
Beslut om vikinga-
gården på onsdag

Trialeliten i 
Surteskogen

Målrekord för
SBTK:s måltjuv

Kilanda Marknad med öppen gård är en familjeaktivitet som lockar tusentals besökare till landsbygden, så även i år.
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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

ANSVAR 
FÖR  

SVERIGE

Lödöse 0520-66 00 10

HOS OSS
HITTAR DU

EXOTISKA FAT,
GRILLFAT, TÅRTOR

OCH SMÖRGÅSTÅRTOR
TILL KONFIRMATION 

OCH STUDENT.
VÄLKOMNA!

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

10

TI
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RSJUBILEUM

SOMMARKICK

Gäller from  
torsdag 21/5

OBS! BEGRÄNSAT 
ANTAL OCH FÄRGER

Gäller så långt lagret räcker dock
max tom söndag 24/5.

MADD VX4 PRO  
        KICKBIKE
             Ord.pris 1499:-   

NU 999:
Vi har även 
tillbehören 

för att pimpa 
din Madd-

scooter

Svenstorpsvägen 1, 446 37 ÄLVÄNGEN
Tel: 0303-746 006  |  www.synproffsen.se 

Öppettider: mån-fre 10:00-19:00
Lunchstängt kl.13.00-14.00

VÄLKOMNA!

Synproffsen_Alekuriren_80x120mm.indd   1 2015-02-16   16:15



Ale kommun hade 
tidigare ett ganska 
omfattande interna-

tionellt arbete. Relationerna 
till och utbytet med den tyska 
vänorten Kaufungen och 
italienska Bertinoro pågick 
på många olika nivåer. I 
samband med en konferens 
om att utvärdera och utveckla 
entreprenörsutbildningen, 
YEE, träffade kommunled-
ningen borgmästaren från 
Budesti, en minikommun i 
Moldavien. Bertinoro och 
Kaufungen hade sedan många 
år tillbaka tagit Budesti 
under sina armar. Tyskarna 
bekostade bland annat en 
ny förskola. Nu uttryckte 
borgmästaren, Nina Costiuc, 
som fortfarande är kvar i sitt 
ämbete, ett akut behov av 
likvida medel för att rädda en 
lägerverksamhet som värnar 
de allra mest utsatta barnen. 
Jag hade aldrig tidigare hört 
om Moldavien på ett så ingå-
ende sätt. Det blev mycket ny 
kunskap och vi som lyssnade 
greps av den verklighet som 
beskrevs. Vi beslutade att 
försöka sprida den vidare. 
Det har vi som ni säkert vet 
också gjort. I år är det sjunde 
gången som insamlingen för 
Europas Fattigaste Barn i 
Moldavien genomförs i Ale 
kommun. Totalt har 412 150 
kronor samlats in från alebor, 
föreningar och företag. 

Jag önskar att jag nu 
kunnat skriva till er att 
situationen både förändrats 

och förbättrats i Moldavien, 
men tyvärr det kan jag inte. 
Vi har en bra insyn och nära 
kontakt med många i Budesti. 
Våra pengar har gjort stor 
nytta och räddat projektet 
som kallas ”Summer camp”. 
Det är volontärer som med 
våra pengar kan samla de 100 
fattigaste barnen till en vecka 
med lugn och ro. Förutom 
att stärka barnen kartlägger 
socialarbetarna hemförhål-
landena. Det handlar om att 
försöka upptäcka de som är 
i störst behov av akut hjälp. 
Denna insats har Budesti 
kommun egentligen inte 
råd med, trots att de vet hur 
värdefull den är.

När vi återigen fick en 
förfrågan om möjligheten 
att försöka samla in pengar 
till sommarlägret tvekade vi 
inte. Vi har tidigare lyckats 
skapa ett stort och brett en-
gagemang för Moldavien, väl 
medvetna om att allt har en 
begränsad livslängd görs ett 
upprop för Moldavien – igen! 
Smyrna Second Hand har 
lagt en bra grundplåt under 
Älvängens Vårmarknad, 
då de skänkte alla intäkter 
till insamlingen. Försälj-
ningen gav imponerande 
18 700 kronor. Vi gör nu 
ett försök att få ihop yt-
terligare 40 000 kronor.

Alekuriren har valt 
att ta en tydlig roll i 
detta arbete tillsam-
mans med Vaknafonden 

som upplåter sitt bankgiro till 
förmån för insamlingen. Som 
lokal publicist anser jag att 
det är vår skyldighet att stötta 
detta initiativ. Vi har fått en 
unik inblick i en verklighet 
vi önskar såg annorlunda 
ut. Att höra historierna om 
föräldrar som fortfarande 
efter fem år väntar på att 
dottern ska komma hem från 
skolan griper tag. Människo-
handel är en del av vardagen 
i Moldavien. Kan vi på något 
sätt bidra till att förändra 
villkoren? Nej, inte själva, 
men tillsammans. Genom 
att sprida informationen om 
situationen i Budesti hoppas 
vi på redaktionen få er fantasi 
och hjälp att nå insamlingens 
mål. Avstå kaffet på jobbet, 
lägg slantarna i en burk till 
förmån för Europas fattigaste 
barn istället. Rikta söndagens 
kollekt, hoppa över fredags-
myset och gör skillnad där 

hjälpen behövs 
som bäst.

Nu hjälps vi åt
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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 
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         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

WEBB & GRAFISK FORM WEBB & FILM

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

GRAFISK FORM

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

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

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

Studentbuffé?

Den fixar vi!

0701-44 35 31 / henrikdaniel.Se

Det är vi som  
lagar maten  
på Klädkällaren!

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

0303-74 91 92

Vi fixar även båtar,  
husbilar & husvagnar

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

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

TYGLADAN heminredning
Tyger, gardiner & 

VÄLKOMNA IN TILL OSS OCH 
SPANA IN ALLA VÅRNYHETER!

VAXDUK 30-40:-/m

SKOTTEGARN 17:-/st
STORT SORTIMENT 

AV BARNTRIKÅ

NYA VÅR- & SOMMARKLÄDER 
FÖR HELA FAMILJEN Prisex: Linne till dam 49:-

VAXAT TYG 85-149:-/m
Onsdag 27 maj

kl 19.00
Aktivitetshuset
(gamla dagcentralen)

Alla välkomna!

ÅRSMÖTE
Gymnastikföreningen Wigo

SURTE
BANDYKLUBB

Kallelse till ordinarie 

ÅRSMÖTE
Onsdag 10 juni kl 19 
Paradisgården, Bohus

Mer info på
www.surtebandy.se

Alla medlemmar hälsas
välkomna!
Styrelsen

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

ÄLVÄNGEN

VI FIXAR TELEFONEN!

 Besöksadress Älvvägen 6, Älvängen
Bengt: 0705-33 49 11, Brasse: 0705-33 10 08 

Allt inom 
byggnAds-

plåtslAgeri!
Vi hjälper dig även med rotavdraget

Ale Klinik

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

Ta med kupongen Till buTiken

Permanent  
make-uP & fillers- 
behandlingar  
valfritt område.

50%
rabatt

Gäller t.o.m. 27/5

INFO-MÖTE

ALVHEM
NYGÅRDSFIBER

Alvhem-Nygårds Fiber (ek förening) 
informerar om den nya fiberföreningens 
sträckning och hur arbetet kommer att 

fortskrida. Ale-Lilla Edets fiber-
samordnare, Per Persson, medverkar.

Ale Stadsnät som har hand om 
utbyggnaden i tätorterna 

presenterar sin plan.

VÄLKOMNA
Styrelsen

GLÄNTEVI, Alvhem
Onsdag 20 maj kl 18.30



DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

STORPACK

:-59
Max 1 paket/kund

/ST

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.
Priserna gäller onsdag–söndag v 21 2015 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se

FÄRSK LAXFILÉ

89/KG
:-

ALLA DAGAR
06.00–23.00

DELIKATESSEN

GRYNET OCH 
VALNÖTSLIMPA

PLANTERINGSJORD

99:-
5 FÖR

GRILLKOL/BRIKETTER

99:-
3 FÖR

100:-
4 FÖR

PELARGONER

DROTTNINGTÅRTA
6-BITAR

BROR JAKOBS
 SVARTRÖKTA SKINKA

1490
/HG

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

FÄRSK TORSKFILÉ

5990
/KG

Begränsat parti

GRILLADE KAMBEN

4990
/KG

VÅR EGNA 
POTATISSALLAD

790
/HG

CHAMPINJONER
I ASK

10:-
/ST

RABATT
10% 

CATERING
PÅ ALL 

15 
:-
/ST 99:-

/ST

EKOLOGISKA
BANANER

15:-
/KG

Max 3 kg/hushåll

GASOLGRILL FREEMONT

2495:-
/ST

4 brännare i rostfrittstål 
och en sidobrännare. 
Inkl slang & regulator.

 Beställningsvara.

NÖTFÄRS

4990
/KG

Max 2st/hushåll
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Vad tycker du
om ett nytt

kommunhus i Ale?

Jerry Holgersson, Kollanda
– Jag förespråkar 
Älvängen.

Elsie Svensson, Älvängen
– Någonstans i 
Älvängen. Det är 
många som pratar för 
det.

Joakim Olsson, Alafors

Jeanette Jansson, Nol

– Vad är det för fel på 
det vi har i Alafors?

– Om det nu behövs 
ett så bör det ligga 
centralt och det känns 
som att Nödinge är 
närmast för alla.

Vasif Kajdic, Bohus
– Surte är den bästa 
platsen för ett nytt 
kommunhus.

5 RAKA SVAR

GÖTA. Det är de tre stor-
stadsregionerna som 
driver tillväxten och 
det är där som jobben 
skapas.

Fakta som presente-
rades inför ett 40-tal 
frukostgäster på Dispo-
nentvillan.

De inbjudna represen-
tanterna från Business 
Region Göteborg målade 
upp en positiv framtids-
bild.

Dejan Djurkovski, chef 
tillväxtprogram/marknad, 
Peter Warda, omvärldsa-
nalytiker, och Karin Öberg, 
kundansvarig företagsut-
veckling, gav en spännande 
inblick i varför Göteborgs-
regionen växer så det kna-
kar och utgör en attraktiv 
region som står sig bra såväl 

nationellt som internatio-
nellt. Enligt schweiziska un-
dersökningsföretaget BAK 
Basel hamnar Göteborg på 
femte plats av 119 europeis-
ka storstadsregioner när det 
gäller bästa framtida tillväx-
tpotential.

– Vi har en mycket bra 
jobbtillväxt. Bruttoregional-
produkten har ökat med 41 
procent sedan 2000-talets 
början, vi har 27 procent 
högre produktivitet och 54 
procent högre lönesumma, 
förklarade Peter Warda.

Göteborgsregionen växer 
snabbare än vad någon kun-
nat förutspå. Dessutom sat-
sas det stort på infrastruktur 
och stadsutveckling vilket 
leder till ökad pendling och 
inflyttning. Runt 2030 är det 
troligt att även Uddevalla, 
Trollhättan och Borås kom-

mer att tillhöra Göteborgs 
arbetsmarknadsregion.

– Nuvarande arbetsmark-
nadsregion består av totalt 
18 kommuner. Där ingår 
förutom de 13 kommunerna 
i Göteborgsregionen även 
Falkenberg och Varberg för 
att ta några exempel, säger 
Peter Warda.

Cirka 96 000 jobb har ska-
pats sedan millennieskiftets 
början och befolkningen har 
ökat med 140 000 personer.

– Vi ser en bra prognos 
framöver. Industriinveste-
ringarna har ökat markant 
de senaste åren.

Karin Öberg avslutade 
morgonmötet med att upp-
lysa om Expedition Fram-
åt – ett tillväxtprogram från 
BRG.

– Expedition Framåt vän-
der sig till dig som är ledare 
i ett litet eller medelstort fö-
retag och vill utvecklas och 
nå din fulla potential som 
företagare. Det kan till ex-
empel handla om hur du pa-
keterar ditt erbjudande, blir 
en tydligare ledare, utvecklar 
nya säljkanaler, hittar rätt 
kompetens eller ökar effekti-
viteten i företaget. Vi jobbar 
behovsanpassat och tar fram 

en skräddarsydd handlings-
plan som ger stöd på vägen.

Peter Warda, analytiker BRG:

”En mycket bra jobbtillväxt”

Dejan Djurkovski, chef för till-
växtprogram och marknad på 
Business Region Göteborg.

Ett 40-tal företagare, politiker och kommunala tjänstemän hade hörsamma inbjudan till onsda-
gens frukostmöte på Disponentvillan i Göta.

Kajsa Jernqvist och Pia Are-
blad, ansvariga för närings-
livsfrågor i Lilla Edet respekti-
ve Ale, hälsade välkommen.

Peter Warda, omvärldsanaly-
tiker på Business Region Gö-
teborg, fick svara på en hel 
del frågor.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

ALINGSÅS. Den 3 juni 
förra året hotade två 
män i 40-årsåldern två 
civilpoliser med höjda 
tillhyggen.

Trots flera varnings-
skott avbröts inte ak-
tionen och polisen sköt 
verkanseld som dödade 
en av männen.

Den andre dömdes i 
onsdags till sex måna-
ders fängelse.

Efterspelet till skotten i Al-
afors kom att handla om 
huruvida polisens agerande 
var motiverat eller ej. Poli-
sens internutredning friade 
de tjänstgörande från ankla-
gelse om tjänstefel och även 
tingsrätten gjorde bedöm-
ningen att männen försed-
da med yxa och basebollträ 
utgjorde ett tydligt hot mot 
ordningsmakten. Det fram-
kom under rättegången mot 
den överlevande 40-åringen. 
Åtalet gällde olaga hot mot 
polismännen och åklagaren 
yrkade på sex månader samt 
skadestånd om 15 000 kro-
nor till vardera polisman. 
Tingsrättens dom blev just 
sex månaders fängelse, men 
skadeståndet ogillades. Po-
lisen anses vara tränade för 

att hantera situationer som 
denna. 

Efter polisens samstäm-
miga redogörelse och vitt-
nesförhör rådde det enligt 
tingsrätten ingen tvekan om 
att de båda männen tvinga-
de polisen att backa. Trots 
uppmaning avbröt de inte 
sitt utfall och lade inte heller 
ner sina tillhyggen. Till sist 
kände en av poliserna sig så 
hotad att han sköt verkans-
eld, ett skott som träffade 
41-åringen i buken. Han 
avled på platsen. Polisen 
uppger att båda uppträd-
de aggressivt och märkbart 
”påverkade”. Provtagningar 
som gjordes har dock inte 
kunnat fastställa något annat 
än alkohol. 

Ett besvärande faktum är 
att den tilltalade har en min-
neslucka från det att polisen 
anländer till dess att han 
grips och trycks mot marken.

– Det måste vara väldigt 
bekvämt att inte minnas nå-
got från just den här delen 
av händelsen? sa åklagaren 
under rättegången, men fick 
ett snabbt svar från den till-
talade.

– Bekvämt? Tror du verk-
ligen att det är bekvämt att 
vakna upp och se sin bäste 
vän skjuten av polisen, utan 

att veta någonting om vad 
som har hänt?

Tingsrätten verkade inte 
lita fullt ut på försvarets tak-
tik om minneslucka. Obero-
ende vittnen och flera olika 
polisuppgifter bekräftar bild-
en av vad som hände, men 
huruvida det var nödvän-
digt att skjuta dödande skott 
kommer dessvärre aldrig att 
kunna fastställas av neutral 
part. Under rättegången vi-
sades en filmsekvens från en 
kamera som polisen haft rik-
tad mot 41-åringens garage. 
Skälet till varför denna ka-
mera monterats, vilket är en 
berättigad fråga, framkom 
inte då den ingår i ett sekre-
tessbelagt ärende.

Letade efter hund
Den tilltalade hade ingen 
förklaring till attacken mot 
polisen, då han inte ens min-
des om den ägt rum. Han 
berättade att de firade att 
kompisen fått fast arbete. 
Det blev öl och en del shots. 
40-åringens hund försvann 
under kvällen och för att 
locka till sig dennes upp-
märksamhet slog de med två 
pinnar på en soptunna och 
41-åringen riktade slag mot 
en metallport vid Ahlafors 
fabriker. Någon skottloss-

ning som allmänheten har 
larmat om under kvällen har 
enligt den tilltalade inget 
med dem att göra. Det har 
inte heller kunnat bevisas.

Istället för hunden är det 
två civilpoliser som dyker 
upp på Skyttelvägen, men 

från konfrontationen med 
dem minns 40-åringen ing-
enting.

Enligt uppgift till tidning-
en kommer domen att över-
klagas.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Domen om skotten i Alafors:

Sex månader för olaga hot
vecka 27         nummer 26|04

Vad döljer polisen?
– Anhöriga till den dödsskjutne får ingen information
ALAFORS. Det har nu 
gått en månad sedan 
polisen sköt ihjäl Jerry 
Wiberg, 41, på Skyttel-
vägen i Alafors.

Omständigheten kring 
dödsskjutningen är fort-
farande mycket oklar.

Inte ens anhöriga har 
informerats om varför 
polisen sköt skarpt och 
träffade offret med  era 
skott.

Varför? Den frågan har po-
lisen i Västra Götaland fort-
farande vägrat besvara när 
det gäller dödsskjutningen i 
Alafors. De hänvisar till för-
undersökningssekretess och 
hur länge man tänker göra 
det lämnas också obesvarat.

Det fi nns tämligen gott 
om vittnesuppgifter och un-
derhandsinformation kring 
händelsen i Alafors natten 
mellan måndag och tisdag 
2-3 juni. Det saknas dock ett 
antal större pusselbitar för 
att kunna ge en helt korrekt 
bild. Dessa har bara polisen 
tillgång till, men av någon 

anledning har de valt att läg-
ga locket på.

– Självklart känner vi att 
de döljer något. Deras be-
handling av oss har varit 
skandalös från början, be-
rättar Jerrys bror för Aleku-
riren.

När han kom till jobbet 
den ödesdigra morgonen 
fi ck han höra att en man 
skjutits i Alafors. Platsen 
stämde överens med bro-
derns adress. Han kastade 
sig i bilen och åkte dit. Huset 
var avspärrat och polisen på 
plats ville inte svara på några 
frågor. Han fi ck istället ringa 
polisens växel.

– När klockan var tio på 
förmiddagen fi ck vi besked 
om att Jerry skjutits till döds. 
Notera att det var vi som tog 
kontakt, inte som polisen 
sagt, att de höll inne med 
beskedet för att hinna infor-
mera oss. Han dödsförklara-
des redan kl 01.20 och skälet 
till att de ljög för tidningarna 
om att han först var skadad 
var för att de ville underrätta 
familjen först, men det ska 
alla veta, oss var det ingen 
som ringde!

 Familjen samlades hos 
pappan. Två poliser och en 
präst kom dit.

– De hade en lapp i han-
den där det stod att Jerry 
skjutits till döds. Vi hade 
tusen frågor om vad som 
hänt, men de sa att det var 
allt de visste. Ville vi veta 
mer skulle vi ringa 114 14! 
Total nonchalans. De hade 
skjutit min bror och vägrade 
tala om vad som förorsakat 
skottlossningen. Vi reagera-
de kraftigt och tvingade po-
lisen att själva ordna fram ett 
direktnummer till en kon-
taktperson. Det tog över en 
timme för dem att få fram ett 
nummer. Vi fi ck en kontakt-
person, men det har inte va-
rit till någon nytta. De svarar 
inte på en enda fråga.

Huset stormades
Huset i Alafors stormades 
under natten av en stor po-
lisstyrka. Inte heller den 
insatsen har kommenterats. 
Vad sökte de efter?

– Frågorna är många, men 
de få svar vi har fått har varit 
bristfälliga och ofta helt fel. 
Vi frågade efter hans hals-
band som han alltid bar, men 
något sådant hade rättsmedi-
cin aldrig sett. Det lät kon-
stigt tyckte vi och mycket 
riktigt, efter två veckor dök 
det upp. Vi fi ck tillbaka det 

med Jerrys blod på, tro inte 
att de hade gjort rent det. 
Empati är det sista polisen 
har visat oss. Lika snurrigt 
var det när vi frågade hur de 
hade identifi erat honom. Via 
hans körkort fi ck vi till svar, 
men Jerry hade inget kör-
kort, berättar en anhörig.

Ett sista farväl
Familjen ville träffa Jerry 
och ta ett sista farväl, men 
fi ck först inte veta vart han 
förts. En ex-fl ickvän lyck-
ades hitta honom på Sahl-
grenska på torsdagen, men 
hon blev ensam om att få se 
honom. Besöken stoppades 
och det skulle dröja en vecka 
innan familjen fi ck ta adjö. 
Ex-fl ickvännen ska ha sett 
att Jerry skjutits med fl er än 
ett skott.

– Vi vill inte spekulera i 
detta, utan hoppas att po-
lisen ska berätta. Tyvärr så 
agerar de just nu på ett sätt 
som gör det fritt fram för vil-
da fantasier. Det är inte bra 
för oss, men inte heller för 
polisen som alltfl er börjar 
ifrågasätta. 

Vad vet ni om vad som 
hände den ödesdigra kväll-
en?

– Jerry hade varit arbetslös 
ett halvår, men hade precis 
fått besked om en ny anställ-
ning som asfaltsläggare hos 
Peab. Han var jätteglad och 
på kvällen kom hans kompis 
över. De fi rade och drack en 
del alkohol, men han använ-
de inga andra droger. Kom-
pisens hund försvann och de 
gav sig iväg för att söka rätt 
på den. De var båda kraf-
tigt berusade och förde en 
del oväsen. Jag tror de slog 
med trästavar på en soptun-
na. Samtidigt verkar det ha 
varit ett gäng nere vid bygg-
arbetsplatsen vid Solgården. 
Vittnen talar om att det 
därifrån ska ha kommit ljud 
från en misstänkt skottloss-
ning. Det är ju möjligt, men 
jag tror inte Jerry hade med 
den att göra. Han har dess-
utom inget skjutvapen. Han 
har ett gammalt hagelgevär, 
men det låg kvar i huset och 
var isärplockat, berättar bro-
dern. 

Polisen larmas vid 23.30 
och när de kommer är det 
Jerry och hans kompis de 

möter på Skyttelvägen. 
– Det kan vara en olycklig 

omständighet och fortfaran-
de vet vi inte på vilket sätt de 
hotade polisen så att de var 
tvungna att skjuta sju skott 
varav ett antal skarpa som till 
sist dödade Jerry? Varför kan 
de inte redogöra för vad som 
hände? Det har gått en må-
nad nu och de vägrar berätta 
varför de sköt. Är det verkli-
gen för mycket begärt, frågar 
sig brodern.

