
Vitsippspriset till 
Lars-Åke Olsson

Derbyt båda
vill vinna

Bonde för
en dag

Emma-Nellie Örtendahl, 16 år från Älvängen, vann den andra deltävlingen i världscupen i Jetski, vilket gör att hon nu toppar 
världsrankingen. Tävlingen avgjordes i italienska Kastro.

En världsetta från Ale
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Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror till fast pris!
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MED LILLA EDET-EXTRA

Ale Torg

Gäller v 22 • 27/5–31/5

35:-
2 för

4990
FLÄSKKARRÉ BBQ

ICA. Ursprung Sverige. Grillkryddad.
I skivor. Med ben. Av gris.

Max 2 köp/hushåll.

/kg

Kortpris

svenskt

kött
Vi gillar

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

God mat
till bra priser Matglädje

varje dag

KYLDA SÅSER,
DRESSING

Erik Lallerstedt. 230-255 ml.
Olika sorter.

Jfr pris 68:63-76:09/liter.

DET 
KLIMATSMARTA 
VALET!

Gäller ons 27/5-sönd 31/5
Gäller ej på beställningsvaror, klubbartiklar & presentkort

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

ORT, GATUNAMN | Tel. 000-00 00 00 | teamsportia.se
Öppet: Mån–fre 00.00–00.00, Lör 00.00–00.00, Sön 00.00–00.00
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Dela upp 
din betalning!

0%

Dela upp 
din betalning!

0%

SPARA
2000:

Obs! De prickade linjerna skall 
INTE användas i skarp annons!

Obs! De prickade linjerna skall 
INTE användas i skarp annons!

TI
OÅRSJUBILEUM

10
10 ÅR PÅ ALE TORG 2005-2015

FIRA MED OSS I 5 GALNA DAGAR 
TILL! START ONS 10:00

25%
PÅ ORDINARIE PRISER

Räkna ut 

ditt nya

elpris på 

aleel.se

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

449 14 Alafors

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

Gratis tandkontroll
på din hund, katt & kanin

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

ALLT TILL 
MORS DAG!



Jag lever fortfarande i 
tron att det är folket som 
bestämmer, att det är 

grunden i vårt demokratiska 
samhälle. Den gångna veckan 
har fått mig att tvivla. Natten 
till fredag drabbas vi av ett 
inbrott. Bill och Bull tar sig 
in via en balkongdörr och 
får med sig för oss värdefulla 
datorer, kamera och objektiv. 
Det är andra inbrottet på 
kort tid, men denna gång 
lyckas kameratekniken fånga 
busarna. Det var inte själv-
klart att lägga ut filmen för 
allmän beskådning på nätet. 
Som alltid är det en fråga 
om etik och moral, men sen 
när blev det etiskt korrekt att 
stjäla? För den som inte tidi-
gare har träffat Bill och Bull 
utgör filmen inget kränkande 
överhuvudtaget. Folk kan 
bara konstatera att de klassis-
ka tjuvarna med kofot lever 
kvar. Däremot kunde de som 
är bekanta med gärningsmän-
nen eller åtminstone har sett 
dem tidigare hjälpa oss med 
identifieringen. Det handlade 
inte om att hänga ut vederbö-
rande, utan drivkraften låg i 
viljan att få tillbaka det som 
är vårt.

Via sociala medier spreds 
filmen i rekordhastighet. 
Alla ville hjälpa till. Alla blev 
engagerade och på bara några 
timmar lyckades vi identifiera 
en av tjuvarna. Där någon-
stans går gränsen för vad jag 
tycker vi som medborgare 
kan bidra med. Vi kan hjälpa 
ordningsmakten att tala om 
vem som har felat, men att 
själva ingripa mot dem är ett 
steg för långt. Informationen 
överlämnades istället till po-
lisen. Det blev en cirkus jag 
helst hade sluppit skriva om.

Jag kan bara konstatera att 
Polismyndighetens ständiga 
omorganisation åtminstone 
inte lett till någon förbätt-
ring. Idag verkar de försöka 
slå något världsrekord i 
administration och jag tror 

de kommer att lyckas.
Eftersom gärningsman-

nens hemort blev känd bad 
jag via 114 14 att bli kopplad 
till den lokala stationen. 
”Nej” var svaret. Polisen 
avgör vem jag ska prata med 
och eftersom ingen officiell 
utredare för vår anmälan var 
utsedd fick jag prata med en 
tillfällig. Denna noterade 
mina tips och lovade att 
någon skulle återkomma. 
Filmen visades över 65 000 
gånger på vår hemsida och 
tipsen fortsatte strömma in. 
Jag ansåg det nödvändigt att 
ringa polisen på nytt. Den 
tillfällige var nu utbytt till en 
namnlös utredare, varför jag 
kopplades till utredningsche-
fen som inte ansåg det vara 
hans uppgift att ta emot tips. 
Att få bli kopplad till den 
lokala polisstationen där gär-
ningsmannen sedan tidigare 
är känd var fortfarande inte 
aktuellt. Rådet jag fick var att 
avvakta.

Passivitet har säkert löst 
många brott, tänkte jag. 

På söndagen blir jag 
uppringd av polisen. Då har 
jag även lyckats få namnet på 
den andre gärningsmannen. 
Jag ber dem agera snabbt i 
hopp om att kunna återfå 
utrustningen. Jag får till svar 
att snabbt kommer det inte 
gå. ”Vi måste utreda först”.

På måndagen åker jag 
personligen till den lokala 
polisstationen på andra 
sidan älven och möts av en 
skylt som informerar om 
att stationen bara är öppen 
onsdagar mellan klockan nio 
och tolv. De hänvisar istället 
till 114 14...

Här sitter jag med två 
identifierade inbrottstju-
var, bevis i massor, vittnen 
och tipsare i mängder. 
Till vilken nytta?

I min frustration har 
jag språkat med många 
om polisen och dess or-
ganisation. Ingen verkar 

nöjd, alla är lika upprörda. 
Polismyndigheten är en 
skattefinansierad verksamhet. 
Om vi som betalar den, är 
så besvikna på tjänsten som 
erbjuds borde väl något hän-
da? Det är ju det vi har valt 
våra folkvalda till och det kan 
omöjligt ha undgått någon 
av dem att vi kräver en bättre 
och mer effektiv ordnings-
makt. Eller?

Polisen klarar inte sitt 
uppdrag och den omorga-
nisation som ständigt sker 
leder inte till ett bättre 
polisarbete, eftersom det 
bara handlar om att spara 
pengar. Polisen behöver mer 
resurser och de måste bort 
från administrationen.

Det har ballat ur. Vårt 
svenska samhälle som en 
gång var ett föredöme är 
på väg åt fel håll. I Eng-
land där huliganerna tog 
över fotbollsarenorna insåg 
man faran. Idag är det ett 
familjenöje att gå på fotboll 
i London. Engelsmännen 
valde att agera. De vidtog åt-
gärder och skärpte straffen. I 
Sverige väljer många idag att 
stanna hemma när storlagen 
kommer på besök. Rädslan 
för ligister har segrat i landet 
som till och med verkar tycka 
att det är kränkande att filma 
förbrytare – och helt uppen-
bart – är det inte ens längre 
intressant att bura in dem.

Passivitet löser ingenting
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SOFIA HAGSTRÖM
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

GRAFISK FORM

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

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

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

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

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

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

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

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

VDANSVARIG UTGIVARE

REDAKTÖR GRAFISK FORM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

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

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

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

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2015. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

WEBB & GRAFISK FORM WEBB & FILM

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

GRAFISK FORM

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

Aj-ont!
Smärtbehandling

rygg • nacke • höFt • arm • mm

FöretAgsBesök
maSSage • akupunktur • FySioterapi

Ale 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

www.broms-experten.se

BROMSEXPERTEN
KAMPANJ!

DÄCKBYTE OCH VISUELL KONTROLL 
AV BROMSSYSTEMET FÖR BARA 

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

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

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

VERKSTAD FÖR BROMSSYSTEMET

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

ÄLVÄNGEN

VI FIXAR TELEFONEN!

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

Regionfullmäktige 
Justerat protokoll

Protokollet från regionfullmäktiges samman- 
träde den 12 maj 2015 är justerat (godkänt 
och underskrivet).

Justeringen har gjorts offentlig den 20 maj 
genom anslag på Västra Götalandsregionens 
anslagstavla i Regionens Hus på Östergatan 1 i 
Vänersborg.

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

100% HANDTVÄTT
Utsida

100:-
In- + utsida

200:- 

0303-74 91 92

Vi fixar även båtar,  
husbilar & husvagnar

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

OMSORGSHUSET
LÅT OSS SKÖTA  

OM DITT HUS
Grovrengöring 

högtryckstvätt - snickeri 
måleri - murning

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

Ring 0705-522377
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Ale Torg

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

Stort tack för att ni gav oss vårt högsta betyg någonsin
& för att ni tog er tid att besvara vår kundundersökning.

850
POTATISSALLAD

Med eller utan vitlök
i manuella delikatessen.

Jfr pris 85:00/kg.

/hg

29:-
HEL GRILLAD KYCKLING

Kronfågel. Ca vikt grillad 0,9 kg.
Jfr pris ca 32:00/kg.
Max 2 köp/hushåll.

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

Vi firar detta med riktiga 
kalaspriser i delikatessen!

Tack!
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4 guldfiskar 100:-
4 guldidar 100:-
Koi  fr 79:-
Stör 35 cm 395:-
Gräskarp fr 50:-

VECKANS ERBJUDANDE

Vi säljer allt till 
din damm och 
ditt akvarium!

www.ciklidhobby.com
0303-33 22 41 • Öppettider: se hemsida

- en riktig akvarieaffär!
Nols CiklidhobbyAle El ansvarar för elnätsverksam-

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

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

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

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

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

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

Chef för
Anläggningsavdelningen
Som chef för Anläggningsavdelningen leder du verksamheten för
utförande av ombyggnads- och nybyggnadsprojekt i vårt elnät
0,4 kV-24 kV. Du kommer att ingå i företagets ledningsgrupp och
förväntas ha en aktiv roll i ledningsgruppsarbetet, liksom att du har
en aktiv personalledande roll. Arbetet omfattar i stor omfattning
internt samarbete mellan olika avdelningar liksom många externa
kontakter. EBR och ESA är fundament i vår verksamhet. 

Vi ser gärna att du har högskoleutbildning inom elkraftteknik och
behörighet för högspännings- och lågspänningsanläggningar.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vår  
VD Stefan Brandt, tel. 0303-332401.

Vill du veta mer om Ale El, se vår hemsida www.aleel.se

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

ALAFORS. Eldsjälar 
kommer och går, men 
vissa består.

Lars-Åke Olsson har 
ägnat 46 år av sin fritid 
i Alebacken.

I torsdags erhöll han 
Kristdemokraternas Vit-
sippspris som ett bevis 
för sin osjälviska insats.

Efter de senaste årens hjäl-
teinsatser i utvecklingen av 
Alebacken var det nästan 
givet att årets Vitsippspris 
skulle hamna i det lokala 
skidparadiset.

– Problemet var att hitta 
vem som skulle få ta emot 
det och när Lars-Åke Ols-
sons namn kom på tal kän-
des det helt rätt, säger Sune 
Rydén, Kristdemokraternas 
gruppledare.

Om den saken råder inga 
tvivel. Lars-Åke Olsson har 
varit med från tidernas be-
gynnelse, åtminstone om vi 
talar utförsåkning i Ledet. 
1969 var han med och fäll-
de de första granarna på den 
plats som idag utgör Ales 
mest kända besöksmål.

– Det har varit en helt su-
verän resa och inget vi i vår 
vildaste fantasi kunnat före-
ställa oss när vi började. Vi 
ville bara ha en liten backe 
för barnen att börja åka i, 

men det växte snabbt och det 
ena har gett det andra. Utan 
den otroliga gemenskap och 
glädje som har funnits runt 
backen hade vi aldrig varit 
där vi är idag. Det ideel-
la engagemang som alltid 
har funnits och fortfarande 
finns för att utveckla verk-
samheten tror jag är ganska 
unikt, säger Lars-Åke.

När idén om en backe 
i Alafors föddes ägde Al-
medals Fabriker området, 
men kommunen förhandla-
de om att få överta det.

– Vi väntade på klartecken 
att få börja hugga och röja 
plats för den första rännan. 
Det drog ut på tiden, plöts-

ligt fick vi ett samtal om att 
det var klart – fast i efterhand 
fick vi reda på att det inte 
var sant. De tröttnade helt 
enkelt på vårt tjat. Idag ar-
renderar vi marken, berättar 
Lars-Åke.

Kan styras hemifrån
Den första liften som instal-
lerades var en klassisk replift 
som kom att kosta många 
barnfamiljer åtskilliga par 
skidhandskar. 1985 byttes 
den till en ankarlift och någ-
ra år tidigare hade den första 
konstsnön sprutats i backen. 
Dagens snösystem är mo-
dernt och kan styras hemi-
från, så har det inte alltid 

varit. Lasse och hans vänner 
har tillbringat åtskilliga nät-
ter i den gamla värmestugan.

– Det fanns flera skäl. 
Dels ville vi bevaka anlägg-
ningen dels vara beredda att 
starta snökanonerna om det 
blev tillräckligt kallt.

I mitten på 90-talet hade 
”gubbarna” i backen fått 
sällskap av en ung eldsjäl. 
John Hansson stortrivdes 
i gemenskapen och med det 
praktiska arbetet.

– Lasse och de andra var 
mina idoler. De har påverkat 
mig enormt mycket. Lasses 
son Patrik var elektriker och 
då ville jag självklart bli det 
också. Här har ingenting va-

rit omöjligt, allt bara händer, 
på ett eller annat sätt, säger 
John.

2004-2005 byggdes snö-
systemet om och förening-
ens kassa var hårt ansträngd. 
Styrelsen kallade till krismö-
te.

– Vi lånade ut 5000 kro-
nor var till föreningen för att 
rädda säsongen. Det blev ett 
kanonår och alla fick tillbaka 
sina pengar, minns John.

Höja backen 10 meter
När utbyggnaden av E45:an 
började närma sig såg Ale-
backen sin chans. I ett gan-
ska tidigt skede kontaktades 
PEAB med en förfrågan om 

att ta emot överskottsmassor 
från vägbygget. De skulle 
användas för att höja back-
en med tio meter. Det skulle 
också innebära en intäkt för 

Ale kommun.
Till säsongen 
2009-10 var 

Alebackens 
h u v u d -

b a c k e 
förlängd 
till 315 
m e t e r 
och två 
nya lif-
tar hade 

installe-
rats.
– Ett 

jättelyft för 
backen. Vårt 

nya besöksrekord 
är nu 17 000 på en sä-

song. I år nådde vi 6 000, 
trots att vi bara hade öppet 
24 dagar, berättar John.

Trots den stora förvand-
lingen från en liten nedfart 
till hela Västsveriges alpina 
destination ligger inte fram-
tidsplanerna på is. Det är 
mycket på gång. Ett nytt ga-
rage för pistmaskinerna ska 
byggas, altanen utanför vär-
mestugan är redan färdigspi-
kad och nu diskuteras hur 
en ny pulkabacke ska kunna 
byggas på området.

– Det är viktigt att det 
finns något för alla genera-
tioner, menar ordföranden, 
Jan Rhodén.

Det ideella engagemang-
et är som nämnts stort, men 
faktum är att det även omfat-
tar det lokala näringslivet.

– Vi har ett helt otroligt 
stöd från alla företagare vi 
frågar. Brogrens har svar-
vat delar till liften på julaf-
ton om det har krävts, bara 
för att nämna någon, säger 
Lars-Åke Olsson som ser 
fram mot en ny säsong.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Vitsippspriset till en backveteran

Kristdemokraterna i Ale utsåg Lars-Åke Olsson som mottagare för årets Vitsippspris, men egentligen är det riktat till hela Aleback-
en. ”Däck-Lasse” är dock den som har varit med längst och en utmärkt symbol för backen. Sune Rydén (KD) var stum av beundran 
när han överlämnade det nya glaspriset.

LARS-ÅKE OLSSON

Ålder: 69
Bor: Älvängen
Gör: Engagerad pensionär i 
Alebacken.
Favoritskidort: St Anton.
Bonusfakta: Är mer känd 
som Däck-Lasse i Nol efter 
30 år som egen företagare. 
Är utbildad skidinstruktör 
steg 1, 2 och 3. Var resele-
dare till fjällen när Uffe & 
Affe Sport arrangerade sina 
populära resor på 80-talet.

MOTIVERING
Lars Åke Olsson/ Däck Lasse

är en av grundarna till Ale kommuns
idag mest kända besöksmål Alebacken.
1000 tals timmar har lagts ned för att

skapa en anläggning som idag ger barn,
ungdomar och vuxna från Ale och hela
Västsverige möjlighet till utförsåkning.

Man har också bidragit till att skapa ett event
i världsklass som satt Ale på kartan. Genom
sitt engagemang ger detta en guldkant på
tillvaron inte minst för ungdomarna i Ale.
Vi vill uppmärksamma denna ideella och

föredömliga insats genom att tilldela
2015-års Vitsippspris till

 Lars Åke Olsson.

KONTOR OCH LOKALER

Tel. 0303-74 11 40
Börje 0703-28 95 77    
www.nolforetagscenter.se

Ring Nol Företagscenter 
där gemenskapen finns 

och där kontakter skapas.

Sitt inte 
hemma 

och tryck!



 

www.ale.se 
0303-33 00 00

På gång

Spelmansstämma
31 maj kl 13–16, Prästalund. Öppen scen med spelmän 
och folkmusikgrupper. Fri entré! Lotterier – Fikaförsäljning 
och korv med bröd. Hembygdsföreningen guidar i husen.
Ta med egen tältstol! Arr: Ale kulturskola i samarbete med 
Starrkärr – Kilanda hembygdsförening.

Göta älvs vattenråd inbjuder till en 
vattendragsvandring utmed Slereboån  
i Drängedalen, Ale kommun.
Torsdagen den 11 juni kl 18.00, samling vid den gamla 
kvarnen i Drängedalen, Skepplanda.
Slereboån tillhör Grönåns vattensystem, som i sin tur tillhör 
Göta älv systemet. Ån har en god ekologisk status vid 
senaste bedömningen 2015. Vattendraget har nyttjats genom 
århundranden i form av vattenkraft till att driva kvarnar och 
sågar och som flottled och detta har satt sina spår. Vattnet i 
Slereboån hyser också ett av Göta älvs viktigaste bestånd av 
flodpärlmussla. Johan Andersson (Länsstyrelsen) och Niklas 
Wengström (Sportfiskarna) kommer berätta om ån och dess 
innevånare samt berätta om det pågående projektet med att 
förbättra miljön i vattendraget för djuren som bor där.

Program
•	 kl 18.00-18.30 Fika och presentation av ån och det 

pågående restaureringsprojektet. Visning av omlöpet runt 
kvarnen i Drängedalen.

•	 kl 18.30-19.30 Visning av restaureringsmetoder och 
djuren som bor i ån.

Fakta om Göta älvs vattenråd
Göta älvs vattenråd bildades under 2006 som ett 
samverkansorgan, där en samling aktörer gemensamt 
diskuterar aktuella vattenfrågor och försöker skapa en 
samsyn och ett helhetsperspektiv på vattenresurserna inom 
Göta älvs avrinningsområde nedströms Vänern – dit Grönån 
(Slereboån) tillhör. Vattenrådet består av representanter från 
olika verksamheter allt från myndigheter till företagare och 
markägare. Inom EU har man infört en vattenförvaltning 
för att skydda vatten från övergödning, miljögifter, fysisk 
påverkan och försurning som ger dålig ekologisk status.

Kulturskolans vårkonsert
28 maj kl 19.00, Teatern i Ale kulturrum, Nödinge. Årets 
traditionella konsert med stipendieutdelning. Fri entré!

Ny e-tjänst för barnomsorg 

Från och med 2 juni införs en ny e-tjänst för barnomsorg.
Du hittar den nya tjänsten på kommunens webbplats  
www.ale.se. Här kan du:  
•	 Ansöka om plats i förskola/ familjedaghem / pedagogisk 

omsorg/fritidshem
•	 Besvara platserbjudande
•	 Följa ditt ärende
•	 Anmäla/ändra schema
•	 Anmäla/ändra inkomstuppgifter
•	 Säga upp plats
•	 Ändra kontaktuppgifter 

För att använda tjänsten behöver du e-legitimation.
Adressen till den nya tjänsten är  
www.ale.se/barnomsorgstjanst
 
 

Foto: Anna Sandgren

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

sommaröPPeT På ale 
biblioTek, nödinge  
1 juni – 30 augusTi

simhallens  
öPPeTTider
gäller fram till 5 juni därefter  
sommarstängt till vecka 36.
onsdag kl 07.00–09.00 och  
  kl 17.00–21.00
torsdag kl 16.00–21.00
fredag kl 17.30–21.00*  
lördag kl 11.00–15.00
 
Efter kl 20.00 endast 16 år och äldre.
*inget motionssim kl 17.30–18.15

måndag kl 10.00–19.00
tisdag kl 10.00–15.00
onsdag kl 10.00–19.00
torsdag kl 10.00–15.00
fredag kl 10.00–15.00
 
längre lånetid på biblioteken i sommar
Start 1 juni – behåll böckerna till 1 september

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!

eleVuTsTällning
Bilder, skulpturer mm av Kulturskolans  
bildeleverUtställning 28 maj – 8 juni  
Ale biblioteket, Nödinge



ALAFORS. Det går snab-
bast att både planera 
och bygga om Ales nya 
kommunhus placeras på 
Ale Torg i Nödinge.

Dessutom hamnar det 
centralt och blir till-
gängligt för flest.

Konsultrapporten om 
var den samlade kom-
munadministrationen 
bör lokaliseras är tydlig.

Kommunfullmäktiges leda-
möter fick i måndags kväll ta 
del av två intressanta rappor-
ter. Den ena är en marknads-
analys av Ales förutsättningar 
att växa och besvarade frågan 
om varför den förväntade ex-
pansionen efter infrastruktu-
rutbyggnaden har uteblivit. 
Den andra rapporten är en 
extern bedömning om var 
ett nytt kommunhus bäst 
lokaliseras, i Nödinge eller 
Älvängen.

Åsa Henninge, analy-
schef, slog fast att allmänhe-
tens bild av Ale måste föränd-
ras. Exploatörerna är över lag 
positiva, men osäkerheten 
kring om det är möjligt att 
få betalt för nyproducerade 
hus i Ale är stor. Prisnivån är 
fortfarande relativt sett låg 

och måste upp. På den punk-
ten är de senaste tre årens 
prisutveckling på bostadsrät-
ter i Ale mycket positiv.

– Ett flertal aktörer efter-
lyser en samlad centrumut-
veckling och att det skapas ett 
mer stadsmässigt centrum. 
Många vill se en kraftsamling 
mot en ort där det kommer-
siella utbudet kan höjas och 
de flesta är överens om att 
den orten bör vara Nödinge, 
sa Åsa Henninge.

Föreslår Nödinge
Konsultbolaget Pyramiden 
har haft i uppdrag att utre-
da förutsättningarna för att 
placera ett kommunhus på 
Ale Torg syd (där Blomster-
riket, Zoonet, STC och Svensk 
Fastighetsförmedling ligger) 
alternativt i Älvängen vid 
resecentrum. Konsulterna 
föreslår Nödinge som mest 
lämplig med motiveringen 
att orten är centralt belägen 
i kommunen, få markägare 
berörs vilket gör handlägg-
ningnen lättare och place-
ringen vid ett redan etablerat 
och starkt köpcentrum höjer 
arbetsplatsens attraktions-
kraft.

– Utredningen visar att 
båda placeringarna har ka-
pacitet och kommer få po-
sitiva effekter oavsett var 
det placeras, men vår re-

kommendation är Nödinge. 
Ett av de tyngsta skälen är 
tidsaspekten. Enligt vår sam-
lade bedömning kommer en 
etablering i Älvängen att ta 
betydligt längre tid, då infra-
strukturen är mer komplice-
rad, menade Lars Carlsson, 
Pyramiden Projektledning.

Tuffast i tonen
Flera ledamöter ställde frå-
gor kring rapporten och 
tuffast i tonen var som vän-
tat Aledemokraternas Jan A 
Pressfeldt.

– Jag säger det rent ut, jag 
tycker det är en dålig rapport 
med allt för många brister. 
Ni säger att Älvängen är 
komplicerat. Det är då inte 
lättare i Nödinge. Platsen ni 
har pekat ut på Ale Torg är 
idag full av hyresgäster, flera 
av dem med långa hyreskon-
trakt. Det kommer kosta 
stora pengar och ta lång tid, 
men det reflekterar ni inte 
över. I Älvängen förfogar 
numera kommunen över re-
lativt mycket mark, vilket be-
tyder att det inte alls behöver 
ta längre tid att komma fram 
där.

Jean Altun (S) uttryckte 
en oro över att Göteborgs-
vägen genom Älvängen inte 
skulle klara en ökad trafikbe-
lastning som ett kommunhus 
rimligtvis bör medföra.

– Trafiksituationen i Äl-
vängen är inte enkel. Det 
finns en del problem som 
man då måste lösa och det 
är den typ av åtgärder som 
vi menar kommer att ta tid. 
Nödinge är bättre förberett, 
svarade Lars Carlsson.

Den enskilda faktor som 
talar för Älvängen är att regi-
ontågen mellan Trollhättan 
och Göteborg stannar där 
och inte i Nödinge.

Ales politiker har haft 
tillgång till materialet en 
tid och Kommunstyrelsens 
ordförande, Paula Örn (S), 
kommenterade rapporten på 
måndagen.

– Vi har nu två olika utred-
ningar att hämta information 
ifrån. Jag hoppas att dessa 
kan vara ett stöd i den poli-
tiska diskussion som följer 
den närmaste tiden. För mig 
är det viktigt att vi hittar en 
bred överenskommelse som 
tar ansvar för Ale. Vi kan 
bara konstatera att exploatö-
rerna visar ett stort intresse 
för Nödinge och på något 
sätt måste vi möta upp det. 
Om det är genom att bygga 
ett kommunhus eller ej ska vi 
låta vara osagt ett tag till.

Oppositionsråd Mikael 
Berglund (M) var irriterad 
över att utredarna inte tagit 

hänsyn till att fullmäktige pe-
kat ut två centralorter i Ale.

– Det måste vägas in. Om 
kommunhuset placeras i Nö-
dinge måste Älvängen kom-
penseras för att leva vidare 
som centralort. Det kan bli 
dyrt. Nödinge har kommit 
längre genom satsningen på 
Ale Torg och utvecklas vida-
re av marknadskrafterna. Jag 
säger inte att vi bör placera 
kommunhuset i Älvängen, 
men vi måste diskutera kon-
sekvenserna av vårt beslut. 
Rapporterna är två inspel i 
den diskussion som nu vän-
tar. Vi är långt ifrån att gå till 
beslut.
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Lediga platser på

Barnkullens förskola
Barnkullens målsättning är att skapa en harmonisk 
barngrupp där trygghet, lek och ansvar är nyckel-
orden. 

