområdet, till arbets-
platser i Älvängen. Älvängen 
kommer att bli den framtida 
centralorten som utvecklas 
med liv och rörelse, alltså 
ingen sovstad till Göteborg. 
Det behövs inga dyra kon-

sultkostnader som utreder, 
bara sunt förnuft, då är det 
verkligheten som ger utslag. 
Av de uttalande som jag fått 
från säkert håll skall den 
tänkta platsen för att lägga 
ett kommunhus vara i södra 
ändan av Ale torg, då måste 
alla affärer som utgör en 
stor del av livet runt torget 
rivas, detta skulle vara förö-
dande för Nödinge.

Sven Rydén (AD)

Vuxna-sluta förbjud oss spela datorspel!

Allt talar för kommunhuset i Älvängen

Ale kommun svarar angående förstelärare:

Det stämmer att 
Ale kommun valt 
att anställa några 

lärare som ännu inte fått 
sin legitimation. Det beror 
på att möjligheten att söka 
statsbidrag och utse förste-
lärare kom samtidigt som 
Skolverket har haft stora 
problem med utfärdandet av 
legitimationer. Att några av 
kommunens bästa lärare inte 
skulle ges möjlighet att vara 
del av förstelärarsatsningen 
på grund av det, ansåg vi 

vara fel. 
Skolverket har också sett 

dessa problem och har där-
för öppnat för möjligheten 
att skynda på legitimation 
för dem som kommunerna 
avser att utse till förstelä-
rare. 

Sedan tillsättningen vid 
årsskiftet har två av fyra fått 
legitimation och därmed ut-
går nu statsbidrag för dem. 

Vi har satsat pengar på 
att premiera skickliga lärare 
som skapar god kvalitet i 

undervisningen och driver 
skolutveckling. Det anser vi 
ligger i vårt uppdrag. 

Vill du diskutera ämnet 
vidare är du välkommen att 
höra av dig till oss.

Åsa Ericson 
Utvecklingschef, 

sektor utbildning kultur och fritid

Joakim Östling
Verksamhetschef grundskola

och skolbarnsomsorg, 
sektor utbildning kultur och fritid

”Vi premierar
skickliga lärare”

Jag förstår inte varför 
alla skolor i Göteborgs 
kommun får gratis 

busskort men inte skolorna 
i Ale kommun? Jag menar, 
alla skolor har väl rätt att 
få ett gratis busskort av 
kommunen? Hela åk 6 på 
Surteskolan tycker att vi ska 
få busskort.

För det första, varför får 
skolbarn i Göteborg gratis 
busskort men inte i Ale? Det 
känns som diskriminering 

att skolbarn i Göteborg får 
busskort och inte barn i Ale.

För det andra är det mer 
miljövänligt att alla åker på 
en buss istället för att alla 
föräldrar kör sina barn i var 
sin bil.

För det tredje kan klasser 
göra fler studiebesök utan 
att behöva betala för en 
hyrd buss eller tågbiljetter 
varje gång man ska åka t.ex. 
på studiebesök. Vad har 
kommunen att förlora på att 

alla Ales skolar får busskort? 
Om skolarna slipper lägga 
så mycket pengar på re-
sekostnader, får ju skolorna 
mer pengar över till bl.a. 
läromedel. Och då lär v i oss 
ännu mer och ännu bättre!

Därför tycker jag att alla 
elever i Ale kommun ska få 
busskort. 

Oliver Högström
Åk 6 Surteskolan

Gratis busskort till alla skolbarn i Ale

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

70x100 cm 199 kr • 50x70 cm 149 kr

Lokaltidning & Reklambyrå

VI SKRIVER UT DINA BÄSTA ÖGONBLICK
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Johan Frendberg 

Repslagarmuseet i Älvängen 
Torsdagen  28 Maj kl. 19.00 

Entré: 130 kr 
Kaffe med dopp ingår. 

Förköp och biljeer hos Repslagarmuseet i Älvängen 

Från Visa ll Cornelis, Elvis och Paul Simon! 

En fullädrad kväll med mycket musik och 
sång under taket på Garnvinden! 