De enda spår av skottloss-
ning i Alafors det aktuella 
dygnet är sju tomhylsor från 
polisens vapen. Jerrys vän 
som greps för hot av tjäns-
teman och sedan släpptes fri 
har stora minnesluckor och 
har inte kunnat bidra till att 
tydliggöra bilden för anhö-
riga. Det råder också stor 
osäkerhet kring den yxa som 
polisen beslagtagit.

– Jerry hade två yxor och 
båda är kvar hemma, så vems 
är yxan? undrar brodern.

Bilden som medierna ti-
digt kablade ut föreställde en 
grovt kriminell.

– Det har varit fruktans-
värt att läsa. Jerry var en god 
vän som ställde upp. Han 
jobbade ofta som projektan-
ställd och kunde vara borta 
i tre månader för att lägga 
asfalt i till exempel Kalmar. 
Hans rutiner var därför inte 
som ”Svenssons”, förklarar 
brodern.

Enligt belastningsregist-
ret var Jerry Wiberg dömd 
för två trafi kförseelser. Han 
begravdes i torsdags i kret-
sen av hans närmaste. Frå-
gorna om varför lever dock 
kvar.

Tänk om allt var ett miss-
tag?

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

 OBESVARADE FRÅGOR

Varför öppnade polisen eld? På vilket sätt hotades polisen?
Hur många skott träffade offret? Var?
På vilket sätt hotades polisen?
Vad letade polisen efter i huset?
Vad har man hittat?
Vems var yxan? DNA?
Vad var offret misstänkt för?
Vad motiverade den enorma insatsen i Alafors som till slut 
mynnade ut i att en berusad 41-åring sköts ihjäl?

Därför svarar inte polisen
STOCKHOLM. Myndighe-
ten lämnar inga detaljer 
i ärendet ”Jerry Wiberg” 
som sköts ihjäl av polis.

Chefsåklagare Lena 
Lithner leder utred-
ningen, men har tagit 
semester.

Först i augusti vän-
tas besked om polisen 
anses ha gjort rätt.
Lena Lithner, chefsåklagare 
vid riksenheten för polismål, 
har inte gått att nå för en 

kommentar i fallet om po-
lisskotten i Alafors. Hon har 
inväntat ett slutligt obduk-
tionsprotokoll från rättsme-
dicin.

– Med stöd av bland an-
nat detta kommer hon att 
ta ställning till om ärendet 
ska drivas vidare eller inte. 
Konkret handlar det om 
åklagaren anser att polisen 
har haft motiv att skjuta el-
ler ej, svarar istället Carina 
Nilsson-Jeppsson, chef för 
internutredningsenheten.

Vad vet ni om omständig-
heterna?

– Det pågår en förundersök-
ning och den råder det full se-
kretess runt så länge chefsåkla-
garen anser att det är berättigat.

Anhöriga har fortfarande 
efter en vecka inte fått veta 
varför sonen, brodern, pappan 
till en 11-årig son skjutits. Är 
det rimligt?

– Jag har inga kommentarer 
kring det. Vi har berättat för 
familjen om rutinerna och hur 
ärendet handläggs.

Polisens totala tystnad i fallet om skotten i Alafors som dödade 
41-årige Jerry Wiberg kan enligt familjen bara tolkas som att 
polisen döljer något. 

Välkommen till en nystartad
Permobilklubb i ale!

PREMIÄR
Permobilklubben har sitt säte på björkliden 
i alafors. den är till för alla som har en 
Permobil och som vill bryta sin isolering 
och få en trevlig gemenskap med andra. 
risken att insjukna i demens minskar med 
30-40 procent hos äldre personer som 
sysslar med meningsfulla aktiviteter eller 
på annat sätt lever ett aktivt liv, visar de 
senaste årens forskning. Här talar vi inte 
om funktionsnedsättningar, utan här talar vi 
om att skapa funktionsförutsättningar som 
vi hoppas skall berika ditt liv med många 

trevliga upplevelser.

är du intresserad aV att Vara med?
Ring Åke Johansson tel 0708-64 13 86

eller skicka e-post till: bernt.sand1@hotmail.se
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BOHUS. I fredags var det 
dukat till födelsedags-
kalas i Bohus centrum.

Loyds Apoteks kund-
klubb firade 1 år.

Kunderna bjöds på 
fika, delades ut goodie-
bags och arrangerades 
tävlingar i butiken.

Jubileet lockade en hel del 
besökare, många av dem är 
återkommande kunder. Britt 
Nilvant har bott på orten se-
dan 1966 och är glad över att 
det finns ett apotek på hem-
maplan.

– Det är vi tacksamma för. 
Bohus har blivit utarmat på 
det mesta. Annat var det när 
vi flyttade hit, då fanns det 
diverse fackhandel och olika 
matbutiker att välja bland.

– Apoteket fyller en viktig 
funktion, framförallt för den 
äldre generationen som inte 
har tillgång till bil och som 
inte transporterar sig så lätt. 
När det gäller annan typ av 
service får vi bohusbor ta oss 

till Surte, Nödinge eller till 
Kungälv, säger Britt.

Jocelyn Hoang arbetar 
som hudterapeut på Loyds 
Apotek i Bohus. Hon bekräf-
tar den bild som Britt Nil-
vant ger.

– Jo, det är väldigt många 
som uppskattar att vi har 
verksamhet här i centrum-
huset. När apoteket låg nere 
under en period protestera-
de invånarna och det kan jag 
förstå.

Egenvård
Loyds Apotek har speciali-
serat sig på hud- och värka-
nalyser. Något som givit en 
väldigt bra respons.

– Det innebär inte att vi 
tar över läkarens roll, utan 
det handlar snarare om hjälp 
med egenvård för kunden.

Vad bör man tänka på 
nu när sommaren är här 
och solen lyser från en 
klarblå himmel?

– Barn under ett år ska 
inte vistas direkt i solen, de 
har inte hunnit utveckla nå-
got naturligt skydd. Det är 
skugga eller kläder som gäl-
ler. Glöm inte solhatten!

– Barn ska ha solskydds-
faktor 30-50 beroende på 
var i landet eller världen de 
befinner sig. Applicera rik-
liga mängder, ett ordentligt 
skydd vid upprepade tillfäl-
len.

Något annat råd att 
dela med dig av?

– Att vi bör undvika solen 
när den är som starkast, mel-
lan klockan 12 och 15.

Britt Nilvant kom till 1-årskalaset på Loyds Apotek i Bohus och firade tillsammans med hudterapeut Jocelyn Hoang.

– Apoteket uppskattas av ortsborna
Födelsedagsfirande i Bohus
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0303-74 94 88 • ÄlvÄngen

Glasscafé
Nu öppNar vi ÄlvÄNgeNs eNda

KULGLASS  
I BÄGARE  
ELLER RÅN!
 Mys under filten i  
vår servering

Praliner • närodlat • te
Choklad • kaffe • oljor 
& Vinäger i lösVikt

Kaffe på

färsKa

bönor!

 

Tel: 0520-66 00 10

Öppettider:
Måndag-torsdag  8-21
Midsommarafton  8-16
Midsommardag  9-21
Söndag  9-21

Glad 
MidSoMMar

Vårt fantastiska 
damlag hjälper  
er att packa 
varor, torsdag  
samt på 
Midsommarafton.

Handla fÖr:
100 kronor få 1 kG potatiS, 
200 ocH få 2 kG potatiS. 
Gäller upp till 1000 kr ocH 10 kG.

Handla fÖr:
1000 kr få 1 liter jordGubbar,   
1500 kr få 2 liter jordGubbar.

Inte narkotikapåverkade
ALAFORS. Polisens 
utredning om skottdra-
mat i Alafors som med-
förde att en 41-åring 
sköts ihjäl fortsätter.

Än så länge ligger 
locket på, men fakta 
har börjat sippra ut.

Enligt uppgift till 
tidningen ska de båda 
männen inte ha varit 
narkotikapåverkade.

Det som är tydligast från 
den dramatiska händelsen 
på Skyttelvägen i Alafors är 
att det mesta fortfarande är 
oklart. Före midnatt larmar 
någon polisen om en miss-
tänkt skottlossning. Var den 
ska ha ägt rum vet ingen 
och några spår av vare sig 
skjutvapen eller tomhylsor 
har inte påträffats. 

Tjugo minuter efter 
midnatt är polisen på plats i 
Alafors och flera närboende 
hör återigen en skottloss-

ning. Det är polisen som 
har öppnat eld mot två män 
som ska ha attackerat dem 
med yxa och ett baseballträ.

Enligt säkra uppgifter 
till tidningen ska polisen 
ha skjutit hela sju skott. 
Det är bekräftat i polisens 
egen dokumentation. Hur 
många skott som träffar 
den avlidne har inte klar-
lagts, inte heller var skotten 
träffade. Vad som motivera-
de sju skott kommer polisen 
få besvara när utredningen 
presenteras. När detta sker 
är fortfarande inte känt.

Besvärande fakta är ock-
så att männen inte själva ska 
ha haft några skjutvapen. 
Det ska heller inte finnas 
stöd i utredningen för att 
männen ska ha varit narko-
tikapåverkade – än så länge.

Var polisens agerande 
motiverat eller ett misstag 
till följd av ett skenande an-
drenalin?

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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ALAFORS. En 41-årig 
alaforsbo sköts av polis 
till döds på Skyttelvä-
gen i Alafors.

Två män attackerade 
polisen som kallats till 
platsen efter larm från 
grannar om misstänkt 
skottlossning.

Polisen tvingades 
avlossa ett antal skott 
varav ett blev dödan-
de, men några detal-
jer kring händelsen 
vill myndigheten inte 
lämna.

Runt halv tolv på måndags-
kvällen i förra veckan larmade 
oroliga ortsbor om en miss-
tänkt skottlossning i centrala 
Alafors. Polisen hänvisades till 
Skyttelvägen och när polis-
männen klev ut ur bilen för att 
undersöka området attackeras 
de av den nu avlidne 41-åring-
en och dennes vän, en 40-årig 
man. Männen höll en yxa och 
ett baseballträ i händerna och 
polisen ska då ha avlossat fl era 
varningsskott. Gärningsmän-
nen avbröt inte attacken och 
polisen tvingades öppna så 
kallad verkanseld (skott i syfte 
att avvärja eller stoppa ett hot/
fara). 

Ett skott träffade 41-åring-

en så allvarligt att han trots 
polisens återupplivningsför-
sök avled på platsen.

– Jag såg hur polisen käm-
pade en halvtimme med att få 
liv i mannen, men efter fl era 
försök täckte de över kroppen 
med en fi lt. Då förstod jag att 
han var död. Det var väldigt 
dramatiskt, berättar ett vitt-
ne som kunde följa händelsen 
från nära håll.

Den andra mannen greps 
och i jakten på fl er möjliga 
gärningsmän i området bands 
han fast runt ett elskåp. Un-
der måndagsnatten deltog 
K-pistbeväpnad insatsstyr-
ka, hundpatrull och fl ertalet 
radiobilar cirkulerade också 
i Alafors. Polisens skottloss-
ning har som rutinen säger 
medfört en internutredning. 
Offrets bostad på Terrassvä-
gen i Alafors spärrades snabbt 
av för teknisk undersökning.

Frisläppt
Närboende berättar för tid-
ningens utsända att mannens 
förehavanden varit ”skumma” 
och att ingen riktigt har vetat 
hur han försörjt sig. Umgäng-
et har också känts obekvämt 
och en polisinsats var väntad.

40-åringen som greps i 
samband med attacken släpp-
tes på fri fot av Borås Tings-
rätt i fredags.

– Han är fortfarande miss-
tänkt för försök till grov miss-
handel och olaga hot, säger 

Hans Kinander på länskri-
minalpolisen i Borås och till-
lägger:

 – Vi utreder nu händelsen 
med den skjutne 41-åring-
en och attacken mot polis-
männen. Det är två separata 
uredningar.

Alekuriren rapporterade 
som första media om döds-
skjutningen i Alafors, natten 
till tisdag förra veckan. Då 
polisen inte bekräftade att 
någon dött tvingades redak-
tionen formulera om artikeln 
på nätet. På förmiddagen be-
kräftade dock polismyndig-
heten att de vittnesuppgifter 
som tidningen hänvisat till 

var korrekta. Mannen dog 
på platsen av de skador som 
skottlossningen medfört.

– Det som känns olyck-
ligt är att informationen inte 
fungerade som den skulle. Vi 
ville inte gå ut med att det var 
en dödsskjutning innan an-
höriga kontaktats, därför cir-
kulerade det en mängd olika 
mediauppgifter, säger pressta-
lesman Thomas Fuxborg.

Det råder fortfarande 
många oklarheter kring skott-
dramat i Alafors. På vilket sätt 
var polisen trängd att det enda 

sättet var att skjuta skarpt? 
Var skottet avsett att döda 
eller var träffbilden ett miss-
tag? Hur många skott träffade 
41-åringen? Vem eller vilka 
låg bakom den skottlossning 
som föregick larmet? Om det 
var samma personer som de 
som attackerade polisen bör 
väl ett skjutvapen ha beslag-
tagits?

– Av utredningstekniska 
skäl kan vi inte kommentera 
ärendet just nu, hälsar Carina 
Jeppsson, internutredare på 
polisen.

– Knapphändig information om polisens dödsskjutning i Alafors
Många oklarheter i skottdramat POLIS

RONDEN
POLISEN I ALE GER FÖLJANDE

RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Måndag 2 juni
Villainbrott
Villainbrott i Nol. Diverse 
gods tillgrips, bland annat 
smycken och en mobilte-
lefon.
Ännu ett bostadsinbrott i 
Nol. Tjuvarna lossar glasru-
tan till altandörren och tar 
sig in i fastigheten. Bilnyck-
lar och smycken tillgrips.

Tisdag 3 juni
Inbrott
Inbrott i Ledethallen, Alafors. 
Flera innedörrar bryts upp. 
Inget rapporteras stulet.

Torsdag 5 juni
Stal kontanter
Inbrott på en pizzeria i Surte. 
En ruta krossas. Kassalådan 
med kontanter tillgrips.

Fredag 6 juni
Försök till stöld
Försök till stöld och skade-
görelse i Nödinge båthamn. 
Någon lossar en båtmotor, 
men lämnar kvar den på 
bryggan. Bommen till båt-
hamnen forceras.

Lördag 7 juni
Man knivskuren
En man i 25-årsåldern hittas 
knivskuren på en MC-klubb 
i Nödinge. Mannen förs till 
sjukhus med ambulans. 
Förundersökning har inletts 
gällande försök till mord 
alternativt dråp. Ingen är än 
så länge gripen för dådet.

Söndag 8 juni
Inbrottsförsök
Försök till inbrott hos Plåt-
slagarna i Ale. Gärningsmän-
nen lyckas emellertid inte ta 
sig in i fastigheten.

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Här sköts 41-åringen till döds av polisen, men frågorna kring vad som föregick dödsskjutningen är 
många och obesvarade.

DETTA HAR HÄNT

Måndag 2 juni kl 23.30.
Oroliga alaforsbor larmar 
polisen efter att ha hört 
skottlossning. Polis anlän-
der Skyttelvägen strax efter 
midnatt. Två män attackerar 
två poliser på Skyttelvägen, 
utanför hyresfastigheten Sol-
gården. De är beväpnade med 
yxa och baseballträ. Polisen 
skjuter � era varningsskott 
för att lugna situationen 
utan resultat. Polisen skjuter 

då skarpt och en 41-årig 
man träffas så allvarligt att 
han dödsförklaras kl 01.20. 
Polisen har då vid upprepade 
tillfällen försökt återuppliva 
mannen. En 40-årig man 
grips, men släpps på fri fot av 
Borås Tingsrätt på fredagen.
Polisen startar två utredning-
ar, dels en internutredning 
kring dödsskjutningen dels en 
om attacken mot polisen.

ÖPPETTIDER MÅN-TOR 11-21, FRE 11-23, LÖR 12-23, SÖN 11-21

MR  JohanssonsRESTAURANG

HUSMANSKOST,
ASIATISKT & SUSHI

SUPERBUFFÉ MED
MONGOLISK BARBEQUE

168 KR/PERS ALLA DAGAR FR KL 16.30
KOCKEN TILLAGAR MATEN MEDAN DU SER PÅ!

TAKE AWAY 0303-74 62 08, HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

DAGENS LUNCH MÅN-FRE KL 11.00-15.00

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

Nu flyttar vi!
Från och med 1/7 2014 finns vi  

på Postvägen 4 i Älvängen 
(f.d. Apoteket) 

bredvid Axums Järn.

På grund av flytten stänger vi 
från och med 23/6-30/6.

Vi behåller vårt nuvarande 
telefonnummer 0303-74 99 41

Välkomna!
Jan, Anne, Ulla, Jasna, 

Gabrielle och Karin 

Älvängen Fysioterapi

 Postvägen 4, Älvängen, tel: 0303-74 99 41
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– Ny fakta om skotten i Alafors

Få de senaste 
nyheterna direkt 

på Facebook

facebook.com/alekuriren

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
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Inget åtal mot 
polismännen

ALAFORS. På tisdags-
natten den 3 juni sköts 
Jerry Wiberg, 41, ihjäl 
av polisen.

Händelsen föranledde 
en förundersökning som 
nyligen avslutats.

Polismännen frias 
från all brottsmisstanke, 
då skjutningen har skett 
i nödvärn.

Chefsåklagare Lena Lithner 
har ansvarat för internutred-
ningen kring polismännen 
som natten till tisdag 3 juni 
tillsammans med flera andra 
patruller kallades till Alafors 
för misstänkt skottlossning. 
Här är här hennes beskriv-
ning av händelsen.

Polismännen kör upp 
mot Skyttelvägen och ser 
snart en man som slår med 
ett tillhygge mot porten på 
Ahlafors fabriker. De stannar 
bilen och går i riktning mot 
mannen som när han får syn 
på polisen vänder mot dem. 
Polismännen ser då att man-
nen har en yxa i handen och 
beordrar honom att släp-
pa den, vilket han inte gör. 
Samtidigt närmar sig ytter-
ligare en man polispatrullen. 
Han kommer snett bakifrån 
och svingar ett basebollträ 
framför sig. Patrullen backar 
för att hålla männen framför 
sig som fortsätter i riktning 

mot dem. Polisen upprepar 
att männen ska släppa sina 
tillhyggen och flera var-
ningsskott avlossas.

Mannen med yxa fortsät-
ter fram mot polismännen 
och av en filminspelning 
framgår att avståndet är 
kortare än 10 meter och att 
han håller en yxa i högra 
hand. En av poliserna skjter 
då skarpt och mannen träf-
fas i vänstra delen av buken. 
Obduktionsprotokollet visar 
att skotten dödade man-
nen. Dessutom framgår att 
mannen var drogpåverkad. 
Chefsåklagaren styrker sin 

utredning på att flera tom-
hylsor, yxa och basebollträ 
hittats på platsen. Hon skri-
ver vidare:

”Förundersökningen läggs 
ned eftersom det inte längre 
finns anledning att anta att 
brott förövats. De dödande skot-
ten har avlossats i nödvärn”.

Att utredningen har tagit 
tid har motiverats med en 
stor arbetsbelastning.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

– Förundersökningen klar och 
ingen misstanke om brott 

Faksimil Alekuriren vecka 24, 2014.

Fler svar inom kort

ALAFORS. Flera larm om 
skottlossning i Alafors 
medförde en stor polis-
insats natten till 3 juni 
i år.

En man anhölls och en 
sköts ihjäl av polis.

Samma natt storma-
des den skjutnes bostad, 
varför har polisen ännu 
inte berättat.

De dramatiska timmarna i 
Alafors i början av juni har 
efteråt bestått av två separata 
utredningar. Chefsåklaga-
re Lena Lithner har utrett 
omständigheterna runt po-
lismännens dödsskjutning av 
Jerry Wiberg, 41. (Läs arti-
keln ovan)

Den andra delen om var-
för polisen beordrats till 
platsen och vad som hände 
före samt efter att polisen 
tvingats öppna eld har kam-

maråklagare Åsa Askenbäck 
ansvarat för.

– Min förundersökning är 
inte klar ännu, men förvän-
tas bli det inom kort. Det 
är egentligen ingenting som 
har dragit ut på tiden, utan 
det är en tämligen normal 

handläggningstid. Alla tek-
niska protokoll ska vara jus-
terade inom ett par veckor 
och då kan jag berätta om 
vad polisinsatsen handlade 
om, säger Åsa Askenbäck.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

– Utredningen om den övergripande
polisinsatsen i Alafors snart klar

SAMVERKAN,  UTVECKLING, ANSVAR

www.framtidiale.se

FRAMÅT I SAMVERKAN
HELA ALE
Ale ska vara tryggt - närpolis i Ale.

Kommunhus i Bohus - ett starkt kort
ihop med kommunens största privata 

arbetsgivare.

Vård i Surte - inrym det i 
Konsums gamla lokaler!

Bort med hot om att lägga ner 
Skepplanda simhall – satsa och bygg ut.

Ta tillbaka området vid älven i Älvängen.
 Mörka krafter ska inte få husera där.

Stärk det drogförebyggande 
arbetet rejält.

Snart släpper kammaråklagare Åsa Askenbäck sin förundersökning 
om händelserna i Alafors natten 3 juni, då en man sköts och ett 
hus stormades av en stor polisstyrka.
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ALAFORS. En 41-årig 
alaforsbo sköts av polis 
till döds på Skyttelvä-
gen i Alafors.

Två män attackerade 
polisen som kallats till 
platsen efter larm från 
grannar om misstänkt 
skottlossning.

Polisen tvingades 
avlossa ett antal skott 
varav ett blev dödan-
de, men några detal-
jer kring händelsen 
vill myndigheten inte 
lämna.

Runt halv tolv på måndags-
kvällen i förra veckan larmade 
oroliga ortsbor om en miss-
tänkt skottlossning i centrala 
Alafors. Polisen hänvisades till 
Skyttelvägen och när polis-
männen klev ut ur bilen för att 
undersöka området attackeras 
de av den nu avlidne 41-åring-
en och dennes vän, en 40-årig 
man. Männen höll en yxa och 
ett baseballträ i händerna och 
polisen ska då ha avlossat fl era 
varningsskott. Gärningsmän-
nen avbröt inte attacken och 
polisen tvingades öppna så 
kallad verkanseld (skott i syfte 
att avvärja eller stoppa ett hot/
fara). 

Ett skott träffade 41-åring-

en så allvarligt att han trots 
polisens återupplivningsför-
sök avled på platsen.

– Jag såg hur polisen käm-
pade en halvtimme med att få 
liv i mannen, men efter fl era 
försök täckte de över kroppen 
med en fi lt. Då förstod jag att 
han var död. Det var väldigt 
dramatiskt, berättar ett vitt-
ne som kunde följa händelsen 
från nära håll.