Hos oss får alla vara med och påverka. Barn och 
vuxna arbetar tillsammans med innehållet i vår 
verksamhet. 

Förskolan drivs av medlemmarna som en ekono-
misk förening och vi ser möjlighet att få in nya 
medlemmar som vill ge sina barn en fantastisk 
start i livet. Vi har för närvarande 28 barn och per-
sonalen är sex stycken varav två är förskolelärare. 

Att ingå i ett föräldrakooperativ ger inte bara barnen 
trygghet, vi föräldrar är också med och arbetar mot 
de gemensamma målen. I det får vi en känsla av 
delaktighet och samhörighet och vi vet vilka alla 
barnen och deras föräldrar är.

Varför välja barnkullen?
Påverkan 
Inom ett kooperativ har du som förälder stora möj-
ligheter att själv kunna påverka. Vårdnadshavare 
och personal fattar alla strategiska beslut tillsam-
mans.

Trygghet  
Vårdnadshavare och personal har god kontakt 
med varandra vilket ger både oss och barnen en 
trygghet. Alla känner alla!

Mindre förskola 
Alla barn på en mindre förskola ”syns”. Barnen har 
möjlighet att med personalens stöd få utvecklas i 
sin egen takt.

1–6 år tillsammans 
Barnen lär sig att respektera och ta ansvar för 
varandra oavsett ålder. De lär sig att leka på alla 
nivåer. 

Maten  
Den goda hemlagade maten ger barnen matlust 
och all den energi de behöver för att orka leka en 
hel dag.

Vi har lediga platser till höstterminen.  
Vill du veta mer eller lämna in din 
ansökan, tag kontakt med oss på 
Barnkullen!

Barnkullens förskola
Långetorp, 446 96 Hålanda
0520-66 83 65
info@barnkullen.se
barnkullen.se
Följ oss på Facebook!

Här ska kommunhuset ligga
– Om konsulterna får bestämma

Konsultrapporten förordar att Ale kommun bör placera ett eventuellt nytt kommunhus på Ale 
Torg syd med direkt koppling till pendeltågstationen. 

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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99:-
FRÅN

PIKÉVÅRENS HERRMODE
BARNSHORTS

BARNKLÄNNINGAR

BARNSHORTS

Trendiga mönster
för damTrendiga mönster
för damTrendiga mönster
för dam

@kladkallarenKlädkällaren

Följ oss på Facebook och 
Instagram för massor av 

nyheter varje vecka

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

129:-
FRÅN

99:-
FRÅN

4990
FRÅN

T-SHIRT

199:-
FRÅN

JEANSSHORTS

BUTIKEN FYLLD MED HÄRLIGA

BÄDDSET

INSPIRATION FRÅN

HAVET

7000 kvm lågprisvaruhus
GÄSTVÄNLIG MILJÖ
BRETT SORTIMENT

LÅGA PRISER

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

Att bli kock och jobba inom 
restaurang var en självklarhet 
för Christer Köpman och re-
dan från studenten började 
han snegla på kinakrogen 
”Golden River” hemma i 
Surte. 

– En dag ska du bli min, 
tänkte jag. Bara tillfället dök 
upp och förutsättningarna 
var de rätta så skulle jag vara 
beredd. Jag vet vad den här 
krogen har betytt för många 
i Surte, men jag visste också 
att den hade potential att bli 
något större.

Vintern 2013 var krogen 
till salu och Christer Köp-
man bestämde sig. En må-
nads renovering för att städa 
bort det gamla och vända 
blad till något nytt. 

Hur såg planen ut?
– Jag ville skapa en riktigt 

lokal kvarterskrog, inte ett 
ölhak. Dagens lunch med 
klassisk husmanskost i en 
hemtrevlig miljö. På kväl-
larna ville jag vara den själv-
klara mötesplatsen för alla 
människor i alla åldrar.

Hur blev det?
– Jodå, vi är på god väg, 

men det tar tid. Nu är det tre 
månader sedan någon ringde 
och ville beställa kinamat... 
Historiens makt är stark. Vi 
måste fortsätta jobba in vårt 
nya koncept. Även om vi har 

fått många stammisar från 
både Kungälv och Göteborg 
är vi långt ifrån framme. I 
Surte har vi nog lyckats ska-
pa en ny identitet, men vi vill 
ha matgäster från hela Ale, 
säger Christer.

Att jobba som kock är en 
sak, att göra det som egen 
företagare något helt annat.

– Är du smart i köket kan 
du spara mycket pengar. Jag 
har självklart en plan när jag 
gör menyn. Det gäller att 
råvarorna är användbara till 
mer än en rätt.

Drivkraften är det inget 
fel på även om arbetsdagarna 
inte påminner om någon an-

nans. 350 timmar i månaden 
är inte ovanligt för Christer.

– Vi har öppet sju dagar 
i veckan och jag behövs i 
köket. Det plockar på, men 
jag har en fantastisk hjälp 
av mina föräldrar och min 
sambo jobbar ju också här 
nu. Utan dem hade det inte 
gått. Jag drivs av att se kro-
gen utvecklas, av all fin re-
spons som kunderna ger och 
känslan av att vår verksamhet 
spelar roll i Surte.

Vad händer om du blir 
sjuk?

– En kock blir aldrig sjuk.    

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

FYRA RAKA
Pizza – Kebab

Laga – Äta

Glas – Burk

Bandy – Fotboll

Kvarterskrögare 
med Surtehjärta

Ålder: 38
Bor: Surte.
Familj: Sambo med Cissi.
Utbildning: Kock.
Intressen: ”Är jag ledig åker jag 
gärna till Köpenhamn eller på 

en konsert”.
Gör: Driver den lokala krogen 
”Köpmans Hytta” i Surte.
Favoritmat att laga: ”Klassiska 
långkok”.
Favoritmat att äta: ”Korv med 

bröd”.
Favoritlag: ”Surte BK, Surte 
IS, Surte IS IBK och Frölunda 
Indians”.
Om 10 år: ”Då finns kanske 
Hyttan i fler bruksorter”.

FÖRETAGARE I FOKUS CHRISTER KÖPMAN

Christer Köpman har förvandlat den gamla kinakrogen i Surte till en populär kvar-
tersrestaurang. Han är bygdens son och tvekar inte en sekund om målet med krogen.
– Den är om Surte, till Surte, för Surte, säger han och pekar på alla gåvor som pryder 
väggarna. Bilder, tavlor, vimplar – och bandyklubbor. 
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ALE. Nu kan företag i Ale 
söka så kallade innova-
tionscheckar från Almi 
för att få sin uppfinning 
att växa på marknaden.

– Genom att ta in 
expertkunskap kanske 
man kan utveckla ännu 
bättre produkter och 
tjänster, och samtidigt 
få nya infallsvinklar, 
säger Heléne Öhrvall, 
innovationsansvarig på 
Almi Väst.

Nu är det åter möjligt att 
söka Vinnovas så kallade inn-
ovationscheckar. Det är Almi 
Väst, IUC och Coompanion 
som administrerar dem.

Checkarna är på 100 000 
kronor styck och ska stimu-
lera bolag att köpa in extern 
kunskap för att vidareutveckla 
produkter och tjänster. Me-
ningen är att företagen ska 
kunna köpa in kunskap från 
bland annat högskola, univer-
sitet, forskningsinstitut som 
SP eller Swerea eller andra 
aktörer. Det kan också vara en 
konsultbyrå som har den kun-
skap som behövs.

– Det innebär att innovatö-
ren kan få möjlighet att göra 
en förstudie för att se om pro-
dukten eller tjänsten fungerar 
som det är tänkt, eller kanske 
fortsätta utveckla den, säger 
Heléne Öhrvall.

Checkarna kan också an-
vändas av bolag som exempel-
vis ta fram en strategi hur man 
vill använda sina immateriella 

tillgångar på ett bättre sätt.
– Det är inte bara patent 

och mönsterskydd som räknas 
till de immateriella tillgångar-
na. Det kan exempelvis vara 

att ta fram en IT-strategi. Det 
är också avtal, företagshemlig-
heter och hur man ska använ-
da ”know-how” i bolaget.

INNOVATIONSCHECKAR

Vinnova gett Almi i uppdrag 
att distribuera 200 så kallade 
Innovationscheckar på maxi-
malt 100 000 kronor. Av dem 
har Almi Väst 16 checkar. 
De är riktade till små och 
medelstora företag. Företaget 
måste också ha varit igång 
en tid, omsätta minst 1,5 
miljoner kronor och ha minst 
tre anställda.

Projektet skall ge de små och 
medelstora företagen, som 
har en vilja och förmåga att 
växa, en snabb och effektiv 
tillgång till medel. Syftet 
med medlen är att de, med 
hjälp av extern kunskap och 
teknik, ska kunna testa sina 
nya idéer och förbättra sin 
konkurrenskraft.

Aleföretag kan söka pengar

Ale–en uppstickare 
i svenskt näringsliv

JUNI

3
2015

JUNI

16
2015

Femaleträff

Företagslunch med Ola Serneke

Festlig avslutning inför sommaren med 
överraskning! Female är ett nätverk 
för kvinnliga företagare i Ale, oavsett 
om man är nystartad eller redan 
etablerad.

Mikael Berglund, kommunalråd med ansvar 
för näringslivs-frågor intervjuar entrepre-
nören Ola Serneke. Det kommer bli 
ett inspirerande samtal med plats för 
frågor och dialog med lunchgästerna.

DATUM OCH TID: Onsdag 3 juni kl 12.00–14.00
PLATS: Klädkällaren
ANMÄLAN: jagkommer@ale.se

DATUM OCH TID: Tisdag 16 juni kl 11.30–13.00
PLATS: Ale golfklubb, Alvhem
ANMÄLAN: jagkommer@ale.se

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

www.vgregion.se

Regionfullmäktige 
sammanträder

Måndag och tisdag den 8 och 9 juni sammanträder regionfullmäktige i  
Vänersborg. Bland annat kommer budgeten för 2016 att behandlas och årets  
kulturpris att delas ut.

Tid:  Måndagen den 8 juni kl 09.30 
 Tisdagen den 9 juni kl 09.00 
  Utdelning av kulturpriset sker den 8 juni.

Plats: Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg.

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

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

Joakim Larsson

Ordförande

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

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

En trygg start på det nya livet!

Närhälsan Älvängen barnavårdscentral
Svenstorpvägen 1, tfn 010-473 35 50

narhalsan.se/alvangenbarnavardscentral

 

Närhälsan Älvängen barnavårdscentral

Välkommen till din egen barnavårdscentral!  På BVC följer vi 
ditt barn från 0–6 år och erbjuder stöd till dig som förälder. 
Vi har kurser i Barn-HLR (Hjärt- och lungräddning) och späd-
barnsmassage. Du kan även vara med i en föräldragrupp.

Företagare i Ale kan söka så kallade innovationscheckar från 
Almi för att få sin uppfinning att växa på marknaden.



HEJ KÄRA 

COOPGÄSTER!

Hjärtligt välkomna på vår ekologiska  

familjedag 29 maj kl 14:00-18:00!

Kom och träffa Sörjan och Beta i morotstältet 

 barnteatern Coop Lilla Ekoskola kl 17.00. 

Coop Lilla Ekoskola är en barnteater där vi får träffa  

två kluriga odlare och lära oss att ta hand  

om vår fina jord. 

Föreställningen är riktad till barn mellan 3-6  

år och spelas i vårt morotstält i butiken.  

Föreställningen är ca 30 minuter och är gratis.

Kom även och provsmaka vår 

goda ekologiska mat

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 22 2015 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se

FÄRSK LAXFILÉ

89/KG
:-

ALLA DAGAR
06.00–23.00

DELIKATESSEN

GREKISKT 
LANTBRÖD

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

FÄRSK TORSKFILÉ

5990
/KG

Begränsat parti

VÅR EGNA 
KRÄFTSALLAD

BRIEOST

790
/HG

15 
:-
/ST

PRINSESSTÅRTA
6-BITAR

99:-
/ST

FLINTASTEK

3990
/KG

CARINAS POTATIS-
GRATÄNG 1700G

3990
/ST

NÖTFÄRS

4990
/KG

SCAN ROSTBIFF

99:-/KG

CIABATTA

29:-/KG

GRILLADE KAMBEN

4990
/KG

ÅHUSSKINKA

1290
/HG

1490
/HG

PRINSESSLÄNGD

79:-
/ST

990
/KG

VATTENMELON

Endast hel

TEX MEX

29:-
3 FÖR

Välj mellan Soft tortilla original, 
Nachos/tortilla chips

 samt tacosås

BREGOTT

2490
/ST

Medlemspris

Ej ekologisk

 

ARLAOST

5990
/KG

Greve, svecia, herrgård 
och präst. I bit,
 ca 500-1500 g.

Medlemspris

 

TVÄTTMEDEL • SKÖLJMEDEL 
FLÄCKBORTTAGNINGSMEDEL

99:-
5 FÖR

Via/Comfort

MORSDAGBUKETT

99:-/ST
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ALAFORS. Socialdemo-
kraterna håller parti-
kongress i Västerås nu 
till helgen.

Regionpolitikern Jim 
Aleberg representerar 
Ale kommun i år.

Temat denna gång är 
”Framtidens jobb och 
framtidens folkrörelse”.

Jim Aleberg, 46, är idag an-
dre vice ordförande i häl-
so- sjukvårdsstyrelsen och 
ersättare i regionstyrelsen i 
Västra Götalandsregionen. 
Vid ett tillfälle tidigare har 
han fått rycka in som vikarie 
på Socialdemokraternas par-
tikongress, men i år nomi-
nerades han som ordinarie 
ombud.

– Det ska bli väldigt roligt 
och lärorikt. Av handling-
arna framgår att det kom-
mer bli många intressanta 

diskussioner. Ungefär 600 
motioner har skrivits och ska 
behandlas. Det är självklart 
inte möjligt att sätta sig in i 
alla ämnen som ska tas upp, 
utan jag har valt det som in-
tresserar mig mest och där 
jag känner mig bekväm, sä-
ger Jim Aleberg till lokaltid-
ningen.

Ett huvudtema är framti-
dens jobb, en fråga som en-
gagerar Jim mycket.

– Det finns ingen enkel 
lösning, utan vi tror att det 
handlar om tre viktiga saker. 
För det första så måste vi få 
fart på bostadsbyggnatio-
nen, dels är efterfrågan på 
bostäder stor, dels skapas det 
många jobb. Vi måste också 
rikta yrkesutbildningar mot 
de bristyrken som finns. Vi 
saknar elektriker, plåtslagare, 
specialistsköterskor, läkare 
med mera – detta samtidigt 
som vi många går hemma 

i arbetslöshet. Det rimmar 
dåligt, likadant har vi svårt 
att få ut invandrare med aka-
demisk utbildning  i arbete. 
Vi tror på traineejobben, där 
vi ger människor en chans att 
upptäcka de yrken som finns 
i kommuner och landsting. 
Vi hoppas hitta ett sätt att få 
gehör för detta i riksdagen, 
säger Jim.

Finns det någon annan 
het fråga, förutom framti-
dens jobb och folkrörelse?

– Det verkar finnas ett 
stort intresse runt motio-
nerna kring frihandeln. Det 
pågår ju diskussioner mellan 
EU och USA för att om möj-
ligt få bort en del strafftullar 
som inte främjar handeln. IF 
Metall vill självklart verka 
för åtgärder som medför att 
den svenska exporten gyn-
nas, samtidigt är det viktigt 
att inte glömma bort att de 
fackliga rättigheterna måste 

försvaras i dessa förhand-
lingar.

Kommer den senaste 
tidens dåliga opinionsun-
dersökningar, sett med 
S-ögon, att diskuteras?

– Nej, det tror jag inte. 
Det är helt naturligt att sit-
tande regering får kritik och 
klä skott för det mesta som 
känns fel i samhället. Jag är 
inte ett dugg orolig. Jag vet 
dessutom att regeringen har 
en massa bra förslag som 
inom kort kommer att läggas 
på bordet. Nu hoppas vi att 
överenskommelsen med op-
positionen håller, så vi kan 
få igenom lite förändringar, 
svarar Jim.

Till Västerås får han säll-
skap av Lilla Edets Karin 
Thorén som gör sin första 
kongress som ombud.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– Framtidens jobb står på agendan

Jim Aleberg representerar Socialdemokraterna i Ale när partiets 
kongress äger rum i Västerås till helgen.

Jim Aleberg är laddad för kongressen

Lilla Ekoskolan hade sin ur-
premiär i Mölnlycke, men 
ska nu turnera runt i landets 

Coop-butiker för att lära fler 
barn vad ekologiskt odlade 
produkter är för något.

– Vi vänder oss till barn i 
åldern 3-5 år. Detta är inget 
marknadsföringsjippo utan 
syftet är att vi måste hjälpas 
åt för att ta hand om vår 
jordglob, säger Bengt San-
zén som agerar Sörjan.

Det hela börjar med att 
Beta (Kristina Ring) väl-
komnar barnen utanför 
entrén. Sedan blir det till 

att leta rätt på Sörjan. Med 
barnen och fröknarnas hjälp 
odlas morötter. Beta gör det 
på ekologiskt vis, men inte 
Sörjan.

– Jag gör det sörjologiskt, 
säger Sörjan som använder 
besprutningsmedel och an-
nat som får barnen i moro-
stältet att hålla för näsan.

När det blivit dags att dra 

upp respektive morot ur jor-
den är det bara Beta som kan 
äta sin.

– Min morot smakar äck-
ligt! Kan jag få smaka på din, 
vädjar Sörjan.

Alla är överens om att Be-
tas ekologiskt odlade morot 
inte bara är godare, den är 
heller inte skadlig för miljön.

Innan hemfärden till Al-

afors fick barnen smaka 
ekologisk frukt. De erhöll 
även ett diplom och en liten 
presentpåse med matnyttiga 
saker.

På fredag bjuder Coop 
Extra in till familjedag och 
då kommer det bli en allmän 
föreställning av Lilla Eko-
skolan.

JONAS ANDERSSON

Lilla Ekoskolan på Coop i Älvängen

Barnen från Mor Annas förskola i Alafors erhöll diplom efter att 
ha deltagit i Lilla Ekoskolan på Coop Extra i Älvängen. Här ses 
Wilma, Agnes och Thilda tillsammans med skådespelarna Bengt 
Sanzén och Kristina Ring. På spaning efter Sörjan. Förskolebarnen hjälper Beta i letandet.

En ekologiskt odlad morot smakar mycket godare vilket Sörjan 
(Bengt Sanzén) och Beta (Kristina Ring) definitivt kan intyga.

ÄLVÄNGEN. Lilla Ekoskolan har kommit till Coop 
Extra.

Under tre veckor kommer det att spelas barntea-
ter i butiken.

Lokaltidningen följde måndagens premiär när 
barn från Mor Annas förskola medverkade.
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Göteborgsv 58, Älvängen • mån-fre 9.30-18.00 lör 9.30-14.00 • Tel 0303-74 68 73

Se fler erbjudanden på www.alvangenscykel.se

EXTRA SÖNDAGSÖPPET KL 11-14

ÄLVÄNGENS CYKEL

3-vxl damcykel med lågt insteg. Monterad 
och körklar. 3-vxl shimano nexus med  
fotbroms. 28” hjul, korg, kjolskydd,  
godkänt lås. Färger röd eller svart.  
Finns i herr modell i svart. 
Rek pris 4495:-

VINDHEM COMFORT 

Vårt pris 2999:-

GALNA VECKOR!GALNA VECKOR!

Synproffsen_Magazinet_248x178mm_150521.indd   1 2015-05-21   14:02

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

ÄLVÄNGEN

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

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

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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Dammsugare FC8523/09/105408

Maxad teknik
Energiklass: B. Energiförbrukning: 33,5 kWh/år. 
Rengöringsklass matta/hårt golv: D/D. Partikel-
utsläppsklass: B. Ljudnivå: 79 dB.

Dammsugare FC8523/09/105408Dammsugare FC8523/09/105408

Airfl owMax-teknik

9 meter sladd

SKÖN SOMMAR MED ELON!

SKÖN SOMMAR MED ELON!

SKÖN SOMMAR MED ELON!

SKÖN SOMMAR MED ELON!

SKÖN SOMMAR MED ELON!

SKÖN SOMMAR MED ELON!

SKÖN SOMMAR MED ELON!

SKÖN SOMMAR MED ELON!

SKÖN SOMMAR MED ELON!
Kolsyremaskin Genesis Mega Pack Deluxe/104945

Gör din egen läsk

ORD PRIS 799

499
1 kolsyrepatron och 4 PET-fl askor medföljer

SKÖN SOMMAR MED ELON!
Kolsyremaskin Genesis Mega Pack Deluxe/104945

Gör din egen läsk

Airfl owMax-teknik

9 meter sladd

SKÖN SOMMAR MED ELON!

SKÖN SOMMAR MED ELON!

SKÖN SOMMAR MED ELON!

SKÖN SOMMAR MED ELON!

SKÖN SOMMAR MED ELON!

SKÖN SOMMAR MED ELON!

SKÖN SOMMAR MED ELON!

SKÖN SOMMAR MED ELON!

SKÖN SOMMAR MED ELON!

Dammsugare FC8523/09/105408Dammsugare FC8523/09/105408

SKÖN SOMMAR MED ELON!

ORD PRIS 1.495

899

NOL

G
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Nols kyrka

E45

ELON I NOL
ÖPPETTIDER
Mån–fre 9–18 
Lördag 10–14

Alevägen 37
Tel 0303-74 08 38
www.elon.se
nol@elon.se

NOL
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ÄLVÄNGEN. Scarfs, 
ärtpåsar och bollar med 
olika strukturer är ex-
empel på material som 
används i träningen.

Life Kinetik syftar till 
att förbättra koordina-
tion, uppfattningsför-
måga, koncentration 
och tänkande och där-
med minnesförmågan.

– Denna träningsform 
passar alla åldrar, säger 
friskvårdsterapeut och 
tillika Life Kinetikträna-
ren Elina Waegle-Kar-
leson.

Life Kinetik härstammar 
från Tyskland och grundar 
sig i ett koncept framtaget 
först för fotbollsspelare. Ge-
nom åren är det betydligt 
fler som har fått upp ögonen 
för denna positiva tränings-
form.

– Life Kinetik kom till 
Sverige för fyra, fem år se-
dan. Metoden är baserad på 
den senaste forskningen om 
hur den mänskliga hjärnan 
är uppbyggd och fungerar. 
Med hjälp av olika roliga 
övningar, med en stegrande 
svårighetsgrad, stimuleras 
hjärnan till att klara av flera 
saker samtidigt. Träningen 
fungerar genom att kom-
binera övningar med olika 
rörelsemönster, visuella upp-

gifter och kognitiva inslag. 
Jag vet ingen jämförbar trä-
ningsform av detta slag, sä-
ger Elina Waegle-Karleson.

– I hjärnan bildas stän-
digt nya hjärnceller. För 
att tillgodogöra oss de nya 
hjärncellerna krävs att vi 
hela tiden flyttar fram våra 
gränser och utmanar vår ko-
ordination, vår uppfattnings-
förmåga, tänkande och vår 
koncentrationsförmåga. Life 
Kinetik skapar nya koppling-
ar mellan hjärnceller, så kall-
lade synapser, vilket medför 
nytt och snabbare kunnande.

Elina Waegle-Karleson 
har träningsgrupper igång i 
Stenungsund, Kungälv och 
Älvängen. Lokaltidningen 
gjorde ett besök i Älvängen 
där sex damer fanns på plats 
den aktuella onsdagsefter-
middagen.

– Det är en väldigt rolig 
träning och vi skrattar myck-
et. Jag har märkt en tydlig 
skillnad i min yrkesroll sedan 
jag började med Life Kine-
tik. Numera upplever jag det 
inte som något problem att 
ha fler bollar i luften samti-
digt och hjärnan jobbar inte 
lika hårt känns det som, för-
klarar Yvonne Pettersson. 

Träningen är begränsad 
till maximalt en timme i 
veckan. Det är för att und-
vika överexponering av hjär-
nan.

– Därför är det lätt att in-

tegrera denna metod i vanlig 
utbildning och träning. Life 
Kinetik passar både för pri-
vatpersoner, men även små 
och stora företag.

– Eftersom jag är utbildad 
friskvårdsterapeut pratar vi 
också om hur man bör äta 

och dricka och vilken nä-
ring och vitaminer hjärnan 
behöver för att må bra. Trä-
ningspasset avrundas med en 
meditationsstund, förklarar 
Elina Waegle-Karleson.

JONAS ANDERSSON

Rolig träning för hjärnan

Elina Waegle-Karleson (t h) leder träningen i Life Kinetik.

Scarfar och bollar används här i träningen.



M   ORS DAG

Guldmedalj för bästa 
progressiva glaset!

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

Välkommen in och titta på vårens bågnyheter!
17 år på Ale Torg

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

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

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

Ring och boka tid för GRATIS synundersökning på  0303 - 22 90 33

Dela upp betalningen med 
resurskort, räntefritt

Gratis synundersökning 
inklusive tryckmätning

Nytillpassning linser

inkl. provlinser och väska
695:-  

0303-74 94 96 • 0735-45 66 53

Vi har allt mamma  
kan önska sig!

Nu erbjuder vi även  
fransförlängning

ord. pris 1095kr
695kr

EXTRAÖPPET På MoRs dAg 

kl 11.00–14.00
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1Ale Torg • Tel 0303-966 41 • Varmt välkomna!

Mån-fre 9.30-19.00, lör 9.30-15.00,  sön 11.00-15.00

Vi har  
blommorna  

till mor!

SÖNDAG 31 MAJ

NÖDINGE

Ale Torg 7 (Pfagers Ljuva hem) Nödinge
emmabergdahl0606@gmail.com

GÖR DIN MOR GLAD!
MORS DAG 31 MAJ

KÖP PRESENT-
KORT PÅ VALFRI 
BEHANDLING

EMMA BERGDAHL HUDTER
A

P
E

U
T✔ Ansiktsbehandling

✔ Frans- & bryn
✔ Massage
✔  Permanent 

hårborttagning
✔ Vaxning

BOKA
BEHANDLING:

emmas.bokadirekt.se
0739-50 46 98
0303-74 94 96

Leksaker & Presenter På aLe torg

KOM IN TILL OSS!