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

Vårfest i Nols kyrka

MagNoliakören, junior och 
barnkören gNola medverkar. Efter 
gudstjänsten blir det grillning och 

lekar mm i trädgården.

Välkommen!

Söndagen den 24 maj kl. 11.00

Frälsarkransvandring
Onsdag 20 maj kl. 19.00

Vi träffas vid Starrkärrs kyrka för att gå 
en meditativ vandring omkring  
Frälsarkransens stenar/pärlor.

Kristi himmelfärdsdag torsdag 14 maj

Mässa kl. 10.00
Präster: Björn Nilsson och Catarina Holmgren  

Martinsson. Musiker: Sabina Nilsson

Café Fairtrade kl. 11–15 
Välkomna till församlingshemmet för att  

ta en fika och köpa fairtrade-varor ex  
kaffe, te, choklad mm. 

Konsert kl. 13.30
Damkören Vox feminale under ledning  

av Sabina Nilsson. Konserten är i kyrkan.

Kilanda marknad

Guidad tur kl. 11.30
I och runt Kilanda kyrka.

Som en del av marknaden arrangerar församlingen följande:

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

Församlingsresa till Vänersborg 9 juni  
Buss avgår från Surte kl 9, via Bohus centrum kl 9.10  
och Ale torg kl 9.20. Åter hemma ca kl 16. 
Pris för resa inkl förmiddagsfika och lunch: 200 kr.  
Anmälan till expeditionen: 031-980012. 

Onsdagsträff • Vårfest med hemlig gäst.
Fika och trevlig gemenskap. Alla är välkomna!
ONSDAG 20 MAJ KL 14 I SURTE FÖRSAMLINGSHEM

Gökotta på Kristi himmelsfärds dag 
Karin Karlsson. Medtag kaffekorg.
TORSDAG 14 MAJ KL 9 PÅ GRÄSBACKEN UTANFÖR SURTE KYRKA

Hoppet är det sista som överger en 
människa. Det brukar sägas så. Jag 
vet inte i vilken mån det stämmer, 

det spelar nog inte så stor roll. Det du bär 
inom dig kan i alla fall ingen stjäla av dig. 
Som drömmar. Drömmen om ett annat liv, 

en annan tillvaro, andra förutsättningar eller 
drömmen om en annan värld. 

John Lennon var en drömmare. Han 
sjöng i alla fall det i låten ”Imagine”. Han 
drömmer om en bättre värld utan krig, 
girighet och hunger. En värld med fred, ge-
nerositet och gemenskap. ”You may say I’m 
a dramer, but i’m not the only one. I hope 
someday you’ll join us and the world will 
live as one”. Jag kan stämma in i den sången, 
jag kan drömma den drömmen. Fast John 
Lennons dröm innehåller också en värld 
utan religion. Han gör det moderna missta-
get att tillskriva religioner som huvudsaklig 
krigsorsak. I den drömmen hänger världens 
förbättring helt och hållet på människans 
förmåga. Det är en vacker dröm, men jag 
tror att den är orealistisk. Det blir en utopi. 
Det räcker med att se sig själv i spegeln och 
reflektera över mina egna handlingar i livet 
för att inse att människan trots sin välvilja 
inte kommer förmå att skapa den goda värld 
som John Lennon och kanske vi alla egentli-
gen drömmer om.

I söndagens bibeltext från Sakarja 14:6-9 
står det om ”den dagen”. ”Den dagen” är 
ett vanligt begrepp i Bibeln som pekar mot 
den tid då Gud ska ställa världen till rätta. 
I den aktuella texten används ett bildspråk 
som vi kan känna igen oss i efter en mörk 
vinter. När ljuset besegrar mörkret, värmen 
tinar upp jorden och livet bryter fram under 
vårsolen. ”Den dagen skall det inte längre 
finnas någon kyla eller frost. Det skall vara 
en ständig dag — Herren vet när den kom-
mer — och ingen växling mellan dag och 
natt, utan när kvällen kommer skall det vara 
ljust. Den dagen skall friskt vatten strömma 
ut från Jerusalem, hälften mot östra havet 
och hälften mot västra havet. Sommar och 
vinter skall det vara så. Och Herren skall 
vara konung över hela jorden. Den dagen 

skall Herren vara en och 
hans namn ett enda.”