Den andra mannen greps 
och i jakten på fl er möjliga 
gärningsmän i området bands 
han fast runt ett elskåp. Un-
der måndagsnatten deltog 
K-pistbeväpnad insatsstyr-
ka, hundpatrull och fl ertalet 
radiobilar cirkulerade också 
i Alafors. Polisens skottloss-
ning har som rutinen säger 
medfört en internutredning. 
Offrets bostad på Terrassvä-
gen i Alafors spärrades snabbt 
av för teknisk undersökning.

Frisläppt
Närboende berättar för tid-
ningens utsända att mannens 
förehavanden varit ”skumma” 
och att ingen riktigt har vetat 
hur han försörjt sig. Umgäng-
et har också känts obekvämt 
och en polisinsats var väntad.

40-åringen som greps i 
samband med attacken släpp-
tes på fri fot av Borås Tings-
rätt i fredags.

– Han är fortfarande miss-
tänkt för försök till grov miss-
handel och olaga hot, säger 

Hans Kinander på länskri-
minalpolisen i Borås och till-
lägger:

 – Vi utreder nu händelsen 
med den skjutne 41-åring-
en och attacken mot polis-
männen. Det är två separata 
uredningar.

Alekuriren rapporterade 
som första media om döds-
skjutningen i Alafors, natten 
till tisdag förra veckan. Då 
polisen inte bekräftade att 
någon dött tvingades redak-
tionen formulera om artikeln 
på nätet. På förmiddagen be-
kräftade dock polismyndig-
heten att de vittnesuppgifter 
som tidningen hänvisat till 

var korrekta. Mannen dog 
på platsen av de skador som 
skottlossningen medfört.

– Det som känns olyck-
ligt är att informationen inte 
fungerade som den skulle. Vi 
ville inte gå ut med att det var 
en dödsskjutning innan an-
höriga kontaktats, därför cir-
kulerade det en mängd olika 
mediauppgifter, säger pressta-
lesman Thomas Fuxborg.

Det råder fortfarande 
många oklarheter kring skott-
dramat i Alafors. På vilket sätt 
var polisen trängd att det enda 

sättet var att skjuta skarpt? 
Var skottet avsett att döda 
eller var träffbilden ett miss-
tag? Hur många skott träffade 
41-åringen? Vem eller vilka 
låg bakom den skottlossning 
som föregick larmet? Om det 
var samma personer som de 
som attackerade polisen bör 
väl ett skjutvapen ha beslag-
tagits?

– Av utredningstekniska 
skäl kan vi inte kommentera 
ärendet just nu, hälsar Carina 
Jeppsson, internutredare på 
polisen.

– Knapphändig information om polisens dödsskjutning i Alafors
Många oklarheter i skottdramat POLIS

RONDEN
POLISEN I ALE GER FÖLJANDE

RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Måndag 2 juni
Villainbrott
Villainbrott i Nol. Diverse 
gods tillgrips, bland annat 
smycken och en mobilte-
lefon.
Ännu ett bostadsinbrott i 
Nol. Tjuvarna lossar glasru-
tan till altandörren och tar 
sig in i fastigheten. Bilnyck-
lar och smycken tillgrips.

Tisdag 3 juni
Inbrott
Inbrott i Ledethallen, Alafors. 
Flera innedörrar bryts upp. 
Inget rapporteras stulet.

Torsdag 5 juni
Stal kontanter
Inbrott på en pizzeria i Surte. 
En ruta krossas. Kassalådan 
med kontanter tillgrips.

Fredag 6 juni
Försök till stöld
Försök till stöld och skade-
görelse i Nödinge båthamn. 
Någon lossar en båtmotor, 
men lämnar kvar den på 
bryggan. Bommen till båt-
hamnen forceras.

Lördag 7 juni
Man knivskuren
En man i 25-årsåldern hittas 
knivskuren på en MC-klubb 
i Nödinge. Mannen förs till 
sjukhus med ambulans. 
Förundersökning har inletts 
gällande försök till mord 
alternativt dråp. Ingen är än 
så länge gripen för dådet.

Söndag 8 juni
Inbrottsförsök
Försök till inbrott hos Plåt-
slagarna i Ale. Gärningsmän-
nen lyckas emellertid inte ta 
sig in i fastigheten.

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Här sköts 41-åringen till döds av polisen, men frågorna kring vad som föregick dödsskjutningen är 
många och obesvarade.

DETTA HAR HÄNT

Måndag 2 juni kl 23.30.
Oroliga alaforsbor larmar 
polisen efter att ha hört 
skottlossning. Polis anlän-
der Skyttelvägen strax efter 
midnatt. Två män attackerar 
två poliser på Skyttelvägen, 
utanför hyresfastigheten Sol-
gården. De är beväpnade med 
yxa och baseballträ. Polisen 
skjuter � era varningsskott 
för att lugna situationen 
utan resultat. Polisen skjuter 

då skarpt och en 41-årig 
man träffas så allvarligt att 
han dödsförklaras kl 01.20. 
Polisen har då vid upprepade 
tillfällen försökt återuppliva 
mannen. En 40-årig man 
grips, men släpps på fri fot av 
Borås Tingsrätt på fredagen.
Polisen startar två utredning-
ar, dels en internutredning 
kring dödsskjutningen dels en 
om attacken mot polisen.

ÖPPETTIDER MÅN-TOR 11-21, FRE 11-23, LÖR 12-23, SÖN 11-21

MR  JohanssonsRESTAURANG

HUSMANSKOST,
ASIATISKT & SUSHI

SUPERBUFFÉ MED
MONGOLISK BARBEQUE

168 KR/PERS ALLA DAGAR FR KL 16.30
KOCKEN TILLAGAR MATEN MEDAN DU SER PÅ!

TAKE AWAY 0303-74 62 08, HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

DAGENS LUNCH MÅN-FRE KL 11.00-15.00

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

Nu flyttar vi!
Från och med 1/7 2014 finns vi  

på Postvägen 4 i Älvängen 
(f.d. Apoteket) 

bredvid Axums Järn.

På grund av flytten stänger vi 
från och med 23/6-30/6.

Vi behåller vårt nuvarande 
telefonnummer 0303-74 99 41

Välkomna!
Jan, Anne, Ulla, Jasna, 

Gabrielle och Karin 

Älvängen Fysioterapi

 Postvägen 4, Älvängen, tel: 0303-74 99 41
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www.ale.se 
0303-33 00 00

På gång

Furulundsdagen 
27 maj kl 10.00–13.00. 10-årsjubileum för en dag i Hälsans 
tecken! Gratis inträde och kostnadsfria aktiviteter:

•	 Underhållning med Rolf Rohdén och Yngve Lundsten
•	 Femkamp och boule  
•	 Poängpromenad
•	 Blomsterlotteri och kaffeservering
•	 Konferencier Lotti Klug

Furulundsdagen är ett samarrangemang mellan SPF, PRO, Ale 
90 IK, Ale kontakt- och stöd, Rådet för Hälsa och Trygghet. 

Mötesplatser i Ale – 
möjligheter runt knuten
Inbjudan till vårens kreativa framtidsresor. Var med om att 
kartlägga och utveckla befintliga och nya mötesplatser i de olika 
orterna i Ale kommun! Hur behöver moderna mötesplatser 
fungera, var kan de ligga och till vilka kan de vända sig? För 
att inspirera, väcka idéer och samtal ordnar vi framtidsresor – 
från Surte till Hålanda. Vi besöker olika platser, ser olika slags 
lokaler och möter eldsjälar och organisationer. Följ med på 
framtidsresan – anmäl dig här! Här är upplägget:

Startmöte tiSdag 19 maj – i Nödinge Kulturrum kl 18.00
Ett öppet idémöte om moderna mötesplatser – hur, var, för 
vilka?... Vi hoppas på ett flöde av idéer och konkreta förslag 
som ligger till grund för våra framtidsresor!

Framtidsresor som täcker hela Ale: 
lördag 23 maj: i trakten av Älvängen och Skepplanda
Kl 11–15 – avresa från Nödinge Kulturrum kl 11.00

tiSdag kväll 26 maj: i  dalen mellan Surte och Nödinge
Kl 18–21 – avresa från Nödinge Kulturrum kl 18.00

lördag 30 maj: I trakten av Nol – Alafors – Starrkärr
Kl 11–15 – avresa från Nödinge Kulturrum kl 11.00

torSdag 4 juni : Avrundande möte i Nödinge Kulturrum  
kl 18.00 Vi samlar ihop erfarenheterna från rundturerna och 
idésamtalen – och blickar vidare mot framtiden.

Vill du vara med på framtidsresorna och mötena? 
Anmäl dig senast 15 maj– begränsat antal platser på resorna. 
Tala om vilka resor och möten du vill vara med på!
Lämna ditt namn, din ort, din organisation eller liknande, 
e–postadress och telefon! Skriv vad du vill delta i! Anmäl ditt 
intresse till reseledaren: Einar Hansson, samhällsplanerare, 
rundtursledare, Studio Styrsö AB. Tel 0706–478502. E–post 
einar.hansson@melica.se

maj

28
2015

kulturSkolanS  
vårkonSert
kl 19.00, Teatern i Ale kulturrum, 
Nödinge. Årets traditionella konsert 
med stipendieutdelning. Fri entré!

maj

20
2015

Fibermöte i 
alvhem
kl 18.30 Gläntevi.

maj

31
2015

SpelmanStämma
kl 13.00–16.00, Prästalund. Öppen  
scen med spelmän och 
folkmusikgrupper. Lotterier - 

Fikaförsäljning och korv  med bröd.   Fri entré!  
Hembygdsföreningen guidar i husen. Ta med egen 
tältstol! Arr: Ale kulturskola i samarbete med Starrkärr 
- Kilanda hembygdsförening. Varmt välkomna!

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

biblioteken Stängda  
onSdag 27 maj
Samtliga bibliotek i Ale är stängda onsdag 27 maj.
Ales meröppna bibliotek i Skepplanda och Surte 
fungerar som vanligt.

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

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

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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ÄLVÄNGEN. Intresset för 
Lärlingsgymnasiet i Ale 
växer.

Inför höstterminen 
är söktrycket större än 
någonsin.

150 elever kommer 
snart att samsas på 
den familjära skolan, 
där 80% av eleverna 
går rakt in i arbetslivet 
efter studenten.

Nationellt finns det en oro 
över det svaga intresset för 
yrkesprogram. Det gäller 
däremot inte Lärlingsgym-
nasiet i Ale. Söktrycket är 

mycket stort och skolan tar 
återigen in 55-60 elever i 
höst. Behovet av att kunna 
växa när de större årskul-
larna når gymnasieåldern är 
påtagligt. Aldrig tidigare har 
så många behöriga sökt till 
lärlingsgymnasiet.

– Våra fina resultat där 
75-80% av våra eleverna 
går rakt in i arbetslivet gör 
att många har upptäckt en 
snabb väg till jobb. Vi känner 
av ett växande intresse från 
kranskommunerna Lerum, 
Kungälv, Partille, Lilla Edet 
och även Göteborg. Det 
som bekymrar mig är trycket 
på våra nio platser med yr-

kesintroduktion som vänder 
sig till de som är obehöriga. 
Vad händer med de som inte 
kommer in? undrar rektor 
Malin Luukinen. 

Störst intresse för närva-
rande är programmet med 
inriktning fordon/transport, 
tätt följt av handel. Under 
det första året råder dock en 
ganska stor rörlighet mellan 
programmen.

– Även om det är tids-
krävande och belastar oss 
internt är det en trygghet 
att man som 16-åring vet att 
det går att välja om, menar 
Luukinen.

Sedan starten 2008 har 

antalet elever på Lärlings-
gymnasiet i Ale tredubblats. 
70% av dem är från Ale.

– Det känns väldigt bra att 
vi har lyckats få våra ungdo-
mar att stanna kvar i kom-
munen. Jag tror och hoppas 
att vår framgång grundas 
i vårt grundläggande kon-
cept som en mindre familjär 
skolenhet. Våra lärare enga-
gerar sig i varje enskild elev 
och vi släpper inte kontakten 
med dem när de är på sina 
praktikplatser, utan tvärtom, 
vi har en tät dialog med dem 
hela tiden, berättar Malin 
Luukinen som inser att pla-
nerna på större lokaliteter 

snart måste aktualiseras på 
allvar.

– Det går inte att komma 
ifrån. Taket är vid 150 elever 
och där är vi nu. Vi ska inte 

förivra oss, men vi måste 
självklart börja tänka mer 
konkret kring framtidens 
behov.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Lärlingsgymnasiet slår nya rekord

Malin Luukinen, nöjd rektor på Lärlingsgymnasiet i Ale. 

HÄLJERED. Johannes 
Jägrud och Tina Friis 
Hallberg har varit 
anställda på Ale Vikin-
gagård sedan starten 
2001.

Här berättar de om 
det omöjliga uppdraget 
att driva kommunens 
största turistmål med 
minimala resurser.

Oavsett beslut i 
nämnden denna vecka 
kommer de att lämna 
arbetsplatsen i juni på 
grund av arbetsmiljö-
skäl.

Den kommunala verksam-
heten i Ale Vikingagård 
kommer med stor sannolik-
het att avvecklas tämligen 
under juni månad. Det finns 
ingen annan utväg, eftersom 
personalenheten mer eller 
mindre förbjuder de två hel-
tidsanställda Johannes Jäg-
rud och Tina Friis Hallberg 
att jobba kvar.

– De är väldigt kritiska 
till vilka förutsättningar vi 
har tvingats jobba under. De 
senaste fyra åren har vi sak-
nat uppdrag av vår arbetsgi-
vare. Ingen har sagt vad vi 
ska göra, vilka uppgifter vi 
ska utföra och vad målet är. 
Ingen har brytt sig om var-
ken gården eller oss. Det har 
varit ett oansvarigt kapital-
missbruk. I efterhand borde 
de ha stängt gården redan 
2010. När de minimerade 
vår budget fanns det ändå 
ingen chans att driva någon 
offensiv verksamhet. Det har 
varit en bisarr arbetsplats att 
gå till, säger Johannes Jäg-
rud.

Verksamhetschef Michael 
Svensson bekräftar uppgif-
ten om att personalenheten 
har dömt ut arbetsplatsen.

– Det blev ett omöjligt 
uppdrag. Utan tillskott av 
resurser har verksamheten 
på Vikingagården varit 
omöjlig. Det har inte heller 
givits något tydligt uppdrag.

Problemen för vikin-

gagården uppstod vid den 
kommunala omorganisatio-
nen 2010. Vikingagården 
flyttades från Kommunsty-
relsen till Kultur- och fritids-
nämnden, men Isabell Kron 
(M) som tillträdde som 
ordförande 2011 fick inte 
med sig några extra pengar. 
Den skulle bara införlivas i 
nämndens verksamhet. Ett 
uppdrag som blev svårt och 
när nämnden tvingades spara 
drabbades även vikingagår-
den av en neddragning på en 
halv miljon. Det medförde 
att personalstyrkan minska-
des.

– Nedskärningen innebar 
samtidigt att vi inte heller 
kunde ställa samma krav 
på gården. Deras förutsätt-
ningar begränsades kraftigt 
och det var vi medvetna om. 
Därför anlitade vi tidigt en 
konsult som fick i uppdrag 
att utreda hur verksamheten  
kunde hitta en ny driftsform. 
Intresset från privata företa-
gare var svalt, särskilt med 
hänsyn till att alla utredning-
ar säger att det krävs inves-
teringar för att lyfta gården, 
säger Isabell Korn.

Dubbel olycka
Neddragningen som upp-
stod när Kultur- och fritids-
nämnden tog över ansvaret 
innebar dubbel olycka. Ar-
betsbelastningen ökade på 
den personal som fanns kvar 
och verksamheten fick då 
begränsas. Det medförde att 
intäkter om cirka 1,3 miljo-
ner kronor också försvann 
med tiden.

– Den besparing som skul-
le göras verkställdes aldrig. 
Vi har gått med underskott 
hela tiden. Upplägget med 
kapitalkostnader som har ätit 
upp hela budgeten gav oss 
aldrig chansen att driva går-
den framåt. Tidigare när vi 
låg under Kommunstyrelsen 
ökade vi besöksantalet med 
20% och nådde 2009 nära 10 
000 besökare. Då drev vi en 
verksamhet som också gav 
intäkter, vilket gjorde att vi 
hade några tusenlappar över 
när året var slut, berättar Jo-
hannes Jägrud.

Under tre år (2011-2013) 

kämpade vikingagården med 
företagsgillen på kvällar, 
skolbesök på dagarna och 
som turistmål under som-
marhalvåret.

Eget initiativ
– Det var vårt eget initiativ 
att trots begränsade resurser 
försöka driva vidare verk-
samheten. Något direkt upp-
drag om vad politiken för-
väntade sig att vi skulle göra 
efter budgetneddragningen 
kom aldrig. Det blev många 
övertidstimmar, som vi na-
turligtvis aldrig kommer att 
få ut. Vi slet som djur, men 
responsen från ledningen 
uteblev. Vi väntade hela ti-
den på ett besked om att de 
skulle stänga gården, dess-
värre har dialogen med oss 
aldrig varit prioriterad. Istäl-
let fick vi läsa i tidningen att 
nämnden nu planerade att 
”förbereda en avveckling”, 
säger Tina Friis Hallberg.

De är naturligtvis bittra 

och besvikna över hur sats-
ningen på Ale Vikingagård 
har hanterats. Det gillar inte 
att bilden som framställts är 
att gården skulle ha varit ett 
misslyckande.

– Då känner man inte till 
hela bilden. Först och främst 
var vikingagården ett arbets-
marknadsprojekt. Under 
åren 2001-2004 sysselsatte vi 
cirka 80 arbetslösa hantver-
kare. 80% av dem gick ut i 
arbete. Det var en succé och 
har besparat samhället stora 
summor, menar Johannes.

Tveksamma
De är båda tveksamma till 
hur en framtida driftsform 
skulle kunna se ut. Utan of-
fentliga bidrag blir det svårt 
att få ihop ekonomin.

– Kommunens inställning 
till en entreprenör blir helt 
avgörande. Det kommer ald-
rig gå att betala några högre 
hyresbelopp, utan Ale kom-
mun måste se verksamheten 

på vikingagården som en 
positiv marknadsföring. De 
måste vara oerhört generösa 
för att någon ska våga chan-
sa, men det är inte vem som 
helst som kan ta på sig upp-
draget. Det krävs en genuin 
kunskap i bygdens historia 
och ett stort engagemang, 
säger Johannes.

I fyra år har Jörgen och 
Tina försökt få klartecken 
centralt från sektor utbild-
ning om att göra det obli-
gatoriskt för kommunens 
fjärdeklassare att besöka 
gården. Det finns nu med i 
budgeten, men tyvärr hin-
ner gården stänga innan det 
verkställs.

Johannes Jägrud och Tina Friis Hallberg har jobbat på Ale Vikingagård sedan starten 2001. De senaste fem åren har varit tunga och 
ovissa. Formellt har det inte funnits något uttalat uppdrag och personalenheten har mer eller mindre förbjudit dem att jobba kvar. 
Arbetsmiljön är under all kritik. 

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

Beslutet tas på onsdag

De lämnar vikingagården
– Arbetsmiljön gör det omöjligt att jobba kvar

NÖDINGE. På onsdag 
klubbar Kultur- och fri-
tidsnämnden beslutet 
att avveckla vikinga-
gården i kommunal 
regi.

– Det finns inget 
annat förslag och så 
vitt jag vet är vi helt 
politiskt överens om 
detta, säger nämndens 
ordförande Stefan Hag-
man (S).
Vikingagårdens öde tas i två 

steg. Först vill nämnden ta 
beslut om att avveckla den 
kommunala delen av verk-
samheten, sen är de bered-
da att prata framtid.

– Det har dykt upp lite 
förfrågningar från både fö-
retag och föreningar. Vad 
det innebär konkret ska vi 
ta reda på i nästa steg. Vi-
kingagården är en tillgång 
och förhoppningsvis kan 
någon form av aktivitet 
fortsätta, men inte i kom-
munal drift, säger Hagman.



NUMMER 19         VECKA 21| 07

Det finns skäl för Christian 
Kjellberg att vara både stolt 
och positiv. Företaget som 
idag har sex anställda har tagit 
en stabil position i en hårt ni-
schad bransch. Inom rörmärk-
ning, en tejp som används 
runt trycksatta ledningar för 
att visa riktning och innehåll, 
finns bara en stor konkurrent 
i Sverige. Men Nordisk Rör-
märkning är ensamt om att 
lämna tio års garanti på sin 
märkning.

– Vårt specialframtagna 
laminat som vi har testat och 
fått godkänt hos Statens prov-
ningsanstalt är bäst på mark-
naden. Vår framgång bottnar 
i just kvalitet, men också i att 
kunna erbjuda snabba leve-
ranser. Tyvärr är det svårt att 
imponera på den sista punk-
ten, eftersom kunderna verkar 
tro att det är möjligt att be-
ställa idag och ha det på hyllan 
imorgon. Riktigt så snabbt går 
det inte. Ett par dagar behö-
ver vi, säger Christian med ett 
leende.

Svensk lag säger numera att 
alla trycksatta ledningar måste 
vara uppmärkta. Ett krav som 
ännu inte efterlevs fullt ut.

– Den dagen kontrollen av 
rörmärkning blir en priori-
terad fråga kommer vi få det 
riktigt hett om öronen. Våra 
största kunder är inom pro-
cess- och pappersindustrin 
och deras framtid vet vi inte 
så mycket om, men det är nog 

inte fel att vi samtidigt bred-
dar vår verksamhet. Våra sats-
ning på två UV-printers där vi 
dels kan printa direkt på mate-
rial som hårdplast, aluminium 
och rostfritt dels trycka deka-
ler i små som stora upplagor, 
har slagit väl ut. Materialet 
kan användas både inomhus 
och utomhus. Kvaliteten är 
sjukt bra, säger Christian.

Packtejp är en annan stor 
produkt som Nordisk Rör-
märkning saluför, avspärr-
ningsband en annan.

– Ja, vi har till och med 
fått trycka för polisen och sen 
gjorde vi den här för ett MC-
gäng, säger Christian och hål-
ler upp ett band med texten 
”Rån pågår”… Den gör vi inte 
längre, det var en begränsad 
upplaga. Marknaden var inte 
mogen.

Det är nära till skratt och 
det gäller att hänga med. 
Christian Kjellberg har däre-
mot full kontroll, trots att or-
deringången är rekordstor för 
tillfället.

Vad består utmaningen i 
framöver?

– Vi befinner oss i en ni-
schad bransch och därför är 
kompetensen begränsad. Det 
gäller att vara mån om den 
lilla arbetsplatsen och få alla 
att trivas.

Var hittar du din egen 
drivkraft?

