
Majoritetens  
budget presenterad

Komisk teater 
på LjudaborgÄIK kryssade i toppmötet

I torsdags bjöd Kulturskolan in till sin traditionella vårkonsert i Ale Kulturrum. Publiken fick uppleva sång, musik och film i 
en härlig blandning. Kulturskolans Intresseförening passade också på att dela ut stipendier.

Hyllad vårkonsert
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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

Vi erbjuder ett brett och smakfullt
sortiment som du enkelt beställer
online, i butiken eller ringer in.
Sedan hämtar och betalar du
hos oss. Välkommen med
din cateringbeställning!

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

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

VÄLKOMNA!

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

ALLA DAGAR
06.00–23.00

VECKANS VARA

SPANSK MARGUERIT
HEL LÅDA

100:-

Många färgalternativ. Begränsat antal och storlekar,
med reservation för slutförsäljning.

Gäller ons 3/6 t o m sönd 7/6.

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

NIKE-KLIPP

NIKE FREE
Lättviktssko för 
löpning på framfot. 
Herr- & Damstorlekar
Ord.pris 1099-1199:- NU 699:

ANSVAR 
FÖR  

SVERIGE



Jag ger upp. Det är totalt 
meningslöst. Tack vare 
alla er läsare och ert 

obeskrivliga engagemang att 
sprida vår övervakningsfilm 
lyckades vi identifiera båda 
gärningsmännen. Att det se-
dan inte räcker för att svensk 
polis ska känna sig manade 
att lösa brottet kan jag bara 
beklaga. Inte blev det bättre 
av att jag efter några dagar, 
via ett anonymt telefonsam-
tal, erbjöds att köpa tillbaka 
stöldgodset. Jag var inte helt 
ointresserad, eftersom jag 
tänkte att det kunde vara ett 
sätt att lura tjuvarna i fällan. 
Polisen tyckte också att det 
var en tänkbar idé, men bara 
om vi kunde rigga ”åter-
köpet” till kontorstid (kl 
10-16). Jag smäller av! Jag 
fylls med så mycket negativ 
energi att det känns bättre 
att köpa nytt och placera 
några minor under balkong-
trallen. Då vet jag åtminsto-
ne att jag åker in bakom lås 
och bom. Hur som helst, ett 
obeskrivligt tack till alla som 
har engagerat sig i inbrottet.

Lite sent kan tyckas har 
Ale kommun uppmärk-
sammat att effekten av det 
jättelika infrastrukturpro-
jektet, BanaVäg i Väst, har 
varit minimal. Förutom 
Kronogården i Älvängen 
har bostadsexploatering 
inte tagit någon större fart. 
Samtidigt har det inte fun-

nits några konkreta förslag 
med rimliga exploaterings-
förutsättningar att ta tag i. 
De projekt som dessutom 
ligger nära ett förverkli-
gande har Länsstyrelsen 
stoppat. Det som förväntas 
vara en bullerproblematik 
år 2035 gör att byggnatio-
nen i de mest intressanta 
lägena i Ale inte kan komma 
igång. Nu föreslås buller-
plank längs med järnvägen 
som är fyra till fem meter 
höga! Varför ska det vara så 
enormt svårt att bygga i just 
Ale? Hos grannen i söder 
drar spårvagnar, snabbtåg, 
godståg, långtradare, bussar 
och personbilstrafik förbi 
de nyexploaterade bostads-
projekten. Med ett enkelt 
penndrag har man skrivit 
”stadsmiljö” i dokumenten 
och därmed var frågan löst. 
Jag vet inte om det finns nå-
gon utredning som visar att 
öron ute på landsbygden är 
mer känsliga och att det är 
därför vi måste anpassa vår 
exploatering till andra bul-
lernivåer, om inte så borde 
det väl bara vara att skriva in 
”stadsmiljö” i detaljplanen. 
Jag tänker främst på Alebyg-
gens 75 lägenheter i centrala 
Älvängen. Om inte vårt eget 
kommunala bostadsbolag 
kan gå i fronten lär det bli 
fortsatt svårt att få de stora 
byggföretagen att nappa på 
Ale.

En känslig fråga som dykt 

upp i samband med analysen 
av marknadsförutsättningar-
na i Ale samt lokaliseringen 
av ett nytt kommunhus är 
exploatörernas vädjan om 
att kommunen bör satsa 
på att centrumutveckla en 
ort. Det går i strid mot 
fullmäktiges beslut om att 
Ale ska ha två centralorter. 
Hur denna vädjan tas emot 
politiskt återstår att se. 
Hur långt är våra folkvalda 
beredda att gå för att få 
byggkranarna på plats eller 
ska vi nöja oss med en still-
sam utveckling av Ale? Tids 
nog måste alla stadsnära 
kommuner exploateras för 
att möta efterfrågan, men 
det kostar att vänta.

Dessutom får Ale 
automatiskt en centralort 
om kommunhuset place-
ras i Nödinge, oavsett vad 
fullmäktige har sagt om två 
centralorter.

En eller två?
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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

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

VI BJUDER PÅ FIKA!

HEDEN 225, SKEPPLANDA • TEL 0303-33 71 20
WWW.HEDENSHUNDHOTELL.COM

VI ÖPPNAR 12 JUNI
ÖPPET HUS
LÖRDAG 6 JUNI KL 11-15

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

ÄLVÄNGEN

VI FIXAR TELEFONEN!

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

0303-74 91 92

Vi fixar även båtar,  
husbilar & husvagnar

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

Ale Torg 7 (Pfagers Ljuva hem) Nödinge
0739-50 46 98 / emmas.bokadirekt.se

✔ Ansiktsbehandling
✔ Frans- & bryn
✔ Massage
✔  Permanent 

hårborttagning
✔ Vaxning
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NU ÄR 
JAG HÄR!

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

Allt inom 
byggnAds-

plåtslAgeri!
Vi hjälper dig även med rotavdraget

Studentbuffé?

Den fixar vi!

0701-44 35 31 / henrikdaniel.Se

Det är vi som  
lagar maten  
på Klädkällaren!

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

Öppet: mån-fre 07-18, Lör 09-13

MARKSTEN

DEKORSTEN

FONTÄNER m.m.

MURAR

SÖKES 
BYGGNADSARBETARE

Inför vår fortsatta nybyggnation  
av bl.a. ca 50 nya hyreslägenheter  

i Alafors, söker vi ytterligare  
4-6 nya medarbetare. 

För ytterligare information ring 
0303-74 06 00

Fråga efter Bengt eller Emris

Lunnavägen 4, Alafors • www.svenskastenhus.se
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Vikenvägen 295, Bohus • Kör E45. Vi ligger mellan Jordfallsbron och Ale Torg • info@kladkallaren.se • Mån – tors 9 – 19, Fre 9 – 18, Lör  10 – 17, Sön 11 – 17  • Tel 031- 46 29 00 • www.kladkallaren.se • Reservation för slutförsäljning

7000 kvm lågprisvaruhus

gästvänlig miljö
brett sortiment

låga priser
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

helgöppettider
Lör 10 – 17 • Sön 11 – 17

ÄLVÄNGEN. Nu är spa-
den i jorden.

Nästan 5000 ton ska 
schaktas bort.

Om ett år slår Kung-
älvs Trä upp portarna 
till en ny modern bygg-
varuhandel på Svens-
torps handelsområde i 
Älvängen.

Redan för två år sedan pre-
senterade Ale kommun 
markaffären med fastighets-
bolaget Creciente AB och 
Kungälvs Trä.  När solen 
bröt igenom på måndags-
morgonen var det som ett 
talande faktum för att den 
första etableringen på Svens-
torps handelsområde nu 
äntligen tar fart. Kungälvs 
Trä har utrett och diskuterat 

utformningen på byggvaru-
handeln.

– Vi har rest runt i landet 
och tittat på liknande etable-
ring. Den viktigaste faktorn 
är att göra anläggningen 
lättillgänglig på alla sätt, det 
ska vara lätt för kunderna. 
Det känner vi att vi har hittat 
en modell för, säger vd Stig 
Gustafsson och fortsätter:

– Tanken är att anlägg-
ningen som blir på totalt 
4500 kvm ska serva både 
proffsen och de vanliga kon-
sumenterna. Vi får ett bra 
läge i en spännande och ex-
pansiv kommun. Känslan är 
väldigt positiv och vi hoppas 
vara klara inom ett år.

Byggnationen ska utföras 
av lokala entreprenörer. Byg-
garna Marcus Hallberg och 
Niklas Zetterlund i Ale AB 

har fått uppdraget att lägga 
grund och resa byggnaden. 
För markarbetet svarar Kol-
landa Grus och bröderna 
Göran och Arne Tilly.

– Markförutsättning-
arna är riktigt bra, men 
marktrycket är en utmaning. 
Det gör att vi behöver schak-
ta mycket. Cirka 4700 ton 
jord ska bort och detta ska 
ersättas med 8000 ton från 
Alekrossen. Självklart krävs 
det också pålning, redogör 
Göran Tilly. 

Potential i Ale
Kommunstyrelsens ordfö-
rande, Paula Örn (S), fanns 
med och höll i den symbol-
iska spaden. Hon var själv-
klart väldigt glad åt att denna 
stund var kommen.

– Nu ser vi äntligen en 

konkret effekt av infrastruk-
turutbyggnaden. En etable-
ring som baseras på att fler 
än vi ser potential i Ale. Det 
är väldigt roligt att utveck-
lingen av Svenstorp går in i 
ett förverkligande.

När markaffären gjordes 
upp satt Jan A Pressfeldt 
(AD) vid rodret i Samhälls-
byggnadsnämnden. Han har 
följt projektet från dag ett 
och log brett i måndags.

– Äntligen är vi på 
rätt väg! Det här kommer att 
bana väg för fler att sätta spa-
den i jorden och komma till 
skott.

Vid det första spadtaget 
igår (läs måndag) fanns sty-
relseordföranden Kristine 
Martinson med. En rolig 
kuriosa i sammanhanget är 
det var hennes farfar som 

1943 startade företaget. Det 
skedde i Nol under namnet 
Göta Älvdalens Trä. 72 år se-
nare börjar bygget av en ny 

byggvaruhandel för att bana 
väg för återkomsten på rätt 
sida älven.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Första spadtaget. Kungälvs Trä startar nu byggnationen på Svenstorps handelsområde i Älvängen. Från vänster: Kristine Martinson, ordförande Kungälvs Trä, Paula Örn (S), kommunalråd, Stig Gustafs-
son, vd Kungälvs Trä, och Jan A Pressfeldt (AD), ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden.

Spaden i jorden!
– Inom ett år öppnar Kungälvs Trä 2013  |   vecka 25  |   nummer 24  |   alekuriren 9

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

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Maria 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!

Fräsch 3:a!

Välkommen till en 3:a i populära Brf 
Solbacken på första våning!

och är i ljusa färger. Nära Bohus
centrum och pendeln som tar dig på 17 
min till Göteborg. Även nära
Kungälv. Bohus har nära till natur och 
fritidsaktiviteter. Boka dig för

Pris 765.000:- som utgångspris.
Visas 25/6. Ring för bokning. 
Adress Byvägen 2B2.

Bohus

Torp i Bohus/Måhult!

Mysigt litet torp på arrendetomt 

trädgårdsintresserade att ha en liten 

1000 kvm tomt.

Arrendeavgift 6660:-/år. 
Visas Ring för tidsbokning.

Bohus

Praktisk tegelvilla!

Praktisk och trevlig enplansvilla i tegel 
med både källare och delvis inredd vind. 

vinbärsbuskar samt plats för bollspel. 

Visas Ring för bokning.

.

Lilla
 Edet

Underbart läge vid sjö!

Snyggt totalrenoverad villa med allt en 
familj kan önska! Underbart läge

härlig altan delvis under tak. Solig

upplevas på plats! 150 kvm.

Visas Ring för bokning.

.

Nol

ÄLVÄNGEN. Företags-
gruppen med bland 
andra Kungälvs Trä, 
Bilab och Kungälvs 
Rörläggeri har förvär-
vat 40 000 kvm på 
Svenstorps handelsom-
råde i Älvängen.

Etableringen är ef-
terlängtad och hoppas 
skapa ringar på vatt-
net.

– Det här är en stor 
framgång för Ale 
kommun och ett bevis 
på att framtiden ser 
mycket ljus ut. Någon 
måste vara först och 
när en så tung före-
tagsgrupp bestämt sig 
skapar det förutsätt-
ningar för mer, säger 
kommunstyrelsens 
ordförande Mikael 
Berglund (M).

Som en blixt från klar 
himmel slog nyheten ner 
om att Kungälvs Trä AB eta-
blerar sig på Alesidan. Affä-
ren är dock större än så. Ale 
kommun har sålt totalt 40 
000 kvm av verksamhetsom-
rådet Svenstorp i norra Älv-
ängen. 28 000 kvm till fast-
ighetsbolaget Creciente AB 

och 12 000 kvm till Kungälvs 
Trä. Övriga aktörer är inte 
klara ännu, men det finns en 
tydlig avsikt.

– Vi ser en enorm poten-
tial i Ale i allmänhet och 
Älvängen i synnerhet. Med 
en helt ny infrastruktur 
skapas rätt förutsättningar 
för tillväxt och utveckling. 
Självklart vill vi se etable-
ringar som har en koppling 
till trävaruhandeln. Tanken 
från början har ju varit att 
ha en betoning av sällanköp 
i området och det kommer vi 
att försöka förverkliga. Vi har 
ett bra nätverk och intressen-
ter saknas inte, säger Kent 
Nilsson, huvudägare till 
Creciente AB, Kungälvs Trä, 
Bilab och Kungälvs Rörläg-
geri.

Över ett års förhandlingar 
var i fredags över. Samhälls-
byggnadsnämndens ord-
förande Jan A Pressfeldt 
(AD) och kommunstyrelsens 
ordförande Mikael Berglund 
(M) pustade ut.

– Det har varit många 
motgångar i Svenstorp och 
i efterhand kan vi konsta-
tera att det var fel att teckna 
en massa optionsavtal som 
blockerade området. När 
vi väl tog tillbaka initiativet 

och ägnade kraft åt direkta 
förhandlingar med skarpa 
intressenter gick det lättare, 
säger Jan Pressfeldt.

Att affären kommer att 
öppna fler dörrar är Mikael 
Berglund helt övertygad om.

– Det här skickar en signal 
till hela marknaden och för 
kommunens näringslivsar-
bete är det också en fram-
gång att kunna visa att tunga 
aktörer nu tror på Ale.

När Kungälvs Trä slår 
upp portarna nästa år är det 
ett företag som egentligen 
har återvänt hem. Bolaget 
startade nämligen sin verk-
samhet i Nol 1943, då under 
namnet Göta älvdalens trä.

– Men 1963 skulle riksväg 
45 byggas om och lokalerna 
låg i vägen. Sigvard Anders-
son som då ägde företaget 
valde att flytta verksamhe-
ten till Kungälv. Där har vi 
expanderat med åren, men 
nu blir det svårt att växa mer 
där. Eftersom vi har många 
lokala byggare från Ale som 
är kunder hos oss redan idag 
har det varit intressant att 
hitta ett läge på den här sidan 
älven, säger vd Stig Gus-
tavsson och tillägger:

– Vår framgång bottnar i 
korta beslutsvägar, eftersom 

vi inte tillhör någon kedja 
och behöver invänta svar 
från Stockholm. Vi hoppas 
att vårt personliga koncept 
med en hög servicenivå ska 
tilltala aleborna.