John Lennons dröm om 
att världen ska bli hel och 
leva som en, blir enligt 
Bibeln verklighet i den tid 
när Gud som skapat världen 
får sin rätta plats som den 
enda Herren. Johannese-
vangeliet beskriver Jesus 
som det sanna ljuset som 
kom till världen. Mörkret 
kan inte besegra ljuset. Likt 
vårsolens seger över vintern 
är Jesus Kristus den som 
stiger in i historien och för 
skapelsen mot den verklig-
het som vi alla kan drömma 
om. Vägen dit beror inte på 
människan. Då vore hoppet 
ute för oss. Tack och lov 
finns det en Gud som inte 
har gett upp hoppet om sin 
skapelse, en Gud som en dag 
ska förverkliga det vi idag 
drömmer om. Vill du vara 
med och se den drömmen 
bli verklighet? Jesus Kristus 
är vägen dit!

Elias Berg
Smyrnakyrkan Älvängen

BETRAKTELSE

Den dagen...!

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Kristi himmelsfärds 
dag 14 maj  

Mässa  
Skepplanda kyrka kl 10.00

Trumpetmusik från kyrktornet kl. 9.45
Pierre Torwald, Ulrik Höglund, trumpet

Skepplanda kyrkokör
Vivianne Wetterling, präst

Mässa 
S:t Peders kyrka kl. 12.00

Pierre Torwald, Ulrik Höglund, trumpet
Vivianne Wetterling, präst

Välkomna!

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

Det händer mycket i SPF 
Seniorerna Ale. Ett trettiotal 
har varit på en lyckad resa 
till Portugal med Rolfs flyg 
och buss.  Lena Thorén har 
lagt ned ett förtjänstfullt 
arbete från föreningens sida. 
Vi fick bland annat gratis 
buss till och från Landvetter. 
Sven Pettersson framförde 
deltagarnas tack för hennes 
arbete.

25 personer deltog i 
Träffpunkt Backavik och 

roades av Gösta Mårdborgs 
kåseri “Gubbröra”. Nästa 
träff är den 26 maj. Jan-Pe-
ter Eldh tar upp aktuella 
trafikfrågor. Sven Petters-
son informerar om nytt i 
politiken.

22 medlemmar lärde sig 
mer om Alsaceviner under 
Claes Anderssons kunniga 
ledning.

31 fredagsvandrare gick 
i Säveåns dalgång. Vi njöt 
av den vackra naturen och 

Gösta Mårdborgs berättel-
ser om företag som utnyttjat 
vattenkraften. En grynkvarn 
och tillverkare av britannia-
metallbestick har verkat här. 
Det är en fantastisk miljö 
där forsärlan tidigare har 
häckat.

Denna vecka åker vi till 
Guddehjelm utanför Kung-
älv och utforskar den gamla 
bebyggelsen här. Ta med 
skodon som tål väta.

Lennart Mattsson

Stort och smått med SPF Seniorerna Ale

Fikapaus för SPF:s fredagsvandrare.



Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Ons 13/5 Älvängens kyrka kl 
18.30, Bön för församlingen. 
Tor 14/5 Kilanda kyrka kl 
10, Mässa, Nilsson. Tor 
14/5 Kilanda kyrka kl 13.30, 
Musikgudstjänst, Nilsson. 
Sön 17/5 Starrkärrs kyrka kl 
11, Mässa, Holmgren-Mar-
tinsson. Älvängens kyrka kl 
11, Mässa, Andersson. Ons 
20/5 Älvängens kyrka kl 
18.30, Taizémässa, Anders-
son.