– Från början har det 
handlat om att lägga en stabil 

grund för företaget att klara 
både med- och motgångar. 
Att inte få panik för att man 
eventuellt förlorar en stor-
kund eller för att marknaden 
går ner. Det känns som att vi 
är framme där nu och kan titta 
mer på att förbättra villkoren 
för varje enskild individ. Att 
göra arbetsmomenten lättare 
och bättre för alla parter, sä-
ger Christian.

Hur ser framtiden ut?
– Den styr vi själva över. 

Satsar vi hårdare på försälj-
ning ökar orderingången. 
Behovet av produkterna är 
stort, men vi måste hinna med 
också. Jag har ingen ambition 
att skapa ett företag med 20 
anställda, men några till hade 
varit kul. Vi testar just nu med 
en säljare i Spanien. Det blir 
kul att se vad det kan ge.

Du hinner också enga-
gera dig i bland annat Ale 
näringslivsråd, varför är det 
viktigt?

– Vi var många företagare 
som gnällde ett tag och när väl 
Ale kommun bjöd in till en di-
alog var det läge att hänga på. 
Det finns fortfarande mycket 
att förbättra och kommunen 
har en del att lära av närings-
livet, inte minst inom effekti-
vitet. Det blir ibland väldigt 
omständigt. Samtidigt har vi 
fått en bättre insikt i varför det 
emellanåt måste få ta lite tid.

 
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

FYRA RAKA
Tejp – Lim

Bil – Båt

Jul – Midsommar

Frukost – Kvällsmat

anställda. Rörmärkning till indu-
stri, pappersbruk, processindustri 
och VVS-grossister. Packtejp med 
egen logotype, avspärrningsband, 
skyltar och gravyr.
Fritid: Golf- och båtliv. ”Tackar 

Fast i tejp- och 
skyltbranschen

inte nej till en resa”.
Om att fylla 50: ”Överreklamerat, pla-
nerar istället en rejäl 49-årsfest”.
Favoritstad: ”Har varit i många av Eu-
ropas huvudstäder och både Lissabon 
och Prag har jag gillat skarpt”.

Ålder: 48
Familj: Vuxen dotter, två 
bröder.
Bor: Skepplanda
Gör: Driver Nordisk 
rörmärkning AB med sex 

FÖRETAGARE I FOKUS CLAES CHRISTIAN KJELLBERG

ÄLVÄNGEN. Claes W Kjellberg hade varit mycket nöjd idag. 
Företaget han grundade 1984 i Älvängen har förvaltats väl och sonen Christian är 

fast i tejp- och skyltbranschen.
– Det låter kanske inte så sexigt, men faktum är att märkbranschen har en stor 

utvecklingspotential. Vi inte bara följer den, vi är med och leder den, säger han 
bestämt.

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

Nya medlemsförmåner 
Vid årsstämman den 29 april 2015 bytte Ale  

El-förening ek. för. namn till Ale El ekonomisk 
Förening och i samband med det fastställdes  

även nya stadgar. 
De nya stadgarna innebär att alla som har elnätsavtal 

med Ale El kan bli medlemmar i föreningen*. Ett 
medlemskap berättigar till rösträtt och återbäring 
enligt stämmans beslut. Återbäringen baseras på 

varje enskild medlems inbetalda belopp för elnät och 
elhandel under det gånga året. 

Som medlem är det 
därmed ännu förmånligare 

att vara både elnät- och 
elhandelskund hos Ale El!

Kontakta oss om du vill bli medlem  
eller teckna ett riktigt bra elavtal! 

0303-332400,www.aleel.se

*Se fullständiga stadgar på www.aleel.se

V
at te n k raf t

100%

V
at te n k raf t

100%
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lansforsakringar.se

Tryggt och prisvärt larmpaket!
Du får vårt larmpaket, installerat och klart, för 1 995 kronor. 
Är du Guldkund betalar du bara 495 kronor för grundpaketet. 
I månadsavgiften på 299 kronor ingår dygnet runt-uppkoppling 
mot vår larmcentral och support under hela avtalstiden.

Ring oss på 020-20 79 00 eller gå in på LFlarmcentral.se

www.axelssonsfast.se

Henrik Kjellberg
Fastighetsmäklare/Kontorschef

Ale/Lilla Edet
0727-316 360

henrik@axelssonsfast.se

Gunnar Carlström
Fastighetsmäklare

Ale/Lilla Edet
0723-618 618

gunnar@axelssonsfast.se

Nybyggnation av bostadsrätter 
på Furuhöjd i centrala Älvängen.

Två ettor och fyra treor,  
med bästa utsiktsläge. 
Säljstart 1 juni. Inflyttning 1 december.  
Intresseanmälan till anna@keron.se

ÄLVÄNGEN. Ett nytt 
unikt värmesystem 
lanseras just nu.

Releasen sker i Äl-
vängen.

– Det är en bra plats 
att börja på där vi har 
en nära relation med 
kunderna, säger Fere-
don Irani på Ale Lam-
pan.

Behrouz Arasteh, entrepre-
nör och forskare, från Iran. 
Under tio år har han jobbat 
med att utveckla ett nytt vär-
mepumpsystem. Det unika är 
att systemet inte har någon 
utedel, utan bygger på att vär-
ma den luft som finns i huset.

– Nu är produktionen 
igång och jag har fått alla pa-

tent. Jag har väntat på den här 
dagen, säger Behrouz som är 
ny delägare i lampaffären, vars 
utbud nu ökar.

Under namnet GPT, global 
– power – technology, kom-
mer värmesystemet att lanse-
ras i hela Europa. Starten sker 
dock i Älvängen, där Behrouz 
är bosatt sedan två år. Hu-
vudargumentet är den enkla 
installationen och inte minst 
de låga driftskostnaderna. Be-
räkningar visar att värmekost-
naden för en vanlig villa kan 
sänkas med 90%.

– Det är en helt ny elek-
tronik som har tagit tio år att 
utveckla. Kretskorten gör vi 
i Italien, men min förhopp-
ning är att om allt går bra ska 
vi kunna ha en monterings-
anläggning här i Ale, säger 
Behrouz.

GPT-systemet finns i olika 
storlekar och former. Den går 
lätt att ansluta till vattenburna 
element, handdukstorkare i 
badrum eller golvvärmesys-
tem. Behrouz har testkört an-
läggningen i sin egen villa i två 
år. Resultatet har varit slående.

– I framtiden tänker vi er-
bjuda större system för ex-
empelvis kontor, sjukhus och 
fastigheter med flera lägen-
heter. Det går att koppla upp 
enheterna mot ventilationsan-
läggningar, berättar Behrouz 
som nu demonstrerar och säl-
jer sitt tekniska underverk hos 
Ale Lampan i Älvängen.

– Leveranstiden är en till 
två månader än så länge, men 
det kommer gå snabbare i 
framtiden.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Feredon Irani har gått ihop med Behrouz Arasteh, vilket medfört att butiken nu också saluför ett 
nytt unikt värmesystem. GPT, en luft-luft-värmepump med 90% lägre driftskostnader.

– Utlovar 90% lägre energiförbrukning
Unikt värmesystem lanseras i Älvängen

TACK!TACK
för era insatser under

Skepplandadagen 9 maj 2015

VÅRA
SAMARBETS- 
PARTNERS

VÅRA ARTISTER
SOM UPPTRÄDDE

Backlights, Tobbe Daun
The Jocals, Dance in line

Kulturskolan 
Och tack till alla utställare och besökare som 
kom och gjorde dagen till en fantastisk sådan.

Ä L V Ä N G E N

SKEPPLANDA HEMVÄRNS-
OCH KULTURFÖRENING 

Skepplanda
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n IFK Göteborg och Gö-
teborgs Energi arrangerar 
varje år fotbollsturneringen 
Energikicken för elever i 
årskurs 5 från Göteborg 
med omnejd.

Huvudsyftet med cupen 
är att skapa större kamrat-
skap och gemenskap. Det 
gäller såväl mellan alla i 
klassen som mellan skolorna 
samt att energikicken skall 
verka med allas lika värde 
som tema. 

194 lag deltog i cupen och 
ett av dem var från Ahlafors 
Fria Skola. Efter att ha vun-
nit sina tre matcher i grupp-
spelet (AFS – Bergums skola 
blå 4-1, AFS – Bläsebosko-
lan 11-2, AFS – Kärralund 
6-3) var de klara för guld-
slutspel som spelades den 8 
maj. Guldslutspelet startade 
med ett gruppspel och även i 
detta vann AFS sina matcher 
(AFS – Skulltorpsskolan 5B 
7-0, AFS – Ebba Petters-
son 4-0). Därefter väntade 
åttondelsfinal och där mötte 
AFS Kålltorpskolan. Match-
en slutade 4-0 och AFS var 
vidare till kvartsfinalen där 
de mötte Nygårdsskolan. 
Matchen slutade med förlust 
2-4. Alltid tråkigt att förlora 
men coacherna Erik Hen-
riksson och Pia Ekelund 
var enormt stolta över klas-
sens prestationer. Förutom 
klassen deltog två killar från 
klass 4 på skolan.  

Klassen har även möjlig-
het att vinna FAIR PLAY 
priset på 10 000 kr som 
delas ut till den klass som 

skött sig bäst både på och 
utanför plan. Vilken klass 
som vinner detta är ännu 
inte klart.

Energikicken 2015

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

Ahlafors Fria Skola gick till kvartsfinal i Energikicken.

ÄLVÄNGEN. På skär-
torsdagen bjöd ett antal 
handlare i Älvängen in 
till tjejkväll.

Drygt 100 personer 
anammade inbjudan.

Samtidigt arrange-
rades en tävling där 
Katarina Christensen 
hade lyckan att vinna 
förstapriset – en make 
over.

Det var Manufakturen, Sa-
long Jessie, Älvängens Skor, 
Colorama och Lena Fötter 
som hade gjort ett gemen-
samt Facebookevent. 

– Vi är jättenöjda med 
responsen, säger Yvonne 
Karlsson på Salong Jessie.

De aktuella butikerna 
och salongerna höll kvälls-
öppet på skärtorsdagen för 
de anmälda deltagarna. Det 

ordnades med en tipsprome-
nad. Bland de åtta som hade 
alla rätt kammade Katarina 
Christensen hem förstapri-
set. Juryn ansåg att Katarina 
hade den bästa motivering-
en till varför just hon skulle 
vinna.

I förra veckan erhöll Kata-
rina sitt pris – en make over. 
Det hela började med ett be-
sök på Salong Jessie.

– De har fått fria händer 
vad det gäller frisyren, för-

klarade Katarina.
Det fortsatte med air tan-

ning (brun utan sol), nagel- 
och fotvård. Dagen därpå 
fick hon välja ut skor och 
kläder.

– Verkligen jättekul och 
jag är oerhört tacksam för 
det engagemang som alla 
inblandade företagare visat. 
De här dagarna kommer jag 
aldrig att glömma.

JONAS ANDERSSON

– Katarina Christensen vann make over
Tjejkväll i Älvängen

Katarina Christensen redo för 
en make over.

Stylad och klar. Katarina Christensen var en glad vinnare.

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!

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

Vi hjälper dig med  
hela bankaffären! 

Kontakta oss förpersonligt  
möte, 0303-624 80.

FÖRENKLA OCH  
FÖRGYLL DIN VARDAG
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Flytta med Länsförsäkringar

Ale Torg 14, 449 31 Nödinge, 0303-23 56 50lansfast.se/ale

ADRESS GRUVÅSVÄGEN 38, VÅN 2/2 BOAREA CA 74.9 M²
3 ROK ACCEPTERAT PRIS 1 450 000 KR AVGIFT 4 367
KR/MÅN VISAS SÖ 24/5 & TI 26/5 RING OCH BOKA
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

BR 3 ROK - ÄLVÄNGEN
En fin och välhållen 3:a centralt belägen i ett omtyckt
område. Ytterläge och en bra planlösning med mycket
ljusinsläpp samt en härlig balkong i västerläge.

ADRESS NYPONGÅNGEN 13 BOAREA CA 156 M² / 7 ROK
TOMTAREA 329 M² ACCEPTERAT PRIS 2 950 000 KR
VISAS ON 20/5 & SÖ 24/5 RING OCH BOKA
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

FRILIGGANDE VILLA - NÖDINGE
Rymlig familjevilla om 156 kvm i populära Börsagården!
Omtyckt och barnvänligt område med närhet till samtliga av
Nödinges skolor. Utmärkt läge längst in på vägen.

ADRESS RYK TÄNGEVALLEN 370 BOAREA CA 157 M² /4
ROK TOMTAREA 3610 M² ACCEPTERAT PRIS 1 200 000 KR
VISAS ON 27/5 RING OCH BOKA MÄKLARE FREDRIK
HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

FRILIGGANDE VILLA - SKEPPLANDA
1½ -plansvilla om 157 kvm strax utanför Skepplanda C.
Lösvirkeshus byggt 1992 som idag är i behov av viss
renovering. På tomten finns även ett stort garage och en
liten ladugård i äldre skick.

PRIS 200 000 - 300 000 KR VISAS RING OCH BOKA
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

3 VILLATOMTER - SKEPPLANDA
Nu erbjuder vi 3 stycken tänkta villatomter för avstyckning
och byggnation i vackra Frövet. Lantligt läge men ändå bara
ca 5 min med bil till Skepplanda C.  Köparen får själv vara
med och påverka storlek och utformning på tomten. Tänkt
pris beroende på läge och storlek.

ADRESS SÖRGÅRDSVÄGEN 8, VÅN 1/5
BOAREA CA 32 M² / 1 ROK ACCEPTERAT PRIS 750 000 KR
AVGIFT 1 603 KR/MÅN VISAS SÖ 24/5 RING OCH BOKA
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

BR 1 ROK I GOTT SKICK - BOHUS
Vi kan nu erbjuda ytterligare en bostad i populärt område i
Bohus, helt nyrenoverad med nytt badrum, kök, nyslipat
golv och med ytskikt i moderna toner. Inglasad balkong.

Du är en äkta alebo eller hur?
– Det stämmer. Jag är född och 
uppväxt i Uspastorp, men har 
bott i Älvängen sedan 1968. Se-
dan har vi ett litet torp i Prässe-
bo, som vi gärna åker till.

Berätta om ditt yrkesverk-
samma liv?
– Det blev 40 år på Försäkrings-
kassan. Jag gick två år på Han-
delsskola i Nol och sedan utlys-
te Försäkringskassan en tjänst 
som jag sökte och fick. Det var 
suveränt, jag kunde cykla till 
jobbet varje dag. Jag upplevde 
mitt arbete som trivsamt och 
roligt. Jag trivs med att hjälpa 
folk och att ge service.

Ditt ideella engagemang, 
vad bottnar det i?

– Jag är social och tycker det 
är stimulerande att vara en del 
i föreningslivet. Det berikar 
vardagen att ge en hand där det 
behövs och du skapar ett trev-
ligt nätverk.

Vilka uppdrag har du?
– Jag är sekreterare i Starrkärrs 
Röda Korskrets som inkluderar 
Kupan där jag är involverad. Jag 
är med och sköter inköpen till 
de olika lotterier som vi anord-
nar i samband med marknader 
och så vidare. Jag är kassör i 
Starrkärr-Kilanda kyrkliga sy-
förening, medlem i Världens 
Barn-kommittén och även 
medlem i SPF Seniorerna Ale.

Om du fick göra en egen 
insamling, vart hade du 

skickat pengarna?
– Just nu vill jag säga Nepal. 
Det är förfärligt för alla de 
människor som drabbas.

Hur är alebornas vilja att 
hjälpa utsatta?
– Den är god tycker jag. I 
torsdags var jag med och sålde 
lotter på Kilanda Marknad för 
Röda Korsets räkning och då 
mötte vi väldigt många positiva 
kunder. Vi sålde slut våra lotter 
på några timmar. Sedan har vi 
Kupan i Älvängen dit många 
skänker saker. Alla bidrag gör 
nytta.

Är det något du skulle vilja 
förändra i samhället?
– Det skulle vara att vi i ännu 
större utsträckning skulle kun-
na stötta ungdomar som har det 
svårt.

Vad är sommar för dig?
– Det är sol och salta bad. Sve-
rige är ett fantastiskt land och vi 
åker sällan utomlands vid den 
tiden på året. Midsommar ska 
firas i Prästalund. Det gjorde 
jag som barn och numera till-
hör jag gänget som fixar med 
kaffe och annat. Prästalund är 
ett riktigt paradis!

Elsie – en
hjälpande hand

I 40 år servade hon kunder till Försäkringskassan.
Som pensionär fortsätter Elsie Svensson att vara en hjälpande hand.

Hon värnar de utsatta och hennes ideella engagemang är stort.

ELSIE SVENSSON

Ålder: 68.
Bor: Älvängen.
Familj: Gift, två söner, tre 
barnbarn.
Intressen: ”Jag prioriterar 
barnbarnen framför allt, det 
vet alla. Växter och trädgård 
blir det en del av vid den här 
årstiden”.

Äter helst: ”Husmanskost blir 
det mest. Svenska råvaror ska 
det vara”.
Resmål du gärna skulle 
vilja besöka: ”Toscana har vi 
pratat om”.
Vad kan du inte vara utan på 
frukostbordet: ”Juice, kaffe 
och det glutenfria brödet”.

VECKANS PROFIL



NUMMER 19         VECKA 21| 11

 

SE VÅRA KAMPANJER PÅ
SKANSKABYGGVAROR.SE

Gäller t.o.m. 27 maj 2015

FRAKTFRI 
HEMLEVERANS

Endast exp. avgift 195:- tillkommer

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

Köp ett uterum nu och vi ger digHALVA PRISET på grundbehandlad,kapad stomme!

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

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

Passa på att förbättra utsikten!
- Upp till 25% på fönster Energi

Passa på att förbättra utsikten!
- Upp till 25% på fönster Energi

Välkommen till vår NYA utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv

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

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

www.kungalvssolskydd.se

LÖRDAGS-

ÖPPET
KL 11-14
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RIDER R 214TC LIMITED EDITION
Enastående manöverförmåga, ergonomi och klipprestanda.  
Fullutrustad med extra stark motor och fyra lika stora hjul för maximalt grepp.  
Combi klippaggregat 94 cm • Briggs & Stratton Twin • 12 ,8 kW • 3100 v/min

29.995:-
Rek. cirkapris inkl. moms

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

JUBILEUMSPRIS!

Utrymme för Åf-LOGO

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

www.husqvarna.se

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

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

Kraftfull såg  
till kraftigt sänkt pris.

Nu endast 

4.995:-
Begränsat antal.

Julklappstips      

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

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

kombidunk  
295:-

(Ord. Ca-pris 495.- )

VErkTYgSbälTE 
1.095:-

(Ord. Ca-pris 1.495.- )

huSqVarna  
handSkar  
från 125:- SågSkYddSbYxor 

från 995:-

FilSET 
150:-

(Ord. Ca-pris 200.- )

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

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Onsdag 13 maj
Trafikolycka
Två personbilar kolliderar på 
E45 i höjd med Hotell Surte, 
vid sju-tiden på kvällen. 
Olyckan sker i södergående 
riktning och två filer stängs av.

Torsdag 14 maj
Inbrott
Inbrott på Älvängens Cykel. 
Anmälan uppger att han sett 
en man krossa en ruta till 
affären, lyft ur en cykel och 
trampat iväg i riktning mot 
stationen.

Inbrott i klubbhuset på 
Älvevi. Det är oklart om 
något tillgripits.

Två gärningsmän miss-
handlar en person, född 
1999 och hemmahörande i 
Älvängen. Händelsen utspe-
lar sig vid Vimmersjön i 
Nödinge.

Söndag 17 maj
Grovt rattfylleri
Trafikolycka på Skepplanda-
vägen vid 22-tiden. En av 
polisen känd gärningsman, 
en kvinna född 1983 och 
hemmahörande i Hålanda, 
misstänks för grovt rattfyl-
leri, grov vårdslöshet i trafik 
samt grov olovlig körning. 

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

Södra och Norra Klöversti-
gen med sina 723 bostäder 
utgör cirka en tredjedel av 

Alebyggens totala lägen-
hetsbestånd. Klöverdagen 
är något som Hyresgästför-

eningen arrangerat tidigare, 
men nu föregås de populä-
ra aktiviteterna, som bland 
annat poängpromenad och 
hoppborg, av information 
samt trygghetsvandring.

– Det passar utmärkt att 
slå ihop vandringen med 
Klöverdagen. Innan vi ger 
oss ut i bostadsområdet ska 
vi ha en informationsstund 

på Alebyggens kontor till 
vilka de boende är välkomna 
att anmäla sig, förklarar Lot-
ti Klug.

– Vi kommer att få besök 
från räddningstjänsten för 
att tala om säkerhet i trapp-
uppgångar med mera, drog-
förebyggare Thomas Berg-
gren närvarar och givetvis 
representanter från Alebyg-

gen. Eventuellt får vi även 
besök av polisen, säger Lotti.

Förhoppningen är att 
kunna skapa en bättre delak-
tighet i området.

– Vill man vara med och 
påverka sin boendemiljö är 
detta ett ypperligt tillfälle, 
säger Malin Isberg, områ-
desförvaltare på Alebyggen.

JONAS ANDERSSON

Trygghetsvandring på Klöverstigen

Utrustad med bland annat:
• Upp till 35 mm högre markfrigång • Körprofilsval inklusive
Offroadprofil • Lättmetallfälg 17" Valley • Climatronic, 2-zons
klimatanläggning • Sportstolar fram i tyg-/Alcantara • Instegslister 
i rostfritt med Alltrack-emblem • Adaptiv farthållare, ACC inklusive 
Front Assist och City Emergency Brake • Bluetooth handsfree
• Radio Composition Media

www.volkswagen.se

2.0 TDI 184 DSG 4MOTION. 
Pris från 289 000 kr.  

Nya Golf Alltrack.

Bränsleförbrukning blandad körning 5,0  l/100 km. CO2-utsläpp 132 g/km. Miljöklass Euro 6. Bilen på bilden är extrautrustad.

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 

lansforsakringar.selansforsakringar.se

Öppet när du behöver oss
Försäkringsbolag som också är bank, larm-
central och fastighetsmäklare är sällsynta. 
Men de finns. 

Våra försäkringsombud har tid för dig när du 
har tid – även på kvällar och helger. Efter 
kontorstid når du oss på 0521-27 30 00.

Kjell Nilsson,  073-029 42 56 
ombud Trollhättan

NÖDINGE. 100 års kom-
petens och erfarenhet.

Det är vad som för-
svinner från Ale bibli-
otek.

I sommar går biblio-
tekarierna Ingrid Hjort, 
Gun-Britt Bjerstaf och 
Viveca Pedersen i pen-
sion.