VI HAR 
PRESENTERNA 

TILL MOR
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Boka på stenaline.se eller ring 0770-57 57 00
Bokningsavgift tillkommer vid personlig service. *Båtresa, t/r, över dagen med bil, entré till 
Fårup Sommerland inkl alla attraktioner fr 369:-. Totalt fr 1 845:-/5 personer. Gäller t o m 5/7.

FÅRUP SOMMERLAND

GÖTEBORG–FREDRIKSHAMN

FR

/PERS*

DAGSTUR INKL BIL + ENTRÉ

369:-
Alla attraktioner ingår på Fårup Sommerland!
Fart, spänning och häftiga åk i de uppvärmda vattenattraktionerna och hissnande 
berg- och dalbanorna förgyller en hel dag i Nordjyllands roligaste nöjespark! Här 
fi nns det något för både stora som små. Res över dagen eller boka en resa med 
övernattning i närheten. Ombord njuter du av sköna timmar till havs med god 
mat och dryck. Passa på att shoppa i vår Bordershop ombord inför sommarens 
festligheter. Följ hjärtat till Nordjylland!

OMBORD PÅ ALLA SVENSKA FÄRJELINJER

Vill du tjäna pengar på att hyra ut rum 
till pilgrimsvandrare och andra turister?

Tid och datum: 1 juni kl. 16.30-17.30
Plats: Ale Kulturrum, Nödinge
Frågor och anmälan: jagkommer@ale.se

Har du ett extra rum som du skulle kunna hyra ut?
Kom till informationsträff måndagen den 1:e juni på Ale 
kulturrum i Nödinge så berättar vi mer om hur du kan gå 
tillväga.

KILANDA. En synnerli-
gen annorlunda arbets-
dag för kommunalrådet 
Paula Örn (S).

Istället för möten på 
kommunhuset i Nödinge 
blev det till att mocka 
skit i ladugården på 
Kilanda Säteri.

– Här ser man direkt 
vad man har åstadkom-
mit, så är det inte alltid 
i politiken, konstaterade 
Paula.

Paula Örn (S) vill lära sig 
mer om företagen i Ale och 
vad kan då vara bättre än att 
ge sig ut på praktik? Det har 
blivit ett antal praobesök un-
der våren. I torsdags blev det 
till att dra på sig stövlarna 
när Bengt Borgström häl-
sade välkommen till Kilanda 
Säteri.

– Hon har talang för det 
här. Paula är noggrann och 
tycks redan vara hemtam 
med korna, förklarade Bengt 
under tiden som Paula krat-
tade rent i boxarna.

Bengt och Palle Borg-
ström, som driver Kilanda 
Säteri, har idag fyra anställ-
da. På gården finns 170 kor 
och lika många ungdjur.

– Vi är en av nio mjölk-
producenter i kommunen, 

förklarar Bengt.
Just den här dagen skiner 

vårsolen och efter morgon-
sysslorna i ladugården ska 
kommunalrådet få vara med 
och släppa ut kalvarna på 
grönbete.

– Nu har hon kört ett 
morgonpass i ladugården 
och sett till att kalvarna fått 
mjölk. Sedan ska vi se över 
våra stängsel och köra göd-
sel, säger Bengt.

– Traktorvana har jag se-
dan Stubbracet i Uspastorp, 
så det ser jag fram emot, in-
flikar Paula.

Långa arbetsdagar med 
dålig lönsamhet är tyvärr 
den krassa verkligheten för 
många bönder. Bengt Borg-
ström ger sin bild av situa-
tionen.

– Visst är det kämpigt ef-
tersom prisbilden är för dålig 
när vi ser till världskonkur-
rensen.

Arla vill bli tydligare med 
vilka produkter som kommer 

från svensk mjölk. En blågul 
kanna ska leda kunderna rätt 
i affären. Den röda Arla-kon 
har länge varit en garant för 
att en vara är gjord på mjölk 
från svenska kor. Det är 
emellertid inte alla som har 
förstått kopplingen. Därför 
lanserar Arla nu en ny märk-

ning, med en blågul mjölk-
kanna – Sverigekannan.

– Jag tycker det är ett bra 
initiativ, säger Bengt Borg-
ström.

Paula Örn kunde miljö-
ombytet till trots se vissa lik-
heter med lantbruket kontra 
den offentliga sektorn.

– Detta är ju som att dri-
va en förskola fast det är kor 
istället för barn. Det är indi-
vider som ska trivas och även 
fungera i grupp.

Frågan till Bengt är om 
han skulle kunna tänka sig 
att byta jobb med Paula 
och bli kommunalråd för 

en dag?
– Det hade jag inte klarat. 

Jag är i och för sig väldigt 
intresserad av samhällfrågor 
och är numera aktiv i Nä-
ringslivsrådet. Jag nöjer mig 
med det.

JONAS ANDERSSON

Skitgöra för kommunalrådet
– Prao på Kilanda Säteri

Kommunalrådet Paula Örn på praktik hos Bengt Borgström, Kilanda Säteri.

Detta är ju som 
att driva en för-
skola fast det är 
kor istället för 

barn. Det är individer 
som ska trivas och även 
fungera i grupp.
PAULA ÖRN (S)
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RESERVED FOR DEALER INFO

DEN MED LÄGST PRIS PÅ KÖPET.  
Erbjudandet gäller

25.05.2015 – 07.06.2015
Endast i utvalda butiker

Älvängen • Tel. 0303-74 60 12

Blommigt
linne

399 krEnfärgat 
linne

99 kr

Glöm inte Mors Dag söndag 31 maj

50%
PÅ ALLT I PARFYMERIET

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

PRESENTER 
TILL MOR

Överraska 
mor med  
en trisslott!

Korv med bröd 5:-
Kaffe 5:- Lösgodis 390

kr/hg 
vid köp av ett helt kg

Handelsplats Älvängen

Tips • Lotter • Nettotobak • Tidningar

Till Mor!

– Din skobutik för hela familjen
Göteborgsvägen 99B 0303-74 62 75
Öppet: vard 10-18.00, lörd 10-14.00

Gäller alla  
modeller från  
Sköna Marie  
t.o.m 31/5.

100 kr

rabatt  
på Sköna  

Marie

EXTRAÖPPET Söndag 31/5 kl 11-14

SÖNDAG 31 MAJ

ÄLVÄNGEN
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 19 maj
Smitning
Vid parkeringen utanför 
Coop i Älvängen sladdar 
en bil in i två andra bilar. 
Föraren smiter från platsen. 
Vittnen uppger att minst två 
bilar är skadade. Klockan 
10.02 anträffas smitaren av 
polisen. Brottrubriceringen 
är olovlig körning, vårdslös-
het i trafik och smitning från 
olycksplats. Den misstänkte 
är en man född 1997 och 
hemmahörande i Nol.

En patrull stannar och 
kontrollerar en bilist på Bro-
vägen i Lilla Edet och denne 
påvisar tydliga tecken på 
drogpåverkan. Polisen hittar 
även lite jaktammunition 
på honom vid skyddsvisi-
tationen, vilket tas i beslag 
för analys. Mannen får följa 
med för provtagning och en 
anmälan skrivs.

Torsdag 21 maj
Narkotikabrott
Narkotikabrott i form av 
framställan. Tre lådor med 
cannabisplantor anträffas 
i Älvängen, några hundra 
meter från Repslagarmuseet. 
Lådorna tas i beslag.

Fredag 22 maj
Inbrott
Nattligt inbrott på Alekuri-
rens redaktion i Älvängen. 
Datorer och kamerautrust-
ning tillgrips.

Lördag 23 maj
Streetrace
Flera samtal inkommer om 
streetrace på E45 i Surte. 
Det är mycket bilar och folk 
på vägen. Polisen hämtar en 
man till förhör. Han är född 
1992. Inga åtgärder i övrigt.

Måndag 25 maj
Två gripna
Försök till tillgrepp 
av motorfordon i Lilla 
Edet. Polisen får tips om 
att det sitter två personer 
i en bil och försöker att 
stjäla denna. När patrullen 
kommer fram så försöker de 
båda tjuvarna springa från 
platsen, men båda grips. De 
får följa med patrullen till 
polisstationen för vidare 
utredning.

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

50 medlemmar i SPF 
Seniorerna Ale har gjort en 
lyckad resa. I buss och med 
en suverän guide besåg man 
“Gårdarna kring sjön”. Man 
fick sig mycket till livs om 
Birgit Sparre och de platser 
hon speglat i sina böcker. 
En utmärkt lunch intogs på 

Hofsnäs herrgård.
Varje år ordnas en träff 

för de medlemmar som fyllt 
85 år. I år kom 13 personer 
som hade mycket trevligt. 
Rose-Marie och Hans-Åke 
Pettersson underhöll och 
styrelsen informerade. Det 
var mycket uppskattat. Vi 

kommer troligen att utöka 
träffarna och kanske sänka 
åldersgränsen.

Fredagsvandringen var 
förlagd till Lärjeåns dalgång. 
Ett trettiotal deltog. Här är 
en fantastisk grönska. För 
många deltagare var det 
första gången man gick här. 

SPF Seniorerna Ale runt Åsunden
Denna vecka går vi på Koön 
vid Marstrand.

Birgit Fagrell, som re-
presenterar SPF Seniorerna 
Ale i brukarrådet på Back-
avik, meddelar att Daniel 
Perez stått för en trevlig 
musikunderhållning där.

Lena Thorén gör reklam 
för föreningens resor till 
Läckö och Lidköping den 
19 augusti och till Österlen 
den 1-2 oktober.

Lennart Mattsson

Fredagsvandringen för SPF Seniorerna 
Ale var förlagd till Lärjeåns dalgång.

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

i samarbete med 

ACCEPTERAT PRIS 1 385 000 kr/bud. TOMT 5 109
kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Granåsvägen 14. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE NÖDINGE 4 rok, 65 + 15 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 195 000 kr/bud. TOMT 380 kvm.
EP F. VISAS Ring för tidsbokning. Offervägen 8. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE NÖDINGE 5 rok, 132 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 675 000 kr/bud. TOMT 1 617
kvm. EP 81 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Oljobergsv 36. ALE Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE NOL 5 rok, 131+97 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 895 000 kr/bud. AVGIFT 2 540 kr/
månad. EP 120 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Idrottsvägen 11 a. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

ALE SURTE 2 rok, 54 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 550 000 kr/bud. TOMT 50 183
kvm. EP 89 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Skår
190. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE SKEPPLANDA 4 rok, 116+45kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 3 695 000 kr/bud. TOMT 460 kvm.
EP C. VISAS Ring för tidsbokning. Diklekärrsvägen 10.
ALE Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE NÖDINGE 5 rok, 130 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 865 000 kr/bud. AVGIFT 3 708 kr/
månad. EP 146 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Skolvägen 3 b. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

ALE BOHUS 2 rok, 53 kvm

S
M
S
:A

9
6
4
0
3

T
IL
L
7
1
1
2
2

ACCEPTERAT PRIS 1 495 000 kr/bud. AVGIFT 4 587
kr/månad. VISAS Ring för tidsbokning. Skogsråets väg 18
c. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

ALE ÄLVÄNGEN 4 rok, 81 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 3 450 000 kr/bud. TOMT 913 kvm.
EP 81 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Krokängsvägen 3. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE NOL 7 rok, 136 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 200 000 kr/bud. TOMT 1 300
kvm. EP E. VISAS Ring för tidsbokning. Grunne 145. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE ALAFORS 6 rok, 179+38 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 995 000 kr/bud. AVGIFT 4 518 kr/
månad. EP 135 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Södra Trolleviksv 44. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

ALE NÖDINGE 2 rok, 64 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 950 000 kr/bud. AVGIFT 4 339
kr/månad. EP 80 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Torkels Kulle 2. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

ALE NÖDINGE 3 rok, 82 kvm
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VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE
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Installationsrestriktioner finns som kan påverka priset. Kontakta oss för mer information.
* Prisex Ale Elförening: 1 kr/kWh + elcertifikat 0,20 kr/kWh + skattereduktion 0,60 kr/kWh = 1,80 kr/kWh

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

UTNYTTJA 
DITT TAK!
TILLVERKA DIN EGEN EL!

Tyska kvalitetspaneler 
från välkända Centro Solar

- 10 års produktgaranti!

Sälj överskottetför upp till 1,80 kr/kwh*

Effekt 3 kW 5,25 kW 7 kW 11 kW

Antal  
moduler 12 21 28 44

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

Modularea 20 m2 34 m2 47 m2 73 m2

Beräknad  
årsproduktion

2800- 
3000 kWh

4700- 
5000 kWh

6300- 
7000 kWh

9900- 
11000 kWh

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

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

Skepplanda ska utvecklas 
genom nybyggnation av 
flera områden. Det områ-
de som ligger snarast till 
start är Prästgården, där 
det är klart att sätta spaden 
i jorden. Detta av Bengt 
Bengtsson.

Nästa etapp på kartan är 
berget ovanför bygdegården 
där JME Bygg, även detta 
ett Skepplandaföretag, vill 
bygga villor och hyreslä-
genheter. Där kommer att 
göras en ny eller förbättrad 
väg (redan befintlig gammal 
väg uttagen på kartan) upp 
till detta område. Samti-
digt med vägbygget läggs 
vatten och avloppsledningar, 
slangar för el, tele och fiber 
dras fram. Detta område får 
en enormt fin utsikt över 
nejden.

Samtidigt planeras för ett 
område vid Vadbacka (fast-
ighetsbeteckning Högstorp). 
Det är trekanten mellan 
Grönnäsvägen, Skepplanda-
vägen och Forsån. Denna 
etapp ligger för planlägg-
ning.

För att lösa barnomsor-
gen måste en omorganisa-
tion och tillbyggnad av sko-
lorna ske, kommunal mark 
finns till detta. Garnvinde-
skolan ska då bli förskola 
0-5 år. Alboskolan skall bli 
F-6 -kola och eventuellt 
byggas ut efter behov.

Simhallen vill vi ska 
byggas ut med barn- och 
rehabbassäng, samtidigt 

måste reningsverket renove-
ras eller bytas ut. Bästa och 
billigaste alternativ gäller.

Väg 1978 måste byggas 
om från Vadbacka till Rad-
dagården för att slippa den 
tunga trafiken förbi skolan 
samt inne i samhället. Detta 
finns med i Trafikverkets 
och GR-gruppens plan.

Skepplanda har en 
mycket fin idrottsanlägg-
ning i Forsvallen. Där finns 
förutom fotbollen även en 
enastående fin bouleplan 
som utnyttjas flitigt av pen-
sionärerna. Den sköts också 
mycket bra av dessa, allt på 
ideell bas. Grillplatsen vid 
ån är klar med bord och 
bänkar.

Till Skepplanda har Ale 
kommun beslutat om pengar 
till en näridrottsplats. Det 
diskuteras om var den skall 
förläggas, i centrum eller 
på Forsvallen. I centrum 
anlades en minigolfbana 
och en tennisplan, detta för 
många år sedan. Minigolf-
banan förföll och togs bort 
för flera år sedan, tennis-
banan har inte nyttjats på 
många år. Eftersom sådana 
anläggningar skall skötas 
ideellt måste det finnas folk 
som engagerar sig på längre 
sikt. Kontentan av detta blir 
att skall anläggningen skötas 
på ett bra sätt så är Forsval-
len rätt plats.

På Forsvallen finns 4 500 
kvadratmeter gräsyta som är 
outnyttjad, klar att använ-

das för denna anläggning, 
med parkering intill. Detta 
är i nordöstra hörnet av 
SBTK:s arrendemark, mark 
som Ale kommun äger. 
SBTK har både personal 
och maskiner till att sköta 
anläggningen, likaså till att 
sköta en näridrottsplats. Till 
Forsvallen finns både gång- 
och cykelvägar, många av 
skolans småbarnsklasser går 
ofta ner till Forsån, ett fint 
utflyktsmål som nu berikats 
med grillplats och bord med 
bänkar.

Om Ale kommun vågar 
släppa fram de krafter som 
finns i Skepplandas och Ale 
kommuns företag med friare 
tyglar skall ni få se vad som 
händer. De unga som gamla 
är likt ”Alesnickarna” av 
segt virke som ser framtiden 
i Skepplanda som en plats 
där allt är positivt, inga sura 
miner. I Skepplanda finns 
inget som är negativt – bara 
positivt. Höghus eller skola 
runt torget spelar ingen roll, 
bara det som sker det sker.

Jag säger som Tage 
Erlander om prästhisto-
rien: ”Huka Er gubbar och 
kärringer för nu laddar 
Skepplanda om”.

Sven Rydén, (AD)

Sven Rydén anser att Forsvallen är rätt plats för den nya näridrottsplatsen i Skepplanda.

Från Skepplandas horisont:

Utveckling av Skepplanda

lansforsakringar.selansforsakringar.se

Reseförsäkring som gäller 
för hela familjen både i  
Sverige och utomlands
Utökat Reseskydd kan alla teckna som har 
hemförsäkring hos oss. Ring mig så berättar 
jag mer. 

Karin Larsson,  0303-24 56 41 
kundrådgivare bank och försäkring
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SURTE. På pingstafton ar-
rangerades Trädgårdsmark-
nad i Surte. Det var Bruk-
songar och Odlaklubben Väst 
som hade gjort gemensam 
sak. På parkeringen vid Glas-
bruksmuseet gick det att fyn-
da bland växter, hantverk och 
trägårdsprylar. Såväl besöka-
re som utställare såg ut att 
trivas i den sköna majsolen. 

JONAS ANDERSSON

BOHUS. I lördags firades 
den världsomfattande smi-
desdagen Blacksmith day, i 
Sverige kallad Alla smeders 
dag. Martti Risku höll öp-
pet hus i sin smedja i Bohus. 
En hel del nyfikna alebor tog 
tillfället i akt kika lite närma-
re på det spännande hant-
verket. Bland annat visades 

bronsgjutning på gammalt 
vis.

Besökarna till MR Konst 
& Smide gavs även möjlighet 
att prova på smide på egen 
hand. Dagen till ära fanns en 
utställning att beskåda och 
det arrangerades verktygs-
loppis. 

JONAS ANDERSSON

n Tisdag 19 maj. Regnet 
öser ner tidig morgon. När 
vi samlas, vid Ale Torg, för 
transport med egna bilar var 
vi förskonade från regn.

Rullatorer, rullstol och 
regnkläder lastades in i bi-
larna före avfart till bryggan, 
nedanför Bohus Fästning. 
Föreningens medlemmar 
som ställer upp vid dessa 
tillfällen ska ha en eloge för 
sin välvilja med att ställa 
färdmedel till förfogande.

Väl framme bröt solen 
igenom och vi fick en riktig 
fin dag på Nordre Älv med 
både guidning och musik-
underhållning. På kultur-
båten, Ellen av Bohuslän, 
var borden dukade med 
kaffe och fralla. En underbar 
båttur fick vi, som avslutades 
med lunch på Fars Hatt, 
innan många nöjda deltagare 
återvände hemåt.

Martti Risku visade sina ansikten för Rasmus Axell, Kalle Tjoms-
land och Peter Wahlström.

Christian Hansson och Thor Holvila visade man smider järn.

Smidesdagen firades i Bohus
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Josefin och Åsa Engdahl köpte bland annat tomatplantor på par-
keringen vid Glasbruksmuseet. 

Trädgårdsmarknaden i Surte har blivit ett årligen återkommande arrangemang.
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Trägårds-
marknad
i Surte 

PRO i Nödinge 
på utflykt

Tillsammans kan  
vi hjälpa djuren!

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

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

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

Håkan 
Axelsson

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström
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Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

Karin 
Sundqvist

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi
som är
Axelssons! Gunnar 

Carlström
Tony  

Abrahamsson 

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

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80  •  Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Tony  
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Pris 3.780.000:- som utgångspris.  
Visas 2/6. Hövägen 49.
Henrik Kjellberg 0727-316 360, henrik@axelssonsfast.se

Pris 2.980.000:- som utgångspris.
Visas 2/6. Stomvägen 13.
Henrik Kjellberg 0727-316 360, henrik@axelssonsfast.se

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

Centralt läge i Nödinge!
Välkommen till denna centralt belägna villa i Nödinge med allt bekvämt samlat på ett 
plan. Här har du gångavstånd till Ale Torg med all tänkbar service samt till pendeltåget 
som tar dig in till Gbg på dryga 15 minuter. Stort föräldrasovrum med bubbelbad och 
relax. Rejäl baksida med plats för barnens lek och spel. Välkomna! 117+35 kvm. 

Älvä
ngen

Nödinge
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besiktigad: Huset är besiktigat, och säljaren tecknar dessutom en säljarförsäkring mot dolda fel. Energiprestanda (ep): Mätt i enheten kWh/kvm och år.
energiklass (ek): Energideklarationer gjorda fr o m 1 januari 2014 redovisas som energiklass på en skala från A-G.

bostadsaffärer i lerum

bjurfors i lerum | 08-728 22 00 | bjurfors.se

Design och svårslagen utsikt
Villa ÄLVÄNGEN | BESIKTIGAD

Accepterat pris: 3.800.000 kr  antal rum: 6  EP: 84
adress: Klippvägen 8  boarea: 180 +  68 kvm
Visning: 31/5,2/6. Ring 031-761 79 50 för tidsbokning.
Kungälv: Emmy Alin, tel: 0303-20 86 62

Villa NOL
Accepterat pris: 2.800.000 kr  antal rum: 4  EP: 127
adress: Älmhult 435  boarea: 87 +  15 kvm
Visning: 31/5,4/6. Ring 031-761 79 50 för tidsbokning.
Kungälv: Emmy Alin, tel: 0303-20 86 62

Svårslagen idyll med sjötomt

|

Accepterat pris: 3.500.000 kr  antal rum: 5  adress: Hålan Pers-Marias 233  boarea: 132 kvm
Visning:  31/5, 2/6. Ring 031-761 79 50 för tidsbokning.  Kungälv: Emmy Alin, tel: 0303-20 86 62

Dubbelgarage och 2,3 ha mark Lantbruk/Villa NOL   | Besiktigad Accepterat pris: 750.000 kr  Avgift: 2.500 kr  EP: 148
Adress: Klorvägen 10a  boarea: 40,5 kvm
Visning:  8/6. Ring 031-761 79 50 för tidsbokning.
Kungälv: Joakim Ryttersson, tel: 0303-20 86 66

1:a BOHUS

kungälv
0303-20 86 60 | bjurfors.se

Energiprestanda(EP): Mätt i enheten kWh/kvm och år.
besiktigad: Huset är besiktigat och säljare tecknar

dessutom en säljarförsäkring mot dolda fel.

Flytta med Länsförsäkringar

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

lansfast.se/ale

ADRESS KÄRRVÄGEN 6 BOAREA CA 108 M² / 5 ROK
EP 59 KWH/M² ÅR TOMTAREA 198 M² ACCEPTERAT
PRIS 1 685 000 KR VISAS LÖ 30/5 RING OCH BOKA
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

VÄLSKÖTT RADHUS - NOL
Vi kan nu erbjuda ett välskött radhus i populärt område i
Nol. Mycket bra läge med stort grönområde som gränsar till
fastigheten. Lugnt område längst in på återvändsgata.

ADRESS VIDEKÄRR 240 BOAREA CA 158 M² / 4 ROK
EP 135 KWH/M² ÅR TOMTAREA 2000 M²
ACCEPTERAT PRIS 2 795 000 KR VISAS RING OCH BOKA
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

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

Vi visar din bostad 

på flera av Sveriges 

största sajter* 

– helt utan kostnad!

PROVA OSS!

lansfast.se/snabbastvaxande

*Blocket, Blocket Bostad, aftonbladet.se, hitta.se och klart.se.

ÄLVÄNGEN. För för-
sta gången anordnar 
Repslagarmuseet en 
vårmarknad.

Det sker nu på lördag 
den 30 maj.

En vårmarknad med 
massor med hantver-
kare som säljer och 
visar sina alster längs 
den 300 meter långa 
repslagarbanan.

Vi möter textil- och träl-
slöjdare, keramiker, betong 
och glaskonstnärer. Kort-, 
tavel- ljus- och smyckestill-
verkare finns också på plats 
samt hantverkare som jobbar 
i läder och skinn. Passa på att 
köpa närodlat såsom honung 
och brynost, tunnbröd, godis 
med mera.

Skolklasser kommer att 
sälja hembakt för att finan-
siera sina skolresor. Du kan 

fynda den perfekta presenten 
till student, bröllop, kon-
firmation till dig själv eller 
någon god vän.

Men våren betyder också 
utelek och det har vi tagit 
fasta på. Så för barnen finns 
det massor med utelekar. 
Lekar som deras föräldrar 
och mor- och farföräldrar 
känner sig hemma med. Så 
varför inte utmana dina barn 
och barnbarn i en femkamp? 
Gå på styltor, sjömansspelet, 
hopprep, pilkastning eller 
prova på labyrinten och mag-
neten från Uspastorp.

Dagen till ära kan alla 
besökare se föreställningen 
repmagi. Trollerikonstnären 
och repmagikern Mr Junior 
gjorde stor succé vid förra 
årets repslagardag och nu är 
det äntligen dags igen. Vad 
sägs om kalsongtricket eller 
såga itu svärmor med två 
rep? Föreställning vänder sig 

till både stora och små, men 
framför allt barnen. I en del 
trick får barnen aktivt delta. 
Föreställningen avslutas med 
att Mr Junior lär ut ett enkelt 
reptrick till alla barn. 

Till denna del av pro-
grammet är antalet sittplatser 
begränsat. Först till kvarn 
gäller.

Senare på eftermiddagen 
blir det rockringstävling för 
stora och små. Fina priser 
utlovas!

Det går bra att testa sin 
lycka i hantverkslotteriet. 
Varje hantverkare har skänkt 
fina priser. Under sin rund-
vandring bland hantverkare 
kan man delta i ”Finn fem 
fendrar”, även det med fina 
priser.

Skulle någon bli lite trött 
och hungrig kan man njuta 
av kaffe och gott hembakat i 
kaféet. För den lite mer sugne 
är grillarna på gården tända.

Nu på lördag arrangeras vårmarknad på Repslagarmuseet i Älvängen.

Vårmarknad i lekens tecken
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MARKSTEN DEKORSTEN
FONTÄNER m.m.MURAR

Varmt välkomna på ett besök!

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

NÖDINGE. I torsdags var 
det dags för Da Vin-
ci-kören att inta scenen 
i Ale Kulturrum.

Årets körföreställning 
var baserad på en text 
av Tove Jansson.

Knyttet handlar om 
rädslor och om att gå 
igenom livet med för 
trånga skor.

Det var en gång ett litet 
knytt som bodde alldeles 
ensam i ett ensamt hus. Han 
var nog långt mer ensam än 
han trodde på kvällen när 
han tände alla ljus och kröp 
inunder täcket i sin bädd och 
gnällde för sig själv, för han 
var rädd.

Så löd inledningen till 
den körföreställning som 22 
elever från Da Vinciskolan 

lät framföra vid fem olika 
tillfällen, torsdag-fredag.