Skepplanda Pastorat
Skepplanda sön 17/5 se 
övriga. Ons 10/5 kl 18.30, 
Veckomässa med Vårfest.
Hålanda sön 17/5 kl 12, 
Mässa V Wetterling. S:t 
Peder sön 17/5 kl 10, Guds-
tjänst V Wetterling. Tis 19/5 
kl 18, Veckomässa. Tor 21/5 
kl 12, Sopplunch. Lör 23/5 
kl 11, Konfirmation I Ole-
nius. Ale-Skövde sön 17/5 
se övriga. Tunge sön 17/5 se 
övriga.

Equmeniakyrkan i Surte
Ons 13/5 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen! 
Tor 14/5 kl 09, Gökotta på 
Kristi Himmelsfärds dag i 
gräsbacken vid Surte kyrka. 
Karin Karlsson. Ta gärna 
med fikakorgen. Sön 17/5 kl 
11, Gudstjänst i Missionskyr-
kan, Sävedalen. ”Hjälparen 
kommer”. Lasse Svensson, 
Robert Eriksson, musik: 
Team Sebastian Birgersson, 
Nattvard. Samåkning från 
Surte kl 10. Mån 18/5 kl 19, 
Musikkåren, Lerum Surte 

Symphonic Band, övar. 
Ons 20/5 kl 18.30, Tonår. 
Ons 20/5 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 13/5 kl 18, Alla Scouter 
inför Kilanda Marknad. 
Tor 14/5 kl 11, KILANDA 
MARKNAD. Tor-Lör 14-16 
maj Kyrkokonferens Equ-
meniakyrkan i Göteborg. 
Tis 19/5 kl 15.45, Konfa, 
Älvängen. Ons 20/5 kl 18.30, 
Äventyrar-och- Utmanar- 
Scout.

Lilla Edets pastorat
Fuxerna-Åsbräcka församling
Tors 14/5 kl 10, Högmässa, 
Westergaard. Sön 17/5 kl 10, 
Högmässa, Nordblom. Tis 
19/5 kl 09, Mässa i förs hem, 
Isacson. Ons 20/5 kl 18.30 , 
Mässa, Kristensson. Åsbräcka 
kyrka tor 14/5 kl 08, Hög-
mässa, Westergaard.

Nödinge församling
Kristi himmelsfärds dag, tor 
14/5 kl 09, på gräsbacken 
utanför Surte kyrka: Gökotta, 
Karin Karlsson. Medtag 
kaffekorg. Sön 17/5 kl 11, i 
Nödinge kyrka: Gudstjänst 
i pingsttid, Karin Karlsson. 
Kl 13, i Surte kyrka: Finsk 
mässa, Irma Nurmo. Kl 15, i 
Bohus servicehus: Gudstjänst 
i pingsttid, Karin Karlsson.

Smyrnakyrkan Älvängen
Tis 12/5 kl 08.30 - 09, Bön. 
Ons 13/5 kl 10 - 12.30, 
SmyrnaCaféet. 18.30 - 19.30 
Bön. Lör 16/5 kl 10 - 13, 
Second Hand & Café. Sön 
17/5 kl 10.30 - 11.30, Bön 
inför gudstjänsten. 11 - 
12.30, Gudstjänst: Marie 
Nordvall predikar. Kyrkkaffe. 
MIssionsoffer. Mån 18/5 kl 
10 - 11, RPG stavgång. Tis 
19/5 kl 08.30 - 09, Bön

Pingstkyrkan Bohus
Ons 13/5 kl 19, Bibelläsning 
och bön. Sön 17/5 kl 11, Leif 
Karlsson. Ons 20/5 kl 19, 
Bibelläsning och bön.

Equmeniakyrkan Älvängen
Sön 17/5 kl 18, Caféguds-
tjänst Ann-Sofi Persson m fl. 
Tis 19/5 kl 10, Tisdagsbön. 
Kl 10 - 13, Stickcafé. Kl 16, 
Konfirmanderna. 20/5 kl 
19, Stugmöte - plats finns 
angiven i kyrkan och på 
hemsidan.

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi � nns här för dig

Trygghet  •  Omsorg  •  Kompetens

Etabl. 1932

Dygnet runt   

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

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

 SURTE  LÖDÖSEÄLVÄNGEN

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

PREDIKOTURER

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.