Ingrid Hjort har 39 anställ-
ningsår, Gun-Britt Bjerstaf 
34 och Viveca Pedersen 27. 
Tillsammans blir det 100 år. 
Lagom till semestern slutar 
de sina respektive anställ-
ningar i Ale kommun då 
pensionärslivet väntar.

– Man har arbetat här från 
stenåldern till rymdåldern 
brukar jag säga. Från början 
var det bara kortkataloger 
som gällde och några datorer 

fanns inte, berättar Ingrid 
Hjort.

Ingrid har hela tiden arbe-
tat i Nödinge medan Gun-
Britt och Viveca varit runt på 
en del av bibliotekets andra 
enheter och filialer.

– Den största förändring-
en var när vi öppnade vårt 
huvudbibliotek i samband 
med att Ale gymnasium in-
vigdes 1995. Då gjorde dato-
rerna sitt intåg fullt ut. Innan 
hade vi haft en enda dator, 
från vilken vi gjorde våra be-
ställningar. Jag minns att da-
torn var inlåst i ett kassaskåp, 
berättar Ingrid.

Ler åt minnen
De blivande pensionärerna 
ler åt minnen från en svun-
nen tid och konstaterar ock-
så hur utbudet förändrats 
genom åren. – Böcker, tidsskrifter och 

tidningar har alltid funnits 
till utlåning. Jag kommer 
ihåg när vi hade LP-skivor 
som folk kunde komma och 
lyssna på. Man fick sätta upp 
sig på en lista. Vi hade en 
skivspelare och tre hörlurar, 
förklarar Viveca Pedersen.

– När gymnasiet öppnade 
utvecklades tjänsten med in-
formationssökning på olika 
databaser. Det var en rolig 
tid. Jag arbetade som studie-
handledare inne i klassrum-
men, säger Gun-Britt.

Kärleken till litteraturen 
har de gemensamt och för-
klaringen varför de blivit 
kvar på samma arbetsplats i 
så många år är enkel.

– Vi som personalgrupp 
har haft väldigt roligt ihop, 
många goa skratt. Det har 
aldrig någonsin varit tråkigt 
att gå till jobbet. Att vara 

omgiven av en massa bra 
böcker och att få ge servi-
ce till låntagarna har alltid 
känts meningsfullt.

Känns det vemodigt att 
sluta?

– Både och faktiskt. Det 
finns något utanför bibli-
otekets väggar som ska bli 
intressant att upptäcka, säger 
damerna unisont.

Trion är övertygad om att 
biblioteket även i framtiden 
kommer att spela en vik-
tig roll i många människors 
liv, på samma sätt som varit 
fallet under den tid som de 
själva varit verksamma som 
bibliotekarier.

– Biblioteket utgör en 
mötesplats för människor 
i alla åldrar och så kommer 
det alltid att förbli. Littera-
tur kan man ta till sig på oli-
ka sätt, i bokform men också 
med hjälp av ljudböcker eller 

läsplattor.  Vi har många så 
kallade stammisar som be-
söker oss varje morgon för 
att läsa tidningen. En annan 
målgrupp är studenterna, sä-
ger Gun-Britt Bjerstaf.

Vad tänker ni läsa för 
bok i sommar?

G-B: – ”Hemåt över isen” 
av Gunilla Linn Persson.

IH: – ”Fiskarna har inga 
fötter” av Jon Kalman Ste-
fansson.

VP: – Hilary Mantels två 
böcker ”Wolf Hall” och ”För 
in de döda” om Henrik VIII.

På frågan hur den rutine-
rade trion ska ersättas svarar 
bibliotekschef Eva Bünger:

– I ett första skede kom-
mer vi att få flytta runt per-
sonal inom organisationen 
och sedan blir det till att re-
krytera ny arbetskraft.

JONAS ANDERSSON

– Tre bibliotekarier tackar för sig
100 år av kompetens försvinner

Triss i bibliotekarier som går i pension lagom till semestern. Från vänster Gun-Britt Bjerstaf, Ingrid 
Hjort och Viveca Pedersen.

NÖDINGE. Brotts- och säkerhetshandläggare Lotti 
Klug har fått ett utökat uppdrag.

Under årets ska fyra trygghetsvandringar ge-
nomföras mot tidigare en per år.

Lördagen den 30 maj sker ett samarbete mellan 
Ale kommun, Alebyggen och Hyresgästföreningen.



Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...

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

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

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

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

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

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

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

Försäljning & service
Nyckeltillverkning

0303-74 86 11

AUKTORISERD 
MAN-VERKSTAD

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

PERSONBILAR • LASTBILAR • SLÄPVAGNAR • TRAILERS

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

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

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

Titta gärna in i vår välsorterade VVS-butik

Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leveranser

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

Bilverkstad

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

Nödinge Rödjansväg 2, Tel. 0303-350 990

Öppet Lördag 9.00-15.00, Söndag 11.00-15.00

SKEPPLANDA

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

Nödinge Rödjansväg 2, Tel. 0303-350 990

Öppet Lördag 9.00-15.00, Söndag 11.00-15.00

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

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

2:a på besiktningen?
Vi reparerar och ombesiktigar

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
Niclas 0303-74 66 57

Efterkontroll 
bilprovning 2:or

5598/01
ISO/IEC 17020 (B)

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leveranser

Vi harBildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

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

www.mecaalvangen.se

Bygg & Interiör Ale AB
0706-561327

www.biaab.se

- Vi hjälper dig med lösvirkeshus
och monteringshus.

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

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

VOLVO NÄRSERVICE ALE

Allt inom byggnAds-
plåtslAgeri!

Vi hjälper dig även med rotavdraget

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

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

snickeri - måleri - murning

Ring 0705-522377
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KILANDA. När vårsolen 
tittade fram tvekade 
inte marknadsbesökar-
na.

Det myllrade av folk 
på Kilanda marknad 
med öppen gård.

Enda bekymret var 
som vanligt att hitta en 
ledig yta att parkera 
bilen på.

Traditionens makt är stark, 
inte minst gäller det Kilanda 
marknad, som arrangerades 
av Guntorps SMU, Kilanda 
byalag, Kilanda kyrka, LRF 
och Ryds IF för 26:e gång-
en. Björn Sundelid invig-
ningstalade och förklarade 
marknaden för öppnad efter 
gudstjänsten. Marknadsstån-
den med bakverk, lotterier, 
hantverk, varmkorv och inte 
minst kaffe med våfflor var 
välbesökta under hela dagen. 
Kilanda marknad har blivit 
ett folkkärt evenemang för 

hela familjen och framför 
allt mötet med djuren är en 
stor händelse för barnen. 
Det fanns också en del nya 
inslag att ta del av, däribland 

olivodlarna Clary och Ro-
land Sollerhed som startade 
sin egen odling våren 2009 i 
södra Frankrike. Nu kan de 
äntligen presentera resulta-

tet och sålde delikatessklas-
sad olivolja.

Vädret var på arrangörens 
sida och som vanligt blev den 
största utmaningen för besö-

karna att finna en lämplig 
parkering. Som vanligt lös-
te det sig för de flesta. Det 
gäller bara att vara kreativ i 
sinnet…

Joel Karlsson, Guntorps SMU, 
bakade tunnbröd.

Sandra Tenorio, 6 år, fick en 
efterlängtad ridtur.

Mirabell Kobeierowska, 11 år, och Katarina Lundgren, 12, fick 
prova på att vaska guld hos Sven Svensson.

Clary och Roland Sollerhed sålde oliver och olivolja från sin egen olivgård i Frankrike.Musik är ett givet tema på marknaden, här bjöds det även på 
spontandans.

Gospel.komp höll en minikonsert utanför Kilanda kyrka.

Björn Sundelid invigningstala-
de som så många gånger förr.

Julian Malmqvist, 2 år, fick 
prova traktorn med pappa An-
dreas.

Fika i det gröna för familjen Tomas och Agnetha Her-
desköld med dottern Emilia, 5 år, från Älvängen. 

Farmor Lisbeth Dahlgren med barnbarnen Elias 1,5 år, Ebba, 9, och Jonna, 7.

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

Kilanda marknad för 26:e gången

T-SHIRTS
FRÅN 4990

PIKÉ
FRÅN 99:- 199:-

JEANSSHORTS

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

Veckans lunchmeny hittar du 
alltid på www.kladkallaren.se

LUNCHÖPPETTIDER
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 PRISERVÅRENS HERRMODEVÅRENS HERRMODEVÅRENS HERRMODE



Surte, Tel 031-336 15 80 www.handelsbanken.se/surte

Vi går igenom hur den minskade 
avdragsrätten påverkar dig och ditt 
sparande, hur du undviker dubbel-
beskattning och vilka sparalternativ 
du kan välja mellan.

PRATA PENSION MED OSS

Välkommen att boka möte!
Tel. 031-336 15 80

surte@handelsbanken.se

Välkomna till oss på 
Swedbank i Surte

Göteborgsvägen 99, Surte  Tel 031-739 74 20

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

Välkommen 
in så berättar 
vi mer!  

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

Välkommen 
in så berättar 
vi mer!  

Premiär för nya

Sven Blomma i Surte

Hjärtligt välkommna önskar
Angela & Tina

Öppet mån–fre 10–18, lör 10–15
Sven Blomma, Göteborgsvägen  
64, 445 57 Surte, 031-98 15 36

Sven Blomma
i Surte

Nu i ny regi, och det firar vi med att erbjuda:  

Långstjälkade rosor  
för endast 10:- styck

erbjudandet gäller till och med 17/8.

Göteborgsvägen 64, Surte • 031-98 15 36

20%
 på alla lyktor

Gäller t o m 24/5Glöm inte  
Mors Dag  

den 31/5

SURTE

ÖppETTidER
Mån– fre kl 08.00–21.00  
Lör–sön kl 09.00–21.00

NygRäddadE  
WiENERbRÖd

pizzakiT

NygRilladE  
kyckliNgklUbboR

15:-
3 fÖR

20:-
2 fÖR

gRillad 

i bUTik!

gRäddaT

i bUTik!

15:-
ord. pris 24.95:-

Pizzakit med färdig pizzadeg och  
fyllig tomatsås. Tillsätt ditt eget val  

av fyllning och grädda i ugnen i 
cirka 15 minuter.

Priserna gäller t o m 24/5 2015

Göteborgsvägen 99•Surte•031-98 15 17

À LA CARTE,  
LUNCH OCH PUB
Mån-tor 11-21, fre 11-24,  

lör 13-24, sön 13-21 

ÅRETS NYFÖRETAGARE I ALE 2015!

Din Honda återförsäljare i Göteborg sedan 1983

Göteborgsvägen 98, Surte  ●  Telefon 031- 98 30 10
Måndag-Fredag 9-18, Lördag 11-15.  

www.magnussonsbil.se

FÅ 10.000 KRONOR TILL
SOMMARENS UTFLYKTER!

Motor CR-V: 1.6 i-DTEC 120 hk / 1.6 i-DTEC 160 hk / 2.0 i-VTEC 155 hk. Bränsleförbrukning blandad körning: 4,4-7,7 l/100 km. Koldioxidutsläpp: 115-179 g/km. Miljöklass Euro 6. Motor Civic: 1.6 i-DTEC, 120 hk / 1.4 i-VTEC, 100 hk / 1.8 i-VTEC 142 hk. 
Bränsleförbrukning blandad körning: 3,6-6,4 l/100 km. Koldioxidvärde: 94-150 g/km. Miljöklass: Euro 6. Motor Jazz: 1.4 i-VTEC, 99 hk / 1.2 i-VTEC, 90 hk / 1.3 i-VTEC/IMA, 88/14 hk. Bränsleförbrukning blandad körning: 4,5-5,6 l/100 km. Koldioxidvärde: 
104-129 g/km. Miljöklass: Euro 5. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Metallic tillkommer. Erbjudandena gäller den 1/5-30/6 2015. Lokala avvikelser kan förekomma. *Vid köp av en ny Honda, årsmodell 2015, sätts 10.000 kr in på ditt Hondakort. 
Nytecknande av Hondakort kan genomföras hos din återförsäljare. Erbjudandet gäller ej juridisk person och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter. **Avtalstid 36 mån, 55% restvärde, 20% kontant. Ränta 3,95%, effektiv ränta 4,56-4,84%. 
Finansiering genom Honda Finans. ***Enligt en undersökning publicerad av What Car? 16/4 2015. Läs mer på honda.se.

Köp en ny Honda och få ett Hondakort 
laddat med semesterpengar!*

CR-V
Vår dynamiska SUV finns
även med helt ny Diesel-
motor på 1,6 liter och 
160 hk. 
9-stegad automat som tillval.
CR-V 2.0 Elegance 2WD MT
Pris från c:a 
2.259:-/mån**
Pris från c:a 245.900:-

Civic 5D
Civic har en ny design som
signalerar körglädje! 
Extra mycket glädje får du 
med nya Civic Sport!

Civic 1.4 Comfort MT
Pris från c:a 
1.595:-/mån**
Pris från c:a 173.600:-

Jazz
Den stora lilla bilen med många
praktiska funktioner. 
Nyligen utsedd till den mest 
tillförlitliga bilmodellen.

Jazz Comfort Plus MT
Pris från c:a 
1.490:-/mån**
Pris från c:a 161.900:-
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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

21 maj Torsdag
18:00  NSK F03/04 möter Stenungsunds IF hemma
22 maj Fredag
19:00 NSK P02 möter Älvängens IK hemma
19:00 NSK A-lag möter Finlandia-Pallo AIF borta
23 maj Lördag
11:00 NSK P04 möter FT14 hemma
12:00 NSK P04 möter Kode IF hemma
12:30 NSK P01 möter Kode IF borta
24 maj Söndag
10:00 NSK F05/06 möter Skepplanda BTK borta
10:00 NSK P06 sammandrag i Aleserien hemma
11:00 NSK P03 möter Vallens IF borta
11:30 NSK P05 möter Kode IF borta
14:15 NSK B-lag möter Bjurslätts IF borta
16:00 NSK P05 möter Kareby IS borta
16:00 NSK F03/04 Ahlafors IF hemma
17:00 NSK F03/04 möter Ytterby IS hemma
17:00 NSK F05/06 möter Hermansby IF borta

NÖDINGE– SÅ KLART
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FOTBOLL
Division 1 norra Götaland damer
Skepplanda – Töreboda 9-2 (4-2)
Mål SBTK: Sandra Augustsson 6, Lotta Hil-
lebjer, Andrea Lindgren, Sandra Alvenby. 
Matchens kurrar: Sandra Augustsson 3, 
Andrea Lindgren 2, Sandra Alvenby 1.

IK Gauthiod 5   9 12
Skövde KIK 5   7 12  
IFK Skogshall 5   7 12
Skepplanda BTK 5   4 9
Holmalunds IF 5   6 7
IK Rössö 5   1 7
Mossens BK 5   3 6
Stenungsunds IF 5  -3 6
Mariestads BoIS 5  -6 6
Sils IF 5  -8 4
Rävåsens IK 5  -6 3
Töreboda IK 5  -14 1

Division 2 Västergötland S, dam
Kindaholm – Lödöse/Nygård 1-2 (0-2)
Mål LNIK: Anna Axén, Tilda Magnusson 
Tell.

Division 3 Göteborg damer
Kode IF – AIF/ÄIK 1-7
Mål AIF/ÄIK: Lina Karlsson 2, Linnea 
Rautio, Tesa Enyck, Mikaela Andersson, 
Josefin Wiklund, Moa Samuelsson. 
Matchens kurrar: Elin Rautio 3, Tesa 
Enyck 2, Lina Karlsson 1. 

Division 4 Göteborg damer
Romelanda UF – AIF/ÄIK 2-2
Mål AIF/ÄIK: Linnea Rautio, Catrine 
Aronsson. Matchens kurrar: Linn 
Bergstedt 3, Therese Madsen 2, Catrine 
Aronsson 1.

Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Skoftebyn 2-4 (2-0)
Mål: Peter Antonsson, Tobias Bratt. 
Matchens kurrar: Peter Antonsson 3, 
Tobias Bratt 2, Jonathan Lindström 1. 

Skoftebyns IF 5   5 10
IK Virgo 5   3 10  
Vänersborgs IF 5   4 9
Kungsbacka IF 5   2 9
Älvsborgs FF 5   3 8
IFK Fjärås 5   2 7
Västra Frölunda 5  -1 7
IFK Åmål 5  -2 7
Mellerud 5   0 6
Dalen/Krokslätt 5  -5 6
Vallens IF 5  -5 4
Ahlafors IF 5  -6 1

Division 4 Västergötland norra
Gällstad – Skepplanda BTK 2-0 (2-0)
Matchens kurrar SBTK: Simon Liljeblad 3, 
Oscar Frii 2, Tobias Ottosson 1. 

Gerdskens BK 5   8 15
Ulricehamns IFK 5   12 12  
Fristads GoIF 5   6 10
Kinna IF 6   4 10
Alingsås IF 5   0 10
Skene 5   0 8
Byttorp 5   2 6
Skepplanda BTK 5  -1 5
Dardania 5  10 4
Annelunds IF 5  -7 3
Gällstads FK 6  -9 3
IFK Örby 5  -5 2

Division 5 A Göteborg
Nol IK – IK Zenith 1-2 (1-2)
Mål NIK: Simon Enyck. Matchens kurrar: 
Anders Isaksson 3, Jonny Stenström 2, 
Simon Enyck 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
Älvängens IK – Fotö GoIF 15-1 (7-1)
Mål ÄIK: Niklas Pålsheden 5, Niklas 
Ahlbom 3, Oscar Gärdéus 2, Rasmus 
Eriksson 2,  Samuel Ingvarsson, Tim 
Webster, Jesper Knaving. Matchens kur-
rar: Niklas Ahlbom 3, Niklas Pålsheden 2, 
Markus Ahlbom 1.

Lödöse/Nygård IK – BK Spark 12-0 (1-0)
Mål LNIK: Alexander Jönsson 3, 
Rasmus Ydal 2, Felix Johansson 2, Emil 
Andersson, Christian Andersson, Eric 
Svensson Linde, Mattias Fkih Mabrouk, 
Margus Jigfelt.

Nödinge SK – Bosna 3-4
Mål NSK: Aldin Circic, Ibush Rama, Alen 
Grozdanic. Matchens kurrar: Oden Cardell 
3, Dayvid Alkhoury 2, Aldin Cicic 1.

Division 7 A Göteborg
Surte IS – FC Astro 4-2
Mål SIS: Jonathan Pusterli 4.
Kommentar: Surte IS har fått en 
smakstart på årets seriespel. Efter fem 
omgångar är laget fortfarande obsegrat. 
Tillsammans med Sveakurd FC har de två 
topplagen redan sex poängs försprång till 
närmaste utmanare.

GÄLLSTAD. Skepplanda 
började piggt i borta-
matchen mot Gällstad, 
men tappade konceptet 
när hemmalaget tryckte 
in en hörna efter åtta 
minuter.

Av okänd anledning 
gick SBTK inte att känna 
igen.

Gällstad vann helt 
rättvist och det var 
märkbart tyst i det 
gulsvarta lägret efter 
matchen.

– Ja, det fanns inget att säga. 
Vi har inget att skylla på för-
utom vår egen prestation. Vi 

är inte tillräckligt heta och 
skapar egentligen inte en enda 
målchans på 90 minuter, kon-
staterade Skepplandas huvud-
tränare, Jonas Andersson.

Känslan inför bortamat-
chen var annars bra och det 
var också gästerna som in-
ledde piggast, men ett billigt 
hörnmål gav Gällstad energi. 
När de dessutom fick 2-0 ef-
ter 36 minuter växte hemma-
laget.

– De var klart hetare än oss 
under den resterande delen 
av matchen. Vi vann nästan 
inga andrabollar och då vin-
ner man heller inga matcher, 
menar Andersson. 

Skepplanda är klart påver-
kat av det faktum att mittback-
en Alexander Andersson 
troligtvis har spelat färdigt 

för i år. Skadan i ljumsken är 
allvarlig och kräver operation. 
I hans ställe bildade Tobi-
as Ottosson och Oscar Frii 
nytt mittlås.

– Det är ett av alternativen, 
problemet är att vi tappar Ot-
tos egenskaper på mittfältet. 
Vi får fundera på vad som är 
bäst för helheten, säger An-
dersson.

I torsdagens kamp var det 
bara målvakten Simon Lil-
jeblad som kom undan med 
ett godkänt betyg från lagle-
dningen.

Det blir till att utvärde-
ra, analysera och repa mod 
snabbt. Redan på onsdag är 
det dags igen. Tabelljumbon 
IFK Örby gästar då Forsval-
len.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Simon Liljeblad, Skepplandas burväktare, var ensam om att leva 
upp till förväntningarna i förlustmatchen mot Gällstad.

Div 4 Västergötland norra
Gällstad – Skepplanda BTK 2-0 (2-0)

FOTBOLL

A
R

K
IV

B
IL

D
: A

LL
A

N
 K

A
R

LS
SO

N

Bakslag för SBTK

SBTK:s damer bjöd på propaganda
SKEPPLANDA. Ales 
bästa fotboll spelas på 
Forsvallen – och det är 
Skepplandas damer som 
bjuder på den.

Hetast av dem alla är 
Sandra Augustsson.

När Töreboda bese-
grades gjorde hon sex 
av nio mål, var inblan-
dad i två av de tre andra 
och hade dessutom två 
skott i målramen.

Skepplandas damer bjöd på 
stor fotbollspropaganda när 
laget tog sin tredje seger i di-
vision ett. Lagkapten Lotta 
Hillebjer visade vägen genom 
att förvalta en straffspark efter 
att Sandra Augustsson blivit 
fälld, sedan svarade SBTK:s 
rappe anfallare för ett äkta 
hattrick och hemmalaget 
kunde gå till halvtidsvila med 
4-2. Efter paus var det bara ett 
lag på plan. Skepplanda gjor-

de imponerande 5-0 på sina 
gäster under den sista halvan. 
Det var kortpassningsspel när 
det är som vackrast, klackar, 
skarvar och smarta lösningar. 
Skepplanda trillade boll och 
verkade helt oberörda av att 
de yttre förutsättningarna var 
regn och en svårspelad plan. 
Töreboda hade svårt att hänga 
med och blev stressade av 
SBTK:s aggressivitet. Sedan 
hade de heller ingen som kun-
de bevaka Sandra Augustsson 
som hade ett kraftigt övertag 
på hela backlinjen.

Pigg i benen
– Jag kände mig pigg i benen 
idag. Det är så oerhört roligt 
att spela när alla är taggade. 
Vi gör en kanonmatch, säger 
matchens lirare.

Sex mål, är det rekord?
– Ja, jag tror bara jag har 

gjort fem en gång förut. Men 
idag var det enkla mål. Fyra 
krävde bara att jag satte till 
foten, säger Sandra ödmjukt.