I samma företagsgrupp 

som Kungälvs Trä finns 
Bilab och Kungälvs Rörläg-
geri, men någon bilhandel är 
inte tänkt att etablera.

– Man ska aldrig säga 
aldrig, men det är inte planen 
just nu, säger Kent Nilsson.

Affären innebär en intäkt 
för Ale kommun om 11 Mkr.

– Företagsgrupp med Kungälvs Trä tar plats i Svenstorp

Tung etablering i Ale

Äntligen i mål. Efter långa förhandlingar är Ale kommun och företagsgruppen med bland 
andra Kungälvs Trä, Kungälvs Rörläggeri och Bilab överens. I första hand är det Kungälvs 
Trä som kommer att etablera en anläggning i Svenstorp norr om Älvängen. Fastighetsbo-
laget Creciente ska sedan försöka komplettera med passande aktörer. Från vänster: Sam-
hällsbyggnadsnämndens ordförande Jan A Pressfeldt (AD), Kent Nilsson, Creciente AB, Stig 
Gustavsson, vd Kungälvs Trä och kommunstyrelsens ordförande i Ale Mikael Berglund (M).

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FAKSIMIL: VECKA 25, 2013



idrottsplats i allmänhet och 
ridanläggningen i synnerhet. 
Det är viktigt att vårt utbud 
av aktiviteter attraherar både 
flickor och pojkar. Jämställd-
hets- och integrationsper-
spektivet ska vara styrande 
när kommunala investering-
ar och bidragsnivåer beslutas.

En halv miljon kronor av-
sätts under rubriken ”Snyggt 
och tryggt” och syftar till of-
fentlig konst.

– Det ska göra det ännu 
trevligare att komma in i Ale. 
Ärendet kommer att hanteras 
av Kultur- och fritidsnämn-
den, understryker Paula Örn.

Tydliga uppdrag som ska 
fullföljas är matlagning i 
hemmet, grön rehabilitering 
och ett stärkt integrationsar-
bete.

Av prioriterade strategiska 
målsättningar kan nämnas 
”Sysselsättning till alla” som 
innebär att alla kommunin-
vånare mellan 16 och 67 år 
ska i relation till egen förmå-
ga ha möjlighet till menings-
full sysselsättning.

– Vi har en nollvision vad 
det gäller ungdomsarbets-
lösheten. Vi är oerhört glada 
att kunna visa den satsning 
som vi gör på feriejobb. 504 
ungdomar kommer att arbeta 
den här sommaren. 211 av de 
platserna sker inom det pri-
vata näringslivet, säger Björn 
Norberg.

Majoriteten är tydlig med 
att det är kommunfullmäk-
tige som fattar beslut om de 
övergripande målen och att 
det är nämnderna som skri-
ver mål och uppdrag för res-
pektive ansvarsområde.

Utjämningssystemet inne-
bär att Ale kommun tappar 
18 miljoner kronor, vilket 
i sin tur har bidragit till att 
begränsa satsningarna i bud-
geten. Ändå prognostiserar 
majoriteten för ett positivt 
resultat på fem miljoner kro-
nor för 2016.

Hur har det varit att ha 
med Aledemokraterna i 
budgetarbetet?

– Det har varit högt i tak, 
men det har landat i ett bra 
dokument som alla kan stäl-
la sig bakom. Vi fyra parti-
er som jobbar tillsammans 
har visat sig vara en lyckad 
kombo hittills, säger Johnny 
Sundling.

Ingela Nordhall är inne på 
samma spår.

– Profilfrågorna är avska-
lade åt alla håll. Det gäller 
att ta och ge i en sådan här 
valteknisk samverkan. Vi fo-
kuserar på Ales bästa.

Vad det gäller det fortsatta 
samarbetet med allianspar-
tierna säger Paula Örn så här:

– Vi ska fortsätta ha ett 
gott blocköverskridande 
samarbete även fortsätt-
ningsvis, vi tror det är en 
styrka. Det gagnar ingen att 
slåss och boxas i varje fråga.

JONAS ANDERSSON
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LEDIGA TJÄNSTER

Firar du
national- 
dagen?

Margareta Persson, Nol
– Ja, jag åker till 
Prästalund om det inte 
blir ösregn.

Kristina Camp, Nol
– Nej, det är inget pla-
nerat.

Björn Sundblad, Kungälv
– Nej, det blir inget 
speciellt firande. Det 
blir en ledig lördag 
med förhoppningsvis 
lite skönt försommar-
väder.

Inga-Britt Karlbom, 
Älvängen
– Självklart firar jag 
den i Prästalund som 
alla andra år.

Tobias Hellberg, Älvängen
– Ja, vi ska besöka min 
bror och fira att de har 
fått bebis.

5 RAKA SVAR

NÖDINGE. Majoritets-
partierna har offentlig-
gjort sin verksamhets-
plan med tillhörande 
budget för 2016-2019.

Det skedde i samband 
med en presskonferens 
i kommunhuset på fre-
dagseftermiddagen.

– Det är tydliga 
satsningar på barn och 
unga, säger kommun-
styrelsens ordförande 
Paula Örn (S).

Paula Örn (S), Björn Nor-
berg (S), Johnny Sundling 
(V), Sonny Landerberg 
(MP) och Ingela Nordhall 
(AD) var kvintetten som 
hade utsetts att offfentlig-
göra mål och inriktningarna 
i majoritetens verksamhets-
plan för de närmaste åren.

– Vi har valt att kalla vårt 
dokument för ”Framtidstro 
och arbetsro”. Hur skapar vi 
det? Jo, en av de viktigaste 
prioriteringarna i budgeten 
är skolan, men vi gör även 
satsningar inom fritidssek-
torn och inte minst gäller det 
flickors idrottsutövande. Det 
är lite mer ridsport och min-
dre konstgräs om man ska 
förenkla det hela, förklarar 
Paula Örn och fortsätter:

– När det gäller arbetsro 

så är nyckelfaktorn den ut-
vecklade styrnings- och led-
ningsmodellen. Vi ser i med-
arbetarenkäten att 72 % av 
våra medarbetare uppger att 
de har stor arbetsglädje och 
att 90 % upplever sitt arbete 
som meningsfullt. Det är en 
god grund för en positiv ar-
betsmiljö.

Utbildningsnämndens 
ram har utökats med 12 
miljoner kronor. Paula Örn 
igen:

– Det är inte uteslutande 

nya pengar in i verksamheten 
utan dessa medel ska också 
täcka satsningar för den nya 
skolan i Kronogården och 
kompensera för fler barn i 
förskolan.

Gällande fritidssektorn 
tog Sonny Landerberg till-
fället i akt att lyfta fram en 
fortsatt utbyggnad av när- 
idrottsplatser.

– I år är det Skepplandas 
tur, nästa år Surte och 2017 
Nol. Vi har beslutat om in-
vesteringar på Jennylunds 

Satsning på barn och unga

Johnny Sundling (V), Ingela Nordhall (AD), Paula Örn (S), Björn Norberg (S) och Sonny Landerberg 
(MP) presenterade majoritetens verksamhetsplan och budget för 2016-2019.

– Majoriteten presenterade sin budget

Söker CNC-Operatör
med inriktning mot svarvning
Vi behöver förstärka vår personalstyrka med 

ytterligare medarbetare.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har tekninsk utbildning och gärna 

några års erfarenhet av att arbeta och programmera 
fleroperationsmaskiner, har du erfarenhet av (Mazak) 
och vårt Camsystem (MasterCam) är detta en fördel

Arbetstid: Tills vidare, heltid. Dagtid
Tillträde: Snarast.

Rödjansväg 1, Nödinge
www.wika.se

Du är välkommen att sända in din ansökan till:
Anthon Toth, 0303-97 567, anthon.toth@wika.se
Eller via post till: Rödjansväg 1, 449 34 Nödinge 
Din ansökan med CV vill vi ha snarast.

Ytterbygg är ett fastighetsbolag som hyr ut anpassade lokaler till företag i Storgöteborg. Vi 
är en aktiv fastighetsutvecklare, som hela tiden bygger nya lokaler och anpassar befintliga 
efter våra hyresgästers behov. Vårt kontor ligger i Kungälv och med 30 medarbetare bygger 
vi över 3 000 kvm lokalyta per år. Största delen av våra 150 000 kvm lokaler ligger i Kungälv 
och på Hisingen.
Vår verksamhet präglas av kundfokus, ständig utveckling och miljötänk vilket vi omsätter i 
praktiken genom lean-koncept och miljödiplomering.

Anläggningsarbetare/Grävmaskinist
Vi söker dig som är intresserad och driven och vill jobba som 
anläggningsarbetare och grävmaskinist hos oss.

Du har erfarenhet som grävmaskinist och från maskinstyrning.

För mer information om tjänsten kontakta VD Mats Berntsson:
E-post: mats.berntsson@ytterbygg.se
Tel 0708-994 804 

eller

arbetsledare Lars Lundqvist:
E-post: lars.lundkvist@ytterbygg.se
Tel 0709-994 227

I denna rekrytering samarbetar vi med Ultimatrekrytering. 
Vi behandlar ansökningar löpande.
Ansökan lämnas på: www.ultimatrekrytering.se/lediga-jobb. 
Där hittar du också mer information om tjänsten.
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På gång

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.

Äntligen dags för sommarlov
Sommarlovsprogrammet finns på www.ale.se/sommarlov.
Ale kommun och föreningsliv önskar er alla en lång och 
skön sommar!

Kungörelse
Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen den 
15 juni 2015 kl.15.00 i Medborgarhuset, Alafors. 

Kommunfullmäktige planerar bland annat att behandla 
följande ärenden:
•	  Budget och verksamhetsplan 2016
•	  Rapportering från vårens ortsutvecklingsmöten

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

Ale kommun har övergått från att sända 
kommunfullmäktiges möten via närradion, till att 
sända dem digitalt via webbradio. Du kan surfa in på 
kommunens hemsida, www.ale.se och klicka dig därifrån 
till sändningen. Den 15 juni börjar sändningen kl. 15.00. 
Ale kommun kommer även fortsättningsvis att spela in 
kommunfullmäktiges möten så att du kan lyssna på dem i 
efterhand.

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

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

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

Du vet väl om att du kan kontakta 
kommunens energi- och klimatrådgivare 
för kostnadsfri och opartisk rådgivning 
kring din energianvändning? 
Rådgivningen riktar sig till 
privatpersoner, små och medelstora 
företag och föreningar i kommunen.

Telefon: 0303-33 03 33 / Mail: caroline.rundlof@ale.se
Webb: www.ale.se/energi

Kostnadsfri och opartisk energi-  
och klimatrådgivning

nu kan du låna böcker 
över hela sommaren På 
biblioTeken i ale
Låna nu – återlämna 1 september
 
klubb sommarboken för alla barn 8 – 12 år som 
gillar att läsa Klubben träffas tre gånger under 
sommarlovet på Ale bibliotek, Nödinge
Anmälan krävs, begränsat a ntal platser: 
bibliotek@ale.se, tel. 0303-33 02 16

klubbträffar i sommar:
måndag 15 juni kl 16.00–18.00 Hämta din 
Sommarbokenpåse och fyll den med böcker.

måndag 29 juni kl 16.00
Boktips och skattjakt i biblioteket

måndag 10 augusTi kl 16.00
Boktips, bokpresent och tårtkalas!

Fira 
naTionaldagen 
och våra nya 
svenskar

Den 6 juni firar vi Sveriges nationaldag på 
Prästalunds hembygdsgård i Starrkärr. Samtidigt 
välkomnar vi de Alebor som blivit svenska 
medborgare under 2014 med en ceremoni. 
Kom dit och var med på festligheterna!  Vi börjar 
kl 13.00. Fika finns att köpa av Föreningen för 
nationaldagens firande i Ale.

juni

6
2015
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 Traditionsenlig våravslutning  
för skolorna i Älvängen
Särskolan     Älvängenskolan     Madenskolan     Aroseniusskolan

Älvevi - Torsdag 11 juni kl 09.00
I händelse av regn ordnas alternativt program på följande sätt:
•	 Älvängenskolans	elever	i	skolans	idrottshall	(Ej	plats	för	föräldrar)
•	 Madenskolans	elever	i	skolans	idrottshall	(Endast	plats	för	föräldrar	åk6)
•	 Särskolans	högstadium	går	till	sina	klassrum
•	 Aroseniusskolans	9:or	i	aulan,	därefter	i	klassrummen.	 
(Ej	plats	för	föräldrar	i	aulan)
•	 Övriga	klasser	i	sina	klassrum

Hjärtligt välkomna! Rektorerna i Älvängens skolor.

Gör som nästan hälften av 
alla villaägare i Nödinge
Välj oss när du försäkrar ditt boende och 
planerar trygghet för dig och din familj. 
Vi hjälper dig också med ditt bolån. 

Ring mig på  0303-24 56 41
Karin Larsson, kundrådgivare bank och försäkring

lansforsakringar.se

SKEPPLANDA. Bernt 
Johansson blev både 
besviken och bestört.

Vid det sedvanliga 
besöket i bigården 
upptäckte han att van-
daler varit framme.

– Alla fyra bikupor 
var omkullvälta, suck-
ar Bernt.

Det var på tisdagen som 
Bernt Johansson i Skepp-
landa upptäckte att okända 
ligister hälsat på.

– Den gamla kupan i trä 
hade klarat sig bra, men de 
tre övriga var delvis sön-
derslaga. Som verktyg hade 
man använt reglar, påkar, 
en lite trästam och en te-

gelsten, berättar Bernt Jo-
hansson.

Bigården används i ut-
bildning av nya biodlare, 
och därför är bina att anses 
som snälla. 

– Med mer aggressivitet 
hos bina kan man förvän-
tat sig att förövarna fått ett 
antal stick, säger Bernt Jo-
hansson.

Bina som håller cirka 35 
grader kring sitt yngelklot, 
har svårt att upprätthålla 
detta när ramarna ligger 
utspridda.

– Vad är det för nöje med 
att förstöra? Det är bedröv-
ligt, avslutar Bernt Johans-
son.

JONAS ANDERSSON

Bernt Johanssons bigård utsattes för skadegörelse i förra 
veckan.

Bigård vandaliserad

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Onsdag 27 maj
Narkotikabrott
En av polisen känd ungdom 
kontrolleras vid resecentrum 
i Älvängen. Han misstänks 
för ringa narkotikabrott, 
eget bruk samt innehav. Den 
misstänkte är född 1997 och 
hemmahörande i Alafors.

Lite senare på eftermidda-
gen kontrolleras ytterligare 
en person. Vederbörande, 
som är född 1996 och hem-
mahörande i Älvängen, är 
misstänkt för ringa narko-
tikabrott, eget bruk. Ytterli-
gare en man, född 1997 och 
hemmahörande i Älvängen, 
grips misstänkt för narkoti-
kabrott.

En man född 1991 och 
hemmahörande i Nödinge 
är misstänkt för rattfyl-
leri i form av påverkan av 
narkotika, narkotikabrott 
eget bruk, olovlig körning 
och att ha framfört moped 
utan hjälm. Gripandet sker i 
Nödinge strax före klockan 
21.
En man grips i Nödinge miss-
tänkt för narkotikabrott. Den 
misstänkte är född 1997 och 
hemmahörande i Surte.