– Vi har i föreställningen 
utgått från Tove Janssons 
text, något förkortad och 
vävt in musik och olika sce-
ner. Föreställningen försö-
ker visa på kontrasten mellan 
tryggheten och otryggheten. 
Vi möter tre olika rädda 
Knytt. En är rädd för främ-
mande människor, en är rädd 
för att se vad som händer 
runt omkring och lägga sig i, 
och en tredje är rädd för när-
het, berättar projektledare 
Mia Odlöw.

Någon rädsla på scenen 
visar inte Da Vinci-körens 
medlemmar – tvärtom! Med 
inlevelse och påtaglig närva-
ro underhåller de publiken i 
knappt en timme.

– Vi har tränat efter skol-
tid under knappt två måna-
der. Det har varit väldigt ro-
ligt, förklarar Elin Eriksson 
vars säkra berättarröst ledde 
besökarna genom föreställ-
ningen.

– Det var lite nervöst, att 
man skulle läsa fel. Jag är 
ändå nöjd och att det gick 
bra beror nog på att jag har 
övat mycket. Jag har läst 
texten hemma, med musik i 
bakgrunden så att jag skulle 
finna rätt takt, förklarar Elin.

För scenografin svarade i 
vanlig ordning Clyde Pers-
son vars samarbete med Mia 
Odlöw alltid garanterar en 
produktion av högsta kvali-
tet. 

JONAS ANDERSSON

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

Elin Eriksson agerade berättare i Da Vinciskolans körföreställning.

Sång- och dansnummer av bästa märke.

– Körföreställning om rädslor
Vem ska trösta Knyttet?

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

www.kungalvssolskydd.se

Välkommen till vår NYA utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv

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

ÖPPET
KL 11-14

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

www.karebybil.se

ERBJUDANDE från Kareby bil
Audi A5 Cabriolet 2,7 TDi -10  299.000 kr 
Audi A6 2,4 Quattro -04  49.900 kr 
Audi A6 3,0TDI Quattro Aut Avant -10  129.900 kr 
Audi TT 1,8 T Coupe 180 hk -00  49.900 kr 
BMW 118 D Aut Sportline -12  189.800 kr  
BMW 330 Ci (Cab) Automat -01  89.900 kr  
BMW 523 IA Touring Comfort -08  107.900 kr 
BMW 525 Xi Touring Comfort Aut -06  74.900 kr 
BMW 530 D Comfort Advantage -12  279.900 kr 
Citroën C3 1,4 HDI SX -07  29.900 kr 
Citroën C5 2,0 HDI Kombi -04  14.900 kr 
Fiat Grande Punto 1,3 MTJ Diesel -07  49.900 kr 
Ford Kuga 2,0 TDCi Titanium X 163Hk -14  246.900 kr 
Ford Mondeo 2,2 TDCi Titanium -07  34.900 kr 
Honda CR-V 2,0 Comfort -09  124.900 kr 
Hyundai Getz 1,5 CRDi -07  42.500 kr 
Hyundai i20 1,4 CRDi e-Sense -12  84.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDi SW Komfort -13  137.500 kr 
Kia Cee´d 1,6 Premium Crdi ECO -12  104.900 kr 
Kia Cee´d SW 1,6 CRDi ECO Komfort -11  99.900 kr 
Kia Cee´d SW 1,6 CRDi ECO -12  109.900 kr
Kia Picanto 1,2 ECO Sport -12  69.900 kr 
Kia Pro Cee´d 1,6 CRDi Sportcoupe -10  79.800 kr 
Kia Pro Cee´d 1,6 CRDI Sport -12  108.900 kr 
Kia Rio 1,4 CRDi Komfort -12  114.900 kr   
Kia Sportage 1,6 Komfort -13  154.900 kr  
Mazda6 2,2 DE Kombi Takara -11  109.800 kr 
Mazda6 2,2D Advance plus Kombi -10  99.900 kr 
Mercedes-Benz ML 430 V8 4WD 7sits -99  29.900 kr 
Mitsubishi ASX 1.6 2WD Komfort -12  129.800 kr 

Mitsubishi Colt 1,3 5DR Invite -05  19.900 kr 
Mitsubishi Lancer 2,0 Turbo Ralliart Aut -10  119.900 kr 
Mitsubishi Outlander 2,2 Di-D 177hk -11  109.900 kr   
Mitsubishi Outlander 2.4 FFV Business -10  129.900 kr  
Nissan NV200 Navara 2,5 DCi Aut 4WD -07  99.875 kr 
Opel Astra 1,4 Turbo Ecotec -10  89.900 kr 
Peugeot 407 2,2 SW Aut ST -05  24.900 kr 
Peugeot 607 2,2 Skinn -05  34.900 kr 
Porsche 996 911 Carrera Cab -99  219.900 kr 
Renault Captur TCe Expression Navi -14  139.900 kr 
Renault Megane 2.0 Cabriolet Automat -05  39.900 kr 
Renault Modus 1.6 16V -06  34.900 kr 
Saab 900 2,3i Cab/Skinn -96  34.900 kr 
Seat Ibiza 1,4 Eco-TDi R 5dr -08  49.900 kr 
Seat Ibiza 1,9 TDi Eco R Komfort Paket -09  68.500 kr 
Seat Leon 1,6 Reference -06  39.900 kr 
Skoda Fabia 1,2 Combi Ambiente -10  54.900 kr 
Subaru Legacy Outback 2,0 CDi -08  108.900 kr 
Subaru Legacy Outback 2,0D Business -10  141.900 kr 
Toyota Avensis 2,0D Business -12  158.500 kr 
Toyota RAV4 AWD Automat 158hk -12  169.900 kr 
Volkswagen Caddy 1,6 TDI DSG -13  99.875 kr 
Volkswagen Golf 2,0 FSi 3dr -05  59.500 kr 
Volkswagen Golf 2,0 GTD DSG -12  168.900 kr  
Volvo S80 2,5T Business -04  59.900 kr 
Volvo V40 D2 Momentum -13  159.900 kr 
Volvo V40 Trophy -04  29.900 kr 
Volvo V50 2,4 140hk Business -05  39.800 kr 
Volvo V50 D2 Momentum Classic -12  124.900 kr 
Volvo V60 D3 Summum VOC -12  173.900 kr 



BoKlok är ett samarbete mellan Skanska och IKEA. Vårt mål är att 
bygga vackra, funktionella bostäder som så många som möjligt 
har råd med. Titta gärna in på boklok.se så får du veta mer!

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

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

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

SNART HÄR:
30 nya parhus och 
villor i Älvängen!

PRISVÄRT
BOENDE TILL ALLA!

Pris: 1.795.000 - 2.195.000 kr 
Månavg: 4.450 kr

Säljstart 30 maj!
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ÄLVÄNGEN. Efter många 
år som framgångsrik 
Jetski-förare i ung-
domsklasserna gör 
Emma-Nellie Örten-
dahl i år seniordebut i 
världscupen.

Hon har redan satt sig 
i respekt.

I helgen tog hon sin 
första seger i världs-
cupen och toppar nu 
världsrankingen.

Emma-Nellie Örtendahl 
har trots sin unga ålder kört 
Jetski i sex år och hon börja-
de tävla redan 2010. Intres-
set är en smitta från pappa 
Mats.

– Ja, utan hans passion för 
det här hade jag aldrig hållit 
på. Han är min egen meka-
niker och brinner verkligen 
för Jetski. Det är omöjligt att 
satsa om du inte har någon 
som kan skruva, säger Em-
ma-Nellie och ler.

Efter att ha vunnit tre ju-
nior-VM var det nu dags att 
debutera som senior. Det är 
inget som stör henne.

– Nej, det brukar gå som 
bäst när jag får köra som un-
der-dog.

Att det stämmer kan man 
minst sagt säga efter de 
två inledande deltävlingar-
na i UIM Aquabike World 
Championship. I premiären 
i Qatar sluade Emma-Nel-
lie trea och i den andra del-
tävlingen som avgjordes i 
Kastro, Italien, tog hon sin 
första seger.

Kör tills jag stupar
Tävlingsmomentet i Jetski 
är enkelt. Det gäller att vara 
snabbast i mål. Emma-Nel-
lies främsta egenskaper och 
skälen till varför hon lyckats 
så bra är också självklara.

– Jag har en enorm vilja 
att komma först. Jag kör tills 
jag stupar, säger hon.

Jetski är tufft och fysiskt 
påfrestande. Skaderisken är 
också stor, men än så länge 

har Ales stora stjärna klarat 
sig.

– Starten är värst. Det 
kan bli ett mindre kaos och 
då är risken stor att vi kör 
på varandra. Det är otäckt 
om någon trillar av, förklarar 
Emma-Nellie.

Träningen sköter hon 
bland annat i Göta älv, men 
också tillsammans med Team 
Borgström på Tjörn/Orust. 
Det kan bli upp till tre pass 
i veckan.

– Det fungerar bra att 
köra i älven. Tekniken att 
hantera vågorna går att träna 
lika bra där som någon an-
nan stans. 

Är det inte 
fartbegränsning i Göta 
älv?

– Jo, det är det, men det är 
för att de stora fartygen inte 
ska dra ner älvkanterna. Jag 
gör inga direkta vågor och 
Kustbevakningen är ju sällan 
på plats…

Om de skulle vara det så 
skulle sjöpolisen ha svårta att 
hänga med. När det går som 
fortast når Emma-Nellie en 
topphastighet på 105 km/h.

Satsningen på världscu-
pen är krävande. Bara i vin-
ter och vår har hon varit bor-
ta sju veckor. Det vill till att 
skolan är förstående.

– Det var därför jag valde 
Kitas gymnasium. Persona-
len hejar på och hjälper till 
på alla sätt. Jag känner ett 
stort stöd och än så länge 
klarar jag kurserna, säger 
Emma-Nellie som också 
måste ägna mycket tid åt fy-
sisk träning.

– Jag tillbringar mycket 
tid på STC, gymmet, och 
cykelpassen tycker jag är 
väldigt givande. När du kör 
Jetski måste hela kroppen 
vara tränad och inte minst 
balanssinnet. 

Världscupen inleddes i 
mars i Qatar. Det blev en to-
tal tredjeplats i heatkörning-

en, men i show-disciplinen, 
parallellslalom, slog Em-
ma-Nellie till med full kraft. 
Hon vann och besegrade re-
gerande världsmästaren.

– Det är absolut ett av 
mina största ögonblick hit-
tills i karriären. Målet är ju 
att bli nummer ett. Nu fick 
jag blodad tand för att det 
faktiskt är möjligt, kanske 
redan i år, eller nästa.

Och som nämnts tog 
hon sin första världscupse-
ger i helgen. En merit som 
Emma-Nellie säkert rankar 
minst lika högt.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

EMMA-NELLIE
ÖRTENDAHL

Ålder: 16
Bor: Älvängen
Läser: Teknikprogrammet på 
Kitas gymnasium i Göteborg.
Kör: Jetski, Kawasaki, 1100 
kubik, 105 km/h.
Roligast: ”Kicken när man 
tävlar och vinner”.
Meriter: Tre junior-VM-guld. 
Det första 2011.
Favoritlag: New York Rang-
ers i NHL, Frölunda i SHL 
och Blåvitt i allsvenskan.

Emma-Nellie imponerar i världscupen

Toppar världsrankingen. Emma-Nellie Örtendahl, 16, från Älvängen öser på för fullt i världscupen i Jetski. Denna bild är dock tagen i samband med en annan stor 
framgång, parallellslalomen i Qatar där Emma-Nellie besegrade regerande världsmästaren.

...då hon skrev in sitt namn i den absoluta världstoppen genom att vinna den andra deltävlingen i världscupen. Det gör att hon nu 
toppar världsrankingen.

Emma-Nellie kör tills hon stupar, en egenskap som ska göra 
henne bäst i världen.

Bilden är från Qatar, men i italienska Kastro såg Emma-Nellie 
defitivit till att den svenska flaggan vajade högst...
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Carola-Butiken Västra Gatan 66, KUNGÄLV
Tel. 0303-18130 | Vard.10-18, lörd.10-15

20%rabatt

ERBJUDANDE!
Morsdag-

ALLT i BUTIKEN 
från Damella & Lovable!
Gäller t.o.m. 30/5-2015

Välkommen!

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

f tFrån 295:- 
Pinne och regnskydd ingår alltid.

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

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

EW
dam & herr
A’SVästra Gatan 69, KunGälV  

Mån-fre: kl 10–18, lör kl 10–15 
0303-924 15 / butik@ewas.nu

Rabatt på ett köp  
GälleR toRsdaG, fRedaG och löRdaG  

Kan ej kombineras med andra erbjudande
(Gäller ej Oscar Jacobsson blazrar , byxor i marin och svart)

3-årsjubileum

20%
Elton Para mi SKovhuuS BohémE

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

ROSÉ-/VIN-/CHAMPAGNEGLAS
Finns i flera olika motiv.

199:- (249:-)

CAROLINA  

GYNNING
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friskissvettis.se/kungalv • Bultgatan 1 - Rollsbo • tel. 0303-92900

TRÄNA I SOMMAR
595 KRONOR*
Gäller all träning under juni, juli och augusti

*Medlemsavgift 100 kr tillkommer

KUNGÄLV

En riktigt bra garageportsaffär

Kontakta oss redan NU för  
kostnadsfritt hembesök!

E-post: kungalv@crawfordcenter.com

* gäller vid köp av port Smart42 & Superior42 inkl montage samt så långt lagret 
räcker, dock längst t.o.m 31 maj 2015.

Portmotor på köpet!

Köp en valfri, ny, säker och välisolerad garage-
port ur Crawfords Smart42- & Superior42-serie  

inkl montage så får du en portöppnare  
Crawford Magic 600 med fjärrkontroll 

UTAN EXTRA KOSTNAD!*
   

(värde ca 4 650:–)

K A M P A N J 
1-31 maj!

CC Göteborg 
Bultgatan 13 B, Rollsbo 
Telnr 0708-10 65 35

Utnyttja ROT-

avdraget när du 

köper montage 

av din port!
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ÄLVÄNGEN. Han har 
spelat handboll med 
världens främsta genom 
tiderna.

Nu, 45 år ung, tillhör 
Stefan Östling nordens 
bästa i snowboard.

Fem månaders träning 
i 16 år har givit resultat.

Det är allt eller inget. Så har 
Stefan Östling från Älvängen 
alltid resonerat. Oavsett vad 
han har gett sig in på så har 
det varit till ett hundra pro-
cent. Han var länge en firad 
handbollstalang med en unik 
spänst. Älvängens generation 
1970 vann i princip allt som 
gick att vinna. Framgångar-
na gjorde att mesta mästarna 
Redbergslids IK håvade in 
sitt byte. Hos de vita elegan-
terna fick Stefan träna med 
de som kom att bli världens 
främsta.

– I efterhand har jag för-
stått vilken grej det är att ha 
fått ingå i samma trupp som 
Peter Gentzel, världens 
bäste målvakt under ett par 
år, Stefan Lövgren, världs-
mästare även han, liksom 
Ljubomir Vranjes, som nu 
också är korad som världens 
bäste klubbtränare. Det var 
stenhård konkurrens och jag 
gjorde samtidigt lumpen, 
vilket medförde att jag inte 
riktigt fick chansen. Jag ville 
inte nöta bänk och invänta 
min tid, utan gick hem till 
Ale HK. Vi hade några otro-
liga år under legenden Stig 
Santas ledning. Vi var med 
i toppen på tvåan, men sen 
började axeln krångla, berät-
tar Stefan.

Fysiskt fenomen
Även om han lade handbol-
len på hyllan slutade han ald-
rig att träna. Stefan är fort-
farande vid 45 års ålder ett 
fysiskt fenomen och kroppen 
är som en tjugoåring.

– Det är ett måste för att 
kunna fortsätta att göra det 
som är roligt och för att slip-
pa smärta. Jag har haft ont 
i axlar, rygg, knän och ben, 
men det är alltid genom att 
träna som jag har kommit 
tillbaka. Faktum är att jag 
tränar på ett eller annat sätt 

varje dag och det har jag 
gjort så länge jag kan min-
nas.

Vid 29-års ålder bestäm-
de han sig för att åka jorden 
runt och ett av målen var att 
åka skidor i Canada. Stefan 
googlade fram att den lilla 
orten Fernie skulle vara nå-
got extra. Den tog honom 
med storm och sedan 1999 
har han besökt favoritorten i 
Canada varje år i upp till fem 
månader.

– Jag blev biten av Fernie 
och tokförälskad i snowbo-
ard. Det är en gränslös ut-
maning, där du hela tiden 
kan flytta upp en våning. 
Det viktigaste är att ta steg 
för steg. De klippor jag kas-
tar mig utför idag hade jag 
inte klarat för tio år sedan. 
Det handlar om att skaffa 
sig rutinen och lära sig läsa 
linjerna i miljön. Dessutom 
beror mycket på att utveck-
la teknik, styrka och balans. 
Jag lär mig fortfarande, säger 
Stefan.

Årets säsong i Fernie blev 
kortare än beräknat. Efter 
bara tre månader vände han 
hem igen. Skadad och be-
drövad.

– Olyckan var framme re-
dan i december så i år blev 
det inte så mycket åkning. 
Det var knät som fick sig en 
kyss och jag bestämde mig 
för att sköta rehabträning-
en hemma istället. Det är ju 

snart en ny säsong.
I kikaren fanns naturligt-

vis det årliga nordiska mäs-
terskapen i big mountain vid  
riksgränsen. Normalt sett 
åker Stefan inte snowboard 
för att tävla. Det har aldrig 
varit målet. Det är livet i na-
turen och runtomkring som 
har fångat honom, men vid 
fyra tillfällen har han ändå 
valt att delta vid riksgränsen 
och i fjol blev han fyra. Det 
gav blodad tand.

– Jag kände att kroppen 
läkte bra och bestämde mig 
trots minimala förberedelser 
för att åka upp även i år. Om 
inte så var det för att träffa 
killarna. Det är en stor ge-

menskap runt brädan. Väl 
där var jag grymt inspirerad 
och hade total kontroll.

Den känslan skulle visa 
sig vara förankrad i verklig-
heten. Stefan var i toppform 
och inte ens riksgränsens 
branta bergssluttningar ut-
gjorde några hinder. På SVT 
play ser man hur han valde 
en smartare linje än konkur-
renterna och valde ett svårt, 
men stort hopp, med perfekt 
landning. Det gav honom en 
silverplats i nordiska mäster-
skapen med den yttersta eli-
ten på plats.

Cody Bramwell, som är 
25 år yngre än Stefan Öst-
ling, vann tävlingen.

Vad säger de om din 
ålder?

– Haha! De älskar mig. 
Jag ger dem hopp. Om jag 
som började när jag var 29 
år åker som jag gör, hur bra 
kommer inte dessa killar att 
åka när de blir lite äldre? De 
ser att snowboard inte har 
med ålder att göra, utan det 
handlar om att sköta krop-
pen och utveckla tekniken. 
Jag har mycket erfarenhet att 
dela med mig av och det gör 
jag gärna.

Hur långe tänker du 
hålla på?

– Jag vill aldrig sluta åka, 
men ett realistiskt svar är 
kanske fem år.

Att åka snowboard utan-
för pisterna som Stefan och 
hans vänner gör är inget för 
vem som helst. Kunskapen 
om både säkerhet och natur-
lagarna är livsavgörande.

– Jag har åkt med laviner 
några gånger, men aldrig 
blivit begravd. Vi har bästa 
tänkbara säkerhetsutrust-
ning när vi åker och åker 
aldrig ensamma. Det mest 
värdefulla vi har är ändå vår 
erfarenhet. Vi vet vad vi ska 
undvika och när det inte är 
risk att äventyret blir för 
stort…

En fena på snowboard!
– Stefan Östling tvåa i 
Nordiska mästerskapen

STEFAN ÖSTLING

Ålder: 45
Bor: Älvängen
Yrke: Truckförare, säsongs-
arbetar.
Familj: Flickvännen Vanessa, 
mamma, pappa och lillebror 
Peter i Norge.
Meriter: Spelade med Red-
bergslids IK 1991-93. Vann 
skytteligan med Ale HK i 
division två.
Personbästa: 135 kg i bänk-
press.

Favoritträning: ”Jag gillar att 
gå på lina och klarar hopp 
med 360 grader”.
Intressen: Snowboard och 
flugfiske.
Bonusfakta: Firade i fjol 25 år 
på Roskildefestivalen, där han 
rankar konserterna med Pearl 
Jam och Nirvana 1992 högt. 
”I år vet jag inte om jag ska 
åka, någon gång måste man 
ju sluta”.

Stefan Östling kom tvåa i Scandinavian Big Mountain som avgjordes förra helgen vid riksgränsen. 
Tävlingen är inofficiella nordiska mästerskapen. 
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De klippor jag 
kastar mig utför 
idag hade jag 
inte klarat för 

tio år sedan. 
STEFAN ÖSTLING

Profil. Stefan Östling, 45, ägnar fortfarande fem månader om året till att åka snowboard. Det hoppas han kunna göra i ytterligare 
fem år. Allt hänger på kroppen och på den punkten finns det få som kan mäta sig med Stefans supertrim.

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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STARRKÄRR. En favorit i 
repris.

På söndag bjuds det in 
till Spelmansstämma i 
Prästalund.

Arrangören hoppas på 
lika fint väder som i fjol.

Ale Kulturskola, Starr-
kärr-Kilanda Hembygdsför-
ening och Studieförbundet 
Vuxenskolan står som värd 
för söndagens arrangemang 
i Prästalund.

– Det som var en Fiol-
stämma förra året har blivit 
en Spelmansstämma i år, 
säger Inga-Britt Karlbom, 
ordförande i Starrkärr-Ki-
landa Hembygdsförening.

En annan nyhet är den 
workshop i bild som sker 
parallellt med stämman. Det 
kommer att spännas upp ett 
papper där besökarna ges 
möjlighet att gestalta sina 
upplevelser av dagen.

– Det är Eleonor Holst 
som kommer att ansvara för 
den aktiviteten. Skulle det bli 

regn är det bara att flytta in i 
ladan, säger Ellinor Emils-
son från Ale Kulturskola.

Allmänheten uppmanas 
att ta med sig sina spel och 
komma till Prästalund på 
söndag. Dragspel eller gitarr, 
fiol eller munspel – alla in-
strument är välkomna.

– Att se unga och äldre 
mötas i musiken är häftigt. 
Det går bra att spela spon-
tant i parken eller boka en 
tid på scenen.

Hembygdsföreningen 
kommer att hålla alla bygg-
nader öppna den aktuella 
dagen och vidare sker det 
servering av korv med bröd, 
kaffe och bulle.

JONAS ANDERSSON

ALE. Styrelsen för Vak-
nafonden tog i tisdags 
beslut om att dela ut yt-
terligare 56 500 kronor 
till föreningslivet och 
ungdomar i Ale.

Engagerade elever i 
Davinci-skolan erhöll 
bidrag för att förverk-
liga en drogfri bal för 
årskurs nio.

Ale-Jennylunds 
ridklubb fick 15 000 
kronor till sin insamling 
för inköp av en volti-
ge-häst.

Bordet var tämligen fullt 
med ansökningar inför mö-
tet som hölls i Alebackens 
värmestuga. Inledningsvis 
fick styrelsen ta del av en his-
torisk tillbakablick om hur 
Ledetbacken blev Himla-
backen som idag är Aleback-
en. Ordförande Jan Rhodén 
berättade engagerat.

– Backen är snart 50 år 
och några av våra verkliga 
eldsjälar är fortfarande med. 
En av våra största utmaning-
ar är nu att rekrytera nya 
och yngre medlemmar som 
vill vara med i gemenska-
pen. Det krävs många ideella 
timmar för att verksamheten 
ska flyta, men det är det värt. 
Stämningen är oerhört posi-
tiv och vi har alltid kul när vi 
är här, säger han.

På grund av väderleken 
kunde Vaknas årliga event 
tillsammans med Alebacken, 
där ungdomar erbjuds gratis 
skidåkning en kväll i januari, 
inte genomföras i år. Ambi-
tionen är att göra det på nytt 
nästa år. 2015 erbjöd bara 24 
skiddagar och med tanke på 
det imponerar besökssiffran 
på hela 6000 personer.

– Nu försöker vi ligga lite 
lågt och inte slita på våra 
medlemmar, men vi saknar 
inte planer för framtiden. 
Ett nytt garage till våra pist-
maskiner är högsta prioritet 
och gubbarna har nyligen 
gjort klart vår altan utanför 

värmestugan. En skidkaru-
sell för de minsta ska kom-
ma på plats till nästa säsong 
och vi skulle gärna vilja få 
till en ny pulkabacke, säger 
Rhodén.

Stum av beundran
Styrelsen för Vaknafonden 
var stum av beundran, men 
kunde efter detta ändå fatta 
ett antal beslut. Ledets Fis-
keförening har en expansiv 
verksamhet och nya loka-
ler i Älvängen. Förening-
en etablerar en ny aktivitet 
”Klass-draget” för att locka 
fler till fisket. De vänder sig 
också till de ensamkomman-

de flyktingbarnen för att un-
derlätta integrationen. Le-
dets Fiskeförening beviljades 
10 000 kronor i stöd för sina 
satsningar. Mollsjöns fiske-
förening fick 11 000 kronor 
till ett riktat ungdomsläger 
i Fulufjället dit 16 ungdo-
mar kommer få chans att åka 
med. Lägret ska ge kunskap 
om allemansrätt och livet 
i naturen. Östergårds Rid-
klubb vill också växa och få 
fler medlemmar. En famil-
jedag arrangeras söndag 31 
maj och klubben erhöll 5 
000 kronor i stöd för detta. 
Ahlafors IF:s luciakommitté 
är redan igång med årets för-
beredelser. Arbetet med att 
föra en stolt tradition vidare 
fortskrider och föreningen 
beviljades ett stöd om 7 500 
kronor. SSU Ale vill arrang-
era en öppen futsalturnering 
mot rasism. En klok idé som 
Vakna beslutade stötta med 
5 000 kronor. Engagerade 
elever på Davinci-skolan vill 
skapa en ny tradition med en 
drogfri bal för elever i års-
kurs nio. Ansökan om 3 000 
kronor beviljades. Slutligen 
fick Ale-Jennylunds ridklubb 
15 000 kronor till insamling-
en för en ny voltigehäst. 

Nästa ansökningstillfälle 
är fram till 8 september.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– Totalt delades 56 500 kronor ut
De fick pengar från Vakna

Ahlafors IF:s luciakommitté erhöll 7500 kronor i bidrag från 
Vaknafonden för att utveckla traditionen.

Spelmansstämma i Prästalund
Spelmansstämma i Prästalund blir det nu på söndag den 31 maj.