Har Skepplandas damlag 
varit bättre?

– Jag vet inte, men med 
tanke på att vi har tre nyck-
elspelare på frånvarolistan så 
presterar vi riktigt bra, svarar 
Sandra.

Tränare Stig Persson log 
med hela ansiktet när han tit-

tade på resultattavlan, 9-2.
– Jag vet inte hur Törebo-

da står sig i serien, men det 
känns som om de kommer att 
få problem. Tjejerna gör en 
helgjuten laginsats, men jag 
hävdar att vi kan ännu bättre, 

men visst är det kul och bra 
för självförtroendet att göra 
många mål.

IFK Skoghall, serietvåan, 
väntar på bortaplan nästa lör-
dag. Se upp!

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Div 1 norra Götaland damer
Skepplanda – Töreboda 9-2 (4-2)

FOTBOLL

Sophie Högrell gjorde en 
av sina bästa matcher i den 
gulsvarta tröjan.

Sandra Augustsson var på ett strålande humör och oroade ständigt.

Skepplanda hade anledning att fira mål nio gånger…
Andea Lindgren jobbade stenhårt och assisterade Sandra Au-
gustsson till två av målen.

ÄLVÄNGEN. Älvängens 
IK har satt en ny stan-
dard.

Två äkta hattrick per 
match.

I onsdags kväll bese-
grades Fotö på Älvevi 
med hela 15-1.

Det hade inte ens gått en 

vecka sedan ÄIK körde över 
Lundby IF med hela 10-0 
innan Fotö bjöds in till en 
ny målfest. Precis som senast 
inledde Niklas Ahlbom med 
ett hattrick i första halvlek, 
innan Niklas Pålsheden tog 
över showen i andra halvlek 
och gjorde hela fem mål – på 
20 minuter. 

ÄIK:s segersiffror stanna-
de vid imponerande 15-1.

– Kan vi hålla det här 

snittet så kan det bli riktigt 
kul i höst. Starkt att killarna 
fortsatte ösa på även i andra 
halvlek. Alla har lyft sig och 
vi har hittat flytet, säger Pe-
ter ”Erra” Eriksson som 
fick rycka in som mittback i 
paus.

Det innebar samtidigt att 
Niklas Pålsheden flyttades 
upp i banan – och hur det 
slutade vet ni redan.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

ÄIK:s nya standard – två hattrick per match!

Div 6 D Göteborg
Älvängen – Fotö 15-1 (6-1)

FOTBOLL
Niklas Pålshe-
den svarade 
för hela fem 
mål i andra 
halvlek, varav 
tre i följd.
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GÖTEBORG. I helgen spela-
des Europas största basket-
turnering – Göteborgs Bas-
ketfestival. Sex Aletjejer var 
representerade i laget West 
som är en sammanslagning 
av tjejer från Ale Basket och 
Angered United.

Tjejerna gjorde en grymt 
bra turnering och laget väx-
te från match till match. 
De gick ut som vinnare ur 
gruppspelet och tog sedan 
hem guldet. De förblev obe-
segrade i turneringen. Aldrig 
tidigare har ett lag från Ale 
vunnit Göteborgs Basket-

festival. En otrolig bragd av 
dessa 16-åriga tjejer. I F16 
deltog totalt 17 lag och i hela 
turneringen upp mot 450 lag 
från nio länder i åldrarna 11-
20 år.

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

Aj-ont!
Smärtbehandling

rygg • nacke • höFt • arm • mm

FöretAgsBesök
maSSage • akupunktur • FySioterapi

FOTB LL
SOMMARLOVS

Barn födda 02 – 08
Kostnad: 600 kr

15 – 18 JUNI KL 9-13

Anmälan senast 3 juni till louiseolofsson@hotmail.com. 

Ange namn, ålder, klädstorlek, allergier/specialkost, om 

barnet ska hämtas vid skolan, får barnet vara med på 

bilder på sociala medier, förälders namn, tel, mejl, övrigt. 

Betalning sker senast 7 juni till bankgiro 5437-5142.

Med AIF och Zcooly

Från vänster: Sara Liljeblad, Louise Svensson, Emily Diaz, Xhenise-
ra Hallulli, Julia Blom, Ebba Olsson och Marielle Melander. Nedan 
från vänster: Linda Karlsson, Ranu Anwar och Emma Olsson.

Basketflickor från Ale 
erövrar Europa

Av de som vandaliserade och 
förstörde port och inredning 

på vårt lager på Tvinnerigränd 
4 i Älvängen någon gång  
under helgen som gick. 

Kraftfull belöning utlovas.  
På samma sätt som vid tidigare 
liknande tillfällen och som alltid 

givit resultatet att förövarnas 
namn har kommit fram.  

Absolut sekretess liksom tidigare 
utlovas. 

Mitt i Ale Group AB 
Tel 0735-89 09 10

EFTERLYSNING

Söndagens SM-tävling ge-
nomfördes i perfekt trailvä-
der, det vill säga torrt i luften 

och med blött underlag. En 
hel del publik hade tagit sig 
till banan i Surte och förar-
na såg ut att trivas med upp-
märksamheten.

Mångas blickar riktades 
naturligtvis mot den rege-
rande mästaren Eddie Karls-
son, som nu är tillbaka på 

hojen efter rehabilitering. 
Det var under påskhelgen 
som olyckan var framme. 
Eddie kraschade med an-
siktet i en sten och skadade 
sig svårt. En särskild ansikts-
mask har nu tagits fram som 
skydd för ansiktet när han 
tränar och tävlar.

Eddie Karlsson, som vann 
EM så sent som 2013, visa-
de gryende form och knep 
förstaplatsen före Emil Gyl-
lenhammar, MHF-Ung-
dom Partille, och med 

Marcus Eliasson, BMK 
Uddevalla, på tredje plats. 
Av hemmaförarna var det 
Anton Lorensson som visa-
de bäst takter och placerade 
sig som fyra. David Lundin 
blev sexa och Daniel An-
dreasson sjua.

I damernas motsvarighet 
slutade Ale TK:s Linnéa 
Björkdahl på silverplats ef-
ter segrande Sofie Sören-
sen, Rebild Trialsport.

JONAS ANDERSSON

Trialeliten på plats i Surte

Ale TK:s Anton Lorensson var 
bäst bland hemmaförarna och 
slutade fyra.

David Lundin, Ale TK, blev 
sexa totalt.

Linnéa Björkdahl slutade tvåa 
i damklassen.
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Den regerande mästaren Eddie Karlsson, Kungsbacka TK, var tillbaka på trialcykeln efter sin svåra ansiktsskada. Eddie imponerade 
och vann söndagens SM-deltävling i Surte.

FOTBOLL I ALE

Ons 20 maj kl 19.00
Forsvallen
Skepplanda – Örby

Lör 23 maj kl 13.00
Sjövallen
AIF/ÄIK dam – Kållered

SURTE. Han kom, han sågs, han segrade.
Eddie Karlsson är tillbaka efter sin svåra ansikts-

skada.
Kungsbackasonen visade klass och vann sönda-

gens SM-deltävling i Surte.
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Tungt värre för Ahlafors
– Uppförsbacken  brantare efter ny förlust och nya bekymmer
ALAFORS. Ahlafors tap-
pade sin fina 2-0-led-
ning i halvlek till en 
svidande 2-4-förlust 
hemma mot Skoftebyn.

En olycka kommer 
sällan ensam.

I matchens sista sek-
under fick mittbacken 
Tobias Bratt rött kort, 
vilket gör att lagets tre 
ordinarie försvarsresar 
nu är borta.

Fem matcher utan seger. 
Ahlafors IF:s säsongsin-
ledning är minst sagt mar-
drömslik och uppförsbacken 
ser inte ut att plana ut än. 
Listan med otillgängliga 
spelare växer. Sedan tidiga-
re är mittbackarna Henrik 
Andersson och Markus 
Hedberg borta, därför blir 
Tobias Bratts röda kort i 
onsdagens olycksmatch extra 
kännbart. Shkar Nawzad 
som tidigare spelat på po-
sitionen återfinns också på 
skadelistan. Inför lördagens 
bortamatch mot IFK Åmål 
krävs med andra ord super-
rehab.

Annars inledde Ahlafors 
IF matchen mot topplaget 
från Trollhättan mycket för-
troendegivande. Hemma-
laget förvaltade de chanser 
som gavs och tog genom 
nämnde Bratt ledningen ef-
ter hörna i den åttonde mi-
nuten. Fem minuter senare 
friställdes Peter Antonsson 

efter fint förarbete av Jesper 
Johannesson. 2-0 i halv-
lek kändes som att AIF fått 
retroaktiv utdelning efter 
tidigare matchers målsum-
pande.

AIF:s huvudtränare, Mi-
chel Berndtsson-Gon-
zales, som dagen till ära 
tvingades se matchen från 
läktarplats, då han synade 
det röda kortet i förra om-
gången, var orolig för den 
första kvarten i andra halv-
lek. Det hade han skäl att 
vara. Skoftebyn växlade tem-
po och hemmalaget verkade 
sitta kvar i omklädningsrum-
met, åtminstone var huvud 
och ben kvar där. Ahlafors 
hängde inte med. På åtta mi-
nuter kvitterade Skoftebyn.

– Så får det inte gå till. Vi 
var inte med. Det är så sjukt 
onödigt. Vi går bort oss och 
plötsligt är matchen vidöp-
pen igen, säger Johan El-
ving som fick vikariera som 
coach på bänken.

Det skulle bli ännu värre. 
Regissören ville ge hemma-
laget ytterligare en läxa. I 
90:e minuten ställer Skofte-
byn om i högt tempo. Det 
gulsvarta hemmaförsvaret 
stod på hälarna, Andreas 
Skånberg gör en benpa-
rad men returen hamnar 
hos gästerna. 2-3-målet var 
grymt, särskilt efter att AIF 
haft flera klara målchanser. 
Mittbacken Tobias Bratt an-
såg dessutom att målet före-
gicks av en solklar offside. I 
ett frustrerat ögonblick tog 
han upp saken med domaren 
som var av annan uppfatt-

ning. Det blev ett nytt gult 
kort att addera till ett han 
redan fått i första halvlek. 
Utvisningen var inget att 
säga om. 

Ahlafors, som krigade bra 
hela matchen, flyttade upp 
allt i en desperat kvitterings-
jakt. Skoftenbyns Mahmoud 
Abed-Al-Mouti snodde åt 
sig bollen vid mittplan och 
kontrade på egen hand in 
slutresultatet.

– Blytungt! Det här är en 
mardrömsstart på säsongen. 

Vi har allt emot oss och får 
inget gratis. Det finns en risk 
att det sätter sig i huvudet 
när till exempel Moha (Ra-
zek) inte får göra mål. Vi blir 
lite omständiga när vi ska av-
sluta. Vi gör återigen mycket 
bra, men det där sista saknas, 
suckade en fundersam Johan 
Elving.

Mittfältaren Edwin Pear-
sons återkomst blir nu allt 
mer angelägen, men kraven 
på honom måste också vara 
rimliga. Edwin har inte spe-

lat tävlingsfotboll på ett och 
ett halvt år.

Positivt är att Peter An-
tonsson givit anfallsspelet 
en bättre tyngd och hans 
förmåga att suga åt sig bol-
larna på bröstet och huvudet 
imponerar. Jonathan Lind-
ström, som haft en problem 
med en bakterie och tappat 
fem kilo, gjorde stor nytta 
med sina distinkta passning-
ar. Det är fortfarande spelet 
på den sista tredjedelen som 
inte är tillräckligt vasst.

Mot IFK Åmål gäller dock 
att först och främst hitta ett 
nytt mittlås framför Andreas 
Skånberg.

Skoftebyn ska inte skäm-
mas för poängen. Deras sis-
ta halvlek innehåller många 
goda ingredienser och fram-
för allt betydligt piggare 
ben. Det avgjorde till sist 
matchen.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

NOL. Det blev 24 raka 
seriematcher utan 
förlust.

På onsdagskvällen 
bröt IK Zenith Nols fina 
svit.

– Inget varar för evigt, 
konstaterar en samlad 
Peter Karlsson.

Noltränaren gjorde ingen 
stor sak av att laget inkasse-
rade sin första förlust sedan 
april förra året. Han hade 
tidigt varnat för att just IK 
Zenith skulle bli en svår nöt 
att knäcka. Så blev det ock-
så. Gästerna tog ledningen 
med 2-0 efter 38 minuter, 
men Simon Enycks kvitte-
ring strax före pausvilan gav 
hemmalaget energi.

– Vi skapade egentligen 
tillräckligt med chanser för 
att kvittera, men om vi haft 
marginalerna på vår sida ti-
digare i år så var det stolpe 

ut ikväll, summerar Peter 
Karlsson.

Han tyckte ändå att hans 
adepter föll med hedern i 
behåll.

– Zenith är bra. De är sto-
ra, starka och tuffa, men vi 
ger dem en rejäl match. Det 
är inget att säga om, bara att 
ta nya tag.

Återigen var det central-
linjen i Nol som imponera-
de, där mittbacken Anders 
Isaksson tillhörde planens 
stora giganter liksom mitt-
fältaren Jonny Stenström.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Nols fina svit bruten

Division 5 A Göteborg
Nol IK – IK Zenith 1-2 (1-2)

FOTBOLL
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– Förlorade mot Zenith

Ales bäste mittback finns i Nol 
och heter Anders Isaksson.

Nols enda målskytt för kvällen 
blev Simon Enyck.

Div 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Skoftebyn 2-4 (2-0)

FOTBOLL

Kung i luften. Peter Antonsson stångades framgångsrikt i luftrummet.
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LÖDÖSE. Bokdagen har 
firats till och från på 
Tingbergsskolan.

Förra torsdagen var 
det dags igen.

De tre bäst utklädda 
bokkaraktärerna prisa-
des.

Under en dag stod litteratur 
i fokus på Tingbergsskolans 
mellanstadium. Det arrange-
rades quiz, någon klass läste 
Sherlock Holmes böcker i se-
rieformat och så vidare.

– Den här dagen syftar till 
att inspirera eleverna till läs-
ning. Det har skett på lite olika 
sätt, förklarar Mi Ekestig, lä-
rare i årskurs 5.

Eleverna hade uppmanats 
att klä ut sig till valfri bok-
karaktär. De allra flesta hade 
anammat budskapet och många 

välkända figurer syntes i korri-
doren.

– Imponerande, konstatera-
de lärare Christian Palmqvist 

som dagen till ära hade Pippis 
utstyrsel.

Tre elever förärades ett pre-
sentkort på Akademibokhan-

deln. Tilda Nilsson klass 6B 
fick tredjepriset för sin liknelse 
av Hermione, Nora Johans-
son klass 4A belade andraplat-

sen som Findus och förstapriset 
gick till Tilda Anzén klass 5B 
för karaktären Mary Poppins.

JONAS ANDERSSON

Tre bokkaraktärer som prisades på Tingbergsskolan. Från vän-
ster Tilda Anzén som Mary Poppins, Nora Johansson som 
Findus och Tilda Nilsson som Hermione.

Bokdagen firades på Tingbergsskolan

LÖDÖSE. Innebandy fast 
utomhus.

Tyvärr i strilande 
regn.

Landbandyturnering-
en på Tingbergsskolan 
håller emellertid måttet 
i alla väder.

Landbandyturneringen är en 
årligen återkommande tra-
dition på Tingbergsskolan. 
Elever i årskurs 4-6 inbjuds 
att delta.

– I år inföll arrangemang-
et på Fritidshemmens dag, 
men det var en ren slump, 
säger ansvarig lärare Carina 
Karlander.

I år hade hon god hjälp av 
eleverna i årskurs 6 när det 
gällde att sätta ihop spelpro-
grammet, få upp sargen och 
inte minst med domarskapet.

– De har gjort ett fantas-
tiskt jobb, betonar Carina.

Tyvärr var inte väder-
leken på arrangörens sida. 
Det regnade mest hela tiden, 

men spelare och publik höll 
ändå humöret uppe.

– Det var ingen som kla-
gade och någon tanke på att 
ställa in fanns inte, säger Ca-
rina.

Matcherna spelades 1x13 
minuter med mixade lag 
från de olika klasserna. När 
serien hade räknats samman 
visade det sig att det blir 6B 
som möter 5B i finalen tors-
dagen den 21 maj. 

JONAS ANDERSSON

Skepplanda Hembygdsför-
ening anordnade Gökotta 
vid Björns kvarn i Skepp-
landa klockan sju på Kristi 
himmelfärdsdag. Skepplanda 
Hembygdsförening äger 
kvarnen och tackar Bernt 
Johansson som har ansva-
rat för att en ny gångstig 
till kvarnen har kommit 
till stånd. Stigen invigdes 
med en högtidlig ceremoni 
och bandet klipptes av Leif 
Olofsson.

Kvarnen är en skvaltkvarn 
som har rötter i 1600-talet, 
fungerar fortfarande och 
ligger kvar på sin ursprung-
liga plats. Tjugotvå personer 
hade tagit sig till kvarnen i 
Boaredal denna tidiga mor-
gon för att lyssna till göken, 
forsens brus och spelemän 
med fiol och nyckelharpor. 
Vid kvarnen råder alltid en 
trolsk stämning, men denna 
morgon var magisk. Vackert 
väder, doften från kaffe som 
hälldes upp ur termosarna, 
fåglarna som kvittrade och 

bruset från forsen blandade 
sig med besökarnas förnöjda 
småprat. Till och med göken 
hade vaknat och ropade i 
skogen.

Gökottan har blivit en 
tradition och har pågått 
i många år. En stor eloge 
till spelemännen, Sten och 
Ingegerd Olsson samt Lena 

Rydén, som trots morgonky-
lan troget bär med sina 
instrument och spelar varje 
år. Detta är en upplevelse 
som varmt rekommenderas 
till alla naturälskare, den 
tidiga timmen till trots, eller 
kanske just därför. Varmt 
välkomna nästa år! 

Siv Grahn

BOHUS. Lördagen den 23 
maj arrangeras den världs-
omfattande smidesdagen 
Blacksmith day, i Sverige 
kallad för Alla smeders dag. 
Martti Risku bjuder in till 
öppet hus i sin smedja i Bo-
hus.

– Detta är en happening 
som alltid infaller den fjär-
de lördagen i maj, förklarar 

Martti Risku.
Besökarna till MR Konst 

& Smide får möjlighet att 
prova på smide. Inbjudna 
gästsmeder kommer att ar-
beta inför publik och visa 
bronsgjutning på gammalt 
vis.

– Det visas en utställning, 
det blir verktygsloppis och 
mycket annat. Fikasugna 

bjuds på kaffe och kaka, sä-
ger Martti Risku.

Samma dag arrangeras 
också Trädgårdsmarknad på 
Glasbruksmuseet i Surte. 
Växter, hantverk och träd-
gårdsprylar finns till försälj-
ning. Arrangör är Bruksong-
ar och Odlaklubben Väst.

JONAS ANDERSSON
Martti Risku bjuder in till öppet hus i sin smedja lördagen den 
23 maj.

Alla smedars dag i Bohus

Blött firande på 
Älvängenskolan

Det fanns många vattensprutan-
de figurer att skydda sig mot.

Samarbetsövningarna avlöste 
varandra. Roligt tyckte både 
elever och personal.

Barnen på Älvängenskolan 
försöker undvika närkontakt 
med Bulten.

ÄLVÄNGEN. Regnet stod 
som spön i backen – till 
allas förtjusning!

Blötan uppskattades 
snarare av elever och 
lärare.

Samarbetsövningarna 
flöt bra.

I onsdags firades Fritidshem-
mens dag runtom i Sverige. 
På Älvängenskolan finns en 
mångårig tradition att göra 
något extra av just denna 
dag.

– Tidigare hade vi en 
medeltidsinspirerad dag, 
men sedan några år tillbaka 
har vi ett upplägg som ba-
serar sig på SVT:s program 
Labyrint, berättar fritidspe-
dagog Josefine Enemar.

Fritidshemmens dag pla-
neras av fritidspedagogerna, 
men all personal finns med 
och hjälper till vid de olika 
stationerna. I år var det fyra 
till antalet. Det handlade 
bland annat om att samla 
livspuckar och klara sig från 
att bli slajmade. Taurus, 
Phyton, Krampus och Bul-
ten gjorde sig påminda och 
det var med skräckblandad 
förtjusning som eleverna för-
sökte undvika dessa varelser.

– Vi hade förberett barnen 
på att de skulle ha omby-
te med sig. Att det regnade 
gjorde det bara ännu roliga-
re, säger Josefine.

220 elever i årskurs F-2 
deltog i övningarna och 
skratten var många.

– Synd bara att dagen tog 
slut så fort. Hur som helst 
blev det ett väldigt lyckat 
arrangemang, konstaterade 
Josefine Enemar.

JONAS ANDERSSON

En tät och jämn gruppspelsmatch mellan 4A och 6B.

Klasskamraterna gjorde sitt yttersta för att heja på de sina. 6B 
hade en röststark hejarklack som bar fram laget till final.

Turnering som håller i alla väder

Lärare Christian Palmqvist hade klätt ut sig till Pippi 
Långstrump när Bokdagen firades på Tingbergsskolan. Här ses 
Christian med sin kollega Mi Ekestig.

Gökotta vid Björns kvarn 

Det var inte bara göken som hördes på Kristi himmelfärdsdags 
morgon. Lena Rydén, Sten Olsson och Ingegerd Olsson bjöd på 
stämningsfull musik.
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ÄLVÄNGEN. Boka tid i 
almanackan redan nu 
och beställ biljetter. 

Den populära, otroligt 
skicklige gitarrvirtuo-
sen Johan Frendberg 
gästar Repslagarmuseet 
torsdagen den 28 maj.

Arrangören utlovar 
en musikupplevelse av 
sällan skådat slag när 
Johan bland annat tol-
kar Cornelis Vreeswijk 
och Paul Simon.

Att Johan Frendbergs har 
en makalöst stark, men ändå 
en så behagliga stämma är 
ingen överdrift. Dessutom 
hanterar han gitarren på ett 
fullkomligt enastående sätt. 
Förra gången han tillsam-
mans med sin far gästade 
Repslagarmuseet var det helt 
fullsatt och applåderna ville 
aldrig ta slut. Avslutning-
en med Johans tolkning av 

”Stad i ljus” var helt magni-
fik.

Sin musikaliska utbild-
ning har Johan främst fått 
via Musikhögskolan. Hans 
personliga röst, musikalitet, 

charmiga framtoning gör att 
går hem hos publiken.

Johan tolkar på sitt högst 
personliga sätt Evert Taube 
och Cornelis Vreeswijk, El-
vis Presley och Paul Simon. 

Med sin ”gura” kan han 
framkalla toner man sällan 
hört förut.