DÖDA

Stina Carlsson, Älvängen 
har avlidit. Född 1920 och 
efterlämnar sonen Levi med 
familj samt syster som när-
mast sörjande.

Katri Alahäivälä, Nödinge 
har avlidit. Född 1921 och 
efterlämnar barn med famil-
jer som närmast sörjande.

Paul Olsson, Starrkärr 
har avlidit. Född 1920 och 
efterlämnar makan Astrid, 
barn med familjer, Birthe 
samt Solveig som närmast 
sörjande.

Carmen Ivarsson, Alafors 
har avlidit. Född 1941 och 
efterlämnar maken Bertil 
samt döttrar med familjer 
som närmast sörjande.

DÖDSFALL

Alva Eriksson. I Nödinge 
kyrka hölls måndagen 4 maj 
begravningsgudstjänst för 
Alva Eriksson, Nödinge. 
Officiant var Irma Nurmo.

Margareta Andersson. I 
Skepplanda kyrka hölls tors-
dagen 7 maj begravnings-
gudstjänst för Margareta 
Andersson, Skepplanda. 
Officiant var komminister 
Mika Auvinen.

JORDFÄSTNINGAR

Vår Kära 

Stina Carlsson 
* 19 november 1920  

har idag stilla insomnat 
och flyttat till sitt 
himmelska hem. 

Älvängen 
3 maj 2015 

LEVI och LILLEMOR 
Anders, Lars, Mats 

med familjer 
Syster 

Släkt och vänner 
Smyrnaförsamlingen 

I vårens fägring Du 
somnade stilla 

Nu sjukdom och oro 
ej mer gör Dig illa 

I minnet Du lever, Du 
finns alltid kvar 

I minnet vi ser Dig, 
precis som Du var 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum tisdagen 26 maj 

kl. 11.00 i Smyrna- 
kyrkan, Älvängen. 

Efter akten inbjudes till 
minnesstund i Smyrna- 

kyrkans festvåning. Svar 
om deltagande till Ale 
Begravningsbyrå, tel. 
0303-33 33 99 senast 

fredagen 22 maj. Lika 
välkommet som blommor 

är en gåva till Smyrna- 
kyrkans minnesfond 
bankgiro 136-5345 

Ett varmt tack till 
personalen på Backavik. 

Vår Kära 

Katri Alahäivälä 
* 24 juli 1921  

har idag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad. 

Nödinge 4 maj 2015 

MAILA, VAPPU, ERKKI 
med familjer 

Övrig släkt och vänner 

Aftonklockan länge 
klämtat 

Kvällens skymning 
fallit på 

Lågan länge sakta 
flämtat 

Nu till vila Du fått gå 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum tisdagen19 maj 
kl. 13.00 i Nödinge kyrka. 
Efter akten inbjudes till 

minnesstund i 
församlingshemmet. 
Svar om deltagande 

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

fredagen 15 maj.  
Valfri klädsel. 

Ett varmt tack till all 
personal på Backavik för 

kärleksfull vård. 

Vår Käre 

Paul Olsson 
* 18 augusti 1920  

har idag lämnat oss i 
stor sorg och saknad. 

Starrkärr 
4 maj 2015 

ASTRID 
BARBRO 

                  BIRTHE 
KARIN och KURT 

SVEN 
SOLVEIG 
Barnbarn 

Barnbarnsbarn 
Övrig släkt och vänner 

Jag är en pilgrim här, 
Går till mitt hem.  

Jorden som törne bär Är 
ej mitt hem. Här på en 
okänd strand Blir det 

mig trångt ibland. Men 
se, det goda land Vinkar 

mig hem. 
Där hos min Frälsare, 

Där är mitt hem, Där får 
jag honom se, Bo i hans 

hem. Där får jag se 
därnäst Dem som jag 

älskat mest, Där är mig 
evigt bäst: Saliga hem! 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen  
29 maj kl. 11.00 i 
Starrkärrs kyrka.  

Akten avslutas i kyrkan. 
Lika välkommet som 

blommor är en gåva till 
Starrkärr-Kilanda 

Hembygdsförening,  
pg. 714586-5. 