Ellinor Emilsson, Ale Kulturskola.

kia.com

Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 31/5 2015 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast la-
gerbilar. Gäller ej businessmodeller. Bränsleförbrukning blandad körning Kia ceed Sportswagon 4,5-6,6 l/100 km, CO2-utsläpp 117-149 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel 
och miljöklass Euro 5. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. *Kia Privatleasing: 36 mån, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- 
och aviavgift. Rörlig ränta. Max körsträcka 1500 mil/år, övermil debiteras. Sedvanlig kreditprövning sker. Slitagedelar, övriga reservdelar och ev. tillval från kund ingår inte i priset. 
Fordonsskatt betalas av kunden. Med reservation för eventuella tryckfel.

Special Edition-paketet innehåller 
backkamera, navigationssystem med 
sju års fria kartuppdateringar, 17” 
aluminiumfälgar, panoramasoltak och 
eljusterbar förarstol.

Kampanjpris 184.900 kr

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

Fördel 
Kia
1.6 CRDi SPECIAL EDITION II ORD.PRIS 211.900

Kia cee´d Sportswagon är en av de mest sålda bilarna till privatpersoner 
i Sverige. Om du frågar oss varför så blir svaret lika långt som listan på 
utrustning. Eller så kan man kort och gott säga: den har det mesta.

TA MED ANNONSEN OCH FÅ 
METALLIC LACK PÅ KÖPET värde 4.900:-. 
Gäller tom 31 maj.

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

Allt från mindre jobb och  
servicearbeten för privat-
personer och företag till  
större underentreprenader 
och totalentreprenader. 
Vi hjälper till med ROT-avdrag!

Vi utför Allt inom 
byggnadsplåTslageRi!

FöReTag 
Och

pRiVaT

• Inklädnad skorstenar
• trP-PlÅt/PlÅtPannor
• takPlÅtsMÅlnInG   

• taktäcknInG
• HänGrännor
• stUPrÖr

• VIndskIVePlÅt
• FÖnsterbleck
• takskYdd
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LÖDÖSE. Som brukligt i 
maj månad var det växt-
bytardag den 19 maj vid 
Valla-Marias stuga i Lödö-
setraktens Hembygdsfören-
ings regi. Cirka 40 personer 
passade på att få tillskott till 
sina trädgårdar, uteplatser 
och balkonger. Samtliga 
växter ställdes på ett lång-
bord och med lottens hjälp 
fick var och en välja växter i 
tur och ordning.  Det fanns 
några rariteter såsom, Fot-

blad, Rodgersia, Kardvädd, 
Skogsklematis och mycket 
mer. När växtbordet var 
tomt blev det kaffeserve-
ring. Tisdagskvällen bjöd på 
växlande väder, blåst och sol. 
Som tur var kom det inget 
regn. 

Kommande aktiviteter vid 
Valla-Marias är kaffeserve-
ring på nationaldagen den 6 
juni och våffelkväll tisdagen 
den 16 juni.

Växtbytardag vid Valla-Marias stuga.

Växtbytardag vid Valla-Marias

PRO Lödöse-Nygård 
hade annonserat om dans på 
Locktorp, fredagen den 22 
maj och Tommy Danielsson 
skulle spela. Man hoppas 
på vackert väder en sådan 
dag, men ack, ack så blev 
det inte. Regnet vräkte ner. 
Men vi hade ju en tillflykt, 
Alegården, som alltid bokas. 
Dock gick det inte att vara 
där, för golvet var nylackat 
och inte torrt. 

Mycket folk hade mött 
upp, men det vara att be-
klaga och skicka hem såväl 
besökare som orkester. Det 
hade inte varit dumt om vi 
hade fått ett meddelande om 
golvet någon dag i förväg, 
men så var inte fallet. Nu 
hoppas vi det blir bättre vä-
der den 6 juni då nästa dans 
blir på Locktorp.

Pia Ek

Ingen dans på Locktorp

LÖDÖSE. Drygt två må-
nader.

Mer tid än så behövde 
inte Svensk Fastighets-
förmedling på Ale Torg 
för att sälja samtliga 
30 radhus som Ekeblad 
Real Estate Investment 
AB (EREIM) ska bygga i 
Ekebergsområdet.

– Köparna är nästan 
uteslutande göteborgare 
med några få undantag, 
säger ansvarig fast-
ighetsmäklare Peter 
Eriksson. 

I början av året upprättades 
ett avtal mellan Lilla Edets 
kommun och EREIM angå-
ende en bostadsrättsförening 
om 30 radhus utmed Dans-
banevägen. Uppdraget att 
sälja bostadsrättsradhusen 
gick till Svensk Fastighets-
förmedling.

– Allt är fulltecknat. Det 
har gått i rekordtakt, berättar 
Peter Eriksson.

Vad är förklaringen?
– Prisbilden är väldigt bra 

liksom planlösningen. Det 
skulle jag vilja påstå är de två 
stora framgångsfaktorerna.

Byggstart kommer att ske 
i augusti-september med in-
flyttning andra eller tredje 
kvartalet 2016.

– Många är förstagångs-
köpare som har bott i hy-
resrätt tidigare. Närheten 
till tåget och det faktum att 
det bara tar 25 minuter in till 
Centralstationen gör Eke-
berg till ett attraktivt områ-
de, avslutar Peter Eriksson.

JONAS ANDERSSON

Husförsäljning i rekordtakt

Så här ska det se ut när radhusområdet på Dansbanevägen är färdigt. 

Peter Eriksson, mäklare på  
Svensk Fastighetsförmedling. 



 
Evenemang & aktiviteter                            » lillaedet.se/evenemang

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN MAJ 2015

0520-65 95 00
Fler nyheter och
evenemang

» lillaedet.se

Anmäl dig till musikskolan
Nya spännande kurser på musikskolan i Lilla Edet! 

Läs mer om kurserna och gör din webbanmälan på 

» lillaedet.se/musikskolan

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

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

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

e-faktura för VA och avfall få faktura varje 

månad istället för kvartalsvis. Kontakta Kund-

tjänst Tekniska avdelningen för att byta till 

månadsfaktura.

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

Telefontid: Måndag: kl. 9-12 och kl. 13-16

Tisdag-torsdag: kl. 9-12

Avvikande öppettider
Under och kring helgdagarna skiljer sig en del av kommunens öppettider 

och rutiner från det vanliga. Mer information och eventuella ändringar 

hittar du på lillaedet.se.

          Hämtningsdagar - hushållsavfall
För hushåll med ordinarie hämtningsdag tisdag 16 juni sker hämtning 

måndag 15 juni. För hushåll med ordinarie hämtningsdag fredag 19 juni 

(Midsommarafton) sker hämtning tisdag 16 juni.

 Fredag  

5 juni
Lördag

6 juni
Nationaldagen

Torsdag

18 juni
Fredag

 19 juni
Midsommarafton

Lördag

 20 juni
Midsommardagen

Medborgarservice 8-12 Stängt 8-12 Stängt Stängt

Återvinningscentralen Stängt Stängt 13-16 Stängt Stängt

Kundtjänst Tekniska avdelningen Stängt Stängt 9-12 Stängt Stängt

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

Biblioteket i Lödöse Stängt Stängt 9-16 Stängt Stängt

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

 Sommarboken 
Onsdag 17 juni, 15 juli och 19 augusti kl. 15-16

Biblioteket, Göteborgsvägen 63, Lilla Edet

Är du mellan 8-12 år och gillar att läsa och träffa 
kompisar? Då ska du vara med i Sommarboken på 
Lilla Edets bibliotek! Här kan du träffa kompisar, fika, 
pyssla, prata och tipsa om böcker du lyssnat på eller 
läst. Dessutom delar vi ut snygga sommarboken-arm-
band, fina väskor och tygpåsar att bära hem alla dina 
böcker, serier och ljudböcker i. Ingen föranmälan, bara 
att dyka upp!

 Skrivartävlingar
Välkommen att delta i bibliotekets skrivartävlingar. Årets tema 
är: Kompisar – om att ha eller inte ha, gamla och nya, kompi-
sar som ställer upp eller som kanske sviker. Skriv om något du 
har varit med om eller som du tycker är intressant!

• Barn som är 6-9 år skriver och/eller ritar en berättelse.
• Barn som är mellan 10-13 år skriver en lite längre berättelse.

Om du vill kan du rita bilder till berättelsen.
• Du som är 14-19 år skriver en novell som är mellan 4-15 sidor.

Lämna in ditt bidrag till biblioteket i Lilla Edet eller skicka in 
det till biblioteket@lillaedet.se senast måndag 31 augusti. 
Kom ihåg att skriva namn och telefonnummer.

Hej tonårsföräldrar!
Lilla Edets kommun stödjer Folkhälsomyndighetens insats TÄNK OM som görs i samarbete med 

Systembolaget, Länsstyrelsen och Polisen. Alla arbetar vi gemensamt för att underåriga inte ska 

dricka alkohol. Som vuxen kan du med bra argument vara ett viktigt stöd för din tonåring.

» lillaedet.se/tankom        » tänkom.nu

Busskort till gymnasieelever
De flesta gymnasieskolor sköter hanteringen av busskort själva men i vissa fall kan du som

gymnasieelev eller vårdnadshavare själv behöva söka om busskort från hemkommunen. Lista med

aktuella skolor hittar du på lillaedet.se/busskort. Är du osäker på om du behöver söka busskort

ska du kontakta din gymnasieskola. 

Ska du börja år 1? Sök busskort senast 8 juli. Ska du börja år 2 eller 3? Sök senast 24 juli. 

Observera att det är vårdnadshavare som ska söka busskort för elev under 18 år. Läs mer på 

» lillaedet.se/busskort



Miljö- och familjedag
6 juni, kl. 10-14, Ströms slottspark

På Sveriges nationaldag 6 juni klockan 10-14 

hålls kommunens miljö- och familjedag med 

många aktiviteter i Ströms slottspark. Utställare

på plats visar bland annat solceller samt sol-

fångare. Det kommer även finnas möjlighet att 

provköra elbilar och elcyklar. Hushållningssäll-

skapet pratar om bärodling för såväl balkonger 

som större trädgårdar. De håller också informa-

tion om odling och kompostering - hur kan man 

använda ogräs till mat istället för att slänga 

det? På plats finns politiker från kommunen och 

under dagen delas årets miljöpris ut.

Vi bjuder på korv med bröd samt ekologiskt 

kaffe, te, saft och bullar. Välkommen!

» lillaedet.se/miljodag

Dags för simskola 3-14 augusti
Kommunen anordnar simskola för nybörjare födda 2009

eller tidigare vid Bodasjön, Prässebo. Läs mer och gör 

din webbanmälan senast 15 juni på

» lillaedet.se/simskola

Avslutningar och terminstider
Nu är snart sommaren här och med det även ledighet för många. 

Nedan följer avslutnings- och terminstider för dig som studerar.

Grund- och gymnasieskolan
Avslutning VT15: Torsdag 11 juni (Strömsskolan onsdag 10 juni)

Start HT15: Måndag 17 augusti

Vuxenutbildningen
Gymnasiala och grundläggande kurser på vuxenutbildningen
Avslutning VT15: Fredag 5 juni

Start HT15: Uppstartsinformation för antagna elever hålls

måndag 17 augusti. Information om uppstarten och personligt

schema skickas hem i samband med antagningsbeskedet.

Lektionerna startar måndag 24 augusti.

Svenska för invandrare (Sfi)
Avslutning VT15: Fredag 10 juli.

Start HT15: Uppstartsinformation för Sfi-elever hålls tisdag 11 

augusti. Lektionerna startar från och med måndag 17 augusti.

Badplatser
Dags för ett svalkande dopp? De fina badplatserna vid Bodasjön, Lille Väktor och Borydssjön kontrol-

leras och underhålls av kommunen.  Under hela badsäsongen tas badvattenprover varannan vecka.

Du hittar resultaten av proverna på badplatsen.folkhalsomyndigheten.se.
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LÖDÖSE. På fredag är 
tiden inne.

Då sker premiärföre-
ställningen av ”Grälet 
vid älven”.

– Det är en fantastisk 
pjäs som framförs av 
ett fantastiskt gäng, 
säger regissören Martin 
Rossing.

Under ett par veckors tid har 
ensemblen kunnat repetera 
på plats i Lödöse. Dessför-
innan har övningarna skett i 
Tunge bygdegård.

– Peppar, peppar så har 
nästan samtliga aktörer varit 

friska hela tiden och kunnat 
genomföra repetitionerna 
som planerat. Skådespelarna 
har visat en sådan entusiasm 
och kommit även när de inte 
har behövt, säger Martin 
Rossing som har översatt 
och bearbetat Carlo Goldo-
nis ”La Baruffe Chiozotte”. 

Martin Rossing har an-
passat handlingen till det 
medeltida Lödöse och ska-
pat ett härligt spektakel med 
spel, sång och mycket skratt.

– Faktum är att jag har 
ändrat väldigt lite från ori-
ginalet.

”Grälet vid älven” beskrivs 
som en rolig och intensiv fö-

reställning i två akter. Hand-
lingen baseras på två familjer 
med giftassugna döttrar. Det 
blir en tävling mellan friare.

– Ljudaborg är en fan-
tastisk plats för utomhus-
teater. Vi ser fram emot att 
få komma igång med våra 
föreställningar, säger Martin 
Rossing.

En annan aktivitet värd 
att nämna är Kulturmarknad 
2015 som Ljudaborg Kul-
turförening arrangerar lör-
dagen den 13 juni. Det blir 
tornerspel, ponnyridning, 
ansiktsmålning, medeltida 
matservering och mycket 
annat.

JONAS ANDERSSON

Vi önskar er en  
God jul och Gott nytt år!

 

Surte och Älvängen

Vi tackar för förtroendet ni gett oss under 2013
och ser fram emot fortsatt samarbete under 2014.

Utöver våra traditionella  
banktjänster erbjuder vi ett 
brett utbud av finansiella  

tjänster och juridisk rådgivning.  
Både för privatpersoner  

och företag...

Swedbank Götaälvdalen
Lilla Edet

0520-486151, Storgatan 17

På fredag är det premiär för ”Grälet vid älven” på Ljudaborgs utomhusscen i Lödöse. Här är en 
bild från fjolårets föreställning – ”Änkan vid Ljudaborg”.

Regissör Martin Rossing.
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– ”Grälet vid älven” på Ljudaborg
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Sms:a DJUR till 72120 
för mer information.

www.djurensratt.se   
08-555 914 00

Tillsammans kan  
vi hjälpa djuren!

Ladda ner vår 
app redan idag!

Läs Alekuriren enkelt och bekvämt i din smartphone och surfplatta.

Finns tillgänglig på App Store och Google Play.

Klara var med i mello...
Storpublik väntas till 
årets hetaste derby!

För ett år sedan fanns det ingen bilbesiktning i Ale kommun, nu finns det två. ClearCar öppnade i våras sin första anläggning 
i Ale i Älvängen och nu har Nödinge fått en egen. John Eskandar är mycket positiv till utvecklingen.

Andra besiktningen
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Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror till fast pris!
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Ale Torg

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

Gäller v 12 • 16/3–22/3

Vi visar vägen på ica.se/hälsa

HALLON, BLÅBÄR I ASK
ICA. Spanien, Portugal, Chile.

125 g. Klass 1. Jfr pris 200:00/kg.

25:-/st
JORDGUBBAR I ASK

Spanien. 250 g. Klass 1.
Jfr pris 60:00/kg.

15:-/st

Var med
  & må bra

Vi är i behov av att anställa erfarna yrkesstolta 

Byggnadsplåtslagare 
med yrkesbevis som inte är rädda för att arbeta  

tillsammans med oss.

Arbetsuppgifterna kräver erfarenhet från zink, aluminium samt 
rostfritt och givetvis vanlig plåt.

 Mycket stor vikt läggs på hur man uppträder socialt och att man 
är intresserad av att lära sig och lära ut av olika erfarenheter.

Vårt arbetsområde sträcker sig i dagsläget till  
Västra Götaland men vi är inte främmande för att utöka området.

Mer information om oss finns på vår hemsida  

www.piaab.se

Skriftlig ansökan skickas till:
Plåtslagarna I Ale AB. Älvvägen 11. 446 32 Älvängen

Mail: mathias@piaab.se

- KVALITET PÅ HÖG NIVÅ - 

Lödöse 0520-66 00 10

VECKANS VARA

ICA:s
GRILLKORV
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Ett solidariskt 
samhälle

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

ASICS KUMO
Löparsko med GEL-dämpning i häl och framfot, för ett 
neutralt löparsteg. Dam & Herr. Ord.pris 1499:-

ASICS SENRUN
Löparsko med bra stötdämping. Gel i häl och framfot. Passar 
för ett normalt eller överpronerande löpsteg.  
Dam & Herr. ORD.PRIS 1399:-

Gäller t o m 29/3. Med reservation för slutförsäljning.

NU 999:

NU 699:

I samarbete med Hjärt - Lungfonden

Skadegörelsen 
upprör i Nol

LÄS
06

Var först med att läsa 
Alekuriren varje vecka, 

du får en pushnotis 
direkt när numret finns 

tillgängligt.

När du vill, var du vill. 
Läs direkt eller ladda 
ner tidningen för att 
läsa senare, när det 

passar dig.

Missat något 
nummer? 

Inga problem, alla 
publicerade nummer 
ligger kvar i appen.

LÖDÖSE. Omklädnings-
rummen ska renoveras 
och kylanläggningen 
bytas.

Lödöseborg får ett 
välbehövligt ansiktslyft.

– Upphandlingen ska 
vara klar i början av 
juni, säger Leifabs vd 
Lars Wijkmark.

Det är kommunen som givit 
Leifab i uppdrag att hantera 
ärendet Lödöseborg. Bud-
geten är satt till 3,5 miljoner 
kronor.

– Omklädningsrummen 
ska byggas om, det ska bland 
annat till nya duschar. Det 
ska också installeras ett vat-
tenburet värmesystem, för-
klarar Lars Wijkmark.

Kylanläggningen ska by-
tas ut och går allt som pla-
nerat ligger isen blank när 
ishockeysäsongen gör sig 
påmind.

– Arbetet ska kunna ta sin 
början till hösten, avslutar 
Lars Wijkmark.

JONAS ANDERSSON

Lödöseborg ska förses med ny kylanläggning och nya omklädningsrum.

Leifabs vd, Lars Wijkmark.

Lödöseborg rustas upp



ROSTBIFF

Egen. Lödöse
och Älvängen.

2290
/ hg

690
/ hg

VÄLKOMNA IN
MED ER BESTÄLLNING!

Vi har tårtor och smörgåstårtor 
från dahls och Lödöse Catering.

69kr/person

EXOTISKA BRICKOR

79kr/person

GRILLBRICKOR

POTATIS- 
SALLAD

Lödöse 0520-66 00 10

Måndag-fredag 

8-21
Lördag-söndag 9-21

Gäller tom 14 juni

Gäller tom 14 juni

VI HAR ALLT
TILL FESTEN!
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Dags för lite kul?
Är det läge för en konferens i stort eller litet format?

Vi har allt ni behöver!
Och kan dessutom krydda med mycket kul efteråt.

073 247 11 36 • Timmervägen 10, Göta

KONFERENS, FEST OCH EVENEMANG
Disponentvillan

After Work 
i superskön miljö!

Quiz, beachvolley, 
ölprovning?

Företagsevent,  

jubileum, privata fester!
I samarbete med 

Lilla Edets Buss & 
Taxi hämtar och  

lämnar vi er 
väldigt prisvärt i 

hela älvdalen!

RESETIPS!
RUNDRESA I POLEN
Gdynia-Sopot-Gdansk, Warszawa, Auschwitz, Wroclaw m.m. 
avresa 8/6. Halvp. med lite extra och guidade turer ingå......... 5.995:-
FLYG OCH BUSS TILL ÖSTERRIKE
Wien, Salzkammergut, Salzburg hemresa genom Tyskland,  
avresa 23/8. Flyg ner och buss hem inkl. transfer till flyget,  
halvpension.............................................................................. 9.475:-
UT I EUROPA 10 dagar
Kroatien, Slovenien, Österike och Tyskland, avresa 1/9.
Utflykter, vinprovningar båtresor mm, halvpension.................. 9.995:-
SKOTTLAND med flyg och buss 6 dagar
Flyg från Göteborg. Inkl anslutning till flyget, avresa 10/9.
För program se www.lillaedetbuss.se/resor..............................

9.995:-

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

SPARGRISARNA KAN RÄDDA VÄRLDEN

750:-
Per person

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

Fastighetsbyrån i Lilla Edet 
0520-181 44 

lillaedet@fastighetsbyran.se
fastighetsbyran.se

Accepterat pris 1 495 000 kr
Rum 5 rum, varav 4 sovrum
Boarea 125 kvm + 10 kvm Tomt 2 711 kvm
Övrigt! Enplansvilla. 700 m till badsjö. Garage.
Ring för tidbokning Visas mån 1/6 18.00-19.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Prässebo
Klintens By 210

Accepterat pris 950 000 kr
Rum 6 rum, varav 4 sovrum
Boarea 144 kvm + 18 kvm Tomt 1 131 kvm
Övrigt! Älvutsikt. 30 min till Gbg!
Ring för tidbokning Visas tors 28/5 17.00-18.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Göta
Peråsliden 6

Accepterat pris 1 450 000 kr
Rum 5 rum, varav 3-4 sovrum
Boarea 134 kvm + 30 kvm Tomt 954 kvm
Övrigt! Enplansvilla. Garage. 30 min till Gbg!
Ring för tidbokning Visas mån 1/6 16.30-17.30
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Nygård
Trädvägen 32

Accepterat pris 995 000 kr
Rum 6 rum, varav 3-4 sovrum
Boarea 120 kvm + 54 kvm Tomt 2 537 kvm
Övrigt Charmigt 1800-talshus. Kommunalt vatten.
Ring för tidbokning
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Hjärtum/Utby
Vallenvägen 2
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Begagnatkampanj 

Att köpa bil hos oss är enkelt och tryggt, 
våra bilar är alltid noga genomgångna och 
kvalitetstestade. Varmt välkommen in!

LILLA EDET
Brovägen 20
0520-494090

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303-360330

1:a servicen ingår
Upp till 2 års garanti
30 dagars öppetköp

LÖDÖSE. Guldklöver, 
tårta och diplom.

I torsdags fick Lödöse 
Städ besök av represen-
tanter från Centerpar-
tiet i Lilla Edet.

– Vilken rolig över-
raskning, konstaterade 
företagets vd Björn 
Nyquist.

Guldklöver är en utmärkelse 
som delas ut av Centerrö-
relsen till jobbskapare och 
vardagshjältar som genom 
sin verksamhet bidrar till 
kommunens utveckling och 
välfärd. 

– Genom att hylla Lödö-
se städ med en Guldklöver 
vill vi visa vår uppskattning 
för deras insatser. Många 
vet kanske inte hur otroligt 
viktiga småföretagen är för 
kommunen, att de och deras 
anställda utgör en viktig del 
av skatteintäkterna på kom-
munal nivå, hela 19 procent 
av vår kommuns skatteintäk-
ter kommer därifrån, säger 
Julia Färjhage, gruppleda-
re för Centerpartiet i Lilla 
Edet.

Lödöse Städ grundades 
1996 och har idag ett 15-tal 
anställda. Sedan fem år till-
baka har företaget en filial i 
Göteborg.

– Vi växer successivt och 
just nu håller vi på att re-
krytera personal, förklarar 
Björn Nyquist.

– Byggbranschen är den 

dominerande sektorn för vår 
del, men vi har även en hel 
del kontor och hemstädning, 
säger Björn.

Följande motivering stod 
att läsa på diplomet:

”Lödöse Städ bidrar både 
till välfärden och sysselsätt-
ningen i kommunen. De 
har utvecklat företaget med 
Rut-tjänster, både anställt 
mer personal och öppnat fili-
al i Göteborg. Med en tydlig 
miljöprofil bidrar de också 
till en hållbar samhällsut-
veckling”.

– På riksnivå bedriver vi 
en aktiv opposition och här 

i kommunen är det nu än 
viktigare att vi växlar upp ar-
betet för att göra det enklare 

för småföretagen, avslutar 
Julia Färjhage.  

JONAS ANDERSSON

STRÖM. Förra året kom 
över 100 spelmän.

Förhoppningsvis blir 
det något liknande den 
här gången.

På lördag arrangeras 
Askeröd spelmansstäm-
ma i Ströms slottspark.

Det blir den 38:e spelmans-
stämman i ordningen, men 
blott den andra i slottspar-
ken. När arrangören inte 
längre kunde tillhandahålla 
parkering blev det att flytta 
stämman från Askeröd till 
Ström.

– Men vi har valt att be-
hålla namnet i fall det blir 
aktuellt att flytta tillbaka 
någon gång, säger Yngve 
Jonsson, en verklig veteran 
i sammanhanget som har 
många spelmansstämmor på 
sitt samvete.

– Jo, det har allt blivit 
några under årens lopp. Nu 
är jag med och fixar det jag 
kan, säger Yngve till lokal-
tidningen.

Fjolårets premiärupplaga i 
Ströms slottspark blev lyck-
ad. Enda nackdelen var att 
spelmännen stod utspridda 
över ett större område än vad 
som varit fallet på Askeröd.

– I år hoppas vi på lite mer 
publik. Naturligtvis hänger 
det ihop med hur vädret blir. 
Vi har ett stort tält att ta till 
om det skulle bli regn, säger 
Yngve Jonsson.

Arrangemanget inleds 
med buskspel och senare blir 
det inmarsch och allspel. 

– Det kan bli en riktig 
folkfest. Allt som går att spe-
la på är välkomna inslag, det 
finns ingen begränsning, av-
slutar Yngve Jonsson.

JONAS ANDERSSON

NYHET!

NYHET!

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 310

16.900:-
Rek. cirkapris inkl. moms

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 315

19.900:-
Rek. cirkapris inkl. moms

ÅF ADRESS

ARBETAR NÄR DU  
ÄR BORTA

Lilla Edet i centrum i Lilla Edet i centrum i Lilla Edet i centrum

Julklappstips!

Tel 0520-65 00 59, Månd-fred 10–18 Lördag 10–14.
Göteborgsvägen 34, Lilla Edet (mittemot ICA)

www.gostaericson.se

Årets nyheter från CPI
och Generic nu i lager.

CPI Formula
3 Färger (silver)

CPI Aragon
3 färger (brun/vit)

Trigger SM
(svart)

21.900:-

CPI Super Motard
3 färger(vit/svart)

12.990:-

14.990:-

25.900:-
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Guldklöver till Lödöse Städ

Ägarna till Lödöse Städ, Yvonne, Björn och Jonas Nyquist erhåller Centerrörelsens Guldklöver av 
partiets gruppledare i Lilla Edet, Julia Färjhage.