Johan Frendberg är upp-
vuxen i Trollhättan. Som 
15-åring började han spela 
gitarr och ganska snart hal-
kade in på visans vägar. Johan 
har studerat på Visskolan i 
Kungälv och på Ljungski-
le Folkhögskola samt på 
Musikhögskolan i Göte-
borg.  1996 fick han Gösta 
Taubes Minnesfonds stipen-
dium för sina tolkningar av 
Evert Taubes visor.

Johan är en mycket upp-
skattad sångare, både av 
publik och kritiker. Han 
driver en egen musikstudio 
och arbetar som lärare och 
trubadur. På sin fritid åker 
han runt och spelar, ibland 
ensam, ibland med sin far 
Lars-Eric Frendberg, men 
också i andra konstellationer.

Välkommen till en musi-
kalisk kväll på Teatervinden!

Johan Frendberg uppträder på Repslagarmuseet, Teatervinden, 
torsdagen den 28 maj.

– Johan Frendberg  tolkar Taube och Cornelis
Musikcafé på Teatervinden

ÄLVÄNGEN. Redan hös-
ten 2014 fick vi en liten 
försmak av vad Konst-
närsalliansen hade att 
erbjuda, nu är det dags 
igen.

Repslagarmuseets 
sommarutställning går i 
mångfaldens tecken.

Medlemmar i Konst-
närsalliansen (KFA) 
visar varierande uttryck 
i form av bildkonst, 
skulptur, konsthantverk 
med mera.

Begreppet mångfald inne-
bär i detta sammanhang den 
mosaik av olika bakgrunder, 
religioner, etniska tillhörig-
heter, åldrar, kön, sexuella 
läggningar, funktionshinder, 
värderingar, och andra åt-
skillnader som finns repre-
senterade inom och runt en 
organisation/myndighet.

I Konstnärsalliansen finns 
en stor bredd av olika konst-
närsgrupper, målare teck-
nare, grafiker skulptörer, 
textilare, glaskonstnärer och 
konsthantverkare, så utställ-
ningen kommer att bjuda på 
en mångfald i dubbel bemär-
kelse.

Avsikten med utställning-
en är bland annat att stimu-
lera betraktarens känslor och 
fantasi, engagera till kon-
struktivt tänkande genom 
utställningen av bildkonst 
och skulptur med mera.

De konstnärer som kom-
mer att delta i utställning-
en är bland andra Marja 
Koskiniemi, Tony Roos, 
Martti Risku, Nicklas Fän-
nick, Lena Gustafsson, 
Margareta Bertling, Die-
ter Koch, Birgitta Norr-
gren och Jan Andersson.

Utställningen invigs den 
24 maj och pågår till och 
med den 16 augusti.

Som vanligt inleds den på 
måndag med stavgång på 
Dammekärr. Ett tjugotal 
medlemmar deltog på kvällen 
i ost- och vinprovning. Led-
are var “Ost-Daniel” som har 
sin verksamhet i Saluhallen i 
Göteborg. Man provade ett 
tiotal ostar.

På tisdag var det månads-
träff i Starrkärrs bygdegård. 
Lokalombuden i Kilan-
da-Ölanda och Starrkärr stod 
för värdskapet. Den dagle-
diga delen av spelmanslaget 
“Kafferast” stod för under-
hållningen. De utstrålar en 
enorm spelglädje och kunde 
säkert ha spelat hur länge 
som helst. Pensionärer är 
dock ett stressat släkte. 

Styrelsen sammanträdde 
på onsdagen. SPF Seniorerna 
Ale har 717 medlemmar. 

Många syns dock aldrig i 
verksamheten. Vi försöker att 
bredda vårt program och få 
fler att ställa upp som funk-
tionärer. En enkät har gett 
tips om hur vi skall förbättra 
oss.

Fredagsvandringarna lock-
ar alltid många deltagare. Ett 
trettiotal gick i Guddehjelm i 
solsken och skir grönska. En 
fjolårskalv stördes inte av vår 
närvaro. Denna vecka går vi 
Lärjeåns dalgång.

Träffarna på Backavik har 
våravslutning den 26 maj. 
Jan-Peter Eldh tar upp 
aktuella problem i trafiken. 
Hur kör man i rondeller? Se 
upp för cyklister med mera. 
Sven Pettersson rapporterar 
om nytt i politiken. Anmäl 
gärna i förväg.

Lennart Mattsson

Sommarutställning 
på Repslagarmuseet

Konstnären Marja Koskiniemi bidrar med alster till årets som-
marutställning på Repslagarmuseet i Älvängen.

KONSTNÄRSALLIANSEN

Konstnärsalliansen (KFA) bild-
ades 2002 och har en nordisk 
bas. Syftet är att bl.a. verka 
som ett nätverk av olika fören-
ingar där KFA utgör en allians 
för att stärka konstnärers vill-
kor i samhället, samt framlägga 
olika förslag till regering och 
riksdag för att förbättra och 
förnya arbetsmarknaden för 
bild och formkonstnärer. KFA 

verkar för att reformera det 
statliga konstnärsstödet och 
istället för stipendier vill de in-
föra en generell inkomstbase-
rad ersättning kallat, Generellt 
konstnärstillägg . De vill arbeta 
för att statliga konstnärsbi-
drag samt inkomstgarantier i 
större utsträckning nyttjas till 
särskilda målinriktade projekt 
till konstnärer.

En vecka med SPF Seniorerna Ale

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:



Joakim Östlings och Åsa 
Ericsons svar på min 
insändare är en enda lång 

efterhandskonstruktion. 
De menar att Skolverkets 

långa handläggningstider 
ligger bakom beslutet att utse 
obehöriga lärare till förstelä-
rare. Men faktum är att två av 
dem som utsågs till förstelära-
re inte ens hade skickat in sina 
ansökningar om legitimation 
när de fick sina tjänster. En av 
dem hade, som jag nämnde 
senast, inte ens en lärarexa-
men, vilket är ett krav för att 
få ansöka om legitimation. 

Östling/Ericson kan väl 
rimligtvis inte begära att 
Skolverket ska behandla 
ansökningar som ännu inte är 
inskickade?

Skolverkets mål med infö-
randet av lärarlegitimationer 
och förstelärare är att öka kva-
litén i skolan, höja statusen på 

yrket och tydliggöra lärarnas 
behörighet. 

När Östling/Ericson väljer 
att totalt bortse från de grund-
läggande kraven är det ett slag 
i ansiktet på alla kommunens 
lärare som har prioriterat att 
slutföra sin utbildning och sett 
till att skaffa sin lärarlegiti-
mation.

Varför angavs lärarlegitima-
tionen som ett krav i annon-
serna om förstelärartjänsterna 
om det i realiteten bara hand-
lade om vilka lärare Östling/
Ericson tycker bäst om? 

Förstelärarna är en reform 
som ska lyfta skolan – man ska 
inte bli förstelärare för att man 
håller på rätt lag, är kompis 
med chefen, har rätt kön 
eller på grund av andra vaga 
meriter. En förstelärare ska ha 
lärarlegitimation. Punkt.

Om ”några av kommunens 
bästa lärare”, som Östling/

Ericson uttrycker det, ska 
bli förstelärare trots att de är 
obehöriga får man naturligtvis 
vänta med att tillsätta deras 
tjänster tills de är behöriga 
– ingen seriös arbetsgivare 
anställer en chaufför utan 
körkort oavsett hur bra denne 
är på att köra bil. 

Östling/Ericson tycker att 
ovanstående resonemang är fel 
- vilket kostar förvaltningens 
hårt ansträngda ekonomi ett 
par hundra tusen kronor.

Det är givetvis rätt att satsa 
på skickliga lärare. Men det är 
dumt att använda kommunala 
pengar när det finns statliga. 
De kommunala pengarna hade 
kunnat satsas på kommunens 
många duktiga legitimerade 
lärare som inte har blivit ut-
sedda till förstelärare. Istället 
får de vara med och sponsra de 
obehöriga förstelärarna.

Orolig förälder och skattebetalare 

Repliker om förstelärare: 
”Man ska inte bli förstelärare för 
att man är kompis med chefen”

Hur låter detta: 
Det stämmer att Lands-
tingen i VG-regionen 

har valt att anställa några läkare 
som ännu inte är färdigutbil-
dade eller fått sin legitimation. 
Att några av landstingets bästa 
läkare inte skulle ges möjlighet 
att vara en del av torax-kirurg-
teamet på grund av det ansåg vi 
vara fel…

Eller detta: Det stämmer 
att SAS har valt att anställa 

några piloter som ännu inte är 
färdigutbildade eller har fått 
sitt flygcertifikat. Att några av 
landets bästa piloter inte skulle 
ges möjlighet att vara företagets 
förstepiloter på grund av det 
ansåg vi vara fel…

Eller varför inte detta: Det 
stämmer att Ale kommun valt 
att anställa några icke färdigut-
bildade elektriker utan behörig-
het. Att några av kommunens 
bästa elektriker inte skulle ges 

möjlighet att sköta elinstallatio-
nerna i kommunens lokaler och 
skolor på grund av det ansåg vi 
vara fel…

Läraryrket i Ale kommun 
kommer nog aldrig anses vara 
viktigt så länge nuvarande 
ledning leder skolutvecklings-
skutan - rakt ner i avgrunden.

Förälder, glad att skolgång över 
kommungränserna är möjlig

Skolverket har inga 
problem att utfärda 
legitimationer. Men ef-

tersom det finns många läro-
säten vars olika utbildningar 
kan leda till en lärarexamen 
tar legitimeringen natur-
ligtvis tid. Skolverket måste 
ju säkerställa utbildningens 
kvalitet i varje enskilt fall, 
det är själva idén med en 
lärarlegitimation.

Legitimationer har 
utfärdats sedan 2011 och ett 
av Skolverkets krav är att en 
förstelärare ska ha arbetat 
som lärare i minst fyra år. 
Alla lärare har alltså haft flera 
år på sig att söka och få sin 
legitimation.

Joakim Östling och Åsa 
Ericson menar att några 
av kommunens bästa lärare 

har getts möjlighet att bli 
förstelärare trots avsaknad 
av examen och legitimation. 
Hur är det möjligt att vara 
någon av kommunens bästa 
lärare utan legitimation eller 
examen? Om man inte ens har 
en lärarexamen, vem har då 
tillsett att man har erforderliga 
kunskaper i de ämnen man ska 
undervisa i?

Kort sagt, på vilka grunder 
har bedömningen ”bäst i klas-
sen” gjorts? Vilka parametrar 
har man tagit med? Och enligt 
vilka nationella riktlinjer har 
dessa personer bedömts? Är 
det Joakim och Åsa själva som 
står för bedömningen?

Hur kan man överhuvud-
taget få jobba som lärare i Ale 
kommun utan examen? Anser 
Joakim och Åsa att lärarutbild-

ningen innehåller luft?
Att värna om det kompe-

tenta lärarkapitalet i kommu-
nen bör ingå i Joakims och 
Åsa uppdrag. Hur har ni tänkt 
förklara för kommunens andra 
lärare att de inte är tillräckligt 
skickliga i sin lärargärning, 
inte skapar tillräckligt god 
kvalitet i undervisningen eller 
driver skolutvecklingen åt rätt 
håll för att satsas kommunala 
pengar på?

Förstelärarreformen är 
ett statligt initiativ och ska 
finansieras med pengar från 
Skolverket. Kommunala peng-
ar ska användas till alla duktiga 
lärare i kommunen. För det är 
väl inte bara de utvalda förste-
lärarna som är duktiga och ska 
satsas på?

Förstelärare i en annan kommun

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

MEDLEMSMÖTE
SKEPPLANDA S-FÖRENING

Onsdag 27 maj kl 18.00
Skepplanda bibliotek

Inbjuden gäst Inga-Lill Andersson 
fullmäktiges ordförande.

MEDLEMSMÖTE
ALE

Torsdag 21 maj kl 18.30
Nols Folkets hus

Ny distriktsorganisation?
Aktuella kommunala frågor.

Välkomna!

I Alekuriren nummer 14 summerar det nya 
kommunalrådet Paula Örn (S) sitt första 
halvår vid makten. Hon har en mycket bra 

och givande dialog med Janne (Jan A Press-
feldt) och fokuserar på att driva igenom det 
som hon och Janne är överens om. Hon har 
även en mycket förtroendefylld relation med 
oppositionsrådet Mikael Berglund (M), som 
medför att hon försöker delge honom allt. Hur 
samarbetet i det egna blocket fungerar framgår 
inte av artikeln.

”Bollen är i rullning” när det gäller hemlagad 
mat till äldre, genom en utredning av opposi-
tionens vallöfte, beställning av mat från lokala 
krögare. Är det inte bättre att genomföra sitt 
eget vallöfte? Som politiker vid den yttersta 
makten påminns hon idag mer ofta om föraktet, 
att politiker skor sig och inget gör.

Det beror på okunskap om det politiska 
uppdraget, och det tycker hon är jobbigt. Det är 
många politiker som lägger ner oerhört mycket 
tid, utan att få något tillbaka.

Kanske beror okunskapen på dålig dialog 
mellan kommunen och de boende? För att 
förbättra denna dialog har en ny delegation på 
sex personer från Ale varit på besök i Botswana. 
Där ligger man många gånger längre fram än 
i Ale. Möten uti byarna fungerar väl, de träffas 
ofta och talar om små, nära frågor. Det påmin-
ner om våra ortsutvecklingsmöten, men är ännu 
mer lokala.                           Gammal socialdemokrat

Det behövs fler kvinnor i 
börsbolagsstyrelser och 
det är inte acceptabelt 

att utvecklingen för större 
andel kvinnor går så långsamt 
framåt. Vi har kommit till 
en punkt då vi måste börja 
fundera över om kvotering 
ska införas. Egentligen vill vi 
inte ha kvotering men om inte 
trenden vänder så måste vi 
vara beredda att titta också på 
denna åtgärd.

Moderaterna lägger stort 
fokus på att ständigt utveckla 
sin politik och just nu arbetar 
ett antal arbetsgrupper för 
att ta fram förslag inom 
olika områden. Vi ingår i en 
arbetsgrupp inom Moderater-
na i Norra Älvsborg som ska 
lägga förslag inom områdena 
Ett modernt arbetsliv och 
jämställdhet. Jämställdhet ska 
finnas inom alla områden. När 
det gäller frågan hur man bäst 
ökar andelen kvinnor i bolags-
styrelser så har den diskuterats 
länge och åsikterna om vilka 
åtgärder som är bäst varierar. 
Idag är omkring 27 procent av 
styrelseledamöterna i svenska 
börsbolagsstyrelser kvinnor.

För att öka andelen kvinnor 
i styrelserna har flera länder in-
fört lagar om kvotering. Norge 

har sedan 2006 en kvoterings-
lag som innebär att de större 
börsbolagsstyrelserna ska bestå 
av minst 40 procent av vardera 
kön. I Nederländerna, Italien, 
Frankrike och Tyskland finns 
tidsbestämda mål om att öka 
andelen kvinnor i börsnoterade 
bolag. 

Andra AP‐fonden har sedan 
2003 årligen genomfört en 
studie där man mäter andelen 
kvinnor på mellanchefsnivå, i 
företagsledningar och styrelser 
i noterade bolag. Undersök-
ningen som genomfördes 2014 
omfattade 252 primär- och 
sekundärnoterade bolag på 
Stockholmsbörsen. Resultatet 
visade att andelen kvinnor i 
börsbolagens styrelser ökar 
för första gången på tre år, 
från 22,3 till 24,7 procent. 
Samtidigt konstaterar man 
i rapporten att med samma 
förändringstakt som de senaste 
tio åren tar det 30 år innan sty-
relserna består av 50 procent 
kvinnor.

En jämnare könsfördelning 
i styrelser har en rad positiva 
effekter. Enligt en rapport från 
Studieförbundet näringsliv och 
samhälle (SNS Analys, nr 9, 
Könsbalans leder till mer enga-
gerad styrelse, 2013) så visar en 

rad studier och rapporter på en 
korrelation mellan fler kvinnor 
i styrelsen och positiva effekter 
på företagets prestation och re-
sultat, såsom högre avkastning 
på aktien och på eget kapital, 
högre räntabilitet på totalt 
kapital och högre försäljnings-
tillväxt. Samtidigt trycker SNS 
på att, trots de positiva effek-
terna när det gäller prestation 
och resultat, så är det svårt att 
bevisa ett orsakssamband. Man 
ställer frågan: Gjorde kvinnor-
na företaget mer lönsamt, eller 
tar framgångsrika företag in 
fler kvinnor?

Vi är medvetna om att 
det finns en stor skepsis mot 
kvotering men vi har kommit 
till en punkt när denna fråga 
behöver utredas på allvar. 
Därför lägger vi förslaget 
till vårt parti att utreda om 
kvotering i börsbolagsstyrelser 
ska införas och om man säger 
nej till kvotering så måste man 
ta fram andra skarpa förslag 
som kan öka andelen kvinnor i 
styrelserna.

Anna-Lena Holberg (M)
Lerums kommun

Jan Skog (M)
Ale kommun

Linda Jansson (M)
Färgelanda kommun

Replik på Joakims och Åsas insändarsvar ”…Vi premierar skickliga…”

Legitimering måste få ta tid

Vem styr i Ale?

Utred kvotering i börsbolagsstyrelser!

Boka på stenaline.se eller ring 0770-57 57 00
Bokningsavgift tillkommer vid personlig service. *Båtresa, t/r, inkl bil, dubbelrum, 
frukost. Prisexempel gäller Hotell Marinella 1/9–15/12. Totalt fr 1 736:-/2 pers.

NORDJYLLAND

GÖTEBORG–FREDRIKSHAMN

FR

/PERS*

T/R INKL BIL + 2 NÄTTER

868:-
Bo på badhotell vid Västerhavet
Bo på någon av de vackra, gamla anrika badhotellen på Nordjylland. Kombinera 
lugnet med regionens utmärkta delikatesser för att få pricken över i:et på din 
semester. Du får alltid 20% rabatt på båtresan när du bokar boendet samtidigt. 
Ombord njuter du av sköna timmar till havs med god mat och dryck. Passa på 
att shoppa i vår Bordershop ombord inför säsongens festligheter. 
Följ hjärtat till Nordjylland!

OMBORD PÅ ALLA SVENSKA FÄRJELINJER
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GE EUROPAS FATTIGASTE 
BARN ÄNNU EN SOMMAR!

– Hjälp Stödföreningen VAKEN med insamlingen

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

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

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

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

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

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

NÅGRA FÅ PLATSER KVAR!OBS!

Ge dem ditt stöd!
Bankgiro: 5344-4923

STÖDFÖRENINGEN VAKEN
med partners

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

Märk bidraget

"Moldavien"

Moldavien är Europas fattigaste land. Här lever många barn under extremt svåra 
förhållanden. Rinnande vatten och avlopp är ingen självklarhet. Trafficking och 

människohandel tillhör däremot vardagen i Moldavien. De mest utsatta försöker Budesti 
kommun erbjuda ett sommarläger under tio dagar. Syftet är att ge dem framtidstro, 
god mat, roliga aktiviteter – kort och gott – en sommar att minnas. De senaste sex 

åren har det saknats pengar till verksamheten som drivs med hjälp av volontärer. Tack 
vare vår insamling i Ale kommun har sommarlägret ändå kunnat genomföras. Vår 

gemensamma kraftsamling har gjort en omedelbar skillnad för Europas fattigaste barn.  
Nu gör vi en ny insats. Insamlingen pågår till och med söndag 7 juni 2015. 

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

PONNYKLUBBEN
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www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Musikgudstjänst
Vår och sommarsång

Välkomna!

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

Hålanda kyrka 
Söndag 24 maj kl 17.00

Hålanda Kyrkokör
Matz Gustafsson, elbas

Ingmarie Romell, nyckelharpa
Vivianne Wetterling, präst

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

Musikfest • Musik, dans och fest för alla åldrar. 
Servering med korv och bröd, kaffe och tårta.
LÖRDAG 6 JUNI KL 15.30 - 19  
I SURTE KYRKA OCH FÖRSAMLINGSHEM

Onsdagsträff • Vårfest med hemlig gäst.
Fika och trevlig gemenskap. Alla är välkomna!
ONSDAG 27 MAJ KL 13 I NÖDINGE FÖRSAMLINGSHEM

Gemenskapsträff • Renny Olausson 
talar om Birgitt Sparres liv ”Flickan från ingenstans”.

TORSDAG 28 MAJ KL 15 I BOHUS SERVICEHUS

Språkförbistringen. Denna eländiga 
språkförbistring. Vi retar oss på klantiga 
översättningar och springer omkring med 

våra översättningsappar i mobiltelefonen eller 
språkparlörer för att förmedla vad vi vill då vi 
turistar i utlandet. 

Men vad värre är: Även när vi talar fullt 
begriplig svenska allihop så fattar vi ändå ing-
enting av vad den andre försöker säga!  

Men kanske inte heller detta är det som 
mest av allt ställer till det för oss - i familjen, i 
en arbetsgemenskap, i ett samhälle, i en kyrka, 
i vår värld. Det som verkligen skapar problem 
är att jag förstår precis vad den andre säger, att 
jag vet exakt vad han eller hon menar och att 
jag helt och hållet begriper hur den andre är!

Livet tillsammans ställer stora krav på oss i 
både stora och små sammanhang. Det finns nå-
got som heter solidaritet, respekt och inlevelse. 
Ingen av oss har det av naturen. Ingen! Det är 
något som vi måste öva oss i. Något som jag 
försöker ha. Utgångspunkten för varenda en av 
oss bör nog vara att just solidaritet och respekt 
för andra människor är min ”blinda fläck”. 
Det är en bra start. Då finns det åtminstone 
möjlighet att försöka förstå den andre.

Nu är det snart Pingst. I bibeln berättas 
om hur den helige Ande kommer över de 
förvirrade och modlösa lärjungarna efter Jesu 
uppståndelse. Det blir en förvandling. Och det 
märkliga händer att språkförbistringen upphör! 
Trots att Petrus håller ett tal om Jesus på ara-
meiska där han står på Stortorget i Jerusalem, 
så fattar alla vad han säger! I folksamlingen är 
man mycket förvånad: ”Vi är parter, meder, 
elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judé-
en och Kappadokien, från Pontos eller Asien, 
från Frygien och Pamfylien, från Egypten. Vi 
är judar och proselyter, kretensare eller araber 
– ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om 
Guds stora gärningar.” Snacka om att förstå! 
Alla hörde samma sak trots att de hade helt 
olika språk.