Söndag 31 maj
Inbrott
Bostadsinbrott i Sandliden, 
Älvängen. Diverse gods 
tillgrips.

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

BOHUS. 88 ungdomar.
Så många kom till 

påverkanstorget i Bo-
hushallen.

Kommunens ledande 
politiker och tjänstemän 
fanns på plats för att 
lyssna till vad deltagar-
na hade att säga.

Påverkanstorget arrangera-
des första gången 2005. Nu 
var det åttonde gången som 
ungdomar, politiker och 
tjänstemän från Ale kom-
mun fick anledning att stråla 
samman under ett och sam-
ma tak.

– Det är en unik möjlighet 
för ungdomarna att få fram-
föra sina tankar och funde-
ringar direkt till kommunens 
ansvariga. Samtidigt är det 
ett tillfälle för våra styrande 
politiker att ta del av ungdo-
marnas åsikter, säger ung-
domslots Sven Nielsen.

Samtliga grundskolor i 
kommunen fanns represen-
terade i Bohushallen, mer-
parten var högstadieungdo-
mar.

– Det är alltid svårt att få 
till en tid som passar alla. 
Vi är ändå väldigt nöjda 
med uppslutningen. Det är 
mycket tack vare personalen 
på fritidsgårdarna och deras 
engagemang. Jag tycker att 
detta blev det bästa påver-
kanstorget som vi har haft, 

säger Sven Nielsen.
Fem stationer hade upp-

rättats enligt följande:
• Din möjlighet att påver-

ka
• Trivsel och trygghet
• Skola
• Hjälp min vän tar dro-

ger
• Öppen station med 

kommunalråden
Tre prioriterade fråge-

ställningar från respektive 
station utgör en grund för 
ungdomsrådets fortsatta ar-
bete.

– Påverkanstorget kan 
ses som ett årsmöte för 
ungdomsrådet. Engagerade 
ungdomar får anmäla sitt 
intresse, säger Sven Nielsen.

Robert Björklund, polis 
i område Nordost, medver-
kade i torsdagens dialog och 

var imponerad.
– Ett bra sätt att få ung-

domar samhällsengagerade, 
konstaterade Björklund.

Drogförebyggare Tho-
mas Berggren sammanfat-
tade sina intryck:

– Det är en styrka att ung-
domarna får möta ”makten” 
och att det är på riktigt. Det 
får inte bli en skendemokra-
ti utan de frågor som dyker 
upp måste tas vidare, annars 
blir det bara snack och ingen 
verkstad.

Påverkanstorget förära-
des också ett besök av stå 
upp-komikern Nour El Re-
fai. Sven Nielsen intervjua-
de Nour om hennes liv. Ett 
uppskattat och på alla sätt en 
värdig avrundning på en gi-
vande dag i Bohushallen.

JONAS ANDERSSON

Ungdomslots Sven Nielsen:

”Det bästa påverkanstorget”

Oppositionsrådet Mikael 
Berglund (M) lyssnade in-
tresserat på vad ungdomarna 
hade att säga.

Skolans verksamhetschef Joakim Östling fick svara på ungdo-
marnas frågor.

Under våren har SPF Se-
niorerna Ale anordnat fem 
träffar på Backavik. Vuxen-
skolan har varit medarrang-
ör. I genomsnitt har antalet 
besökare vart styvt trettio år. 
I tisdags var det avslutning. 
Jan-Peter Eldh informe-
rade om de vanligaste felen 
som vi gör i trafiken.

Skall vi få ner dödstalet 
så måste vi ändra attityden 
och visa mer hänsyn. Sven 
Pettersson dyker upp som 
“Gubben i lådan” på dessa 
träffar och informerar om 
nyheter i politiken. Nu 
gör vi uppehåll till den 29 
september då Svensk Fastig-
hetsförmedling berättar om 
sin verksamhet.

Fredagens vandring gick 
på Koön. Som vanligt var 
det vackert väder. Berit Jo-
hansson hade rekognoserat 
och fick en rungande applåd 
för en fin promenad. Det 
var den sista av de planerade 

vandringarna. Denna vecka 
börjar spontanvandringar-
na med att vi tar buss eller 
tåg till Bohus. Sedan går 
vi i Vinsbo dalar upp till 
Kvarnsjön och vidare till 
Jennylund. Nationaldagen 
träffas vi i Prästalund.

Den 19 augusti gör vi 
en resa till Lidköping och 
Läckö. Vi besöker också 
Spikens fiskeläge.

SPF Seniorerna Norra 
Ålvsborgs distrikt arrang-
erar Seniordag på Ursand 
utanför Vänersborg den 2 
september. Kom med och 
ta del av ett omfattande 
program. Stötta vårt lag i 
allmänbildningstävlingen 
“Hjärnkoll”.

Den 1-2 oktober gör SPF 
Seniorerna Ale en trevlig 
tvådagarsresa till Österlen. 
Anmäl dig senast den 1 juli.

Lennart Mattsson

Våravslutning med
SPF Seniorerna Ale

lansforsakringar.selansforsakringar.se

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

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

Kjell Nilsson,  073-029 42 56 
ombud Trollhättan
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Studentfirande på 

Lärlingsgymnasiet

Fredag 5 juni

Utsläpp kl 13.00

Älvängen, Hålstensvägen 6

Välkomna!

NÖDINGE. 88 000 kro-
nor till Vaknafonden.

Försäljningsprovisio-
nen från svensk Fast-
ighetsförmedling i Ale 
2014 glädjer det drogfö-
rebyggande arbetet i 
kommunen.

– Det är en härlig 
känsla att kunna vara 
med och bidra i detta 
viktiga arbete, säger 
ägaren Lars-Erik Erics-
son.

Sedan två år tillbaka har 
svensk Fastighetsförmedling 
engagerat sig i det lokala 
drogförebyggande arbetet. 
Som en partner till Vakna 

marknadsför företaget bud-
skapet och markerar också 
sin värdegrund i all extern 
kommunikation. För varje 
fastighetsaffär erhålls en fast 
provision. Under 2014 upp-
gick det totala värdet till 88 
000 kronor.

– Det kommer bli mer 
fram över. Vi har bra fart i 
verksamheten och Ale känns 
hett till tusen, säger Lars-Er-
ik Ericsson förväntansfullt.

Svensk Fastighetsför-
medling har också ingått ett 
samarbete med Barncancer-
fonden. Kontoren säljer ett 
armband där intäkterna oav-
kortat går till fonden.

Vaknas Thomas Berggren 
är oerhört tacksam för mäk-

larföretagets insatser.
– Utmaningarna minskar 

inte i framtiden. Vi är i stän-
digt behov av extra resurser 
för att kunna rikta kraft åt 
nya målgrupper och områ-
den. Jag tror också att mäkla-
re har glädje av att Ale kom-
mun jobbar föredömligt med 
dessa viktiga ungdomsfrågor. 
Det tror jag husköpare upp-
fattar som mycket positivt, 
säger han.

Erica Hjortskog från 
Stödföreningen Vaken tog 
emot checken av Lars-Erik 
Ericsson och sonen Daniel 
på Svensk Fastighetsförmed-
lings nya kontor på Ale Torg.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Ahlafors Fria Skola
inbjuder till

Måndag 8 juni kl 16-18

Tipspromenad, utställningar,
café m.m.

Alla är hjärtligt välkomna
önskar elever & personal
vid Ahlafors Fria Skola

Lars-Erik Ericsson och Daniel Ericsson överlämnade checken för 2014-års provision till Vaknas 
Erica Hjortskog.

Ny check till Vakna

Ale Klinik
Smärtfri permanent hårborttagning

med IPL-laser!

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

Sommarerbjudanden
anSIktSbehandLIng
50% rabatt
(Pris från 499kr)

VaxnIng
50% rabatt
(Pris från 299kr)

FotVård/manIkyr
50% rabatt
(Pris från 299kr)

Permanent make-uP
50% rabatt
(Pris från 1 999kr)

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!

PONNYKLUBBENGUNTORPS MISSIONSFÖRSAMLING

GE EUROPAS FATTIGASTE 
BARN ÄNNU EN SOMMAR!

– Hjälp Stödföreningen VAKEN med insamlingen
Vi har nu fått ihop 40 100 kronor!

Insatsen pågår till och med 7 juni – än finns tid att hjälpa till!

Ge dem ditt stöd!

Bankgiro: 5344-4923

Märk 
bidraget

"Moldavien"

Oro för Aroseniustomten

Aroseniustomten har en osäker framtid när Svenstorps handels-
område exploateras. 

ÄLVÄNGEN. Det råder 
stor oro inför Samhälls-
byggnadsnämndens 
planer på att låta Arose-
niustomten i Älvängen 
bli industrimark.

Fram till nu har plat-
sen där Ivar Arosenius 
bodde en kort tid exklu-
derats, men politiken 
har tänkt om.

– Det finns inget 
intresse att ha den 
kvar och den sköts inte 
av någon. Nu stoppar 
den bara utvecklingen 
och politiskt är vi helt 
överens, säger Jan A 
Pressfeldt (AD), ledamot 
i Samhällsbyggnads-
nämnden.

Idag är platsen, som ligger 
vid det som nu exploateras 
till Svenstorps handelsom-
råde, klassad som naturtomt. 
Nu vill politiken att skogs-
dungen ska ingå i detaljpla-
nen för verksamhetsområdet 
som är avsett för småindu-

stri, handel och kontor.
Ale kommun har mottagit en 
hel del kritiska synpunkter 
från oroliga alebor. Biblito-
tekets vänner skriver:

– Med enkla medel finns 
möjlighet att göra tomten 
till ett fint rekreationsstäl-
le. Platsen är unik. Befinner 
man sig på tomten har man 
samma utsikt som Aroseni-
us hade på sin tid och som 
avspeglas i hans tavlor. Låt 

Aroseniustomten förbli park 
för att ha kvar möjligheten 
att i framtiden göra platsen 
till något sevärt.

Det uttrycks en önskan 
om att utforma tomten till 
en oas för både besökare 
till handelsområdet och bo-
ende i närområdet. Tomten 
är enligt klagande ännu en 
”kulturskatt” som riskeras gå 
förlorad.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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ÄLVÄNGEN. I lördags 
startade försäljningen 
av BoKlok parhus och 
villor i Kronogården på 
IKEA Bäckebol. 

Intresserade välkom-
nades att lämna sin 
turordningsanmälan i 
BoKlok-kuben.

Turordningslistan 
avgör i vilken ordning 
kunderna får välja sina 
hus. 

Turordningsanmälan sked-
de mellan klockan 10-12. 
Klockan 12.05 drogs en tu-
rordningslista som visar i 
vilken ordning kunderna får 
välja sina hus. Byggstart är 
planerad till augusti 2015, 
med beräknad inflyttning 
september 2016. 

I Älvängen ska BoKlok 
bygga 12 parhus och 18 vil-
lor. Husen har 4 rum, för-
delade på 108 kvadratmeter 
och två plan. De kommer att 
säljas som bostadsrätter och 
den totala boendekostnaden 
inklusive avgift till bostads-
rättsföreningen och ränta 
blir cirka 8 020 kronor per 
månad för ett parhus. 

– Vi kan hålla låga priser 
genom att alltid tänka i sto-

ra volymer. Vi förtillverkar 
stora delar av husen i fabrik 
och kan därför använda ra-
tionella tillverkningsproces-
ser, säger Göran Eriksson, 
projektledare på BoKlok. 

BoKlok försäljningsfiloso-
fi bygger på principen ”lika 
för alla”. Bostäderna fördelas 
genom offentlig lottning på 
IKEAs varuhus. En turord-
ningslista upprättas och kun-
der får välja den BoKlok-bo-
stad som passar dem bäst. 

– Genom att samla kun-
derna på detta sätt genomför 
vi försäljningen på ett rättvist 
sätt utan krångliga kösystem 
och budgivningar. Samti-
digt träffar alla sina blivande 
grannar vilket känns trevligt, 
säger Göran Eriksson.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. Pernilla Gus-
tafsson bestämde sig för 
att sadla om och göra 
som sin mamma.

Nu är Pernilla medi-
cinsk fotvårdsterapeut.

Den 11 maj öppnade 
hon Fotfrissan, som in-
ryms i samma fastighet 
som Nödinge vårdcen-
tral.

Pernilla Gustafsson har 
många olika arbetsuppgifter 
på sitt CV, har bland annat 
varit truckförare och lokal-
vårdare.

– Innan jag tog beslutet 
att utbilda mig till under-
sköterska arbetade jag på en 
städfirma. När det visade sig 

att vi skulle börja jobba inne 
i Göteborg, då tröttnade jag. 
Det var i samma veva som 
45:an höll på att byggas om.

Pernilla satte sig i skol-
bänken, blev undersköterska 
och sökte senare in till en 
privat fotvårdsutbildning i 
Göteborg.

– När jag erhållit mitt 
diplom som medicinsk 
fotvårdsterapeut jobbade jag 
ett och ett halvt år på Kung-
älvs fotvård. När tillfället 
dök upp att kunna överta den 
här lokalen i Nödinge fanns 
inget att tveka på, säger Per-
nilla som ursprungligen är 
från Älvängen.

– Jag såg en annons på 
Blocket och nappade på 
den. Här har tidigare varit 

fotvårdsverksamhet, men 
den lades ner i december. 
Jag bestämde ett möte med 
den tidigare ägaren och på 
den vägen är det, förklarar 
Pernilla.

Det var bara för Pernilla 
att packa ner sina instrument 
och flytta in i sin nya lokal på 
Klockarevägen.

– Läget är perfekt och tid-
punkten helt rätt. Nödinge 
är en ort som växer, säger 
Pernilla.

De första veckorna har va-
rit över förväntan. Kunderna 
har redan hittat till Fotfris-
san.

– Jag var lite skraj när jag 
öppnade och funderade på 
hur det skulle utveckla sig. 
Med facit i hand fanns det 

ingen anledning till oro.
Kunderna är allt från ung-

domar till pensionärer. Vissa 
kommer med remiss.

– Alla människor borde 
egentligen få en översyn av 
sina fötter. Vi tar på oss sock-
ar på morgonen, sticker ner 
fötterna i skorna och tänker 
inte mer på det. Det är först 
när vi får ont i fötterna som 
vi bokar tid hos en fotvårds-
terapeut.

Vilken egenvård re-
kommenderar du?

– Fila inte för mycket. Dä-
remot är det bra att smörja in 
sina fötter med en mjukgö-
rande salva. Tvätta fötterna 
dagligen, se till att det blir 
ordentligt torrt mellan tårna 
och byt sockar.

Förutom fotvårdsbe-
handlingar erbjuder Pernil-
la Gustafsson vaxning samt 

försäljning av stödstrumpor, 
avlastningar och fotkrämer.

JONAS ANDERSSON

Pernilla Gustafsson hälsar välkommen till Fotfrissan i Nödinge, 
som ligger i samma fastighet som vårdcentralen.

Pernilla går i mammas fotspår

Turordningen avgör  klokt boende i Älvängen

Göran Eriksson, projektledare 
på BoKlok.