Ett varmt tack till all 
personal på Jutabo, 

Vikadamm för god och 
kärleksfull omvårdnad. 

Min älskade Maka 
Vår kära Mamma 

Svärmor och Mormor 

Carmen Ivarsson 
f. Herrera 

* 31 mars 1941  

har idag stilla lämnat 
oss i stor sorg och 

saknad. 

Alafors 4 maj 2015 

BERTIL 
MARIA och KJELL 

Felicia 
SANDRA och MARTIN 

Erik, Klara 
Övrig släkt och vänner 

Det kom en dag en 
stilla vind 

Som smekte ömt Din 
trötta kind 

Liksom ett ljus som 
blåstes ut 

Din levnadsdag har 
nått sitt slut 

Begravningen äger rum 
tisdag 26 maj kl. 11.00  

i Starrkärrs kapell. 
Efter akten inbjudes till 

minnesstund i 
församlingshemmet. 
Svar om deltagande 

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

fredagen 22 maj. 
Lika välkommet som 

blommor är en gåva till 
Reumatikerförbundet via 
reumatikerforbundet.org 
eller på tel. 08-505 805 28. 

Valfri klädsel. 

Ett varmt tack till all 
personal på Jutabo, 

Vikadamm för god och 
kärleksfull vård. 

Vår Älskade 

Martin 
Dverstorp 

* 22 september 1988  

har idag hastigt ryckts 
ifrån oss. 

Nol 
26 april 2015 

MAMMA och KLAUS 
Astrid 

Anneli och Chatchai 
Leon 

MORMOR och MORFAR 
Morbror med familj 

Släkt och vänner 

Vägen leder in till  
fjällets rike 

Vars naturhet saknar  
sin like 

Storulvån ligger så 
vackert belägen  

vid den översta änden 
vid vägen 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen  
29 maj kl. 13.00 i 
Nödinge kyrka.  

Akten avslutas vid 
graven. 
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Familj Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett adresserat och frankerat kuvert. Prylbörs För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. Företag annonsera under Övriga Tjänster 120 kronor. Beloppet i jämna peng ar tillsammans med 
beställningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast torsdag, till: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen och märk 
kuvertet "Familj". Vi tar inte emot privatannonser på telefon. Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni  
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen. Prylbörsen publiceras även på www.alekuriren.se

ÖVERRASKA MED EN ANNONS!
PRYLBÖRSEN (40:-) TEXT

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

KÖPES
Bil köpes från årsmodell 
98-13. Allt av intresse. 
Tel. 0762-09 77 31

KÖPES HUSVAGNAR & HUS-
BILAR från årsmodell 1988-
2014. Oavsett märke och 
defekter.
Tel. 0704-33 53 56 Allan

SÄLJES
Cyckel passande herr och dam 
säljes.
Tel. 031-98 26 83

Knäckstensmur ca.8m2. Sten-
trapp,  Dansk Sjösten. Skänkes 

mot avhämntning. Finns i Nol.
Tel. 0705-95 34 01

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

ÖNSKAS HYRA
Hus önskas hyra
Jag önskar hyra hus/stuga
för längre period. 
kontakt@doggiedog.se eller 
Stina 0709-56 26 56
UTHYRES
Skylift uthyres i lödöse. 
Arbetshöjd på 10,5 meter, 

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

SÖKES
Uppställningsplats sökes för 
husvagn i Ale kommun.
Tel. 0703-80 46 13

ÖVRIGT
Bakluckeloppis 6 juni 11-14 
på Equmeniakyrkans parke-
ring. Kostnad 50:-. Boka plats, 

skicka namn och telefonnum-
mer till
equmeniakyrkanalvangen@
gmail.com

BORTTAPPAD
Damväska borttappad i 
Älvänge,n troligen utanför 
Klippoteket Huvudsaken under 
onsdag 6/6. Exklusiv i rep-
tilskinn på ena sidan, vanligt 
skinn i brun färg på den andra 
sidan. Hittelön! Vänligen ring 
Susanne. 
tel. 0520-66 06 40.