Det var verkligen ett under som skedde där i 
Jerusalem. Men det var också ett tecken på hur 
Gud vill leda oss fram till att försöka förstå. 
Pingsten är Guds Andes utmaning till oss att 
just försöka förstå. För det är en himmelsvid 
skillnad att förstå och att FÖRSÖKA förstå. 
I det förra fallet vet jag precis hur den andre 
tänker och menar. I det senare fallet vet jag hur 
lätt det är att jag själv missuppfattar och lider 
av brist på vilja att förstå. Ingen är tvingat att 
hålla med den andre. Men alla måste vi – om vi 
vill ta Guds Ande på allvar – försöka förstå, att 
stava på den läxa som vi alla måste göra: försök 
till inlevelse. Vi behöver mer Pingst! Mer 
Pingst i familj, samhälle, kyrka och värld.

Glad Pingst!
Mikael Nordblom

Präst i Nol

Att förstå eller
försöka förstå

BETRAKTELSE

Lennart Dahl
Ordförande

Kyrkofullmäktige
i Nödinge församling kallas till 

SAMMANTRÄDE 
tisdagen den 26 maj kl 19.00 

i Surte församlingshem.i Surte församlingshem.i Surte församlingshem.

n SPF Seniorerna Lilla 
Edetbygden hade den 6 
maj en välbesökt informa-
tionsträff i Hägern för nya 
och blivande medlemmar. 
Styrelsen inledde med en 
presentation och beskrivning 
av ledamöternas uppgifter. 
Idégruppen, under Gunilla 
Wallstedts ledning, infor-
merade om kommande 
aktiviteter och studiecirklar. 
Bland dessa kan nämnas ett 
flertal hantverkscirklar och 
datacirklar i olika nivåer.

Efter detta tog Ingmarie 
Romell och Ann-Catrine 
Persson över scenen. De 
trakterar ett flertal instru-
ment och sjunger tillsam-
mans och solo. Ingmarie blev 
2001 rikspelman på nyckel-
harpa. Burleska skillingtryck 
varvades med finstämda visor.

Träffen avslutades med en 
fikastund.

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

Syföreningens

BUSSRESA
Torsdagen den 28 maj

Avresa Älvängen kl 9.00, Starrkärr, kl 9.15, 
Alafors kl 9.20, Nol 9.30. 

Medtag egen kaffekorg. Lunch ca 13.45 i 
Rosencafeet, Trädgårdsföreningen. 

Kostnad 200 kr.

Anmälan senast den 22 maj till församlings-
expeditionen tel 0303-444 000.  

Meddela ev allergier. 

Frågor? Kontakta Ulrika L Andersson,  
tel 0303-444 022.

Guidad tur genom Göteborg

I samarbete med

Musikgudstjänst

Starrkärrs kyrka
Söndag 24 maj kl. 18.00

Tillsammans med Kammarkören VocAle,  
spelmanslaget Kafferast och dansare 

ur f.d. Starrkärrs folkdanslag firar vi en 
mässa i folkton.

Fri entré.

TRÄD IN  
I DANSEN

Vårfest i 
Starrkärr
Starrkärrs församlingshem

Sång, lek och grillning ute i trädgården mm.

Välkommen!

Onsdagen den 27 maj kl. 10–13

Föreningsnotis från 
SPF Seniorerna Lilla 
Edetbygden

Utställningen på Repsla-
garmuseet rönte stor upp-
märksamhet. Besökarna fick 
bevittna ett smakprov på vad 
som tillverkats under två de-
cennier.

– Från vaggan till graven 
kallade vi utställningen, ty 
det fanns alltifrån dopklän-
ning till bårtäcke att se. Totalt 
rörde det sig om 31 tekniker, 
säger Britt-Marie Birgander.

Höstens utställning i Ahla-
fors fabriker kommer att ut-

vecklas ytterligare och dess-
utom tänker Vävföreningen 
Väfveriet att bjuda in till öp-
pet hus.

– Då kan besökarna ta del 
av våra vävstolar och se vad 
som är på gång. Förhopp-
ningsvis kan det inspirera 
andra som vill komma igång 
och börja väva.

Idag är det 25 medlemmar 
som träffas en gång i veckan, 
i stort sett året om. Att rekry-
tera yngre personer till för-

eningen är dock inte så lätt.
– Handvävning finns inte 

längre med som ett inslag i 
textilslöjden. Det innebär att 
ungdomar inte får någon na-
turlig kontakt med vävning.

Flera av medlemmarna 
har varit med sedan starten 
och är fortfarande aktiva. 
Britt-Marie Birgander är en 
av dem och hon har dessutom 
verkat som ordförande under 
drygt tio år.

– Vi har väldigt roligt 
tillsammans och utöver väv-
ningen så åker vi på inköpsre-
sor till Knallebygden. Vi ger 
oss också iväg på utflykter för 
att inspireras av andra sorters 
hantverk.

Vad säger du till dem 

Britt-Marie Birgander, ordförande i Vävfören-
ingen Väfveriet.

Vävföreningen Väfveriet firar 20 år

som fått mersmak av utställningen på 
Repslagarmuseet?

– Kom och testa! Det krävs inga förkunska-
per utan vi ser till att lära dem som är intresse-
rade, avslutar Britt-Marie Birgander.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. I söndags avslutade Vävföreningen Väf-
veriet sin jubileumsutställning på Repslagarmuseet.

Till hösten återkommer emellertid 20-åringen 
med en ny utställning i Ahlafors fabriker.

– Det har varit vår hemmamiljö sedan starten 
1985, förklarar ordföranden Britt-Marie Birgander.



Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Ons 20/5 Älvängens kyrka kl 
18.30, Taizémässa, Anders-
son. Tor 21/5, Nols kyrka kl 
18.30, Bön för församlingen. 
Sön 24/5 Älvängens kyrka kl 
11, Mässa, Nilsson. Sön 24/5 
Nols kyrka kl 11, Temaguds-
tjänst och Vårfest, Nordblom. 
Sön 24/5 Starrkärrs kyrka kl 
18, Musikgudstjänst, Nilsson. 
Mån 25/5 Kilanda kyrka kl 19, 
Kvällsmässa, Nilsson.

Skepplanda Pastorat
Skepplanda sön 24/5 kl 10, 
Mässa Wetterling. Hålanda 
sön 24/5 kl 17, Musikguds-
tjänst, Hålanda Kyrkokör, 
instrumentalister, Wetterling. 
S:t Peder sön 24/5 kl 10, 
Mässa Olenius. Ale-Skövde/
Tunge sön 24/5 se övriga

Equmeniakyrkan i Surte
Ons 20/5 kl 18.30, Tonår. 
Ons 20/5 kl 21, Innebandy i 
Surteskolan. Välkommen! Lör 
23/5 kl 11-14, Växtbytardag 
vid Glasbruksmuséet. Köp 
och sälj fröer, plantor, krukor, 
trädgårdstomtar och annat. 
Sön 24/5 kl 11, Gudstjänst. Bo 
Cedergård. Fika.Mån 25/5 kl 
19, Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. Tis 
26/5 kl 10, Barnrytmik för 
barn 1-2 år med deras föräld-
rar. Sopp
lunch för 20:- efter babyryt-
miken. Tis 26/5 kl 10.45, 
Babyrytmik för barn 4 mån-1 

år med deras föräldrar. Sopp-
lunch för 20:- efteråt. Ons 
27/5 kl 18.30, Tonår. Ons 
27/5 kl 21, Innebandy i Sur-
teskolan. Sista gången innan 
sommaruppehållet. Snart 
börjar våra sommaraktiviteter 
vid bouleplanen. Det är ons-
dagkvällar i juni och augusti. 
Boka in detta i din kalender 
redan nu! Programmet kan 
komma att ändras,
men på www.surtemissions-
kyrka.se hittar du alltid ett 
aktuellt program.

Guntorps Missionskyrka
Ons 20/5 kl 18.30, Äventy-
rar-och-UtmanarScout. Lör 
23/5 kl 16, Konfirmandernas 
Redovisning i Equmeniakyr-
kan Älvängen. Sön 24/5 kl 11, 
KONFIRMATIONSGUDS-
TJÄNST Predikan Lars 
Gunther. Sång Kören Paus. 
Ons 27/5 kl 18.30, Spårar-och 
UpptäckarScout.

Lilla Edets pastorat
Fuxerna-Åsbräcka församling. 
Ons 20/5 kl 18.30, Mässa, 
Kristensson. Sön 24/5 kl 10, 
Högmässa, Kristensson. Sön 
24/5 kl 14, Finsk högmässa, 
Mariakapellet, Olenius.  
Sön 24/5 kl 17, Vårkonsert, 
Westergaard. Tis 26/5 kl 09, 
Mässa i förs hem, Wester-
gaard.

Nödinge församling
Pingstdagen sön 24/5 kl 11, i 
Surte kyrka: Mässa i pingsttid, 
Henny Forsberg. Ing-Marie 
Juliusson, sång och flöjt. Kl 
17, i Nödinge kyrka: Musik-
gudstjänst, Henny Forsberg. 
Ing-Marie Juliusson, sång 
och flöjt. Ons 27/5 kl 10, i 
Nödinge kyrka: Vardagsguds-
tjänst, Reine Bäck.

Pingstkyrkan Bohus
Ons 20/5 kl 19, Bibelläsning 
och bön. Sön 24/5 kl 11, Leif 
Karlsson. Ons 27/5 kl 11, 
Bibelläsning och bön.

Equmeniakyrkan Älvängen
Ons 20/5 kl 19, Stugmöte - 
info i kyrkan och på hemsidan. 
Tor 21/5 kl 15, Andakt på 
Vikadamm. Kl 19.30, Köröv-
ning. Lör 23/5 kl 16, Konfir-
mationsavslutning. Sön 24/5 
kl 11, Konfirmationshögtid 
Leif Jöngren, sång: Filip 
Larsson Servering. Tis 25/5 
kl 10, Tisdagsbön. Kl 10 - 13, 
Vårens sista stickcafé. Kl 19, 
Missionskväll med Birgitta 
Andersson.

Anders Johansson Johan Ekstedt 
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 SURTE  LÖDÖSEÄLVÄNGEN

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

TILL MINNE

PREDIKOTURERTACK TACK

Till minne av 

Ingemar Fagerberg
Ett år har gått av  
sorg och saknad.

 Du är alltid i våra tankar.

Siv, Yvonne, Anita och 
Lena med familjer

Ale Torg

VÄLJ
DEN GULA
KNAPPEN
NÄR DU
PANTAR

DÖDA

Bengt Oscarsson, Båstorp 
har avlidit. Född 1922 och 
efterlämnar barnbarnen med 
familjer samt syster som när-
mast sörjande.

Ulla Achrenius, Surte har 
avlidit. Född 1941 och efter-
lämnar maken Jaakko samt 
barnen med familjer som 
närmast sörjande.

DÖDSFALL

Yrjö Lillqvist. I Surte kyrka 
hölls tisdagen 12 maj begrav-
ningsgudstjänst för Yrjö 
Lillqvist. Officiant var kyr-
koherde Karin Karlsson.

Doris Andersson. I Surte 
kyrka hölls onsdagen 13 maj 
begravningsgudsjänst för 
Doris Andersson. Officiant 
var Reine Bäck.

Rune Hansson. I Skepp-
landa kyrka hölls onsdagen 
13 maj begravningsguds-
tjänst för Rune Hansson. 
Officiant var kyrkoherde 
Vivianne Wetterling.

Pernilla Rosenqvist. I 
Nödinge kyrka hölls freda-
gen 15 maj begravningsguds-
tjänst för Pernilla Rosen-
qvist. Officiant var kommi-
nister Henny Forsberg.

JORDFÄSTNINGAR

Ett stort tack 
till Er alla för blommor, 

meddelanden, kort, 
samtal och stöttning i 

samband med vår 
Älskades 

Alva  
bortgång. Trots detta 

fruktansvärda känner vi 
oss inte ensamma. 

FREDRIK och MARJUT  
Oliver, Oskar 

Vår Älskade 

Ulla Orvokki 
Achrenius 
* 27 juli 1941  

har idag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad. 

Surte 30 april 2015 

JAAKKO 
ANNE-MARIE och 

JOAKIM 
Zacharias 

LEILA 
Syskon, släkt och vänner 

Nuku tuoksuun kukkien, 
nuku lauluun lintujen, 
nuku nuoruusunelmiin, 
nuku kevättoiveisiin. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum torsdagen 4 
juni kl. 11.00 i Surte 
kapell. Efter akten 

inbjudes till minnesstund 
i församlingshemmet. 
Svar om deltagande 

meddelas till Ale 
Begravningsbyrå tel. 
031-98 32 50 senast 
måndagen 1 juni. 

Vår käre Farfar 

Bengt Oscarsson 
* 23 april 1922  

har idag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad. 

Båstorp 
Klockarängen 

12 maj 2015 

MALIN, SARAH, ANNA 
med familjer 

Brita 
Övrig släkt och vänner 

Farfars grånande huvud 
har lagt sig till ro 

Tankar och oro fått vila 
Nu har Du gått till ett 

sällare bo 
Att med Farmor 

tillsammans få vila 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum torsdagen  

4 juni kl. 11.00 i 
Skepplanda kyrka.  

Efter gravsättningen 
inbjudes till minnesstund 

i församlingshemmet. 
Svar om deltagande 

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

måndagen 1 juni. 

Ett varmt tack till 
personalen på 

Klockarängen avd. 
Österäng för kärleksfull 

omvårdnad. 

Till alla Er som på olika 
sätt hedrade minnet av 

vår Käre 

Jan-Åke Larsson 
vid hans bortgång, för 
den vackra blomster- 
gärden vid hans bår, 

  för minnesgåvor samt 
Er närvaro i kyrkan vill 
vi framföra vårt varma 

och innerliga tack. 
Ett särskilt tack till 
organisten Kristian 
Bredin för vacker 

solosång. 

BIRGITTA 
UNO, MIKAEL  

TORBJÖRN, CAMILLA 

Ett stort tack till alla våra 
sponsorer!

Aktuell Optik, Nödinge
Alafors Plåtslageri AB, Ala-
fors
Alax, Klädesholmen
Ale Elförening, Alafors
Alekuriren, Älvängen
Ale Radio & TV Service AB, 
Älvängen
Aleveterinären, Alafors
AleVira, Älvängen
Ale Älvdalens Begravnings-
byrå, Älvängen
Allan Erikssons Redovis-
ningsbyrå, Nödinge
Apoteket Kronan, Nödinge
Apoteket, Älvängen
Axums Järn AB, Älvängen
Bengts Husvagnar, Alvhem
Bildovision AB, Älvängen
Blomsterriket, Nödinge
Brogrens, Älvängen
Cargito AB, Nödinge
Cederlöv & Swenheimer, 
Älvängen
COOP, Älvängen
Dahlmarks Herr & Damfri-
sering, Älvängen
Däck Lasse i Nol AB, Nol
Elon i Nol, Nol
Enekullens Åkeri & Trans-
port AB, Kungälv
Farmartjänst, Skepplanda
Frisörteam, Älvängen
Frukt & Grönsakshuset, 
Nödinge
Gbg:s Betongborrning AB, 
Göta
GH Interiör, Älvängen
Grönnäs Autoservice, 
Skepplanda
Grönnäs Kök och Bar, 
Grönnäs
Gulf, Nol
Gustafssons Åkeri, Älvängen
Handelsbanken, Älvängen
Hardesjö Bil AB, Älvängen
HM Mekaniska, Älvängen
Hårklyvar’n, Älvängen
Hårstudion, Skepplanda
ICA Supermarket, Älvängen
JiO Eltjänst AB, Älvängen
Jonas Svets & Smide, 
Älvängen
J-S Traktorservice, Alafors
K-B Rör, Alafors
Klippstudion, Nödinge
Klädkällaren, Bohus
K-Plåt Co AB, Kungälv
K-M Plåt, Alafors
Kock Malin, Älvängen
Kode Plåt, Kungälv
Kollanda Grus AB, Älvängen
Kungälvs Glas, Kungälv
KSG i Surte AB, Surte
Lekia, Älvängen
Lloyds Apotek, Bohus
Lorentssons Mekaniska, 
Skepplanda
Länsförsäkringar, Nödinge

Magnolia Café, Älvängen
Manufakturen, Älvängen
Meca bilverkstad, Älvängen
Mekonomen, Nödinge
Molins Café, Skepplanda
MR Johansson, Älvängen
Nols färg, Nol
Nols Företagscenter, Nol
Pollex AB, Nödinge
Pro Vent AB, Kungälv
Ramax, Nödinge
Redox Bilfarm, Skepplanda
Rydéns Bil AB, Grönnäs
Salong Jessie, Älvängen
Salong Trasten, Nol
Silja Line, Stockholm
Skyltverksta’n AB, Kungälv
Smycka & Klockmaster, 
Nödinge
Statoil, Älvängen
Stena Line, Göteborg
Surte Mekaniska, Bohus
Surte Åkeri, Surte
Svensk Fastighetsförmed-
ling, Nödinge
Svenska Stenhus, Alafors
Svenssons Livs, Alvhem
Synproffsen, Älvängen
Tant Rut, Nödinge
Team Sportia, Nödinge
TitBits, Älvängen
Thunbergs Handelsträd-
gård, Skepplanda
Torstenssons Schakt & Åkeri 
AB, Älvängen
Utby Maskin, Älvängen
Ytterbygg AB, Kungälv
Ytterby rör, Kungälv
Älvblomman, Älvängen
Älvfoto, Älvängen
Älvängens cykel, Älvängen
Älvängens skor, Älvängen
Älvängens spel- och service-
butik, Älvängen

Ale Lions
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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

Gård köpes. Barnfamilj önskar 
köpa gård med stort hus i Ale 
med omnejd. Gärna ekono-

mibyggnader och maskinhall. 
Stor tomt, men inte nödvän-
digt med mycket mark. Gärna 
lantligt. Allt av intresse. Maila 
eller ring
sommarbarnen@hotmail.com
Tel. 031-32 386 91

Myskankor önskas köpas.
Tel. 0303-74 69 55

SÄLJES
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

Önskar hyra mindre utrymme 
för hobbyverksamhet, ca 

25kvm eller större. Hela Ale.
Tel. 0733-79 17 20

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

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 kon-
takta 
Kerstin 0707-74 15 87 
www.vintageantikmaleri.se

Nu är fotvårdskliniken ”Fot-
frissan” öppen. Mina öppetti-
der är Måndag-Torsdag 8-18, 
Fredag 8-15. I Maj månad har 
jag prova-på-priser på mina 
behandlingar. Ring mig gärna 
0728-87 33 53 Eller gå in på 
WWW.BOKAMERA.SE//Fot-
frissan, Klockarevägen 16, 
Nödinge (Samma byggnad 
som Nödinge vårdcentral )

GRATTIS

Vem känner du
som snart fyller år?

Skicka in din
grattisannons 

idag!

Alekuriren ”Familj”
Göteborgsvägen 94

446 33 Älvängen

Välkommen
Anton Werner
Alicias lillebror 

25/3 2015
Stolta föräldrar

Henrik & Veronica

Grattis mitt lilla yrväder
Viggo Lycklund

som fyller 3 år 22/5
Massor med kramar

Mormor

Ordföranden sedan många 
år i kulturföreningen 

svanen i Surte
Bengt Henriksson

fyller 70 år den 33 maj
Vi som gratulerar är 
den spelande gruppen

Hipp hipp hurra för våran 
Elina 

som fyllt 4 år den 18 maj!! 
Puss å kram 

Viggo, Mamma & Pappa

TACK

Ett stort tack till alla barn 
och föräldrar som var med 
och firade Fritidshemmens 
dag med oss på Bohussko-
lan! Ett stort hjärta till Er 
som hjälpte till med hemba-
kat bröd och fina vinster.

Pedagogerna på 
Bohusskolan

UNDANBEDES

All eventuell uppvakning på 
min födelsedag undanbedes 
vänligen.

Börje Johansson

All eventuell uppvakning på 
min födelsedag undanbe-
des vänligen men bestämt. 
Bortrest.

Brita Ahlberg

VECKANS ROS

Rosor till Colorama 
Älvängen, Salong Jessie, 
Lena fötter, Manufakturen 
och Älvängen skor. Tack för 
en förunderlig upplevelse!

Katarina Christenson

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

 Dagmatte/daghusse på heltid sökes - givetvis mot över-
enskommen ersättning. Blandras, 6 kg, 1,5 år. 
Ring/maila för info. jennifer.tiderman@hotmail.com eller 
0738 30 48 90.

BORTSPRUNGNA ÖVRIGT

Ett stort tack till Hasse och 
Kerstin Nilsson för allt ni 
har gjort för Bengt.

Malin, Sarah och Anna
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FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

Kurre
klurigt!

Veckans!

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se
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www.stc.se

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

67
Denna vecka
erbjuDer stc

pass i ale

STC ÄLVÄNGEN  
STC NÖDINGE  
STC NOL

sOMMarkOrtet

399kr

KONTANT
MÅNADS– 

KOrT!

RIKTpRIS 900 KR / KoNTANT måNADSKoRT

glöm inte  
mors dag
SöNDAg 31 MAj

Överraska
med en hel 

veckas fri  
träning!

måNDaG TISDaG ONSDaG TOrSDaG frEDaG LÖrDaG SÖNDaG

PT Konsultation
16.30–17.00

Senior
09.00–10.00

CXWOrX®
18.00–18.30

ZUmBa fitness®
10.10–10.55

CXWOrX®
09.45–10.15

Yoga
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
17.45–18.30

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® 50
18.40–19.30

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

Senior
09.00–10.00

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

GrIT™ Strength
18.00–18.30

Senior
10.00–11.00

Box
11.10–12.10

CXWOrX®
18.10–18.40

TrX 45
19.50–20.35

BODYCOmBaT®
18.00–19.00

mrL
18.20–19.20

Cykel
18.30–19.30

mrL
17.30–18.30

BODYPUmP®
09.00–10.00

CXWOrX®
17.30–18.00

Gymintro
18.00–19.00

rPm® 50
18.25–19.15

ZUmBA Fitness®
18.40–19.40

Indoor 45
10.15–11.00

BODYPUmP®
18.10–19.10

Cykel
18.15–19.15

BODYPUmP®
19.30–20.30

BODYBaLaNCE®
11.45–12.45

rPm® 50
18.10–19.00

Gymintro 45
17.30–18.15

Indoor 45
18.00–18.45

BODYPUmP®
18.10–19.10

mrL
19.20–20.20

CXWOrX®
18.10–18.40

Cykel 60 
18.50–19.50

rPm® 30
11.40–12.10

rPm® 50
18.45–19.35

Yoga
19.20–20.20

CXWOrX®
12.15–12.45

BODYaTTaCK®
18.50–19.20

Cykel 60
18.00–19.00

GrIT™ Strength
19.40–20.10

BODYBaLaNCE®
19.10–20.10

Indoor 45
19.10–19.55

TrX 30
20.00–20.30

gruppträning  
i världsklass!
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