På Kronogården i Älvängen ska BoKlok bygga 12 parhus och 18 villor. Byggstart är planerad till augusti 2015.
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– Aggressiv marknadsföring kan öka efterfrågan på bostäder

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

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

Håkan 
Axelsson

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

Karin 
Sundqvist

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi
som är
Axelssons! Gunnar 

Carlström
Tony  

Abrahamsson 

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

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

Håkan 
Axelsson

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

Karin 
Sundqvist

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi
som är
Axelssons! Gunnar 

Carlström
Tony  

Abrahamsson 

Pris 2.350.000:- som utgångspris. Visas 7/6. Svalörtsvägen 22.
Henrik Kjellberg 0727-316 360, henrik@axelssonsfast.se

Med bästa läge i Maden!
Välkommen till detta mycket välskötta Madenhus med ett av områdets bästa lägen. Perfekt västerläge på uteplats 
och trädgård. Här är mycket gjort såsom nyare tak, badrum och kök. Gång och cykelavstånd till skola, dagis och 
pendeln. Garageplats i länga. TV/internet genom fiber. En suverän familjevilla - välkommen! 113 kvm. 

Älvä
ngen

Göteborgarna – Ales primära målgrupp
NÖDINGE. Varför har 
Ale inte utvecklats 
starkare sedan utbygg-
naden av väg- och 
järnväg?

Konsultföretaget NAI 
Svefa har försökt finna 
svaret i en marknadsa-
nalys.

– Köparnas bild av 
Ale måste förändras för 
att exploatörerna ska 
våga satsa fullt ut och 
de vill gärna investera i 
bostadsprojekt med sto-
ra volymer, säger Åsa 
Henninge, analyschef.

Nyproduktionen av bostäder 
i Ale är lågt, bara Partille har 
ett lägre tillskott.

Syftet med den genom-
förda analysen var därför att 
undersöka Ale kommuns att-
raktivitet för bostadsexplo-
atering. Förutom att utreda 
det faktiska underlaget och 
analysera Ales styrkor och 
svagheter har också enkäter 
med mäklare, exploatörer 
och bostadsbolag ägt rum.

Det råder ingen tvekan 
om att framtiden talar för 
Ale. De kraftigt förbätt-
rade kommunikationerna 
har ökat nyfikenheten för 
kommunen. Att nyproduk-
tionen ligger efter beror på 
avsaknaden av detaljplanerad 

mark och bostadsområden 
med plats för större voly-
mer efterfrågas av de tyng-
re exploatörerna. Ett annat 
faktum som analysen slår 
fast har bidragit till att bygg-
nationen inte skjuter fart är 
den generellt sett låga pris-

nivån. Bostadsbyggarna är 
helt enkelt rädda för att inte 
få betalt för sina satsningar. 
Mäklarna bekräftar dock en 
ny trend, att unga par med 
barn eller med planer på att 
skaffa, numera söker sig från 
Göteborg. Dessa driver på 

både efterfrågan och en viss 
prisstegring.

– Mäklarna är mest po-
sitiva av de vi har intervjuat 
om Ale, men över lag är alla 
förväntansfulla. De väntar 
bara på rätt projekt. Exploa-
törerna har störst intresse av 

Nödinge och Älvängen, men 
uttrycker också att de gärna 
ser en tydligare kraftsam-
ling och centrumsatsning 
mot en ort. Denna ort ser de 
helst är Nödinge. Det skulle 
medföra en ökad handel och 
därmed stärka Ales attrakti-

vitet, sa Åsa Henninge när 
hon föredrog rapporten för 
kommunfullmäktige förra 
måndagen.

Den generella uppfatt-
ningen om Ale kommun och 
dess bostadsmarknad är en 
uppåtgående trend i popula-
ritet och i prisnivå. Att skälet 
till den positiva utvecklingen 
är en utbyggd infrastruktur. 
Man anser dessutom att den 
fulla effekten av Alependeln 
ännu inte har setts. Bostads-
exploatörerna kan delas upp 
i två grupper, en med de som 
anser att bostadspriserna är 
för låga för att bedriva lön-
sam bostadsutveckling och 
en grupp som anser sig kun-
na få ekonomi i projekten 
med dagens priser. Det vikti-
ga är att man hittar områden 
där allt för höga exploate-
ringskostnader kan undvikas.

– För att öka efterfrågan 
och intresset för Ale efter-
lyser alla aktörer en mer 
aggressiv marknadsföring, 
där fokus ska ligga på de nya 
kommunikationerna. Mål-
gruppen bör framför allt 
vara göteborgare. Köparnas 
bild av Ale måste föränd-
ras för att exploatörerna ska 
våga satsa fullt ut, avslutade 
Åsa Henninge.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Kronogården är det enda riktigt stora bostadsprojektet som pågår i Ale just nu. Det borde vara fler med tanke på de kraftigt för-
bättrade kommunikationerna. Med tanke på det beställde Ale kommun en marknadsanalys.
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Flytta med Länsförsäkringar

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

ADRESS NYPONGÅNGEN 13 BOAREA CA 156 M² / 7 ROK
TOMTAREA 329 M² ACCEPTERAT PRIS 2 950 000 KR
VISAS TO 4/6 17.30-18.30 RING OCH BOKA
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

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

ADRESS RÖSVÄGEN 3 BOAREA CA 140+77 M² / 7 ROK
EP 73 KWH/M² ÅR TOMTAREA 806 M² ACCEPTERAT
PRIS 2 685 000 KR VISAS MÅ 8/6 17.30-18.30 RING OCH
BOKA MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

FRILIGGANDE VILLA - ÄLVÄNGEN
I Älvängen kan vi nu erbjuda ett mycket charmigt 30-
talshus med mycket bra läge i populärt område. Lummig
trädgård, växthus samt en altan i bra läge med vacker utsikt.

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

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

ADRESS BRUKSTORGET 2B, VÅN 3/3 BOAREA CA 44.4 M²
1.5 ROK ACCEPTERAT PRIS 835 000 KR
AVGIFT 2 014 KR/MÅN VISAS TI 9/6 17.30-18.15 RING OCH
BOKA MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

BR 1.5 ROK - NOL
I populärt område i Nol finner ni denna mysiga
vindslägenhet. Smakfullt renoverad under senare år med
fina golv och med ytskikt i moderna toner.

Hur kom du i kontakt med 
Ljudaborg första gången?
– Det var en lärarkollega i 
Nygård som övertalade mig 
att gå med på en så kallad 
audition. Det hade jag aldrig 
upplevt tidigare. Det var i 
samband med uppsättningen 
”Vid Ljuda Os”. Därefter var 
jag fast.

Vad är det roligaste med 
att spela teater?

– Dels att man får utmana sig 
själv, dels innebär det en per-
sonlig utveckling. Sedan blir 
ju ensemblen som en enda 
stor familj. Vi umgås väldigt 
intensivt under en period och 
odlar fram ett resultat i form 
av en teaterpjäs. Det är en 
häftig känsla!

Vilken skådespelare har 
inspirerat dig?
– Det skulle i så fall vara San-
dra Bullock.

Vad har du för roll i årets 
uppsättning, ”Grälet vid 
älven”?
– Jag har avsagt mig en roll på 
scenen i år. Jag hoppar in om 
det skulle krisa.

Varför ska man se ”Grälet 
vid älven”?
– Det är en magisk pjäs som 
utspelar sig på en magisk 
plats.

Du är ordförande i Ljud-
borgs Kulturförening, hur 
är det?
– Jättekul! Vi är en ideell för-
ening som vill satsa på Lju-
daborg som kulturplats. Det 
handlar inte bara om teater 
utan exempelvis dramakurs 
för barn, skrivcirklar och så 
vidare.

Hur går tankarna inför 
Kulturmarknad 2015?
– Allt känns bra, nu hoppas 
vi bara på fint väder lörda-
gen den 13 juni. Det blir en 
marknad från dåtid till nutid 
på området bakom Lödöse 
museum. Hantverkare kom-
mer att finnas på plats, vi 
får se tornerspel, en trollkarl 
kommer på besök och myck-
et, mycket mer.

JONAS ANDERSSON

Zorayah spelar 
en viktig roll 

Hon halkade in på uppsättningen ”Vid Ljuda Os” av en slump 1999.
Sedan dess utgör teatern en självklar del i Zorayah Hellbergs liv.

Som ordförande i Ljudaborgs Kulturförening spelar hon en viktig roll utanför scenen.

ZORAYAH HELLBERG

Ålder: 43.
Bor: Trollhättan.
Familj: Två vuxna barn och 
en nioårig dotter.
Äter helst: ”Gärna fisk”.
Intressen utöver teater: ”Jag 
gillar att fiska och att läsa”.
Drömsemester: ”Det skulle 
vara en resa till Australien”.

VECKANS PROFIL

FO
TO

: A
LL

A
N

 K
A

R
LS

SO
N



NUMMER 21         VECKA 23| 11

Koll på läget

Funderar du på att sälja din bostad så är det ett perfekt läge att 
starta redan nu. Medan du vilar dig i solen och tankar energi inför 
hösten förbereder vi din försäljning. När du kommer tillbaka från 
semestern är både du och din bostad redo för visning vid årets bästa 
säljtillfälle; Sveriges största visningshelg 22–23 augusti. Kontakta oss 
eller läs mer på svenskfast.se och boka tid för en värdering.

Glad sommar önskar vi på Svensk Fastighetsförmedling!

22-23/8

Sommarläge?

ALE Ale Torg 16 TEL 0303 74 90 00 SVENSKFAST.SE/ALE

Marie Engström  
 FaSTiGhETSmäKLarE

0704 22 50 44

Niclas Hylander  
 FaSTiGhETSmäKLarE

0723 88 52 97

Lars-Erik Eriksson  
FaSTiGhETSmäKLarE

0705 67 54 61

Danijela Todorovic  
 mäKLaraSSiSTENT

0708 18 78 14

Daniel Eriksson 
 FaSTiGhETSmäKLarE

0722 09 11 01

Sandra Andersson  
 FaSTiGhETSmäKLarE

0703 01 35 15

Vi har koll på Ale.

Välkommen till vår NYA utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv

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

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

www.kungalvssolskydd.se

LÖRDAGS-

ÖPPET
KL 11-14
Lördag 6/6 & 20/6 

har vi stängt
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Pernilla Fagerholm har all-
tid haft ett stort intresse för 
konfektion. Hon gick mode- 
och design på gymnasiet och 
började redan i unga år att sy 
egna kläder.

– Jag öppnade mitt första 
egna företag som 19-åring. 
Jag hade en syateljé i Nol, 
sydde bland annat balklän-
ningar. Dessutom hade jag 
en butiksdel som utöver so-
larium innefattade skönhets-
produkter, smycken och så 
vidare.

Under 20 år designade 
Pernilla en egen klädkollek-
tion. Yrkeslivet har också 
inneburit arbete som servi-
tris och senare även frisk-
vårdsterapeut på Hagabadet.

– När barnen vuxit upp 
var tiden mogen att starta 
eget igen. 2005 öppnade jag 
Salong Pfager i Älvängen 
med inriktning på nagel- och 
hudvård, massage och vax-
ning. Jag kombinerade det 
med försäljning av min kläd-
kollektion.

Tanken att någon gång 
öppna en butik hade funnits 
i bakhuvudet länge. När hon 
för andra gången inom lop-
pet av ett år erbjöds att ta 
över Ljuva Hem på Ale Torg 
kunde hon inte motstå fres-
telsen. 

– Jag triggas av utmaning-
ar och älskar att ha många 
bollar i luften. En sak är inte 
tillräcklig, att ha flera järn i 
elden ger mig energi.

Pernilla Fagerholm flyt-
tade med sin befintliga 

verksamhet till Ale Torg, 
kombinerar nu arbetet som 
nagelteknolog med att vara 
butiksansvarig.

– Pfagers Ljuva Hem är så 
mycket mer än kläder, skor, 
väskor och inredning. Sedan 
en månad tillbaka erbjuder 
vi hud- och skönhetsvård 
under samma tak. Här ska 
alla sinnen stimuleras och 
därför har vi också satsat på 
goda praliner, fina olivoljor 
och lyxkaffe för att ge några 
exempel.

Vad är drivkraften?
– Det personliga mötet. 

Stimulansen är att se kun-
derna glada och att de kän-
ner sig fina när de går här-
ifrån.

Vad blir nästa utma-
ning?

– Det blir att starta en 

webbshop. Man är tvungen 
att hänga med utveckling-
en. Egentligen gillar jag inte 
näthandel utan föredrar den 
personliga servicen. Det 
vore förfärligt om alla satt 
hemma och klickade på sina 
tangentbord, vad händer 
med butikerna då? 

Du ingår i Ales 
näringslivsråd, hur 
upplever du det?

– Det är intressant att få 
en inblick i den offentliga 
sektorn. Jag tycker det är 
självklart att försöka vara 
med och bidra till Ales ut-
veckling. Det händer mycket 
positivt och det är spännande 
att få vara med på den resan. 
Jag tror att en blandad trupp 
av entreprenörer är en för-
utsättning för att skapa rätt 
dynamik i näringslivsrådet.

FYRA RAKA
Te – Kaffe

Butik – Näthandel

Morgon – Kväll

Klänning – Byxa

Ale Torg.
Fritid: ”Jag är väldigt hemmakär. 
Den tid som blir över tillbringar jag 
helst med familjen. Jag gillar att 
laga mat, bjuder gärna på nya rät-
ter när vänner kommer på besök”.

Pernilla triggas
av utmaningar

Om du arbetat med något annat: 
”Då hade jag nog blivit mäklare”.
Drömresa: ”Någon gång ska jag 
uppleva Toscana. Det är nog en 
semester som skulle falla mig i 
smaken”.

Ålder: 43.
Bor: Alafors.
Familj: Sambo, två söner; 
Philip, 20, Hampus, 18.
Gör: Driver Pfagers Ljuva 
Hem, en livsstilsbutik på 

FÖRETAGARE I FOKUS PERNILLA FAGERHOLM

Första gången hon fick frågan att köpa Ljuva Hem tackade hon nej.
När erbjudandet dök upp på nytt ett år senare var tillfället det rätta.
Pernilla Fagerholm lever sin dröm och har nyligen utvecklat sin verksamhet att 
omfatta även skönhetsvård.
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ALAFORS. I onsdags 
var det 10-årsjubileum 
för ”En dag i hälsans 
tecken”.

Daglediga välkomna-
des till idylliska Furu-
lundsparken.

Vårsolen lyste och 
trivselfaktorn var hög.

Furulundsdagen har blivit 
en kär tradition för många 
alebor, inte minst för kom-
munens pensionärer. Folk-
parken i Alafors är den ulti-
mata platsen då programmet 
erbjuder alltifrån femkamp 
och boule till poängprome-
nad och blomsterlotteri.

Lotti Klug, brotts- och 
säkerhetshandläggare i Ale 
kommun, välkomnade besö-
karna och lotsade dem sedan 
genom programmet. För 
den musikaliska underhåll-
ningen svarade duon Kent & 
Torsten, som fick rycka in på 
kort varsel när herrar Yngve 
Lundsten och Rolf Rhodén 
tvingats lämna återbud.

– Det är en underbar mil-
jö och verkligen inspireran-
de att få stå här och sjunga, 
konstaterade Kent Carls-
son som serverade det ena 
välkända örhänget efter det 
andra.

Furulundsdagen är ett 
samarbete mellan SPF, PRO, 

Ale 90 IK, Ale kontakt- och 
stödverksamhet samt Rådet 
för Hälsa och Trygghet.

– Ett uppskattat arrange-
mang i all sin enkelhet, säger 
Lilly Johannesson som sin 
vana trogen satt i blomster-
lotteriet.