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

Stort grattis till
Tommy Hagström

på födelsedagen den 16/5
Kramar från familjen

Grattis
Alma

7 år den 13 maj
önskar
Farfar

Grattis
Valle

Vår prins och farmors ängel 
blir 6 år 15/5

Mamma, Pappa, Maria & 
Farmor Ingela

Barnbarn nr 11 blir  
tonåring, Grattis

Jimmy
önskar

Farmor och Mads

UNDANBEDES

All eventuell uppvakning på 
min födelsedag undanbedes 
vänligen.

Jette Fri

VECKANS ROS

Veckans alla rosor till Bir-
gitta Bergendahl, på Ber-
gendahls blommor! 
Tack så jättemycket för att 
jag fått vara hos er denna 
senaste månaden!! Och tack 
Tommy och Anna!!!
Tror ni vet att ja älskar att 
vara hos er!! 

Många kramar från Sara!!

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

UPPHITTAT

Du som hittade en plånbok 
i Bohus lördagen den 9 maj, 
var vänlig hör av dig igen 
eftersom vi inte har kvar 
ditt telefonnummer. Ring 
gärna på 0704979367.

Tack

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

70x100 cm 199 kr • 50x70 cm 149 kr

Lokaltidning & Reklambyrå

VI SKRIVER UT DINA BÄSTA ÖGONBLICK
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A R T I G

ORSA-
KAR PRO-

BLEM L
KAN BLI 

ETT T U
PARTISK

 

MARK-
VILA

O R Ä T T V I S
ANMODA

 

ETT 
LÄNGRE I

B E
ÖGON-
KAST T I T T

VAR VISE 
MÄNNEN 

BAD-
STÄLLE

T R E
VÄRLDS-

DEL
 

ÖMT
A S I E N

B E T R A K T A
HAR 

RING-
FORM 

BÄLTE
K R A N S HAR 

HYFS

SE PÅ I
KONSU-

MERA 

ROV-
FÅGLAR

Ä T A
PÅHIT-
TIGA

 

RÅK
K R E A T I V A

ELÄNDE N Ö D
AVDEL-
NINGEN

 

MUR
R O T E L N FORM AV 

VARA Ä R
SPELAR 
MÅNGA 

PÅ T R A V
TECKNAD 

TJEJ 

LUGN-
VATTEN

N E M I
GRIND

 

BILLIGT 
JIPPO

P O R T
JÄMFÖRT 

MED Ä N
TRODDE 

VI PÅ 
FÖRR 

UTEKATT
A S A R

SVARTVIT 

ARTI-
GARE 

TILLTAL
G R Å

LÄNGD-
MÅTT

 

GYLTA
L I

POJKE 
PÅ TUB K A L L E FÖRE A N T E S I G
MAGIK T R O L L E R I

LITE 
FIENT-
LIGA A V O G A

©Bulls

HÄLGEKRYSSET

5 3 4
1 8 5 7
4 8 7 5 1 9

7 8 9 2 1
4 8 7 3 6

9 1 4

9 7 3
3 9 6

7 6 4
© Bulls

1 6 7 2 4
6
5 7 1

5 4 3 1 6 7 8
9 1 4

7 2 5

1
7 2 1 9 5 6

2
© Bulls

KAN FRÖ 
FINNAS 

INUTI

DEN ÄR 
KONST-
GJORD

FÖRE 
VÅR 

HAGE I 
VISA

FIRREN I 
AKVA-
RIET

LAGT SEX I 
ROM

UNGNÖT
 

LOGE-
MENT

BÄR 
LITEN

HÄCKAR 
PÅ KLIPPA

VISS 
MISS 

DURBIN
SOM OCH

ÖVER-
HÄNG-
ANDE

GAV
 

NY SOM 
FÖRLED

FÖR-
MÅGA

VIRKET
 

VITLÖKS-
SÅS

SKAM-
FILAT

NED-
GÅNG 

KÖRAR 
BAKOM

FINSKT 
AB

SPANIEN
GLADDE

 

TA ITU

BANK 

RENSAT 
FRÅN 

GIFTER

FÖLJA 
REGLER

BÅL
 

MARK-
MÅTTET

MODERN
 

JORD-
GUBBE?