Tårtkalas hos Lödöse Städ för att fira Guldklöverutmärkelsen.

Nu på lördag arrangeras spelmansstämma i Ströms slottspark. 
Yngve Jonsson hälsar spelmän och publik hjärtligt välkomna.
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– Arrangören hoppas på folkfest
Spelmansstämma i slottsparken



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



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

29 maj Fredag
18:30 NSK P01 möter Hovås Billdal IF  hemma

30 maj  Lördag
13:00 NSK F05/06 möter Ytterby IS hemma
14:00 NSK F05/06 möter Kungälv FF hemma
16:00 NSK B-lag Herrar möter Björndammens BK hemma

31 maj Söndag
10:00 NSK P07 arrangerar Poolspel i Ale Serien hemma
11:00 NSK F03/04 möter Stenkullen GoIK borta
11:30 NSK P04 möter Sävedalens IF borta
14:00 NSK P03 möter Dalen/Krokslätt hemma
16:00 NSK F03/04 möter Älvängen IK borta
16:00 NSK P05 möter Vallens FF hemma
17:00 NSK P05 möter Stenungsunds IF hemma
17:00 NSK A-lag Herrar möter IF Vardar/Makedonija hemma
18:00 NSK P02 möter Vallens IF borta

NÖDINGE– SÅ KLART



Rahel matchhjälte i Nol
BERGSJÖN. Nol studsa-
de snabbt tillbaka efter 
förra veckans förlust.

Bergsjön bortabese-
grades efter dramatik.

Rahel Faraj avgjorde i 
85:e minuten. 

Publiken på Bergsjöval-
len fick uppleva en sväng-
ig match. Det såg länge ut 
som om nolarna skulle spela 
hem en given trepoängare. 

Kapten Jonny Stenström 
gav gästerna ledningen strax 
före pausvilan och Simon 
Enyck satte 0-2 tre minuter 
in i andra halvlek. Med kvar-
ten kvar reducerade hem-
malaget och det skulle bli än 
värre. Med knappt tio minu-
ter kvar att spela tilldömdes 
Bergsjö en straff. 2-2 och en 
säker seger kändes gå förlo-
rad, men Nol gick för seger 

och Rahel Faraj hade inte 
givit upp. Med fem minuter 
kvar prickade han in seger-
målet.

Underbart
– Det var helt underbart. 
Raied Juma slog en 40 
meters pass till Bojan Illic  
som hittade mig med cross 
i straffområdet. Jag tog ner 
bollen på bröstet och sköt 

den efter marken. Den slank 
in vid första stolpen, härligt, 
säger Rahel Faraj och fort-
sätter:

– Det blev onödigt jämnt. 
Vi borde avgjort tidigare. 
Helt klart var vi värda se-
gern, även om Bergjsö var 
betydligt bättre än vad ta-
bellen visar. Det blir så när 
man inte sätter sina lägen. 
Jag missade bland annat ett 

friläge.
Trepoängaren innebär 

att Nol återigen är i serie-
ledning, två mål bättre än 
jagande Stenkullen och en 
poäng vassare än Gårda som 
väntar på Nolängen kom-
mande fredag.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Division 5 A Göteborg
Bergsjö – Nol IK 2-3 (0-1)

FOTBOLL

Rahel Faraj avgjorde till Nols 
fördel med att göra 3-2-
målet i 85:e minuten.
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Ahlafors parkerade bussen
– Viktig poäng borta mot IFK Åmål
ÅMÅL. 90 minuter utan 
kvalificerade målchan-
ser åt något håll.

När IFK Åmål tog emot 
Ahlafors IF var det två 
lag i extremt poängbe-
hov som möttes.

Att behålla en pinne 
var viktigare än att gå 
för tre.

Det var inget snack om att 
anfalla och försöka föra 
matchen. Ahlafors IF:s upp-
ställning och inställning 
byggde på att parkera den 
gulsvarta bussen. Här gällde 
det att försvara poängen och 
att hoppas få läget att stjäla 
samtliga tre. Taktiken höll 
på att lyckas fullt ut, men 
självförtroendet att avgöra 
en tät match saknas fortfa-
rande. AIF:s spets är inte 
framåt, utan den lagdel som 
sticker ut är försvarsspelet. 
Med Markus Hedberg och 
Henrik Andersson tillbaka 
som mittlås var defensiven 
ramstark. Avstängde Tobias 
Bratt får svårt att slå sig in, 
men i ett skadebenäget lag 
finns det säkert alternativa 
uppdrag.

Michael Hintzes inlägg 
efter 30 minuter kunder gi-
vit utdelning, men Mohas 
Razeks skalle var en tiondels 
sekund för sent framme. An-
nars kretsade det mesta av 
det kreativa runt Jonathan 
Lindströms fötter. ”Jonte” 
utsågs till matchens lirare 

även om skärpan i det sista 
avgörande momentet sakna-
des.

Hemmalaget fick en mitt-
fältare utvisade tio minuter 
in på andra halvlek och det 
var egentligen bäddat för en 
gulsvart anstormning. Den 
uteblev.

– Vi varken orkade eller 
förmådde att flytta upp. Det 
fanns en tydlig rädsla att för-
lora idag. Hela veckan har 
vi pratat om att greja en po-
äng i Åmål är bra. Nu gjor-
de vi det, fast visst hade vi 
läge med en man mer, säger 
AIF-tränaren Michel Bern-
dtsson-Gonzales.

Försvarsmässigt gjorde 
Ahlafors en helgjuten insats 
och med bara en anfallare, 
Moha Razek, är det svårt att 
få fast bollen.

– Taktiken idag var att ta 
chansen om den dyker upp, 
annars handlade det om att 
hålla positionerna och göra 

det hopplöst för motståndar-
en, menar Gonzlaes.

Peter Antonsson, som 
bildat anfallspar med Moha, 
saknades i Åmål och hans 
frånvaro märktes. Mot Vä-
nersborgs IF, borta på fre-
dag, är han sannolikt tillbaka 
på topp.

A-lagsdebut
I AIF gjorde Emil Jovicevic 
A-lagsdebut på högerkanten. 
Det var en ansvarsfull och 
imponerade insats, särskilt 
i den första halvleken. En 
annan ung förmåga som har 
fått förtroende att starta är 
Hamdan Ramadan. Det är 
en teknisk anfallare som sko-
lats om till högerback.

– Det är underbart att se 
hur de tar för sig. Hamdans 
glöd och passion för fotbol-
len hoppas jag smittar av sig, 
säger Gonzales som var nöjd 
med sina båda talanger.

Ahlafors IF är fortfarande 

sist i tabellen med blott två 
poäng på sex spelade match-
er.

– En tuff inledning, men 
nu är vi på gång. Det loss-
nar snart. Vi har haft många 

skador, sjukdomar och spe-
lare borta. Snart är vi hela 
igen, avslutar en hoppfull 
Michel Berndtsson-Gonza-
les.

Första segern får vänta ett 

tag till, men nog känns det 
som att den är väldigt nära.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Div 3 Nordvästra Götaland
IFK Åmål – Ahlafors IF 0-0

FOTBOLL

Markus Hedberg var tillbaka som mittback tillsammans med Henrik Andersson. Hedberg var kung 
i försvaret och styrde den gulsvarta bussen. 

Moha Razek slet ensam på topp i ett defensivt Ahlafors IF. Peter 
Antonsson frånvaro var påtaglig.

Skoghall gav SBTK:s damer en läxa

Sophie Högrell gjorde en ny stormatch i SBTK, men denna 
gång räckte det inte till någon seger.

SKOGHALL. Om Skepp-
landas damer hade 
maximal utdelning 
senast, var det desto 
magrare i lördags.

Mot serieledande 
IFK Skoghall fick de 
gulsvarta ge sig, men 
inte utan kamp.

Med lite flyt hade 
skrällen hängt i luften.

 
– Det låter kanske konstigt 

att påstå att vi var nära efter 
en förlust med 4-0, men 
även Skoghall sa efteråt 
att de var pressade den 
första halvtimmen. Hade 
vi fått utdelning på friläget 
och Sandra Augustssons 
ribbskott vet ingen hur 
matchen utvecklat sig, fun-
derar SBTK-tränaren, Stig 
Persson.

Att han skulle vara nöjd 
efter en nollpoängare är 
inget trovärdigt påstående, 
men Persson hittade en hel 
del prestationer som gick att 

glädjas åt i motgången.
– Vi kan inte göra så 

mycket åt att vi möter en 
duktigt motståndare. Det är 
bara att att lyfta på hatten. 
Jag tycker ändå att vår för-
sta halvtimme är riktigt bra. 
Spelet är på deras planhalva 
och vi stör dem betänkligt. 
Det tog tid för dem att få 
kontroll på matchen och 
efter deras första mål tog 
de över definitivt, säger han 
och tillägger:

– Luften gick ur oss efter 
3-0, men vi bestämde oss för 

att hålla nere siffrorna och i 
andra halvlek satte de bara 
en straff.

Skepplanda saknade sin 
försvarsrese Sandra Alven-
by och hennes medverkan 
framöver är ett frågetecken.

– Hon behövs självklart 
mot topplaget Gauthiod 
hemma på lördag. Vår kap-
ten Lotta Hillebjer, som 
fick flytta ner från mittfältet, 
löste förvisso uppgiften bra. 
Att ersätta en av seriens bäs-
ta mittbackar är inte lätt.

PER-ANDERS KLÖVERJÖ

Div 1 norra Götaland damer
IFK Skoghall – Skepplanda 4-0 (3-0)

FOTBOLL
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RM
VETERANCROSS

LÖRDAG 30 maj

PARADISBANAN 
Start kl 12.00

Entré 50kr
Gratis under 15år

VECKA 22         NUMMER 20|34 SPORT

Medaljer till Edet TaekWon-Do

Segrare. Älvängenskolans klass 1C vann i helgen 
ICA Maxis vårcup på Skarpe Nord i Kungälv. 
Fram till finalen vann laget fem matcher och 
hade den imponerande målskillnaden 30-1. I fi-
nalen blev det tuffare tag. Älvängenskolan kom 
i underläge två gånger, men lyckades kvittera 
till 2-2 och vann sedan på straffar med 6-5 mot 
Kullens skola. 26 lag deltog i årskurs 1.

Överst från vänster Rickard Johansson, Chris-
tian Carlsson Vanneryr, Andreas Hoffberg. Mel-
lersta från vänster Erik Larsson, Dhani Mårtens-
son, Elmer Ljungberg, Eskil Fahl, Isac Hoffberg, 
Arvid Nordqvist. Nedre från vänster Anton 
Lindgren, Amanda Westberg, Joel Persson, 
Emmi Clarke, Jack Saaranen. Liggande Theodor 
Vanneryr. Saknas på bilden Maya Dhuri.

Segrade på Skarpe Nord

Edet TaekWon-Do ITF var på West Sweden 
Champions den 9 maj. Åtta deltagare fanns 
på plats. Utfallet blev två guld, fyra silver, tul 
”mönster” och sparring.

Ahlafors IF kallar till

EXTRA  
ÅRSMÖTE

tisdag 16 juni kl 19.00
i klubbhuset på Sjövallen

På agendan finns endast en punkt;
•  Styrelsens förslag att ändra  

verksamhetsåret och flytta  
ordinarie årsmöten till hösten

Varmt välkomna!

www.ahlaforsif.se

www.skepplanda.se

Spelordning: 48 lag deltar och är uppdelade på 16 grupper.
Segrarna i gruppspelet går till A-slutspel, tvåorna till B-slutspel och treorna till C-slutspel.

Regler för att delta: Spelare födda 93 är de yngsta som får delta. Varje lag får ha max 
2 licensierade spelare per lag, endast en utav dem får vara på planen, de får således byta 
med varandra. De spelare som är födda mellan 86-93 som spelar A- eller B-lagsfotboll 

räknas som licencierad. Spelare födda 85 eller tidigare räknas ej som licensierad.

Regler: Svenska fotbollförbundets regler för 7-manna fotboll.

Undantag: Matchtid är 2 x 10 min (finalspel 2 x 15 min). Varje lag får ha ett obegränsat 
antal avbytare. Domare har rätt att utvisa spelare som uppför sig osportsligt eller 

protesterar mot domare. Utvisningen är personlig och gäller resten av den aktuella 
matchen. Laget har alltså rätt att spela med 7 spelare trots utvisningen. Upprepas 

beteendet under ytterligare match kommer laget att diskvalificeras. Vid lika resultat under 
kval, semi- och finaler, avgörs matcherna med straffar. För att skilja på lag som har fått 

samma poäng och målskillnad under gruppspelet avgörs detta genom lottning.

Tävlingsansvarig: Fotbollssektionen Skepplanda BTK

Avgift: 1300 kr

Pris: A-slutspel, ettan, tvåan 
B-slutspel, ettan 
C-slutspel, ettan 

Skicka er anmälan till: korpcup@skepplanda.se

SKEPPLANDA ÖPPNA 

KORPCUP
SPELAS LÖRDAG 27 JUNI 2015

SJÖVIK. Förlustnollan 
intakt och 22-2 på de 
två senaste matcherna.

Det är uppåt värre i 
Lödöse/Nygård IK.

Rasmus Ydal fixade 
ett hattrick i fredags-
kvällens bortamatch på 
Sjöviks IP.

Det är hårt i toppen av ”Troll-
hättesexan” där Lödöse/Ny-
gård parkerar på tredje plats 
för närvarande, bara en po-
äng efter ledande Hjärtums 
IS. Redan i kväll (läs tisdag) 
väntar ny match för LNIK 
då Upphärads IS gästar Alevi 
och på söndag står Sjuntorps 
IF för motståndet.

Mot Sjöviks SK var det 
aldrig något snack. Gästerna 

avgjorde tillställningen ome-
delbart genom att göra 4-0 
inom loppet av tjugo minuter.

Hemmalaget hade inget 
att sätta emot ett betydligt 

rappare och starkare motstån-
darlag. Det råder ingen tve-
kan om att LNIK är seriens 
formstarkaste lag just nu.

JONAS ANDERSSON

HJÄRTUM. Serieledning 
efter sex omgångar.

Hjärtums IS är ännu så 
länge obesegrade.

I fredagens hemmamat-
ch mot Trollhättans Syri-
anska blev Marcus Algevi 
stor matchhjälte med sina 
två fullträffar.

Publiken på Billerödsvallen fick 
än en gång jubla över en tre-
poängare. Gästande Syrianska 
hade i händelse av seger passe-
rat Hjärtum, men hemmalaget 
ville annat. Segern grundlades 
i den första halvleken när Mar-
cus Algevi smällde in två mål. 
1-0 i den 35:e minuten och bara 
tre minuter senare kom 2-0 vil-
ket också blev slutresultatet.

Hjärtum har en ramstark de-
fensiv vilket målskillnaden 29-4 
vittnar om. På onsdag finns 
möjlighet att utöka segerraden 
då Wargöns IK väntar på Hal-
levi.

JONAS ANDERSSON

HIS i topp

Division 6 Trollhättan
Hjärtums IS – Trollhättan Syr. 2-0 (2-0)

FOTBOLL

Division 6 Trollhättan
Sjöviks SK – Lödöse/Nygård 2-10 (2-6)

FOTBOLL

Ny målorgie av LNIK

Rasmus Ydal gjorde tre av mål när Lödöse/Nygård bortabese-
grade Sjövik med hela 10-2.
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FOTBOLL
Division 1 norra Götaland damer
IFK Skoghall – Skepplanda 4-0 (3-0)
Matchens kurrar: Sophie Högrell 3, 
Sandra Augustsson 2, Lotta Hillebjer 1. 

Division 3 Göteborg damer
AIF/ÄIK – Kållered SK 10-0
Mål AIF/ÄIK: Mikaela Andersson 3, 
Lina Karlsson 2, Linnea Rautio, Moa 
Samuelsson, Tove Saaranen, Madelene 
Lindberg, Linn Bergstedt. Matchens kur-
rar: Mikaela Andersson 3, Lina Karlsson 
2, Tesa Enyck 1.

Division 4 A Göteborg damer
Angered FC – ÄIK/AIF 0-6
Mål ÄIK/AIF: Mikaela Andersson 5, Ida 
Slettvold. Matchens kurrar: Mikaela 
Andersson 3, Emma Eklund 2, Ida 
Slettvold 1.

Division 3 nordvästra Götaland
IFK Åmål – Ahlafors IF 0-0
Matchens kurrar: Markus Hedberg 3, Jo-
nathan Lindström 2, Hamdan Ramadan 1. 

Skoftebyns IF 6   6 13
Kungsbacka IF 6   4 12  
Älvsborg FF 6   5 11
Västra Frölunda 6   1 10
IK Virgo 6   1 10
Vänersborgs IF 6   3 9
IFK Åmål 6  -2 8
IFK Fjärås 6   0 7
Melleruds IF 5   0 6
Dalen/Krokslätt 5  -5 6
Vallens IF 6  -7 4
Ahlafors IF 6  -6 2

Division 4 Västergötland norra
Skepplanda BTK – IFK Örby 1-1 (0-0)
Mål SBTK: Christian Rönkkö. Matchens 
kurrar: Oscar Frii 3, Patric Skånberg 2, 
Emil Frii 1.

Göta BK – IFK Trollhättan 2-0 (1-0)
Mål: Rikard Vikingsson, Johan Lilja.

Skene – Skepplanda 1-0 (0-0)
Matchens kurrar SBTK: Tobias Ottosson 3, 
Christian Forsberg 2, Mathias Johansson 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
Bergsjö – Nol IK 2-3 (0-1)
Mål NIK: Rahel Faraj, Simon Enyck, Jonny 
Stenström. Matchens kurrar: Anders 
Isaksson 3, Jonny Stenström 2, Raied 
Juma 1.

Division 6 D Göteborg
Bosna IF – Älvängens IK 1-12 (0-6)
Mål ÄIK: Samuel Ingvarsson 6, Niklas 
Ahlbom 2, Jesper Knaving 2, Markus 
Ahlbom, Niklas Pålsheden.
Matchens kurrar: Samuel Ingvarsson 3, 
Niklas Ahlbom 2, Rasmus Eriksson 1.

Division 6 Trollhättan
Sjöviks SK – Lödöse/Nygård 2-10 (2-6)
Mål LNIK: Rasmus Ydal 3, Christian An-
dersson 2, Filip Wärmé, Felix Johansson, 
Tobias Johansson, Jonathan Svensson, 
Niklas Rydin.

Hjärtums IS – Trollhättan Syr. 2-0 (2-0)
Mål: Marcus Algevi 2.

Division 2 Västergötland S, dam
Äspereds IF – Lödöse/Nygård 1-5 (1-4)
Mål LNIK: Matilda Johansson 3, Embla 
Petersdotter, Matilda Bertilsson.

SBTK straffat på nytt! 
SKENE. IFK Örby kvit-
terade i onsdags med 
matchens sista spark.

Borta mot Skene blev 
det än värre.

Samtliga poäng gick 
förlorade i 88:e minu-
ten.

– Ingen idé att gnälla eller 
tycka synd om oss. Tur för-
tjänar man. Vi skapar inte 
tillräckligt många heta mål-
chanser för att vinna, men att 
vi förlorade samtliga poäng 
var grymt, säger SBTK-trä-
naren Jonas Andersson.

Det fanns förhoppningar 
om att årets andra fullpoäng-
are skulle kunna komma mot 
mittenlaget Skene, men trots 
en jämn drabbning slutade 
det med noll poäng. Ödets 
ironi grinar SBTK i ansiktet.  
Dardania kvitterade i sista 
minuten, IFK Örby kvitte-
rade med sista sparken och 
på lördagen såg Skene till att 
straffa Skepplanda med två 
minuter kvar att spela.

– Jag lider med killarna, 
men det finns inga genvägar 
ur det här – bara hårt arbete, 
menar en dämpad Anders-
son.

Han vill inte tala om att 
laget tvingats avvara fle-
ra nyckelspelare. Förutom 
mittbacken Alexander An-
dersson saknades nu också 
mittfältsmotorn Jonathan 
Westlund och vänsterback-
en Niklas Antonsson. Av-
bräck som självklart påverkar 
Skepplandas slagkraft.

Mot IFK Örby i senas-
te hemmamatchen ledde 
SBTK med 1-0 och radade 
upp målchanser. Efter missar 
i massor backade laget hem.

Det straffade sig – IFK 
Öhrby kvitterade på tilläggs-
tid.

Efter en mållös första 
halvlek där båda lagen hade 
chanser som kunde resulte-
rat rivstartade Skepplanda 
efter paus och efter en kvart 
kunde äntligen Christian 
Rönkkö spräcka nollan. 
Passningen kom efter en av 
Patric Skånbergs många ru-
scher på vänsterkanten. Erik 
Häggström som brände 
ett friläge i början av andra 

halvlek missade en jättechans 
att sätta tvåan. Ofrivilligt el-
ler ej, Skepplandas herrar 
släppte därefter initiativet 
om matchen där segern kän-
des given. IFK Örby fick 
ta över bollinnehavet, men 
lyckades sällan nå ända fram 

till Simon Liljeblad mellan 
de gulsvarta stolparna. Att 
spela på resultatet, särskilt 
när det bara är 1-0, skulle 
visa sig bli dyrt. På övertid 
fick Oscar Nilsson dröm-
träff på halvvolley och bollen 
gick otagbart i mål.

– Det finns inga ursäkter. 
Allt handlar om vår egen 
prestation. När de kvitterar 
skulle matchen varit punk-
terad, avslutar Jonas Anders-
son.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Jonathan Franzén har blivit något av en hjälpgumma i Skepplanda BTK. Vänsterback, högerytter 
och nu senast mot Skene på det centrala mittfältet. 

GÖTEBORG. 10-0, 15-1 
och 12-1.

Älvängens IK:s senas-
te matchsvit är smått 
sensationell.

– Vi kan väl vara 
överens om att målskyt-
tet har lossnat, säger 
tränare Peter ”Erra” 
Eriksson nöjt.

37-2 på tre matcher. Älväng-
ens IK går fram som en ång-

vält i division 6 D Göteborg. 
I fredags var det Bosna IF 
som fick sig en lektion i an-
fallsfotboll. Niklas Ahlbom 
slog till direkt på avspark, 
precis som han gjort i de två 
tidigare matcherna. 0-1 re-
dan i andra matchminuten, 
men denna kväll var det en 
annan av ÄIK:s måltjuvar 
som stal showen. Samuel 
Ingvarsson blev sexmåls-
skytt (!) och sköt två av sina 
fullträffar under den inle-
dande kvarten. 

– Vi hade en bländande 
offensiv. Niklas och Samuel 

var rejält på hugget. Det stod 
4-0 till oss efter drygt tjugo 
minuter. Det fanns mycket 
att glädjas åt. Niklas Påls-
heden spelade i anfallet från 
start och gjorde det mycket 
bra. Axel Lindergren bild-
ade mittlås tillsammans med 
Joacim Fougelberg, be-
rättar ”Erra” Eriksson som 
trots de senaste målkalasen 
var nervös inför avspark.

– Jag pratade med deras 
tränare innan och han avslö-
jade att de äntligen hade en 
riktigt bra startelva. ”Typ-
iskt” tänkte jag, men grab-
barna spelade bort oron gan-
ska snabbt.. 

Framgång föder fram-
gång, om den saken råder 
inga tvivel i Älvängens IK. 
I andra halvlek släpptes Jes-
per Knaving in. Han tacka-
de för förtroendet och gjor-
de två mål samt tre assist.

Målfyrverkeriet till trots 
manar ÄIK:s ledare till lugn 
och ödmjukhet. Motståndet 
har varit begränsat och först 
på torsdag sätts laget på re-
jält prov. Då väntar en tidig 
seriefinal mot Finlandia som 
än så länge är obesegrat. 

– Vi har lyft oss flera klas-
ser i vår, men nu får vi se var 
vi står. Finlandia är bevisli-
gen riktigt bra. Kan vi kom-
ma upp i samma klass som 
de senaste matcherna är jag 
övertygad om att vi kan ska-
ka om även dem. Det blir en 
batalj, tro mig, säger ”Erra” 
Eriksson.

Älvevi är fortfarande tung 

av allt regn och matchen 
kommer därför att spelas på 
konstgräset, något som ab-
solut inte är en nackdel för 
ÄIK:s kvicka spelare.

– Jag tror faktiskt att vi 
har en stor fördel av det. Vi 
spelar med en härlig fart just 
nu och det kan ställa till det 

för Finlandia som själva spe-
lar på naturgräs. Vi är också 
glada över att Henrik Mel-
lomgård lovat att vakta kas-
sen ytterligare en match.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Div 6 D Göteborg
Bosna IF – Älvängens IK 1-12 (0-6)

FOTBOLL

37-2 på tre matcher!
– Älvängens målorgie fortsätter

Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Nödinge idrottshall 
tisdag 9 juni kl 19.00

Alla medlemmar
är välkomna!

Ale Torg

Motioner lämnas per mail eller skriftligen 
till styrelsen senast 2 juni. För att ta del 
av verksamhetsberättelse och övriga 
handlingar innan årsmötet, kontakta  
styrelsen på nskkansli@gmail.com.

ÅRSMÖTE FÖR 
NÖDINGE SK 
HANDBOLL

Samuel Ingvarsson blev sexmålsskytt borta mot Bosna IF.

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

Skepplanda – IFK Örby 1-1 (0-0)

FOTBOLL

NUMMER 20         VECKA 22| 35SPORT

FOTBOLL I ALE

Tor 28 maj kl 19.00
Forsvallen
Skepplanda – Alingsås 

Tor 28 maj kl 19.00
Älvevi
Älvängen – Finlandia

Fre 29 maj kl 19.00
Nolängen
Nol – Gårda

Fre 29 maj kl 19.00
Surte IP
Surte – Gambiska

Lör 30 maj kl 15.00
Forsvallen
SBTK dam – Gauthiod

Sön 31 maj kl 17.00
Vimmervi
Nödinge – Vardar/Mak.
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Herr div 4 Västergötland V
TORSDAG 28 MAJ KL 19.00

SBTK – ALINGSÅS IF
Dam div 1 N Götaland

LÖRDAG 30 MAJ KL 15.00

SBTK – IK GAUTHIOD

FOTBOLL
PÅ FORSVALLEN

Matchvärd:

LILLA EDET. På fredag är 
det dags.

Edet FK och Göta BK 
drabbar samman på 
Ekaråsen.

De tidigare lagkamra-
terna Mats Johansson 
och Marcus Tersing 
ställs mot varandra i 
ett av Göta älvdalens 
hetaste derbyn.