Från Sjuntorp kom Ingela 
Corneliusson i sällskap med 
väninnan Gunilla Johans-
son från Upphärad. Lokal-
tidningen träffade damerna 
då de skulle ge sig iväg ut på 
poängpromenaden.

– En väldigt fin park. Det 
är första gången jag är här, 
men förmodligen inte den 
sista, konstaterade Gunilla.

Besöksantalet uppgick till 
111 personer varav 55 deltog 
i femkampen.

JONAS ANDERSSON

Stendahls sommarlåda 
till ett värde av 5 000 kr 
- när du köper en ny Renault hos oss i juni,  
varmt välkommen in! 

LILLA EDET
Brovägen 20
0520-494090

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303-360330

Stendahls Sommarlåda  
innehåller bland annat:

Webergrill Q1200
Bluetooth högtalare
Steltontermos  
Muggar från Solvig Ekdahl 
Lokala delikatesser 

SKEPPLANDA. I onsdags 
förvandlades en del av 
den stora trädgården på 
Klockareängens äldre-
boende till en mindre 
djurpark.

Bondgårdsdjur hade 
lånats in dagen till ära.

– Många har haft 
kontakt med djur under 
sin uppväxt och tan-
ken var att denna dag 
skulle väcka minnen, 
glädje och känsla av 
gemenskap, säger Frida 
Nökleby, samordnare på 
Klockareängens de-
mensboende.

Aldrig tidigare har det väl va-
rit så många glada besökare i 
trädgården på samma gång. 
Den kombinerade djurdagen 
och anhörigträffen genom-
fördes dessutom i strålande 
solsken.

– Kontakt med djur är ju 
så kravlöst och spontant. För 
personer med demenssjuk-
domar är det viktigt att vi 
hittar aktiviteter och stimu-
lering som inte begränsas av 
verbala funktioner eller min-
ne, säger Frida Nökleby.

Det finns mängder av stu-
dier som visar på att natur-
baserade aktiviteter med djur 
ökar välbefinnandet.

– Vi började planeringen 
redan i början av året och 
aktivitetsombuden har varit 

fantastiskt engagerade och 
positiva till idén.

 – Det kändes också natur-
ligt att bjuda in anhöriga och 
våra fantastiska frivilliga att 
dela denna trevliga dag till-
sammans med oss, tillägger 
Frida.

För den musikaliska un-
derhållningen svarade Uku-
lelegruppen, som spelade 

och sjung till besökarnas för-
tjusning.

JONAS ANDERSSON

Furulundsdagen 
10-årsjubilerade

Gunilla Johansson, Upphärad, och Ingela Corneliusson, Sjuntorp, 
upplevde Furulundsdagen för allra första gången.

Kent & Torsten stod för den 
musikaliska underhållningen.

Känsla av gemenskap
– Uppskattad djurdag på Klockareängen

Hans Ödebrink, anhörig från Älvängen, kom till Klockareängen i 
onsdags och tyckte att djurdagen var ett mycket bra initiativ.

Ukulelegruppen sjung och spe-
lade ute i trädgården.

Buffébordet stod uppdukat 
och gästerna lät sig väl smaka.

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

www.mecaalvangen.se

Ä L V Ä N G E N

VÅRSERVICE  
PÅ BIL OCH 
SLÄPKÄRRA

TVÅOR PÅ
BESIKTNINGEN?

VI ÅTGÄRDAR & 
OMBESIKTAR!

SERVICE, AC-REPARATION
RESERVDELAR & TILLBEHÖR,

SLÄPVAGNSSERVICE, 4-HJULSINSTÄLLNING,
DIAGNOSUTRUSTNING, ELEKTRONIK, 

DÄCKCENTER
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Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

Bränsleförbrukning Amarok vid blandad körning från 7,3 l/100 km, 192 g CO2/km. *Bilab fi nansiering exkl moms, avbetalning 60 mån, 30% kontantinsats, 0:- i restvärde. Bilen på bilden är extrautrustad.

Nya Amarok Bilab Edition,
utrustad och klar!
TDI 180 hk 4MOTION Automat. 
Pris 329.900:- exkl moms eller 4.255:-/mån* exkl moms.
Utrustad med bland annat: Sidorör, Flakbåge, Extraljus 5 st på båge, 
RollTop skydd över fl ak med lås, Läderklädsel m.m.

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

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

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

Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

Nyhet! Mycket mer 
transportbil 
för pengarna.

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

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

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

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

Det är hög tid att rulla 
ut röda mattan för nya 
Renault Espace. 

Den bussiga familje-
fraktaren har nämligen 
gett sig i lag med den 
flerfaldigt Oscarsbe-
lönade skådespelaren 
Kevin Spacey. 

Allt är bäddat för 
succé och vi befinner 
oss i Frankrike för att 
se hur nya Renault 
Espace ”agerar” på de 
pittoreska småvägarna i 
Provence.

I en reklamfilm för nya 
Renault Espace får vi se 
56-åringe Kevin Spacey rat-
ta den sjusitsiga familjebilen 
och sedan är det vår tur att 
få sätta oss bakom ratten. 
Själva ordet ”Espace” bety-
der ungefär ”ljus och luftig” 
på franska, vilket fransosen 
verkligen lever upp till. Det-
ta mycket tack vare den stora 
vindrutan och glastaket som 
sträcker sig över framsätena. 

Renaults designer har 
minsann inte sparat på kru-
tet. Utseendet är spännan-
de från alla vinklar och här 

bjuds det på såväl rundade 
former som raka linjer. Fron-
ten har fått markerande drag 
med strålkastare som löper 
upp längs med motorhuven 
samtidigt som baken har fått 
lysen som sträcker sig runt 
hörnen, över de bakre hjul-
husen. Mycket elegant! Vi 
hoppar in bakom ratten och 
komforten är verkligen på 
topp. Framsätena går att jus-
tera 24 centimeter i längsled, 
men även själva sittdynan går 
att ändra. 

Formstark design
Dessutom kan du köpa till en 
”massör” som knådar ryggen 
för 12 000 kronor, men då 
ingår även läderklädsel. An-
dra stolsraden har plats för 
tre åkande och längst bak 
platsar två juniorer. Samtli-
ga säten, eller var och ett för 
sig, går att fälla ner i golvet 
med en knapptryckning – 
men fälla upp dem igen får 
man göra själv. Du kan packa 
med dig 660 liter bagage 
eller hela 2040 med fällda 
säten och bagageluckan öpp-
nas elektriskt genom att man 
viftar med foten under stöt-
fångaren.

Under huven erbjuds fyr-
cylindriga turbodieslar på 
130 respektive 160 hästkraf-
ter. Någon bensinmotor är 
inte aktuell för Sverige, så 
därför valde vi att köra den 
starkaste oljesnurran som 
toppar 202 km/h och vars 
förbrukning hamnar på 0,46 
liter milen. Säkerhetssystem 
finns det gott om men tyvärr 
ingår få av dem i grundpri-
set á 314 900 kronor. Men 
låt oss titta närmare på nöd-
bromsassistenten - för till 
skillnad från andra tillverka-
re vars system är aktiva från 
krypkörning och uppåt så 
har Renault valt att ha sitt 
system aktivt från 30 till 140 

km/h. Alltså funkar det inte 
i kökörning eller om någon 
vinglar rakt ut i gatan. Ett 
stort plus i kanten ger vi till 
den smidiga pekskärmen där 
man kan justera allt från fär-
gerna på kupébelysningen 
till volymen på det konst-
gjorda motorljudet. Om nya 
Renault Espace kan knipa en 
Oscar för bästa bi(l)rollsin-
nehavare? Nja, kanske inte. 
Fast med tanke på de ge-
nerösa utrymmena och det 
snygga utseendet så skulle 
familjebilen inte göra bort 
sig som transportör till röda 
mattan.  

Staffan Swedenborg 
Jenny Nilsson

Renault för röda mattan

RENAULT ESPACE

Motor: 4-cyl turbodiesel med 
dubbla överliggande kamax-
lar och fyra ventiler per cylin-
der. Max effekt: 160 hk vid 4 
000 varv/minut. 

Max vridmoment: 380 Nm vid 
1 750 varv/minut.  

Kraftöverföring: Motorn 
fram, framhjulsdrift. 6-växlad 
automatlåda.

Fjädring: Fram: fjäderben 
med undre triangellänk. Bak: 
torsionsaxel.

Styrning: Elservo. Vändcirkel: 

11,9 meter. 

Bromsar: Skivor fram och 
bak. ABS. Antispinn/sladd.

Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-
stånd 288, längd 486, bredd 
189, höjd 168.

Tjänstevikt 1 735. Bränsle-
tank 58 liter.

Prestanda:  
Toppfart 202 km/h. Accelera-
tion 0-100 km/h 9,9 sek.

Förbrukning/Miljö: 4,6 liter 
per 100 km under blandad 
körning. CO2: 120 g/km. 

En ny fransk satsning. Renault Espace, ljus och luftig, är en familjefraktare.

Snygg fransk interiör.

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

7000 kvm lågprisvaruhus

gästvänlig miljö
brett sortiment

låga priser
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

helgöppettider
Lör 10 – 17 • Sön 11 – 17
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ÄLVÄNGEN. Han tog en 
paus från juridikstudi-
erna hemma i Argentina 
för att jobba i Spanien 
över sommaren.

Idag, 8 år senare, bor 
han med sambo och två 
barn i en villa i Älväng-
en. 

Mario Billegas är 
en av de 95 boende i 
Ale kommun som fick 
svenskt medborgarskap 
förra året.

I hallen ligger kakelplattor 
i olika storlekar och ljusa 
nyanser staplade på hög. 
Inom kort kommer det rosa 
70-talsbadrummet på en-
tréplan att få sig ett ansikts-
lyft. Mario berättar att sedan 
han och sambon Ellen flytta-
de till Älvängen i december 
2013 har de haft fullt upp 
med olika renoveringspro-
jekt. Flera av rummen har 
fått nya tapeter och förra 
sommaren byggde de en al-

tan från köksingången ut i 
trädgården. 

– Det finns alltid något att 
göra när man har hus, säger 
Mario med ett trött leende.

Lufta vingarna
Mario har bott i Sverige i 
fyra år nu. Ursprungligen 
kommer han från Argentina, 
men han har även bott några 
år i spanska Alicante. Mario 
var 21 år när han bestämde 
sig för att lämna familjehem-
met för att lufta vingarna på 
andra sidan Atlanten. Han 
studerade då juridik i Ar-
gentina, men var skoltrött 
och ville komma iväg och se 
något annat. Planen var att 
stanna i Spanien över som-
maren. 

– Min kompis bodde i 
Alicante. Jag ringde och frå-
gade om jag kunde vara där 
en sommar. Men en sommar 
blev två och sen flyttade jag 
inte tillbaka.

Det var i Alicante som 
Mario träffade sin blivande 

sambo Ellen. Ellen var på se-
mester med sina tjejkompi-
sar och Mario sommarjobba-
de med att hyra ut solstolar 
och parasoller på stranden. 
Paret fattade snabbt tycke 
för varandra och fortsatte 
hålla kontakt när Ellen reste 
tillbaka hem till Sverige. De 
hälsade sedan på varandra i 
Sverige och Spanien.

– Ellen blev gravid ganska 
snart och vi bestämde oss för 
att flytta ihop, men vi visste 
inte var. När jag flyttade till 
Sverige sa vi att om det inte 
funkar här flyttar vi till Ar-
gentina, säger Mario.

Den första tiden i Sverige 
var omtumlande. Mario sak-
nade de långa spanska som-
rarna och sina vänner och 
sin familj. När han flyttade 
till Spanien hade han språket 
med sig, men i Sverige var 
förutsättningarna annorlun-
da. Att lära sig svenska blev 
Marios högsta prioritet.

– Det första jag gjorde när 
jag kom hit var att gå till ett 

bibliotek och låna svenska 
böcker. Det var inte så svårt 
i början, då lärde jag mig 
bara ord. När man ska prata 
ordentligt är det svårare, för-
klarar han.

Många nya vänner
Idag pratar Mario svens-
ka obehindrat och han har 
kommit att trivas väldigt bra 
med livet i Sverige. Han har 
fått många nya vänner, både 
svensk- och spansktalande. 
När han började träna fot-
boll i den latinamerikanska 
klubben Cruz Azul på Hi-
singen fann han jämlikar 
som både delade språket och 
ett brinnande fotbollsintres-
se.

 –  Om man träffar en man 
från Argentina som säger att 
han inte gillar fotboll, tänker 
alla direkt att han är konstig. 
Det är nästan obligatoriskt, 
menar han.

Just nu jobbar Mario inom 
äldrevården i Ale kommun, 
men i höst vill han börja stu-

dera på universitet. Han har 
bland annat sökt fysiotera-
peut, tandhygienist och sjuk-
sköterska i Göteborg. Juri-
dikspåret lämnade Mario för 
länge sedan. Han förklarar 
att han föredrar människor 
framför pappersarbete.

Mario tar plötsligt en paus 
i berättandet. Han ursäktar 
sig och går bort till altandör-
ren som står på glänt.

– Isa! Isa! Mario sticker ut 
huvudet och ropar.

Det dröjer inte många 
sekunder innan ljudet av 
hundtassar slår mot alta-
nens trädäck. Isa är famil-
jens golden retriever. Mario 
berättar att Isa har för vana 
att springa iväg när hon får 
chansen, så det är det tur att 
de bor i ett så lugnt bostads-
område. En av flera fördelar 
med flytten till Älvängen.

– Det är jättebra här. Det 
finns en lekplats på varje 
gård, så det är perfekt för 
oss med småbarn. Ett väldigt 
barnvänligt område.

Förra året beviljades Ma-
rio svenskt medborgarskap, 
tillsammans med 94 andra 
boende i Ale kommun. På 
nationaldagen anordnas ce-
remonier i hela landet för att 
välkomna nya svenska med-
borgare och Ale har bjudit in 
till ett firande på Prästalunds 
hembygdsgård.

Har du planerat att del-
ta i ceremonin?

– Ja, om jag inte jobbar.
Vad betyder svenskt 

medborgarskap för dig?
–  För mig är det egent-

ligen ingen skillnad på per-
manent uppehållstillstånd 
och svenskt medborgarskap. 
Jag sökte mest för att det kan 
vara bra att ha två medbor-
garskap. Kanske blir det lite 
lättare för mig att åka till 
USA eller England nu, men 
annars har jag inga problem 
med argentinskt pass.

LENA ÅSBERG

Mario Billegas berättar om resan från Argentina till Älvängen
Mario Billegas tillsammans med familjens hund framför villan i Älvängen.
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MARIO BILLEGAS

Ålder: 29
Bor: Älvängen
Familj: Sambon Ellen, bar-
nen Valentino (3,5 år) och 
Emilia (8 månader), samt 
golden retrievern Isa.
Intressen: Fotboll, både att 
spela och att titta på.
Äter helst: Kött.