EST-
LANDSÖ

FLÄCK-
FRIA 

FEST-
KLÄDER

LIKAR-
TADE 

HÅLLA 
TAL

KÄCK

GÖR MAN 
I EN BÅT

 

POSITION

KALLAR 
VI NIZZA

 

LÅG VÄXT

KORT 
FÖR KILO 

STOLLIG 
TÖS

GAMLA 
LEDARE

SE BELÅ-
TEN UT

 

RIKTNING

SKRÄM-
MA 

ROCK-
GRUPP

TILL

ÄR 
MÅNGA 
GREKER 

SKALTON

BEHÖVER 
UTMAT-

TAD

FÖRR 
FÖR 

TALLINN 

MÅTT

AXLA 

LÅTER 
SKOR-
RANDE

DJUR
SÅLT 
FRÅN 
SITT 

STÅND
©Bulls

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

Kurre
klurigt!

Veckans!

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se

NUMMER 18         VECKA 20| 27PYSSEL



måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag

BodYPUmP®
10.00–11.00

senior
09.00–10.00

CXWorX®
18.00–18.30

rPm® 50
18.40–19.30

CXWorX®
09.45–10.15

BodYBalanCe®
08.45–09.45

BodYBalanCe®
18.00–19.00

CXWorX®
18.00–18.30

senior
10.10–11.10

indoor 45 
18.40–19.25

Challenge
10.00–11.00

afHo®
10.25–11.10

trX 45
10.00–10.45

rPm® 50
17.45–18.35

rPm® 50
18.40–19.30

afHo®
17.45–18.30

Cykel 45
09.00–09.45

rPm® 30
11.45–12.15

indoor 45 
18.00–18.45

mrl
10.10–11.10

Yoga
18.40–19.40

sH’Bam®
18.40–19.25

Box
18.30–19.30

CXWorX®
10.00–10.30

CXWorX®
12.20–12.50

rPm® 50
17.15–18.05

Cykel
10.00–11.00

rPm® 50
17.10–18.00

mrl
19.35–20.35

BodYPUmP®
19.00–20.00

CXWorX®
17.45–18.15

BodYPUmP®
18.10–19.10

mrl
17.30–18.30

Box
11.10–12.10

CXWorX®
18.10–18.40

trX 45
19.50–20.35

mrl
09.00–10.00

mrl
18.20–19.20

BodYPUmP®
09.00–10.00

senior
09.00–10.00

BodYComBat®
18.00–19.00

rPm® 50
18.25–19.15

indoor 45
10.15–11.00

CXWorX®
17.30–18.00

gymintro
18.00–19.00

BodYPUmP®
19.30–20.30

BodYPUmP®
18.10–19.10

Cykel
18.15–19.15

indoor 45
18.00–18.45

rPm® 50
18.10–19.00

gymintro 45
17.30–18.15

Cykel 60 
18.50–19.50

mrl
19.20–20.20

CXWorX®
18.10–18.40

Yoga
19.20–20.20

rPm® 30
11.40–12.10

rPm® 50
18.45–19.35

CXWorX®
12.15–12.45

BodYattaCK®
18.50–19.20

Cykel 60
18.00–19.00

grit™ strength
19.40–20.10

ZUmBa fitness®
18.00–19.00

BodYBalanCe®
19.10–20.10

indoor 45
19.10–19.55

trX 30
20.00–20.30

www.stc.se

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

GruppträninG  
i världsklass!

65
Denna vecka
erbjuDer stc

pass i ale

stC ÄlVÄngen  
stC nödinge  
stC nol

På gång

En heldag på STC Rollsbo med mingel, 
tävlingar och prova-på CrossFit!

Kampanj just nu!
sOMMarkOrtet

399kr

KOntant
mÅnaDs- 

KOrt!

RIKTpRIS 900 KR / KoNTANT måNADSKoRT
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