Efter fem framgångsrika sä-
songer i IFK Uddevalla valde 
Mats Johansson att återvän-
da till fadershuset inför den 
här säsongen. Han utgör inte 
bara en dynamo på mittfältet 
utan assisterar även Christi-
an ”Kittan” Hultberg som 
tränare. Mats lämnade Lilla 
Edet efter säsongen 2009 då 
han spelade tillsammans med 
Marcus Tersing. Det tidigare 
forwardsesset är numera an-

svarig tränare för Göta BK. 
Johansson och Tersing har 
annars Inlands IF som en 
gemensam nämnare där de 
lirade ihop under åren 2000-
04.

Kittlar lite extra
På fredag ställs de mot varan-
dra i det som är kommunens 
i särklass mest uppsnackade 
derby. Detta är Lilla Edets 
eget El Clásico.

– Det kändes nästan som 
det var ännu hetare i fjol, 
men det är inget tvekan om 
att detta är en derbymatch 
som kittlar lite extra, säger 
Marcus Tersing.

– Det jag tycker är roligt 
med den här typen av match-
er är att intresset skruvas upp 
och att folk går och tittar på 
fotboll. Förhoppningsvis blir 
det en hel del publik, säger 
Mats Johansson.

Hur känns det att vara 
tillbaka på Ekaråsen?

MT: – Jag har varit här 
varje år sedan jag lämnade 
Edet och gick till Skoftebyn. 
Det är en mysig arena att 
spela på och för vår del blir 
det en kort bortaresa.

MJ: – Edet var enda alter-
nativet för mig när jag hade 
bestämt mig för att sluta i 
IFK Uddevalla. Det känns 
jättebra att vara tillbaka. Jag 
upplever inte så stor skillnad 
mot tidigare. Samma perso-
ner som var engagerade runt 
klubben då är med och drar 
ett stort lass nu också. Det är 
ett gott go i föreningen.

Vad säger ni om inled-
ningen på säsongen?

MT: – Det har varit sta-
bilt, men jag är inte nöjd 
med poängutdelningen. Vi 
har tajtat till vår defensiv. 
Det vi behöver göra är att 
snäppa upp offensiven lite 
grann.

MJ: – Jag är hyfsat nöjd, 
även om vi haft ett par svi-
dande poängtapp. Inställ-
ningen, och att killarna 
verkligen tar jobbet, har im-
ponerat så här långt.

Vad är ert lags styrka?
MT: – Vi är ett stabilt lag, 

har ett bra grundspel som vi 

är trygga i. Vi kan anpassa 
oss under matchens gång, är 
bollskickliga men kan samti-
digt välja att trycka ner våra 
motståndare.

MJ: – Laget är vår styrka. 
Vi har en blandning av rutin 
och ungdomlig entusiasm. 
Det är definitivt ett gäng 
som går att utvecklas med 
rätt styrning.

Vilka spelare fruktar 
ni mest oss er derbymot-
ståndare?

MT: – Jag tycker att Edet 
har ett bra lag från mittfält 
och framåt. Mats är nyttig 
på mitten och Martin Er-
landsson fyller sin funktion. 
Jonas Andersson har mål-
sinne.

MJ: – Det är ett jämnt 
och stabilt lag. Niclas Graff 
vet jag är duktig, han har jag 
spelat ihop med.

Hur slutar matchen?
MT: – Vi vinner med 1-0.
MJ: – Jag tippar 2-1 till 

oss.

Derbydags på 
Ekaråsen
– Tidigare lagkamrater ställs mot varandra

En gång lagkompisar, men på fredag ställs de mot varandra. Göta BK:s tränare Marcus Tersing och 
Edet FK:s mittfältsdynamo Mats Johansson.

MATS JOHANSSON 

FEM SNABBA

Ålder: 36.
Bor: Uddevalla.
Moderklubb: Lilla Edets IF.
Yrke: Egen företagare, för-
säljnings- och marknadschef 
på Premier.
Favoritlag: Liverpool.
Bästa spelare du mött: 
Daniel Sjölund.
Marcus om Mats: Vass höger.

Ekaråsen – Strömsvallen
Zlatan – Ronaldo
Spelare – Tränare
Trav – Tips
Derbyseger – Serieseger

MARCUS TERSING

Ålder: 39.
Bor: Lilla Edet.
Moderklubb: Skoftebyns IF.
Yrke: Lagerarbetare på SCA.
Favoritlag: Barcelona.
Bästa spelare du mött: Fred-
rik Ljungberg.
Mats om Marcus: Spelintel-
ligent.

Ryrsjövallen – Nysätra
Zlatan – Ronaldo
Spelare – Tränare
Trav – Tips
Derbyseger – Serieseger

FEM SNABBA

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

SJÖVALLEN
KLOCKAN 15.00 –17.00 

Fritt bangolfsspel på Sjövallen

KLOCKAN 16.00 
Invigning av den nya bryggan i Hältorpssjön.

Simma runt flotten och var med i  
utlottningen av fina priser.

1:a pris: Presentkort 1 000:- från Manufakturen
2-3:e pris: Presentkort helgmiddag för två på Mr Johansson

4-5:e pris: Fritt banggolfsspel på Sjövallen under 2015

VI BJUDER UPP TILL DANS
FURULUNDSPARKEN

KLOCKAN 21.00 – 02.00 
Dans i Furulundsparken till  

”Dansbandet 100%”
OBS! ENTRÉ: ENDAST 1 KRONA. LEG: 18 ÅR

PARKERINGSAVGIFT 20:-

NATIONALDAGSFIRANDE

LÖRDAG 6 JUNI

FRI ENTRÉ

PARTNERS
Nordisk Rörmärkning, Svenska Stenhus, Alekuriren, 
Mr Johansson, Manufakturen Älvängen

FÖLJ 

CHAMPI-

ONS LEAGUE 

FINALEN I 

BAREN!



ÄLVÄNGEN. På lördag 
blir det åka av på Para-
disbanan.

Då hoppar de mest 
erfarna örarna upp i 
sadeln igen.

Det är dags för RM i 
veterancross.

Tävlingen på Paradisbanan 
i Älvängen är den första av 
fyra deltävlingar. De fyra 
klasserna är Evo (cyklar upp 
till årsmodell 90), Twinshock 
(cyklar upp till årsmodell 
-83), Veteran (upp till 1974) 
och sen Classic för de äldsta 
hojarna. 

Av 70 anmälda är sex från 
Älvbygdens MK. Joakim Frii 
kör i klass Evo, Arne Tilly, 
dito, Magnus Lilja, dito, 

Fredrik Hagstedt, dtio. 
Claes Larsson  och Magnus 
Holgersson kör Twinshock.

– Det blir en riktig nostal-
gitripp både för publik och 
förare. Vi hoppas självklart 
att det ska komma över tu-
sen personer, precis som det 
gjorde förr i tiden när vi kör-
de. Det är första gången vi 
arrangerar ett RM här så vi 
vet inte hur stort intresset är, 
säger Magnus Holgersson.

Utställning
I depån kommer några fina 
motocrosscyklar att ställas ut 
för allmän beskådning.

Även om åren har gått är 
det ett taggat gäng som ser 
fram mot att tävla på sin hem-
mabana igen. Fredrik ”Slip-
sen” Hagstedt anses tillhöra 
förhandsfavoriterna. Joakim 
Frii som 1990 vann J-SM ska 
heller inte räknas bort.

– Startfältet ser bra ut och 
det är många som kör fort 
även idag. Några av Sveri-
ges allra bästa genom tiderna 
kommer att vara på plats så 
vi hoppas att väder och vind 
är på vår sida. För tillfället 
är banan i toppskick så för-
utsättningarna ser ut att bli 
bästa tänkbara, säger Conny 
Johansson.

Att det fortfarande är skoj 
att hoppa upp på crossen rå-
der det ingen tvekan om, men 
den sociala gemenskapen är 
minst lika viktigt.

– Det blir väldigt kul att 
träffa alla gamla profiler och 
medtävlare igen, säger Joa-
kim Frii.

Förutom ÄMK:s veteraner 
kommer Kjell Carlgren, 75 
år från Surte, att ställa upp, 
liksom Lars Attesjö från Bo-
hus.

De gläds också åt att en av 

ÄMK:s största profiler och 
bästa förare i historien, Janne 
Johansson, kommer att vara 
på plats i publiken.
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CIRKUS
CIRKÖR

Torsdag 3 september 

Gratis buss till Vara konserthus
från Ale kulturrum i Nödinge kl. 17.30.

Biljetter 0512-31500 (ange Alebuss) 
senast 11 augusti.
Vuxen 320 kr, scenpassrabatt 50 kr, 
barn-ungdom 160 kr.

Underart  
– hyllning till en kraschlandning

BOHUS. Det är en mö-
tesplats där gemenska-
pen står i fokus.

Sedan kryddas det 
med gymnastik för både 
kropp och knopp.

Lägg därtill en lunch 
av bästa märke så för-
står ni varför pensionä-
rerna kommer till Bohus 
servicehus i ur och skur 
varje tisdag.

Mötesplatsen vänder sig till 
ensamma pensionärer och 
syftar till att motverka såväl 
fysisk som psykisk ohälsa, 
men även demens.

– Det sker ingen bistånds-
bedömning utan vi tar emot 
deltagare i mån av plats. Just 
nu har vi fullt i gruppen, vil-
ket innebär tretton platser 
här i Bohus. Vi har en mot-
svarande grupp i Älvängen 
på torsdagar, säger äldrepe-
dagog Carina Wallström 
och tillägger:

– Vi har även öppna grup-
per med sammankomster i 
Nols Folkets Hus, Björkli-
den och Nödinge servicehus.

När lokaltdingen hälsar 
på i Bohus är stämningen på 
topp. Förmiddagskaffet är 
intaget och det har blivit tid 
för lite hjärngymnastik, inn-
an lättgympan tar vid. Carina 
Wallström delar ut ett pap-
per med knep och knåp att 
lösa. Samtidigt utförs sysslor 
i köket där Barbro Persson 
har god hjälp av deltagarna 
när det ska hackas lök, fixas 
sallad och så vidare.

– Idag blir det korvstro-
ganoff på menyn. Till efter-
rätt serveras fromage med 
jordgubbar, berättar Barbro 
och poängterar att det är 
självkostnadspris som gäller.

Under åren har deltagar-
na, under personalens för-

sorg, givit ut tre recepthäf-
ten. Goda maträtter varvas 
med tilltalande bilder.

– Häftet finns att ladda 
ner på kommunens hemsida, 
upplyser Carina Wallström.

Gruppen gör också som-
marutflykter tillsammans. 
Det har blivit besök på Mar-
strands Havshotell och Tull-
huset på Hönö. I år går fär-
den till Fars Hatt i Kungälv.

– Jag vill ta tillfället i akt 
att lyfta fram representan-
terna från Ale Kontakt- och 
stödverksamhet som alltid 
ställer upp. Deras insats är 
guld värd! I Bohus är det 
Ann-Marie Sellberg, Ma-
rianne Alfredsson och Lisa 
Nousiainen som turas om. I 
Älvängen har vi Vanja Dah-
lin som resurs, säger Carina 
Wallström.

Mötesplatsen är helig tid 
för samtliga deltagare. Even-
tuella läkarbesök, handling 
och annat förläggs till andra 
dagar. De kommer i ur och 
skur.

– Detta är veckans höjd-
punkt! Vi har så roligt ihop 
och vissa onsdagar går vi på 

bio i Ale Kulturrum, berättar 
Siv Bruhn.

Siv Lind tycker att maten 
som tillagas är godare än på 
restaurang och framhåller 
även hon gemenskapen.

– Det är så mycket trevli-
gare att äta en måltid tillsam-
mans med andra.

Birgitta Andersson är 
anhörig och har sin mamma 
med i gruppen.

– Den sociala samvaron 
betyder oerhört mycket och 
jag ser hur hon lever upp när 
det blir tisdag och hon ska 

till servicehuset.

JONAS ANDERSSON

Barbro Persson och Siv Bruhn hjälps åt med att fixa maten.

– Deltagarna kommer i ur och skur
Uppskattad mötesplats

Mötesplats Bohus. Deltagarna löser lite knep och knåp i väntan på lunch. 

Under åren har det blivit tre 
recepthäften.

Tävlingssugna veteraner. Claes Larsson, Conny Johansson, Urban Holgersson, tävlingsledare, 
Joakim Frii och Magnus Holgersson ser fram mot RM i veterancross.

Aldrig för gammal för cross
– Nu stundar RM i veterancross

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

Alla välkomna att fira

Fri entré - servering - lotterier

Välkomna!

Föreningen för Nationaldagens firande i Ale och Ale Kommun

6 Juni

•   ca kl 14.00 Kommunfullmäktiges ordförande, Inga Lill Andersson,  
hälsar nyblivna svenskar välkomna

• Fanborgen upplöses

• Blåsorkestern ”Larmet”

• Daniel Perez spelar gitarr och sjunger.

• Robin Bodefjord från Alafors spelar akustiskt och sjunger

Sveriges Nationaldag 2015
på Prästalunds Hembygdsgård i Starrkärr
Föreningen för Nationaldagsfirande och Ale Kommun

13.00 Samling vid Starrkärrs kyrka
 Avmarsch mot Prästalunds hembygdsgård
 Fanborgen formeras, flaggan hissas
 Tal av Pastor Jan Erixon

Föreningar som tidigare har erhållit fanor ser vi gärna delta i fantåget.

Malmö - Travemünde

på morgon- och dagavgångar

Möt sommaren i Europa

490kr 
Erbjudandet:

 Resperiod: 22/6 - 31/8 2015
 1 bil till 6m lång + max 5 personer
 morgon- och dagavgångar
 Bokas med bokningskoden ”BIL490“  
 Tel. 0771 - 340 900
 passenger@� nnlines.com

www.� nnlines.se

Repslagarmuseet 0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

Teatervinden

Trolleri & Repmagi

Mr. Junior kl 12
Begränsat antal  
biljetter. 10:-/st

Café,

Korvgrillning,  

Glass

Konsthantverks- 

lotteri

Rockringstävling  

kl 14.00

Femkamp

Lekar

Vårmarknad
Lördag 30 maj kl 11-15

med hantverksmässa - hantverkare säljer och 
visar sina unika produkter

Ett 70-tal medlemmar hade 
anslutit till vårens kvartalsmö-
te i Bohus dagcentrals matsal.

Vår kör startade upp med 
några sköna vårsånger och 
vår ordförande Wivi-Anne 
Radesjö hälsade alla varmt 
välkomna.

Vi informerades om att 
cafeterian håller öppet som 
vanligt under sommaren med 
hjälp av inhopp av styrelsen 
då våra ordinarie damer har 
en välbehövlig sommarledig-
het. Programmet för hösten 
2015 och våren 2016 kommer 
tillsammans med inbjudan 
till vår årliga Friluftsdag på 
Jennylund den 20 augusti att 
skickas ut till alla medlemmar 
inom kort. Det planeras även 
för en PUB afton på Hyttan i 
Surte. Vårt boulegäng tävlar 
i Dals Ed den 25 maj. Håll 
ögon på våra anslagstavlor.

Jan Larsson berättade 
att styrelsen genomfört en 
heldagsutbildning i Dispo-
nentvillans fina lokaler.  De 
olika arbetsuppgifterna inom 
en styrelse genomgicks. En 
givande dag. Jan informerade 

även om att han tänker ge-
nomföra fler miniseminarier i 
höst med intressant innehåll. 
Vattengympan i Skepplanda 
startar den 3 september och 
håller på fram till 17 decem-
ber varje torsdag.  Fortsätt-
ningskurs i data planeras. 

På vår folkhögskola i 
Gysinge genomförs massor 
av trevliga kurser som kan re-
kommenderas varmt. Trevlig 
miljö och god mat. Fler kurser 
i egen regi planeras och det 
gäller att hålla ögonen på våra 
anslagstavlor.

Ronny Olaisson, nyinvald 
i styrelsen, har tagit på sig 
reseledaruppgiften med full 
kraft. Han hade många trevli-
ga förslag på resor både inom 
och utom Sverige bara intres-
se finns från oss medlemmar. 
En enkät som gjordes bland 
medlemmarna på vårt årsmöte 
visade att dagsresor och tea-
terbesök var intressanta och 
Ronny rekommenderade en 
rundresa i Bohuslän bland 
annat samt att se Markurells i 
Wadköping på Stadsteatern i 
Göteborg.  Allt kan genom-

föras om bara intresset finns. 
Det behövs tid för planering.

Ritva informerade om 
arbetet inom KPR och 
Samorganisationen. Man 
arbetar hårt för att förbättra 
situationen för oss pensionä-
rer. Det talas om läkemedel 
och den ohållbara situationen 
om bristande eftervårdsplatser 
för färdigvårdade patienter. 
Sjukhusplatser upptas av 
människor som väntar på 
att få komma in på eftervård 
istället för att nya patienter 
kan få plats. Det berättas om 
att sjuka får ligga i korridorer 
och andra olämpliga utrym-
men för att kommunen inte 
tar sitt ansvar i denna fråga. 
Det planeras även för ett nytt 
öppet politikermöte våren 
2016. Då tas ett begränsat 
antal frågor upp för att styra 
upp detta möte så att alla får 
komma till tals.

Sedan blev det kaffe med 
dopp och vår träff avslutades 
med underhållning av vissång-
aren Ingvar Gunnarsson som 
framförde visor av Ruben 
Nilsson.                        Gunilla Carlson

Vårmöte hos PRO Surte-Bohus

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

Kvällsvandring på  
Lödöseleden

Fredag 3 juni kl. 17.30

Samling vid pendelstationen i Nödinge

Vandring från Nödinge till Starrkärrs kyrka, 
ca 3,5 tim. Ta med kläder efter väder och 
det kan vara bra att ha med en matsäck.

Välkommen!

16.45 Promenad från parkeringen 
17.00 Korvgrillning 
18.00 Gudstjänst 
19.00 Lek och tävlingar
Ta med korv att grilla el. annat att äta. Vi 
ser till att det finns glöd. Om det regnar 
firas Gudstjänst i Blå kyrkan kl. 18.00.
Rullstol: nej. Rullator: nej. Barnvagn: ja.
Frågor?  
Ring Josefin Brander 0766-499028

Plats: en glänta nära Kronogården.  
Snitslad från Aroseniusskolans parkering.

Friluftsgudstjänst
Söndag 31 maj Älvängen

Onsdag
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När Centerpartiet 
presenterade sin 
budgetmotion lades 

fokus på jobb och miljö.  
Regeringens vårbudget är 
direkt jobbfientlig medan 
Centerpartiets budgetmo-
tion angriper arbetslösheten 
och utanförskapet istället 
för jobbskaparna och ungas 
chanser till ett eget arbete. 

Under åtta år i regerings-
ställning har vi i Center-
partiet visat att vår politik 
fungerar. Över 300 000 nya 
arbetstillfällen skapades och 
därför vill vi fortsätta på 
inslagen väg. Löfven girar 
däremot vänsterut och lägger 
i sin budget förslag som 
drabbar de hundratusentals 

unga människor som i dag 
omfattas av sänkta arbetsgi-
varavgifter.

För företagen i Ale och 
Lilla Edet innebär de höjda 
avgifterna en ökad kostnad 
på 24 respektive 18 miljoner 
kronor. En höjning som 
främst kommer drabba små-
företagare som får svårare att 
anställa och unga som är på 
jakt efter sitt första jobb. 

I Centerpartiet vill vi 
istället behålla den låga 
arbetsgivaravgiften och sänka 
den ännu mer för de som 
är under 23 år, vi vill införa 
en jobbfixarpeng, som ska 
följa med den arbetssökande 
till den arbetsförmedlare 
som denne själv väljer. Vi 

vill förändra lärlingsutbild-
ningen, där de tilltänkta 
arbetsgivarna får en större 
roll i utforminingen av ut-
bildningen genom så kallade 
lärlingsråd. På så vis vill vi 
minska arbetslösheten, skapa 
framtidstro för våra unga 
och få mer skatteintäkter att 
satsa på välfärden. Därför 
kämpar vi i Centerpartiet 
varje dag, såväl i kommunen 
som i riksdagen, för att skapa 
bättre förutsättningar för 
småföretagen.

Annika Qarlsson (C)
Riksdagsledamot

Elena Fridfelt (C)
Ale

Julia Färjhage (C)
Lilla Edet

Låt företagen i Ale och Lilla Edet slippa 
ökade kostnader på 42 miljoner kronor 

I många kommuner, till 
exempel i Göteborg, får 
skolelever gratis busskort. 

varför är det inte så i Ale 
kommun också? Det är riktigt 
orättvist.

För det första har många 
långt till och från skolan, och 
det är en av anledningarna 
till att många elever kommer 
försent. 

För det andra har flera 
elever vänner på andra skolor, 
kanske har de bara vänner på 
andra skolor. Utan busskort 
blir det då svårt att träffas ifall 
de bor långt ifrån varandra. 
Eftersom de då inte kan träffas 
så kanske de tappar kontakten. 
Om man tappar kontakten 
med sina vänner så börjar man 

må riktigt dåligt. Speciellt när 
man blir lite äldre så är vänner 
väldigt, väldigt viktigt. 

För det tredje har forskning 
visat är det enklare att plugga 
i olika miljöer/andra miljöer 
än vad man är van vid. Därför 
behöver man kunna åka till 
andra kommuner och andra 
ställen. Eftersom eleverna då 
med busskort kan komma till 
andra miljöer så kan det bli 
enklare för dessa elever att 
plugga och få bättre skolresul-
tat. Om jag har ett busskort 
så kan jag t.ex. plugga på Ale 
gymnasium i Nödinge istället 
för att sitta hemma. 

Istället för att våra lä-
romedels pengar går åt till 
studiebesök eftersom att vi 

får betala med dessa pengar 
för våra biljetter borde alla 
istället få stämpla med sina 
egna kort. Om kommunen ger 
alla skolelever varsitt busskort 
så slipper vi ta av lärome-
delspengarna och då kan vi 
t.ex. istället köpa fler, nya 
läroböcker. 

Sedan tycker i alla fall jag 
att det är väldigt tråkigt att 
bara sitta hemma hela da-
garna. Ingenting händer och 
vardagen är likadan hela tiden. 
Om man har ett busskort så 
har man en frihet att åka vart 
man vill och göra vad man vill. 

Så därför tycker jag att alla 
skolelever i Ale borde få ett 
busskort! 

Amanda Tomic på Surteskolan

Gratis busskort till Ales skolelever

Jag tycker hellre att det 
ska vara längre skoldagar 
och färre läxor för att när 

du gör något på fritiden ska 
du inte behöva tänka på läxor. 
Det visar sig att ca 70 % i min 
klass inte gillar läxor för att 
det är stressande och pressan-
de. Finns det över huvud taget 
folk som gillar läxor? 

För det första skulle du 
vilja fortsätta arbeta efter 
jobbet? Efter en hel dag i sko-
lan är man jättetrött! Så vem 
orkar och vill arbeta vidare 
med läxor då? Det är mycket 
bättre om vi får arbetet gjort 
i skolan, så hellre lite längre 
skoldagar.

För det andra, på fritiden 

vill man vara med sina kompi-
sar och sin familj. Kanske har 
man en fritidsaktivitet man 
gillar också. Läxor gör att man 
inte hinner umgås eller röra 
på sig lika mycket.

För det tredje så kommer 
du lära dig mer på lektionerna 
än att göra läxor hemma för 
att i skolan har du lärare som 
kan hjälpa dig. Hemma kanske 
föräldrarna inte kan något 
om de läxor du får eller så 
har de inte tid att hjälpa till. 
Dessutom kan det bli mycket 
tjafs mellan barn och föräldrar 
om läxor hemma. Är det inte 
meningen att man ska umgås 
med familjen när man är 
hemma? Och du kanske vill 

umgås extra mycket med dina 
föräldrar om de är skilda.

I en artikel i SvD står det 
att läxor skapar stress och inte 
ger kunnigare barn. Enligt 
skolverket är läxor inte obli-
gatoriskt. Det finns inga lagar 
på att man ska ha läxor har 
skolverket skrivit.

Så varför fortsätter nästan 
alla lärare att ge barn läxor? 
Jag och många andra skolbarn 
skulle tycka att det var så 
mycket bättre om ni slutade 
ge läxor och istället lärde oss 
det vi behöver kunna under 
skoltid!

Jonathan Grob
6 A Surteskolan

Hellre längre skoldagar än läxor!

Debatt i tv och tidning-
ar, debatt hemma vid 
köksbordet, debatt 

på facebook! Anklagelserna 
haglar fram och tillbaka mot 
en den ena en den andra. 
Nya Moderaternas lagförslag 
omformuleras av de personer 
som själva kalla sig humanis-
ter och säger att nu är den 
gamla högern tillbaka. Att 
Reinfeldts öppna era hjärtan 
redan gått till historien med 
mera, med mera…

Vad är det då som är så 
kontroversiellt med Nya Mo-
deraternas lagförslag? Vad är 
det vi säger att vi vill? Jo vi sä-
ger att vi inte tänker tillåta att 
redan utsatta människor ska 
bli ännu mer utsatta och falla 
offer för ”tiggerimaffian”. Att 
man ska få behålla sitt pass 
och inte vara livegen borde 
vara en rättighet, men de som 
sågar moderaternas lagförslag 
tycker uppenbarligen inte 
lika dant. Vi har varit tydliga 
med vad vi menar med det 
organiserade tiggeriet. Därför 
blir det så dumt när personer 
börja raljera över vad som 
är tiggeri och inte. Ska man 
förbjuda röda korset nu har 
jag fått till mig från så kallade 
humanister. För mig är det en 
självklarhet att organisationer 
och enskilda människor som 

bedriver välgörenhet ska inte 
förknippas med människor 
som skor sig på andras misär. 
Tydligen inte lika självklart 
för somliga andra!

 Att kalla Nya moderaterna 
för hjärtlösa och kalla skär i 
mitt hjärta! Jag ser att vi är ett 
varmt parti som inte bara tar 
ansvar när vi tillsammans med 
Alliansen styrde Sverige, utan 
jag ser ett parti som kliver in 
och tar ansvar även i opposi-
tion. Ett parti som vågar driva 
förslag och sätta ner foten 
när något börjar bli för galet. 
Det som är tråkigt i debatten 
är att så fort det handlar om 
migrations- och eller integra-
tionsfrågor så ska det genast 
jämföras med SD, att vi skulle 
bedriva populistisk opinion 
för att få tillbaka väljare med 
mera. Vi bedriver opinion för 
det vi tror på, inte på häm-
ningslöst flörtande med andra 
partiers väljare. Tycker man 
våra förslag är bra, då röstar 
man på oss, annars… låt bli! 
Svårare än så är det inte!

Men tillbaka till det orga-
niserade tiggeriet och detta 
hänsynslösa utnyttjande av ut-
satta människor. Är den glada 
tjejen utanför 
Ica på Ale 
torg offer för 
någon liga? 