Nybliven alebo 
– och svensk
medborgare



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 23 2015 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se

FÄRSK LAXFILÉ

89/KG
:-

ALLA DAGAR
06.00–23.00

DELIKATESSEN

PAPRIKALIMPA

PLANTERINGSJORD

99:-
5 FÖR

GRILLKOL/BRIKETTER

99:-
3 FÖR

JORDGUBBSTÅRTA
6-BITAR

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

FÄRSK TORSKFILÉ

5990
/KG

10 
:-
/ST

CARINAS POTATIS-
GRATÄNG 1700G

3990
/ST

89:-
/ST

SERRANOSKINKA

1990
/HG

GRILLAD ROSTBIFF

1490
/HG

FLÄSKYTTERFILÉ

3990
/KG

TJOCK GRILLKORV
82% KÖTTHALT 600G

2990
/ST

MAJS 2-PACK

10:-/ST
max 2st/hushåll

OST

5990
/KG

Välj mellan svecia, herrgård,
grevé och prästost.  
I bit, ca 670-720 g.

KYCKLINGFILÉ

5990
/ST

SOMMARPLANTOR
10-PACK

2990
/STMILLION BELL

2990
/ST

SPANSK MARGUERIT
HEL LÅDA

100:-

VARMRÖKT LAXSIDA

129:-
/KG



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

4 Juni Torsdag
18:00 NSK P05 möter Ytterby IS borta
5 Juni Fredag
18:00  NSK F03/04 möter Kode IF borta
6 Juni Lördag
11:00  NSK P04 möter Ahlafors IF borta
16:00 NSK B-lag möter Hermansby IF borta
7 Juni Söndag
08:00 NSK P04 spelar Skepplanda Cup på Forsvallen
08:00 NSK F05/06 spelar Skepplanda Cup på Forsvallen
11:00 NSK P05 möter Älvängens IK borta
13:45 NSK F03/04 möter Mölnlycke IF hemma
15:00 NSK P02 möter Ytterby IS hemma
15:00 NSK P01 möter Gunnilse IS borta
15:45 NSK P03 möter Södra Skärgården borta
16:15  NSK A-lag möter Backatorp IF borta
9 Juni Tisdag
18:00 NSK P04 möter IK Zenith borta

NÖDINGE– SÅ KLART

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

7.200:-



NUMMER 21         VECKA 23| 17SPORT

FOTBOLL
Division 1 norra Götaland dam
Skepplanda - Gauthiod 2-4
Mål SBTK: Sandra Augustsson, Lotta 
Hillebjer. Matchens kurrar: Andrea Lind-
gren 3, Sandra Augustsson 2, Josefine 
Claesson 1. 

Skövde KIK 7   10 18
Holmalund 7   14 16  
IFK Skoghall 7   9 15
IK Gauthiod 7   7 15
IK Rössö 6   5 10
Stenungsunds IF 7  -1 10
Rävåsens IK 7  -2 10
Skepplanda 7  -2 9
Mossens BK 6  -1 6
Mariestads BoIS 7  -10 6
Sils IF 7  -14 4
Töreboda IK 7  -15 2

Division 2 Västergötland S, dam
Lödöse/Nygård – Borås GIF 1-3 (0-0)
Mål LNIK: Jennifer Rosén.

Division 3 Göteborg damer
BK Häcken – AIF/ÄIK 0-3
Mål AIF/ÄIK: Mikaela Andersson 2, Emma 
Gunnarsson. Matchens kurrar: Lina 
Karlsson 3, Mikaela Andersson 2, Linnea 
Rautio 1.

Division 3 nordvästra Götaland
Vänersborgs IF – Ahlafors IF 1-1 (0-1)
Mål AIF: Michael Hintze. Matchens kurrar: 
Andreas Skånberg 3, Markus Hedberg 2, 
Peter Antonsson 1.

Skoftebyns IF 7   6 14
Västra Frölunda 7   5 13  
Kungsbacka IF 7   4 13
IK Virgo 7   2 13
Älvsborg FF 7   4 11
IFK Fjärås 7   3 10
Vänersborgs IF 7   3 10
IFK Åmål 7  -2 9
Dalen/Krokslätt 7  -6 9
Melleruds IF 7  -2 7
Vallens IF 7  -11 4
Ahlafors IF 7  -6 3

Division 4 Västergötland södra
Skepplanda BTK – Alingsås IF 1-3 (1-1)
Matchens kurrar: Simon Liljeblad 3, 
Tobias Ottosson 2, Erik Häggström 1.

Division 4 Västergötland N
Edet FK – Göta BK 0-2 (0-0)
Mål: Niklas Andersson, Johan Lilja.

Division 5 A Göteborg
Nol IK – Gårda BK 1-5 (0-2)
Mål NIK: Simon Enyck. Matchens kurrar: 
Jesper Garvetti 3, Jonny Stenström 2, 
Marcus Hansson 1.

Stenkullens GoIK 8   12 19
Gårda BK 8   21 18  
FC Komarken 8    7 18
Nol IK 8    6 16
Utbynäs SK 8   -1 15
IF Warta 8   -5 11
United Africa 8    0 10
IK Zenith 8   -7 10
Mossens BK 8   -2 9
Olskrokens IF 8  -10 7
Marieholms BoIk 8  -11 4
Bergsjö IF 8  -10 3

Division 6D Göteborg
Älvängens IK – Finlandia/Pallo 3-3 
(1-2)
Mål ÄIK: Niklas Ahlbom 3.
Matchens kurrar: Niklas Ahlbom 3, 
Henrik Mellomgård 2, Rasmus Eriksson 1.

Nödinge SK – Vardar/Makedonjia 0-5

Älvängens IK 8   42 19
Neutrala IF 8   18 17  
Finlandia-Pallo 7   14 17
Hälsö BK 7   19 15
Backa BK 8    5 13
Bosna IF 8   -8 12
Vardar/Makedonija 8    2 11
Hermansby IF 8   -3 10
Nödinge SK 8  -14  7
Fotö GOIF 8  -23  7
Lundby IF 8  -38  4
Backatorp IF 8  -14  2

Division 6 Trollhättan
Sjuntorps IF – Lödöse/Nygård 0-5
Mål: Eric Svensson Linde 2, Jonathan 
Svensson, Rasmus Ydal, Filip Kannerholt.

Lödöse/Nygård – Upphärad 1-3 (0-0)
Mål LNIK: Jonathan Svensson.

Division 7 A Göteborg
Surte IS – Gambianska Föreningen 2-7
Mål SIS: Jonathan Pusterli 2.

FOTBOLL I ALE

Sön 7 juni kl 17.00
Sjövallen
Ahlafors – Mellerud

ÄLVÄNGEN. Erik Karls-
son, 23, sprang Göte-
borgsvarvet för första 
gången.

Han blev tredje bäste 
svensk, placerade sig på 
21:e plats totalt.

– Jag är nöjd, förkla-
rar Älvängensonen med 
lite distans till loppet.

OK Alehofs Erik Karlsson 
höll länge på med cykling på 
elitnivå, men tröttnade och 
beslutade att satsa på någon 

annan idrott. Valet föll på 
löpning.

– Den distans som jag 
kommer att sikta in mig på är 
10 000 meter, avslöjar Erik.

Veckan innan Göteborgs-
varvet sprang Erik Karlsson 
ett millopp där sluttiden blev 
31.50.

– Det kändes riktigt bra.
Göteborgsvarvet blev näs-

ta utmaning och med tiden 
1.10.40 sprang han i mål på 
plats 21. Den bästa tiden nå-
gonsin för en löpare från OK 
Alehof.

– Jag har en mental styr-
ka, är van sedan cyklingen 
att kunna pressa kroppen till 
bristningsgränsen.

Hur upplevde du Göte-
borgsvarvet?

– Det var en perfekt tem-
peratur, soligt fast aningen 
blåsigt. Folket som stod och 
hejade på längs banan var en 
oerhörd hjälp, särskilt för mig 
som sprang själv i 16 kilome-
ter. Det var väldigt kul att 
springa om än lite jobbigare 
än vad jag hade föreställt mig.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. Torsdags-
kvällens seriefinal blev 
en sevärd och spännan-
de tillställning.

Matchen fick två 
tremålsskyttar i gäs-
ternas Viktor Keric och 
hemmalagets Niklas 
Ahlbom.

Älvängen hämtade 
upp underläge vid tre 
tillfällen och såg till att 
det blev delad pott på 
Älvevi.

Älvängens IK har gått fram 
som en ångvält de senas-
te veckorna och formligen 
sprutat in mål. 37-2 på tre 
matcher vittnar om det. I 
torsdags väntade emellertid 
betydligt tuffare motstånd i 
obesegrade Finlandia-Pallo.

– Finlandia-Pallo och 
Hälsö är de två bästa lagen 
som vi har stött på. Seriese-
gern kommer förmodligen 
bli en kamp mellan oss tre, 
säger ÄIK-tränaren Peter 
”Erra” Eriksson.

Publiken runt Älvevis 
konstgräsmatta fick se ett 
piggt hemmalag under den 
första halvleken. Det kändes 
ologiskt att det var gästerna 
som hade ledningen med 2-1 

när domaren Jakup Jaku-
povic blåste av för de första 
45 minuterna.

– Två individuella misstag 
i försvaret, i övrigt är jag väl-
digt nöjd med hur vi genom-
för halvleken. Vi spelar bra 
och skapar flera farligheter, 
säger Peter Eriksson.

Samuel Ingvarsson var 
nära två gånger om att ge 
ÄIK ledningen, men istället 
kunde Finlandia-Pallo göra 
0-1 efter tolv minuter. Nik-
las Ahlbom kvitterade om-
gående innan Hisingslaget 
kunde återta ledningen efter 
dryga halvtimmen.

Älvängens anfallslust mat-
tades en aning efter paus, 
men det hindrade inte Nik-
las Ahlbom från att kvittera 
i den 58:e minuten. Helt en-
sam med gästernas burväkta-
re gjorde han inget misstag 
och rullade in 2-2.

Oavgjort var rättvist
Matchuret visade för 64 spe-
lade minuter när Viktor Ke-
ric fullbordade sitt hattrick 
genom att nicklobba in 2-3. 
Niklas Ahlbom ville inte vara 
sämre och bara två minuter 
senare var det kvitterat till 
3-3. Niklas Pålsheden slog 
en frispark och i röran fram-
för mål fick Ahlbom en fot 
på bollen.

– Sett till hela matchen 
tycker jag att oavgjort var 

rättvist. Starkt av oss att 
komma tillbaka och hämta 
upp underläge tre gånger 
om. Det tyder på en bra mo-
ral, berömde Peter Eriksson.

Vad är ÄIK:s fram-
gångsrecept så här långt?

– Vi har ett otroligt rör-
ligt anfallsspel. Vi fyller på 
bra med våra ytterbackar och 
skapar på så sätt ett övertag.

På torsdag rullar seriespe-
let vidare för ÄIK:s del då 

Vardar/Makedonija står för 
motståndet på Backavallen.

– De har varit lite upp 
och ner, men har ändå gjort 
hyfsade resultat. En lurig 
match, konstaterar Eriksson.

I den matchen lär ÄIK 
av allt att döma få klara sig 
utan mittbacken Axel Lin-
dergren som drabbats av en 
muskelbristning. Han klev 
av torsdagens seriefinal re-
dan i första halvlek.

– Vi har lite småskavanker 
i truppen, men det är bara 
att gilla läget, avslutar Peter 
Eriksson.

JONAS ANDERSSON

SKEPPLANDA. Det blev 
ånyo förlust för Skepp-
landa BTK:s herrar.

Grannarna från 
Alingsås var för bra.

– Vi måste läka och bli 
hela igen, annars kan vi 
inte utmana, säger trä-
nare Jonas Andersson.

Hemmalaget fick en smak-
start på matchen. Ett strå-
lande anfall tvingade till sist 
en Alingsåsförsvarare att sty-

ra in bollen i eget mål. Gäs-
terna repade snabbt mod och 
i den elfte minuten pekade 
domaren på straffpunkten. 
Kvitteringen blev starten på 
en Alingsåsdominans, men 
målen uteblev. Först i den 
68:e matchminuten kunde 
Alingsås ta ledningen.

– Det var inte ologiskt 
och inte heller orättvist. De 
hade ett bättre och snabbare 
passningsspel. Det gav ut-
delning. Vi får tacka vår mål-
vakt Simon Liljeblad för att 
vi höll emot så länge, menar 
Jonas Andersson.

Skepplanda hade svårt 

att få något konstruktivt ut-
rättat. Laget dras med flera 
tunga skador på spelare av 
nyckelkaraktär. Saknaden av 
Jonathan Westlund på det 
centrala mittfältet är tydlig. 
Likaså var notoriske mål-
skytten Christian Rönkkö 
avstängd. Mattias Johans-
son gjorde några försök att 
hoppa in, men känner fort-
farande av sitt skadade knä. 
Sedan tidigare är mittbacken 
Alexander Andersson lång-
tidsskadad.   

– Vi ska inte skylla på 
skador, det drabbar alla. Men 
självklart påverkas vi när så 

många ordinarie spelare inte 
är tillgängliga samtidigt. Vi 
hoppas att Westlund är till-
baka på torsdag, meddelar 
Andersson.

Då väntar serietvåan Fri-
stad borta. Christian Rönk-
kös återkomst är positiv, men 
i slutskedet mot Alingsås 
drabbades SBTK av ytterli-
gare ett avbräck inför tors-
dagen. Emil Frii ådrog sig 
två gula kort på kort tid och 
visades av planen. 

Med bara en seger på åtta 
matcher börjar poängbeho-
vet bli akut för Skepplanda.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Alingsås tog poängen på Forsvallen 
– Frånvarolistan är för lång i Skepplanda BTK

Erik Häggström spelade som 
släpande forward i mötet med 
Alingsås, men förutom ett 
självmål lyckades SBTK inte 
skapa särskilt mycket.
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Div 4 Västergötland södra
Skepplanda BTK – Alingsås IF 1-3 (1-1)

FOTBOLL

Erik Karlsson från Älvängen blev tredje bäste svensk när Göte-
borgsvarvet avgjordes förra lördagen.

– Blev tredje bäste svensk
Imponerande varv av Erik Karlsson

Niklas Ahlbom replikerade tre gånger

Division 6D Göteborg
Älvängens IK – Finlandia-Pallo IF 3-3 (1-2)

FOTBOLL

Niklas Ahlbom på väg att rulla 
in kvitteringen till 2-2.

ÄIK:s tremålsskytt Niklas Ahlbom i duell med gästernas burväk-
tare.
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I onsdags spelade Aroseni-
usskolan slutspel i Fot-
bolls-DM inne på Kviberg 
i Göteborg. Det märktes 
redan på uppvärmningen till 
första matchen att tjejerna 
visste vad som krävdes för 
att vinna. Disciplinerat 
värmde de upp tillsammans 
under ledning av lagkapten 
Ronja Henriksson. Det 
var fokuserat, men med 
en härlig stämning i laget. 
I första matchen väntade 
Ugglumskolan. Det blev 
seger med 2-1.

Arosenius tog tag i 
matchen direkt. Det var 
svårt att rulla boll på 
naturgräset, men tjejerna 
skapade chanser tidigt. I 
mitten av första halvlek fick 
laget en hörna från vän-
ster som Sophie Högrell 
läckert skruvade in direkt 
i mål. Hörnor skulle visa 
sig bli ett giftigt vapen för 
det rödklädda laget. Kort 
efter 1-0 fick Arosenius en 
ny hörna. Sophie slog den 

med samma känsla som den 
första och Ronja stod på 
rätt plats och knoppade in 
2-0 med huvudet. Ställ-
ningen stod sig till slutet av 
matchen där Ugglum fick in 
ett tröstmål. Första matchen 
slutar 2-1 till Arosenius. 
2-1 blev det också i andra 
gruppspelsmatchen mot 
Sörgårdsskolan.

Inför sista gruppspels-
matchen visste ledarna om 
att vi var klara för final. I 
och med det tuffa spelsche-
mat kunde vi rotera lite och 
få se nya spelare briljera. En 
ganska chansfattig match 
slutade 0-0 och Arosenius 
var fortfarande obesegrade.

Efter sista gruppspels-
matchen blev det endast 
några minuters vila inn-
an det var dags för final. 
Motståndet i finalen var 
Kvarnbyskolan, som hade 
ett par riktigt vassa tjejer 
som såg snabba ut.

Arosenius såg inte ett 
dugg trötta ut utan spe-

lade riktigt fin fotboll 
stundtals. Försvarsspelet 
var så stabilt det kan bli 
och offensivt hade vi flera 
fina kombinationer. Ett av 
dessa mönsteranfall ledde 
till att Maja Henriksson 
kom i bra läge. Hon gjorde 
ingen besviken och satte 
ett välplacerat skott bakom 
motståndarmålvakten.  I an-
dra halvlek kunde Arosenius 
sätta 2-0. Maja kom i ett 
bra kontringsläge och sköt 
mot mål. Målvakten räddade 
men Linnea Karjalainen 
var hungrigast på returen 
och kunde lägga in 2-0 utom 
räckhåll för målvakten. Slut-
signalen gick och Arosenius-
skolan var distriktsmästare i 
fotboll.

Extra plus jobbar vi inte 
med. Istället vill vi berömma 
hela laget för en fantastisk 
fin dag! Nu är ni bäst på fot-
boll i Göteborgsregionen.

I truppen ingick: Julia 
Lillsjö, Ida Westlund, Ida 
Slettvold, Ebba Olsson, 

Nicolina Kalin, Felicia 
Grundell, Jonna Karlsson, 
Sophie Högrell, Andrea 
Sjögren, Linnea Karja-

lainen, Maja Henriksson, 
Frida Olsson, Emma An-
dreasson, Ebba Sporrong, 
Agnes Berglund, Linn 

Karlsson, Ronja Henkriks-
son, Milla Ekestig.

Markus Agebjörn
Idrottslärare Aroseniusskolan

Aroseniusskolans tjejer efter finalsegern över Kvarnbyskolan.

Aroseniusskolan DM-mästare i fotboll

NOL. Toppmatch på Elon 
Arena – Nol mot Gårda 
BK – 1-5 efter full tid.

Noltränaren, Peter 
Karlsson, var stor i mot-
gången.

– Vi förlorade mot ett 
fantastiskt skickligt lag.

Det ska sägas direkt att Nol 
inte har något att skämmas 
över. Fem trepoängare på 
åtta försök i återkomsten i 
division fem är ett strålande 
facit så här långt. Men i takt 
med framgången ökar kra-
ven. Det fanns därför stora 
förväntningar på hemma-
laget inför fredagens topp-

match på Elon Arena. Gö-
teborgarna visade sig dock 
vara det hetare laget och tog 
ledningen efter en nick av 
Daniel Vedberg i den 22:a 
minuten. Därefter tog Nol 
över taktpinnen. 

– Vi har en riktigt bra pe-
riod där vi borde kvitterat. 
Det var friläge och skott i 
ribban, men istället för 1-1 
kunde de kontra in tvåan. 
Det var tungt, säger Karls-
son.

Tio minuter in på andra 
halvlek kom även 0-3. Det 
var tremålsskytten Simon 
La Verghetta som slog 
till på nytt och enligt Peter 
Karlsson var han den stora 
skillnaden mellan lagen.

– Ja, han är deras lille 
Messi och rättvänd med boll 
är han svårstoppad. Sedan 

ska det väl sägas att hela 
Gårda håller en hög kvalité. 
Vi gör mycket bra i matchen, 
men de gör allt lite bättre. 
Det är bara att erkänna, men 
1-5 speglade inte matchen. 
Det blev lite för stora siffror.

Till Nols försvar kan sä-
gas att utmärkte mittbacken 
och ankaret i laget, Anders 
Isaksson, var avstängd. Det 
är ingen lätt uppgift att fylla 
luckan efter honom. Samma 
sak gällde anfallaren Rahel 
Faraj.

– Ska vi utmana de bästa 
måste vi ha hela truppen till-
gänglig, så enkelt är det, av-
slutar Peter Karlsson.

Nols reduceringsmål sva-
rade Simon Enyck för. Nol 
möter närmast United Africa 
som inte får underskattas.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Division 5 A Göteborg
Nol IK – Gårda BK 1-5 (0-2)

FOTBOLL

Division 3 NV Götaland
Vänersborgs IF – Ahlafors IF 1-1 (0-1)

FOTBOLL

Jesper Garvetti var bäst i ett förlorande Nol. Gårda BK imponerade och tränare Peter Karlsson 
menar att de är överlägset bäst i serien – åtminstone just nu.

– Nol föll mot Gårda BK
Storförlust i toppmatch

Ny poäng till AIF
VÄNERSBORG. När 
Michael Hintze placera-
de in AIF:s ledningsmål 
borta mot Vänersborgs 
IF väcktes förväntning-
ar.

Ahlafors får dock 
fortsätta vänta på första 
segern.

VIF kom tillbaka och 
det blev delad pott på 
Vänersvallen.

– Ett resultat vi får vara nöj-
da med och tämligen rättvist 
sett till hur chanserna var 
fördelade. Självklart leker 
man med tanken på vad som 
hänt om Moha Razek eller 
Peter Antonsson fått dit 
tvåan. Det är bara spekula-
tioner, men jag tycker vi har 

samlat ihop till en trepoäng-
are nu, summerar tränare 
Michel Berndtsson-Gon-
zales sina intryck.

Vänersborgs IF startade i 
högt tempo och attackerna 
på kanterna avlöste varandra. 
AIF:s ytterbackar Jesper Jo-
hannesson och Hamdan 
Ramadan ansattes hårt och 
fick ta hjälp för att få stopp 
på anfallen.

– Både Moha och Michael 
Hintze fick ta ett stort defen-
sivt ansvar inledningsvis. Vi 
justerade våra positioner och 
fick grepp om dem efter en 
halvtimme. Sista kvarten tar 
vi över och efter en fin pre-
station av Jonathan Lind-
ström skjuter Hintze 1-0, 
berättar Gonzales.

Främsta skälet till att AIF 
orkade stå emot hemmapres-
sen stavas mittlåset Henrik 
Andersson och Markus 

Hedberg. Att duon är till-
baka har givit det gulsvarta 
försvaret en stabilitet som 
saknats tidigare. Dessutom 
har Andreas Skånbergs ut-
märkta målvaktsspel en av-
görande betydelse.

– De imponerade verkli-
gen idag och nu tycker jag 
att vi har fått till defensiven 
precis som jag vill. Återstår 
att få till de sista bitarna 
framåt, då blir vi svårstopp-
ade fram över, säger en fort-
farande mycket optimistisk 
Gonzales.

Den positiva inställningen 
behövs. AIF har fortfarande 
bara skramlat ihop tre poäng 
på sju matcher och parkerar 
på jumboplatsen.  På söndag 
kommer Mellerud på besök. 
En match som blir av mycket 
stor vikt för Ahlafors. Seger 
och resan uppåt kan ta fart.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

– Men första segern dröjer

AIF:s Michael Hintze börjar närma sig sitt rätta jag och var den som målade mot Vänersborgs IF. 
Detta efter en läcker framspelning av Jonathan Lindström. 
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SKEPPLANDA. 0-2 efter fem minuter.
Från mardrömsöppningen hämtade sig 

aldrig Skepplandas damer.
Gauthiod vann mötet på Forsvallen.

Efter en stark inledning på SBTK:s debutsäsong i 
division ett har det nu blivit två raka nederlag. Det 
främsta skälet är att tränare Stig Persson tvingats 
möblera om i det tidigare så ramstarka försvaret. 
Mittbacken Sandra Alvenby som lider av sviterna 
från en whiplaschskada och inte kunnat spela de två 
senaste matcherna. Hur länge hon blir borta vet 
ingen.

– Vi lider med Sandra, eftersom vi vet hur myck-
et hon önskar att få vara med. Hon tillhör absolut 
seriens bästa mittbackar och självklart påverkas vi 
av hennes frånvaro. Nu får vi spela samman Lisa 
Qvarfordt och Louise Åstbom som mittbackar. 
Det kommer ta lite tid, men vi såg redan idag mot 
Gauthiod att samspelet blev bättre ju längre match-
en led, säger Stig Persson.

Släpper hörnmål
Det finns definitivt detaljer i försvarsspelet som 
måste förbättras. Jämfört med i fjol när laget bara 
släppte in ett mål efter hörna på 18 matcher har det 
efter sju spelade omgångar redan blivit sex mål i ba-
ken.

– Det måste vi få stopp på. Vi måste diskutera 
varför vi inte får iväg bollarna, menar Persson.

Gauthiod fick en kanonstart på matchen. Två 
bollar i djupet skapade missförstånd i Skepplanda-
försvaret. 0-2 efter fem minuter blev för mycket. 

– Vi spelar ändå 2-2 de sista 85 minuterna, men 
hela matchbilden blir lite speciell när ett lag leder 
med två mål. Jag tycker ändå att det finns mycket 
som är positivt i vårt spel, men som sagt vi måste 
minimera matcherna för att det ska bli poäng i ettan, 
avslutar Stig Persson.

Nu väntar IK Rössö och sen serieledande Skövde, 
båda matcherna på bortaplan. Med eller utan Sandra 
Alvenby återstår att se.

Mardrömsstart 
knäckte SBTK:s damer

Div 1 norra Götaland dam
Skepplanda - Gauthiod 2-4

FOTBOLL

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

 LEG: 18 ÅR: 18 ÅR:
GIFT 20:-

FRI ENTRÉ

PARTNERS
Nordisk Rörmärkning, Svenska Stenhus, Alekuriren, 
Mr Johansson, Älvängens Manufaktur, TeamSportia Ale.

FU

OBS! 

FÖLJ 

CHAMPI-

ONS LEAGUE 

FINALEN I 

BAREN!

JÄRFÄLLA. För nionde året 
i rad kammade AnnThere-
se Johansson hem SM-gul-
det i Aerobic Gymnastics. 

Tävlingen ägde rum i 
Järfälla under söndagen.

Nu tar AnnTherese sats 
mot EM.

Tillsammans med fem andra 
gymnaster gjorde AnnThe-
rese Johansson i helgen upp 
om SM-titeln i Aerobic Gym-
nastics. Nu kan hon kalla sig 
svensk mästarinna för nionde 
året i rad. 

– Det är fantastiskt. Trots att 
det inte riktigt är samma känsla 
nu som de första gångerna jag 
vann, känns det jättebra. Det är 
skönt med formbesked och ett 

tecken på att allt går åt rätt håll, 
säger AnnTherese Johansson. 

Med en rad medaljer i baga-
get tror AnnTherese att erfa-
renheten efter alla år, är en stor 
del i att det gick bra under mäs-
terskapet. Att hon är en otrolig 
vinnarskalle har också gjort sitt. 

– Jag är en tävlingsmänniska 
ut i fingerspetsarna och hittar 
alltid något som kan ta mig 
lite längre. Jag har dessutom 
en förmåga att plocka fram det 
som krävs, när det krävs, säger 
AnnTherese.

Under SM-tävlingen gällde 
det att visa upp allsidighet, takt-
fasthet och teknisk korrekthet. 
Man blir som tävlande bedömd 
utifrån tre kategorier.

– Det häftiga med sporten är 
att det inte räcker med att vara 
bra på en del. Det gäller att få 
med sig alla delar för att skilja 
sig från mängden, säger AnnT-
herese Johansson.

Under våren har AnnThere-
se vid sidan av sin idrottssats-
ning skrivit en kandidatexamen 
i teknisk design. Det har blivit 
lite sömn och en del pusslande 
för att få allt att gå ihop. 

– Jag hade aldrig kunnat ta 
mig så långt om det inte vore 

för alla stöttande människor 
runt omkring mig. Min familj, 
klubben och inte minst vän-
nerna i skolan har varit helt 
fantastiska, säger AnnTherese 
Johansson. 

Med en redovisad examen 
väntar nu förhoppningsvis en 
lite lugnare period, men också 
nya utmaningar. 

– Nu går jag in i en tyng-
re träningsperiod. Det känns 
skönt att få bygga upp kroppen 
igen. Jag ska träna i hallen i Äl-
vängen, där vi fått riktigt gym-
nastikgolv, under sommaren. 
Sedan hoppas jag på att bli utta-
gen till EM, säger AnnTherese 
Johansson. 

MATILDA SÄDÅS

Svensk mästarrinna i 
Aerobic Gymnastics

ANNTHERESE

Ålder: 26 år.

Gör: Tränar Aerobic Gym-
nastics och studerar teknisk 
design vid Chalmers Univer-
sitet.

Bor: Skepplanda.

Familj: Pojkvän.

Intressen: Åka skidor, att resa 
och att träna andra.

Nio raka SM-guld. AnnTherese Johansson svarade för en ny beund-
ransvärd insats i SM i Aerobic Gymnastics. 

– AnnTherese tog sitt nionde raka guld

vs
MELLERUD

Söndag 7 juni kl 17.00
SJÖVALLEN

SVENSKA STENHUS ARENA

AHLAFORS IF
1913 2015

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF
Division 3 NV Götaland

Matchvärd

ALE TORG  

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

FO
TO

: A
N

D
E
R

S 
JO

H
A

N
SS

O
N



VECKA 23         NUMMER 21|20 SPORT

FRIIDROTTSSKOLA

TRANKÄRRSGÅRDEN 

GÖTEBORGS FRIIDROTTSFÖRBUND

Sista anmälan för friidrottskolan vecka 26:  
senast 12 juni 

Sista anmälan för friidrottskolan vecka 33:
Senast 27 juli 
Anmälan görs via 

www.bohusif.se - friidrott -friidrottsskola

JENNYLUND
vecka 26 & 33

Vår friidrottskola vänder sig i första hand till  
ungdomar mellan 9-12 år (födda 2006-2002)  

som aldrig har testat på friidrott tidigare, i andra 
hand om det finns platser kvar är ungdomar som  

tidigare eller håller på med friidrott välkomna  
(samma åldersspan födda 2006-2002). 

Kostnad per friidrottskola & vecka: 500 kronor inkl. 
moms (faktureras av klubben efter anmälningstiden 

har gått ut). I priset ingår träning under kunnig  
ledning, lunch samt en sportpåse med trevliga  

saker i, som alla får på torsdagen.

ÄLVÄNGEN. Regnet för-
störde folkfesten.

De rutinerade vete-
ranerna däremot körde 
som om tiden stått 
stilla.

Veteran-RM på Para-
disbanan blev en lerig 
historia.

För första gången någonsin 
avgjordes en av fyra deltäv-
lingar i Veteran-RM i Äl-
vängen. 

Av de 76 anmälda åkarna 
kom bara 50 till start. Många 
lämnade återbud på grund av 
ovädret.

Deltagarna fördelades i 
fyra olika klasser och trotsa-
de såväl regn som kyla.