Eller är hon här självmant? 
Jag vet inte, men oavsett så 
är det skillnad. Sen att man 
väljer att komma till Sverige 
och sitta ute och tigga i massa 
minusgrader gör att det flesta 
borde inse hur jäkligt man 
har det där man kommer från, 
men det är en annan stor 
fråga som EU måste ta tag i.

Som gruppledare för 
Moderaterna i Ale är jag stolt 
över att vi moderater vågar 
sticka ut hakan när vi ser 
ett problem, formulera och 
omformulera lösningar. Vi får 
spott och spä för att vi vågar. 
Men hellre det än att göra 
som somliga andra som nöjer 
sig att sticka huvudet i sanden 
och passivt se på när männis-
kohandeln pågår  
på en ort, torg 
eller gata nära 
oss! 

Stolt Moderat och stolt Alebo
Carina Zito Averstedt

Gruppledare
Moderaterna Ale

I en insändare från Mode-
raterna så påtalade man 
behovet av att utreda 

möjligheterna till att införa 
kvotering av kvinnor i svenska 
börsbolagsstyrelser, detta för 
att åtgärda vad man anser 
vara ett jämställdhetsproblem. 
Dock för att kunna identifiera 
något som ett jämställdhets-
problem vad gäller anställning-
ar och poster så krävs det att 
någon form av diskriminering 
förekommer. Om Modera-
terna hade presenterat siffor 
eller statistik som pekar på att 
kvinnor diskrimineras, om man 
hade haft fog för strukturer där 
kvinnor med rätt kompetens 
nekas poster på svenska börs-
bolag på grund av sitt kön, om 
så nu vore fallet så hade vi haft 
ett jämställdhetsproblem. 

Den enda påtagliga siffra 
som moderaterna hänvisar till i 
sin insändare är det faktum att 
27 procent av styrelseledamö-
terna i svenska börsbolagssty-
relser är kvinnor. Faktum är att 
denna siffra säger oerhört lite 
om hur villkoren för kvinnor 
i verkligheten ser ut om man 
inte också har kännedom kring 
övriga omständigheter. 8 pro-
cent av andelen förskolelärare 
och fritidspedagoger består av 
män och 21 procent av andelen 
systemerare och programme-
rare består av kvinnor, med 
moderaternas sätt att resonera 
i den här frågan så skulle det 
innebära att även dessa bran-

scher står inför ett jämställd-
hetsproblem då man enbart går 
efter antal och representation 
av kön.  

Sedan är det aningen märk-
ligt av Moderaterna att utan 
några faktiska hänvisningar 
påskina att svenska börsbolag 
skulle brista i sin förmåga 
att agera neutralt vid val av 
styrelseledamöter och därmed 
stänga ute kvinnor. Man kan 
fråga sig vad som hände med 
den företagsvänliga politik 
som Moderaterna påstår sig 
bedriva, när man nu påvisar en 
ambition att begränsa svenska 
börsbolags frihet att fylla sina 
styrelser efter eget omdöme.   

Att det inte finns fog för 
denna åtgärd är dock inte det 
största problemet för mig som 
Sverigedemokrat. Det största 
problemet är att detta är en 
åtgärd som förminskar kvinnor 
till offer snarare än individer 
som ska behandlas på samma 
villkor, samtidigt som det för 
en motsatt och diskrimine-
rande effekt för män.  Det 
man ska komma ihåg vid all 
form av kvotering och annan 
positiv särbehandling är att en 
annan grupp per automatik blir 
diskriminerad. 

När man kategoriserar 
människor med sådana här 
åtgärder så innebär det ett steg 
tillbaka vad gäller jämlikhet 
mellan män och kvinnor.  Man 
frångår ett fokus på vem du är 
som person, dina kompetenser 

och dina förmågor i förmån för 
kön och en konstlad form av 
jämställdhet där representation 
av kön väger tyngre än ett 
konsekvent individfokus.  Med 
detta sagt så vill jag tydliggöra 
att det inte alls behövs fler 
kvinnor i svenska börsbolags-
styrelser som moderaterna 
hävdar - Det behövs individer 
med det driv och den kompe-
tens som krävs oberoende av 
kön.

Hanna Tjusling (SD)

Vi föräldrar i kom-
munen är nog lite 
till mans oroliga 

över hur våra barns skola 
bedrivs. Det är lärarbrist, 
vikariestopp och allmänt 
stökigt då elever med 
specialbehov tvingas gå i 
ordinarie klasser utan stöd.

När man sedan hör att 
en del ledande politiker 
väljer andra alternativ än 
den kommunala skolan åt 
sina egna barn blir man ju 
riktigt mörkrädd.

Det vore oerhört in-
tressant att höra hur dessa 
politiker förklarar detta 
val. De tror alltså inte ens 
på den skolpolitik de själva 
bedriver...

Förälder i Ale 2015

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

MEDLEMSMÖTE
ALE

torsdag 11 juni kl 18.30  
i Nols folkets hus ( 2:a vån)  

På dagordningen bl a
Paula Örn presenterar majoritets-

förslaget till budget 2016 
Jim Aleberg rapporterar från  

partikongressen
Nämndordförandena besvarar  

frågor

Du bjuds på kycklingsallad

Välkomna!

Svar till Jan Skog – Kvotering främjar inte jämställdheten  

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

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

I vårens och  
sommarens tecken

Musikgudstjänst i Tunge kyrka
Söndag 31 maj kl 17.00

Medverkande:

Lödöse kyrkokör

Marie Lindqvist, flöjt

Martinssons brassensemble

Välkomna!

Offer för ”tiggerimaffian”?

Hur mår vår 
skola egentligen?
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Helgsmålsbön vid Backa säteri   
Reine Bäck Arr: Hembygdsföreningen och Nödinge församling.
LÖRDAG 30 MAJ KL 18 VID BACKA SÄTERI

Vårkonsert  
Johanna Werder, sångare från Jawa musik och Karin Karlsson.
MÅNDAG 1 JUNI KL 19 I NÖDINGE KYRKA

Onsdagsträff med sommarcafé  
Fika och trevlig gemenskap. Alla är välkomna!

ONSDAG 3 JUNI KL 14 I SURTE FÖRSAMLINGSHEM

till alla våra sponsorer!
Aktuell Optik, Nödinge
Alafors Plåtslageri AB, Alafors
Alax, Klädesholmen
Ale Elförening, Alafors
Alekuriren, Älvängen
Ale Radio & TV Service AB, Älvängen
Aleveterinären, Alafors
AleVira, Älvängen
Ale Älvdalens Begravningsbyrå, 
Älvängen
Allan Erikssons Redovisningsbyrå, 
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 & Damfrisering, 
Älvängen
Däck Lasse i Nol AB, Nol
Elon i Nol, Nol
Enekullens Åkeri & Transport 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 Fastighetsförmedling, Nödinge
Svenska Stenhus, Alafors
Svenssons Livs, Alvhem
Synproffsen, Älvängen
Tant Rut, Nödinge
Team Sportia, Nödinge
TitBits, Älvängen
Thunbergs Handelsträdgård, 
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 servicebutik, 
Älvängen

Ett stort 
TACK!

Guds tredelade uppen-
barelse är temat för 
den här söndagen 

och det är inte helt enkelt 
att förstå. Kristen tro säger 
att Gud visar sig på flera 
sätt: i och genom naturen, 
i och genom samvetet och 
inte minst– i Bibeln och ge-
nom sin Son, Jesus Kristus.

   Bibelns texter lyfter 
redan från början fram 
fler sidor av Gud. Enligt 
första Mosebok presenterar 
Han sig själv i flertal: dels 
såsom Skaparen och Anden, 
Gudsvinden, som svävar 
över jorden. Och sedan när 
han skapar människan: …
låt oss skapa henne till vår 
avbild… 

  I 5:e Mosebok poäng-
teras att Gud är en och 
honom ska vi älska av hela 
vårt hjärta och hela kraft. 

 Och så kommer Jesus, 
Sonen, till jorden för att visa 
mänskligheten på vem och 
hurdan Gud är. Där kom-
mer dagens text ifrån Matt-
eus in – Och ingen känner 
Sonen, utom Fadern, och 
ingen känner Fadern, utom 
Sonen och den som Sonen 
vill uppenbara honom för.

Och hurdan är då Gud? 
Jo, Jesus poängterar gång 
på gång att Gud är kärlek 
och att Han såsom en fader 
ser till vårt absolut bästa, att 

vi människor hör ihop med 
Honom!

Denna dag i kyrkoåret 
kallas också för Missions-
dagen. Anledningen till 
det är en annan text denna 
söndag från Matteus 28. 
Där sänder Jesus ut de som 
tror på honom att berätta 
för alla människor att han, 
Sonen, dött och uppstått 
för oss och att vi ska döpas 
i Faderns, Sonens och den 
heliga Andes namn. Jesus 
själv presenterar GUD som 
tre-enig; Fadern, Sonen och 
den heliga Anden 

I vår trosbekännelse får 
vi uttala dessa olika roller/
sidor av Gud:  Gud Fadern, 
skaparen och uppehålla-
ren. Som ger mig livet och 
kroppen och är GUD MED 
MIG.  Gud Sonen, männ-
iskan och frälsaren. Som dör 
för mig ger mig ett evigt liv 
och är GUD FÖR MIG. 
Gud Anden, hjälparen och 
livgivaren. Som bor i mitt 
hjärta och är GUD I MIG.

   Förstår jag allt det-
ta tillfullo? Nej, men jag vill 
gärna tro på en Gud som är 
större än mitt eget förstånd. 
Tänk om medicin bara hade 
effekt på den som precis 
visste hur den verkande 
substansen i medicinen var 
uppbyggd och vilken effekt 
detta har på kroppen, då var 

vi många som inte skulle få 
hjälp av medicineringen

Tron står inte på att 
förstå allt – tro handlar om 
relation, att Gud finns nära 
mig och att jag får vara nära 
Honom. Att Han är med 
mig, att Han är för mig och 
att Han bor i mig! Gud bju-
der oss till sig – det är därför 
vi finns, för att leva tillsam-
mans med Honom – nu och 
här och i evighet!

 Mellan Fadern, Sonen 
och Anden strömmar en 
evig kärlek. Denna kärlek är 
anledningen till att Gud ska-
par världen och människan. 
Gud är i sig själv relation, 
han vill dela sin kärlek med 
människan. Människan 
inbjuds, under hela sitt liv, 
att våga språnget in i denna 
treeniga kärleksgemenskap. 
När vi vågar det språnget 
och bejakar detta i våra liv 
breder Guds rike ut sig 
än mer i vår värld. Till befri-
else, till förändring och till 
nya möjligheter.

   Så som blomman 
vänder sig mot solen, kan 
vi vända oss mot Gud. Och 
Han vänder sitt ansikte till 
oss och bjuder oss frid, fred 
och försoning.

 I Faderns, Sonens och 
den heliga Andes namn

Leif Jöngren
Equmeniakyrkan Älvängen

BETRAKTELSE

Gud är större än jag kan förstå,
annars vore det ingen poäng med tron!

Heliga Trefaldighets dag / Matt 11:25-27

NOL. Ale Slöjdare arrange-
rar sin årliga Trädgårdsdag 
den 30 maj utanför sin 
föreningslokal i Nol. För-
eningens medlemmar, som 
många är trädgårdsintres-
serade, kommer att erbjuda 
plantor och sticklingar av 
olika slag. Produkter med 
rabarber kommer också att 
finnas. Nytt för i år är att 
man kommer att ha en stor 
loppisförsäljning av hobby- 
och slöjdmaterial. Som van-
ligt på lördagar finns också 
hantverk till försäljning. 
Trädgårdsdagen arrangeras 
i samarbete med Studieför-
bundet Vuxenskolan.

JONAS ANDERSSON Ale Slöjdare bjuder in till Trädgårdsdag på lördag.

Trädgårdsdag i Nol
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Musik, dans och fest för alla 
åldrar. Servering med korv 
och bröd, kaffe och tårta.  
Alla intäkter till Världens Barn.
LÖRDAG 6 JUNI I SURTE KYRKA OCH FÖRSAMLINGSHEM
15.30 • Festlig start med Lerum Surte Symphonic Band.
16.00 • Konsert i Surte kyrka ”Med hela min kropp vill jag sjunga”. Barnkörerna Peacedrums, 
ongbirds, The Rookies, Singing Kids, Popkören, Young Voices och Singing Angels.
16.30 • Lerum Surte Symphonic Band
17.15  •Dansföreningen Surte Swingers dansar modern amerikansk squaredance.
18.00 • Konsert i Surte kyrka: ”Total praise” med Surte vuxenkör, Blue n’ Joy, Ida Andersson,
Johanna Werder och komp-gruppen Real Groove.

Skepplanda Pastorat
Skepplanda sön 31/5 kl 10, 
Gudstjänst M Auvinen. 
Hålanda sön 31/5 kl 12, Mässa 
M Auvinen. S:t Peder /Ale-
Skövde sön 31/5 se övriga
Tunge sön 31/5 kl 17, 
Musikgudstjänst M Auvinen, 
”I vårens och sommarens 
tecken” Lödöse kyrkokör och 
instrumentalister.

Equmeniakyrkan i Surte
Ons 27/5 kl 18.30, Tonår. 
Ons 27/5 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Sista gången 
innan sommaruppehållet. Lör 
30/5 kl 10-14, Arbetsdag i och 
runt kyrkan. Välkommen! Sön 
31/5 kl 11, Familjegudstjänst 
med mycket sång och rörelse. 
Terminsavslutning för Barn-
rytmiken och Sångleken. Per 
Kjellberg. Lisa Hylén. Kalas-
fika. Mån 1/6 kl 19, Musikkå-
ren, Lerum Surte Symphonic 
Band, övar. Ons 3/6 kl 18, 
Sommaraktiviteter vid bou-
leplanen. Fika. Ons 3/6 kl 
18.30, Tonår. Programmet 
kan komma att ändras, men 
på www.surtemissionskyrka.
se hittar du alltid ett aktuellt 
program.

Guntorps Missionskyrka
Ons 27/5 kl 18.30, Spårar-och 
UpptäckarScout. Ons 3/6 kl 
18.30, Äventyrar-och Utma-
narScout

Lilla Edets pastorat
Fuxerna-Åsbräcka församling.
Ons 27/5 kl 18.30, Mässa, 
Nordblom. Sön 31/5 kl 10, 
Högmässa, Westergaard. Tis 

2/6 kl 09, Mässa i förs hem, 
Isacson.
Nödinge församling
Ons 27/5 kl 10, i Nödinge 
kyrka: Vardagsgudstjänst, 
Reine Bäck. Lör 30/5 kl 18, 
vid Backa säteri: Helgsmåls-
bön, Reine Bäck. Arr: Hem-
bygdsföreningen och Nödinge 
församling. Sön 31/5 kl 11, i 
Nödinge kyrka: Gudstjänst i 
vårens tid, Reine Bäck. Mån 
1/6 kl 19, i Nödinge kyrka: 
Vårkonsert. Johanna Werder, 
sångare från Jawa musik och 
Karin Karlsson.

Pingstkyrkan Bohus
Sön 27/5 kl 19, Bibelläsning 
och bön. Sön 31/5 kl 11, 
Leif Karlsson. Ons 3/6 kl 19, 
Bibelläsning och bön.

Equmeniakyrkan Älvängen
Tor 28/5 kl 19.30, Körövning. 
Sön 31/5 kl 11, Gudstjänst 
med nattvard  Leif Jöngren
Mån 1/6 kl 19, Ungdomssty-
relsen. Tis 2/6 kl 10, Tisdags-
bön.

Smyrnakyrkan Älvängen
Tis 26/5 kl 08.30 - 09, Bön. 
Ons 27/5 kl 10 - 12.30, Smyr-
naCaféet. Kl 14.30 - 15.30, 
Sångstund på Björkliden. 
18:30 - 19:30 Bön. Lör 30/5 kl
10 - 13, Second Hand & Café.
Sön 31/5 kl 10.30 - 11.30, 
Bön inför gudstjänsten. Kl 
11 - 12.30, Gudstjänst: Marie 
Nordvall predikar. Kyrkkaffe.
Tis 2/6 kl 08.30 - 09, Bön.

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi � nns här för dig

Trygghet  •  Omsorg  •  Kompetens

Etabl. 1932

Dygnet runt   

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

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

 SURTE  LÖDÖSEÄLVÄNGEN

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

PREDIKOTURERTACK

Vår Älskade

Trygve Johannessen
*16/9 1927 
†12/5 2015

har i dag stilla lämnat oss 
i stor sorg och saknad.

Barn 
Barnbarn med familjer

Du gav oss det bästa
som livet kan ge

Du gav oss Din trygga
och varma hand
Så snar till hjälp
så ofta den hann

Tack för all godhet,
all kärlek vi fick

Tack för all ömhet
vi såg i Din blick
Vi ville så gärna
behålla Dig kvar

Men Din stund på
jorden fullbordad var

Begravningen äger rum 
fredag 5 juni kl. 11.00  

i Surte gravkapell.

DÖDA

Katri Alahäivälä. I Nödinge 
kyrka hölls tisdagen 19 maj 
begravningsgudstjänst för 
Katri Alahäivälä, Nödinge. 
Officiant var kyrkoherde 
Karin Karlsson.

Lars-Ove Dahlqvist. I 
Skepplanda kyrka hölls 
torsdagen 21 maj begrav-
ningsgudsjänst för Lars-Ove 
Dahlqvist, Ljungskile och 
Skepplanda. Officiant var 
komminister Mika Auvinen.

JORDFÄSTNINGAR

Till alla Er som på olika 
sätt hedrade minnet av 

vår Kära 

Inger Carlsson 
vid hennes bortgång, för 

den vackra blomster- 
gärden vid hennes bår, 
  för minnesgåvor samt 
Er närvaro i kyrkan vill 
vi framföra vårt varma 

och innerliga tack.  

STEN-ÅKE 
INGEMAR, GUN  

MORGAN 
med familjer 
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Bli fadder på 
plansverige.org 
eller SMS:a 
FADDER till 
72 910
Barnfadder kostar 200 kr/
mån. SMS:et kostar som ett 
vanligt SMS.

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

Mångspråkig jour om 
ungdomar, droger och 
kriminalitet. Ring oss!

Våga vägra 
knark!



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

Plastbåt 4-6 m. Gärna i lite 
”gör det själv” skick. 
Tel. 0737-36 19 71

Ölglas 14 cm höjd. Iittala Kek-
kerit.
Tel. 0702-11 70 33

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

Cyckel postkodvinst till salu. 
Pris 2000:-
T el. 0707-26 78 25

Trädgårdsmöbel, Hillerstorp, 
bord 4 stolar, 1 pall. Säljes bil-
ligt.
Tel. 0705-41 90 30

Tegelpannor kan hämtas 
gratis i surte.
Tel. 0736-95 83 83

Trumset perl, 5 pukor, 
bastrumma + pedal, 4 cymba-
ler och 20’’ splach paiste, 16’’ 
clash lager, 18’’ ride piast. Hi 
hat stativ och cymbaler perl. 
Sittpall, virvelkagge Tama.
Tel. 0739-57 76 14

1st Damcykel och 1st Herr-
cykel.
tel. 0303-74 06 11

ÖNSKAS HYRA
Hus önskas hyra
Jag önskar hyra hus/stuga
för längre period. 
kontakt@doggiedog.se eller 
Stina 0709-56 26 56

Min mor vill flytta från Skåne 
till Älvängen och önskar hyra 
en 1:a eller 2:a. Lena Frantzén
Tel. 0702-39 17 95

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

Lägenhet i villa, 2,5 rum och 
kök uthyres, egen ingång, bal-
kong i söderläge.
Tel. 0706-48 26 47
Lediga stallplatser uthyres.
Tel. 0706-48 26 47

SÖKES
Bostad sökes! Finns det någon 
som har en 3:a eller 4:a att 
hyra eller köpa till rimlig peng. 
Alla objekt är intressanta men 
är begränsad för att ett barn 
går i Surteskolan och i nulä-
get är det inte aktuellt att 
byta skola. Jag är kvinna med 
fast arbete inga betalningsan-
märkningar och det är jag och 
mina två barn (ett barn 20 år) 
som behöver någon stans att 
bo p.g.a. separation. Vi har ett 
hus idag som skall säljas men i 
nuläget är det jag och barnen 
som åker ut först. Det blir 
moment 22 när man inte har 
någont att flytta till så kan 
man inte sälja och då måste 
man även bo ihop fasten man 

har separerat. Tacksam för 
förslag. 
Tel. 0707-56 81 85

Jag söker en lokal att hyra 
för klassisk massage, främst 
kvällstid då jag redan har 
lokal hemma dagtid. Jag är 
seriös massageterapeut och 
innehar F-skatt. M v h Helena
Tel. 0707-14 59 07

ÖVRIGT
2st beige skinnsoffor bort-
skänkes. Finns i Skepplanda.
Tel. 0739-92 24 34

Indienloppis i Uspastorp 13 
Juni kl 11-14. Vi tar tacksamt 
emot allt som går att sälja 
senast 11 juni. Uspastorps 
Indienhjälp. 
Kurt Jannesson 
0708-74 51 25
Arne Torngren 
07075-82 47 41

Växtloppis i Slittorp 3 km norr 
om Skepplanda. 
Lördag 30/5 kl. 10-15.

Upphittat! Nyklar i spåret 
Dammekärr.
Tel. 0705-31 24 32

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

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

Guldklippet. Vi köper ert guld 
till högsta dagspris. Kontant 
betalning. Tandguld, klockor, 
smycken, mynt, m.m. Vi lagar 
även smycken & klockor. Väl-
kommen till vår butik. Guld-
klippet finns på torget i Lilla 
Edet. Öppet Vardagar 10-17.  
Tel 0520 650382 
www.Guldklippet.se

Välkommen på klassisk och 
bindvävsmassage. 100 kr 
rabatt i maj på presentkort. 
M v h Helena, Svalörtsvä-
gen.20, Älvängen.  
070 7145907 
helenasmassageterapi.boka-
direkt.se

GRATTIS

Vem känner du
som snart fyller år?

Skicka in din
grattisannons 

idag!

Alekuriren ”Familj”
Göteborgsvägen 94

446 33 Älvängen

Välkommen
Yuta Samuel

Shinjis och Yumikos lille-
bror 12/3 2015

Kristian & Masako

Vi vill gratta våra två 
oskattbara barnbarn 
Otto & Vera Lagestrå 

i Alvhem. Otto fyller 6 år 
den 1 juni och Vera har 
namnsdag den 30 maj.    

Goa kramar från 
Farmor, Farfar & Piggie!

TACK

Vilket fantastiskt pris-
bord det blev när Ale Cele-
brity Golf spelades på Ale 
GK 8/5. Ett stort varmt 
tack till: Golf Store, Pfa-
gers Ljuva Hem, Blomsterri-
ket, Nols färg, Bella Gulldén, 
Team Sportia, Caparol, 
Älvblomman, Dressman, 
Svensk Fastighetsförmed-
ling.

Lisbeth Karlberg 
Lennart Johansson

VECKANS ROS

Vill vi ge till de under-
bara sponsorerna till Surte-
skolans Fritidshem. Firan-
det blev mycket lyckat och 
sponsorerna är Kalles Piz-
zeria, Salong Alt Wien, Koh 
Lantaa Thaikök, Pizze-
ria Napoli, Köpmans Hytta, 
Coop, Salong Piff Up, Swed-
bank, Handelsbanken, Tand-
teknik & sist men inte minst 
Sven Blomma!
Tusen Tack!
Elever och personal på Sur-

teskolans fritidshem

ALE SLÖJDARES

Trädgårdsdag lördag 30/5 
kl 11–14.
Försäljning av perenner, 
plator, sticklingar och hant-
verk. Slöjdmaterialsloppis! 
Trastv. 1, Nol.

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

BORTSPRUNGNA

Till spelmän, meghjälpare 
och besökande som kom 
och ännu en gång gjorde 
vår dragspelstämma till ett 
oförglömligt minne. out-
tagna vinster blå lott nr. 
189 och nr.46.

Gunilla och Rune Hansson
Ingrid Tilly

Tack Ale Rehab, arbetste-
rapeuter, sjukgymnaster, 
Anette, Tina. Kia och sist 
men inte minst REHAB-
kören för uppvaktningen 
och sången i samband med 
att jag slutade min anställ-
ning hos er.

”Fixarn”

Alla besökare, utställare 
och arbetskamrater som 
gjorde Kilanda marknad till 
succé. 1784st betalande 
och alla med fri entré under 
16år.

Marknadskomittén

Stort TACK och Veckans Ros 
till Sara på STC.

Alla barn och Personal på 
Alvhemsförskola!

Kungälvs sjukhus avdelning 
8. Tack för ett underbart 
omhändertagande, och en 
ruskigt god buljong.

Pähr Klöversjö

Till snickare Olesen och iPa-
trol för rådigt ingripande i 
samband med Bill och Bulls 
påhälsning. 

Redaktionen
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FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

Kurre
klurigt!

Veckans!

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se
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STC LILLA EDET SKANSENVÄGEN 0520–65 16 16 SkanSenvägen 34, LiLLa edet
STC NoL 0303–74 16 50 FoLketShuSvägen 1, noL
STC NöDINGE 0303–979 00 aLe torg 10, nödinge
STC ÄLVÄNGEN 0303–74 66 60 FabrikSvägen 3, äLvängen

62
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

CXWOrX®
18.00–18.30

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

rPm® 50
18.40–19.30

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

SH’Bam®
18.40–19.25

Senior
10.40–11.20

Cykel 45
09.00–09.45

Cykel 45
18.40–19.30

Indoor 45 
18.00–18.45

mrL
10.10–11.10

Yoga
18.40–19.40

mrL
19.35–20.35

afHo®
17.45–18.30

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

TrX 45
19.50–20.35

Box
18.30–19.30

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

CXWOrX®
17.30–18.00

BODYPUmP®
19.00–20.00

mrL
18.20–19.20

Cykel
18.30–19.30

mrL
17.30–18.30

BODYPUmP®
09.00–10.00

BODYPUmP®
18.10–19.10

BODYCOmBaT®
18.00–19.00

rPm® 50
18.25–19.15

ZUmBA Fitness®
18.40–19.40

Indoor 45
10.15–11.00

rPm® 50
18.10–19.00

Cykel
18.15–19.15

BODYPUmP®
19.30–20.30

BODYBaLaNCE®
11.45–12.45

mrL
19.20–20.20

Gymintro 45
17.30–18.15

Indoor 45
18.00–18.45

Cykel 60
18.00–19.00

CXWOrX®
18.10–18.40

Cykel 60 
18.50–19.50

BODYBaLaNCE®
19.10–20.10

Cykel 45
18.45–19.35

Yoga
19.20–20.20

Indoor 45
19.10–19.55

BODYaTTaCK®
18.50–19.20

TrX 30
20.00–20.30

gruppträning  
i världsklass!
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