– Fruktansvärt tråkigt att 
vi får vädrets makter emot 
oss när killarna har lagt ner 
så mycket tid och engage-
mang på att skapa ett bra 
event. Jag lider verkligen 
med dem, men vi som kör-
de trivdes. Lite synd att pu-
bliken inte fick chansen att 
se alla fina veterancyklar, de 
blev ju leriga så fort vi kom 
ut på banan, säger Magnus 
Holgersson som körde i 
klassen Twin Shock. Dock 

med begränsad framgång.
– Jag fick kärringstopp di-

rekt i starten på båda heaten, 
men i det andra kom jag i alla 
fall iväg. Sen stod jag förvisso 

Lerfesten i Veteran-RM

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

Conny Johansson, Älvbygdens MK, kämpade tappert i leran.

Ola Strandvall, Lilla Edets MCK 
flög fram och vann Veteranklas-
sen.

Hemmaföraren Håkan ”Slipsen” 
Hagstedt nr 10 vann klass Evo.

Magnus Lilja, ÄMK, före Stefan Husak, SMK Uppsala.

Joakim Fri ÄMK hoppade högt 
och framgångsrikt. ”Jocke” slu-
tade trea i totalen i klass Evo.

på öronen ganska snabbt… 
Det var fruktansvärt kul 
att köra. Jag fick möjlighet 
att köra en Husqvarna från 

1977 som Ingemar Thor-
stensson så generöst lånat 
ut till mig. Jag är så enormt 
tacksam för detta, säger Hol-
gersson.

Bättre gick det för två 
andra ÄMK-förare. Håkan 
”Slipsen” Hagstedt vann 
klassen Evo och Joakim 
Fri körde in som trea. I Ve-
teranklassen segrade Ola 
Strandvad, Lilla Edet MCK.

– Trots de svåra förutsätt-
ningarna fick vi som arrang-
ör många goda vitsord från 
förarna. Det känns trots allt 
väldigt skönt, avslutar Con-
ny Johansson, ÄMK.
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Äventyr i Alperna
8 dagar i Rauris, Salzburgerland
Hotel Ferienwelt Kristall  
����

Den lilla alplandsorten Rauris vid 
foten av nationalparken Hohe 
Tauern, i den 30 km långa dalen 
med samma namn är ett möte 
med det autentiska Österrike, 
genomsyrat av traditioner och 
sommaridyll. Ditt hotell är en 
stor del av den unika upplev-
elsen – charmigt inrett i rustik 
alpstil och beläget mitt i natu-
rens vackraste kuliss. Här får din 
semester också ett skimmer av 
rosa lyx: Stora rum med balkong 
och inte minst pool både inom- 
och utomhus. Besök t.ex. Zell am 
See (26 km).

Kuravgift EUR 1,10 per person och dygn.

Pris per person i dubbelrum

3.549:-                          
Pris utan reskod 3.849:- 

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
• 7 x 4-rätters middag/buffé
•  Fritt tillträde till wellnes-

savdelning/bastu
•  Rabatt på entré till 

Swarovski Kristallwelten
•  10 % rabatt på entré 

till Salzbergwerk 
Berchtesgaden

•  10 % rabatt på aktiviteter 
i upplevelsepark Area 47

•  Rum med balkong

Ankomst: Söndagar i peri-
oden 21/6-13/9 2015. 

 

Hotel Ferienwelt Kristall
1 barn 0-3 år gratis 
2 barn 4-15 år ½ priset 

Slottsromantik i Neetzow
4 dagar på sl�   i Nordtyskland

Schlosshotel Neetzow 
Gömd bakom en trädallé, ligger 
slottet med egen park och sjö. Besök 
t.ex. badorten Usedom (55 km).  

Pris per person i dubbelrum

1.749:-
Pris utan reskod 1.899:-

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 1 x 3-rätters middag/buffé
•  1 x 4-rätters candlelight-

dinner i Kaminrestaurangen
•  1 x entré till Museum Otto 

Lilienthal
•  1 x lån av cykel

Ankomst: Söndag till onsdag t.o.m. 
13/7 och 19/7-26/8. Valfri 30/8-29/10 2015.  

1 barn 0-5 år gratis 
1 barn 6-12 år ½ priset 

Schlosshotel Neetzow 

4 övernattningar 2.349:-

Pris per person i dubbelrum 

1.149:-
Pris utan reskod 1.299:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 2 x eftermiddagskaffe
•  1 x 2-rätters middag på 

Restaurant Castello
• Fri Wi-Fi

Vackra Karlskrona
3 dagar i centrum

First Hotel Ja ����

Örlogsstaden Karlskrona är en av kustens 
vackraste platser: Staden breder ut sig över 30 
öar och holmar i Blekinge skärgård och 1998 
kom staden med på UNESCOs världsarvslista. 

Ankomst: Fredagar 
t.o.m. 12/6 samt valfri 
28/6-15/8 2015.

1 barn 0-5 år gratis
2 barn 6-14 ½ priset

Extranatt

m. frukostbuffé 449:-

www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84
Telefonerna är öppna vardagar kl. 8-17

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.  
Förbehåll för tryck- och prisfel samt utsålt.
     

Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella 
läsar erbjudanden. Uppge reskoden vid beställning 
– så får du automatiskt rabattpriset.

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.   Teknisk arrangör:

DANSER LOCKTORP 2015

Välkomna till Locktorps festplats i Nygård kl 17-21.

Vid regn i Alegården, Nygård.

Pris 90:- Tag med kaffekorg.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA
PRO Lödöse/Nygård

12/6
HOBBYGÄNGET

7/8
SUSSANN & HASSE

ALVHEM. Snart är tiden 
inne.

Det har blivit dags att 
sätta upp skyltarna som 
vägleder besökarna till 
magasinsbyggnaden på 
Kungsgården.

Lördagen den 13 juni 
invigs årets sommarut-
ställning.

Det är en mångårig tradition 
som hålls vid liv. 17 medlem-
mar ur Ale Slöjdare kommer 
under drygt två månader att 
visa och sälja alster i maga-
sinet.

– Det är blandat hantverk, 
alltifrån smide till textil, för-
klarar Lisbeth Karlberg, en 
av trotjänarna.

– Vi tar fram ett arbets-
schema och turas om att 
bemanna magasinet. Som-
marutställningen är väldigt 

uppskattad. Vi marknadsför 
oss också i kranskommu-
nerna och faktum är att det 
kommer en hel del folk uti-
från, säger Lisbeth.

I fjol var besöksantalet 
aningen blygsammare än 
året innan, vilket kan förkla-
ras den extremt varma som-
maren.

– Fast försäljningen var 
bättre, poängterar Lisbeth.

I år samarbetar Ale Slöj-
dare med Ale Golfklubb och 
dess kock Thea Pålsson. 
Tanken är att kunna locka 
folk såväl till magasinet som 
till restaurangen.

– Jag öppnade restaurang-
en den 11 maj och har fått ett 
väldigt varmt mottagande. 
Det är många som bryr sig. 
Vi är fortfarande i uppbygg-
nadsfasen och utbudet har 
förändrats lite grann sedan 
starten. Dagens komplet-

teras med enklare rätter, en 
stående meny. Kaféproduk-
terna har vi också utvecklat, 
säger Thea Pålsson.

– Jag tar tacksamt emot 
tankar, idéer och förslag 

från våra gäster. Ambitionen 
är att restaurangen ska bli 
en mötesplats för alla, inte 
enbart för golfare, avslutar 
Thea Pålsson.

JONAS ANDERSSON

På grund av ett fel jag skrev i förra veck-
ans notis i Alekuriren vill jag göra ett 
tillrättaläggande. Dansen på Locktorp 
skall vara den 12 juni och inte den 6 juni 
som det stod i tidningen.

Pia Ek PRO Lödöse-Nygård

Rättelse

Magasinet öppnar snart dörrarna

Ale Torg

VÄLJ
DEN GULA
KNAPPEN
NÄR DU
PANTAR

Ale Slöjdares Lisbeth Karlberg i samspråk med Thea Pålsson, 
ansvarig kock på Kungsgården. Årets sommarutställning på ma-
gasinet invigs lördagen den 13 juni. 

NÖDINGE. Kulturskolans 
vårkonsert blev i vanlig 
ordning en njutbar upp-
levelse för publiken.

Musik varvades med 
filmer.

Dessutom skedde sti-
pendieutdelning regis-
serad av Kulturskolans 
Intresseförening.

Ett tiotal inslag med såväl 
solister som musikgrupper 
och kör serverades publiken 
som hade tagit plats i Ale 
Kulturrum. Bildeleverna lät 
dessutom visa sina färdighe-
ter inom filmskapande. Vi 
fick se tre actionfilmer.

Kvällen inleddes med att 
ett närmare 30-tal fiol- och 
cellospelande elever fram-

förde i tur och ordning Äp-
pelbo gånglåt, Hönsafötter, 
Treans schottis och Kalle 
ifrån Nora. Programmet 
fortsatte med musik ur 
Sound of musik och åskådar-
na fick också vara med om en 
världspremiär då Kultursko-
lans nybildade blåsorkester 
framträdde för första gång-
en.

Kulturskolans Intresse-
förening passade på att dela 
ut stipendium till Nienke 
Coelingh, Klara Johans-
son, Marcus Molin, Jose-
fin Siira, Daniel Anders-
son och Amanda Carlbom. 
Prisutdelare var Kultur- och 
fritidsnämndens ordförande 
Stefan Hagman (S).

JONAS ANDERSSON

Njutbar vårkonsert i Ale Kulturrum

Gruppen ”The Ones” framförde Thinking Out Loud.

Cesar Milli en av kulturskolans duktiga fiolelever.
Klara Johansson bjöd på musik ur Sound of music tillsammans 
med sin lärare Pontus Pohl.
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NÖDINGE. En unik 
möjlighet ges nu att åka 
med Ale Riksteaterför-
ening till Vara.

Aleborna erbjuds 
gratis bussresa till Vara 
konserthus till hösten.

– Där visas ”Underart”, 
en föreställning med 
Cirkus Cirkör, berättar 
Margareta Nilson, ord-
förande i Ale Riksteater-
förening.

Cirkus Cirkör startades 1995 
med målet att etablera nycir-
kuskonsten i Sverige, konst-
närligt och pedagogiskt samt 
sätta Sverige på nycirkusens 
världskarta. 2015 firar en-
semblen 20 år som gränsö-
verskridare. Cirkus Cirkörs 
verksamhet rymmer nu fö-
reställningar på turné i Sve-
rige och världen, kurser och 
pedagogiska program.

– De är oerhört professi-
onella och föreställningen 
”Underart – hyllning till en 
kraschlandning” har fått ka-
nonrecensioner, förklarar 
Margareta Nilson.

Erbjudandet om gratis 
buss kommer från Kultur i 
Väst. Det är först till kvarn 
som gäller och senast den 11 
augusti ska man ha bokat sin 
biljett.

– Föreställningen äger 
rum torsdagen den 3 sep-
tember. Bussresan är gratis, 
det är bara biljetten som var 
och en får betala. 50 platser 
är reserverade. Bussen går 
från Ale Kulturrum den ak-
tuella dagen, avslutar Marga-
reta Nilson.

JONAS ANDERSSON

STARRKÄRR. Våren har 
varit förhållandevis 
regnig och kall.

Spelmansstämman i 
Prästalund bjöd emel-
lertid på uppehåll och 
faktiskt lite sol.

Fiolerna var i majo-
ritet, men även andra 
instrument hörde från 
scen.

Det började som en försöks-
verksamhet i fjol, men spel-
mansstämman har nu blivit 
ett permanent arrangemang 
i fagra Prästalund.

– Nu har vitsipporna 
blommat ut, ni som missade 
den fantastiska vyn av vita 

blommor måste återvän-
da hit nästa vår, förklarade 
Inga-Britt Karlbom, ord-
förande i Starrkärr-Kilanda 
Hembygdsförening, när hon 
invigningstalade inför en re-
lativt stor åhörarskara.

Många hade kommit för 
att lyssna till Ale Kultur-
skolas duktiga elever som 
inledde scenprogrammet 
med musik som de hade övat 
in. De förärades rikligt med 
applåder och det fick även 
Ellinor Emilsson, projekt-
ledare och initiativtagare till 
spelmansstämman i Starr-
kärr.

Ett nytt inslag var den 
workshop Eleonor Holst 
ansvarade för. Besökarna 

uppmanades att med pensel 
och färg dela med sig av sina 
intryck från dagen. Det hela 
resulterade i ett gigantiskt 
konstverk.

Fyrklövern och Slussdra-
get var några av de folkmu-
sikgrupper som underhöll 
med vacker musik. Många 
besökare passade på att nju-

ta av en fika i gröngräset och 
hembygdsföreningens repr-
sentanter erbjöd guidning i 
de gamla husen.

JONAS ANDERSSON 

LÖDÖSE. I fredags gick 
startskottet för årets 
utomhusteater på Lju-
daborg.

Premiären av ”Grälet 
vid älven” framkallade 
rikligt med skratt och 
applåder.

Den sevärda komedin, 
baserad på Carlo Goldo-
nis ”La Baruffe Chiozot-
te”, visas fram till och 
med den 13 juni.

Det är något speciellt med 
Ljudaborg och teater. Sex-
ton säsonger av medeltids-
spelet ”Vid Ljuda Os” gjorde 
ett bestående intryck hos så-
väl skådespelare som publik.  

Därefter har det på kort tid 
bjudits två nyskrivna pjäser 
i ”Hertigarnas bröllopsfest” 
och ”Änkan på Ljudaborg”.

Den här försommaren 
spelas Grälet vid älven där 
Martin Rossing ansvarat för 
översättning, bearbetning 
och regi med ett fullgott re-
sultat. Han har lyckats anpas-
sa ”Bråket i Chiozza”, som 
utspelade sig på 1700-talet i 
en liten fiskeby nära Vene-
dig, att i tid och rum istäl-
let skildra människor i det 
medeltida Lödöse. Fiskebyn 
är ersatt av en internationell 
knutpunkt för handel vilket 
var fallet vid den här tidsepo-
ken.

Grälet vid älven är en in-

tensiv och rolig föreställning 
i två akter. Handlingen base-
ras på två familjer med gif-
tassugna döttrar. Det blir en 
tävling mellan friare.

Förutom fredagskvällens 

premiär visades föreställ-
ningen vid två tillfällen på 
lördagen och en gång i sön-

dags. Kommande speldatum 
är 3, 4, 7, 10, 12 och 13 juni.

JONAS ANDERSSON

STARRKÄRR/ALAFORS. 
Det blir traditionsenligt 
nationaldagsfirande i 
Starrkärr.

När underhållningen 
avrundats i Prästalunds 
hembygdsgård kallar 
Ahlafors IF på uppmärk-
samheten.

Det är planerat för 
invigning av den nya 
bryggan i Hältorpssjön 
och senare på kvällen 
blir det dans i Furulund-
sparken.

Sin vana trogen bjuder 
Föreningen för National-
dagens firande i Ale, till-
sammans med kommunen, 
in till nationaldagsfirande 

i Prästalund. Programmet 
innehåller bland annat hög-
tidstal av pastor Jan Erix-
on, nyblivna svenska hälsas 
välkommen av kommunfull-
mäktiges ordförande Inga-
Lill Andersson (S) plus att 
det blir musikalisk under-
hållning med diverse lokala 
artister.

– Vi hoppas naturligtvis 
på fint väder och att fören-
ingar som tidigare erhållit 
fanor deltar i fantåget som 
går från Starrkärrs kyrka 
till hembygdsgården, säger 
Thore Berghamn, ordfö-
rande i Föreningen för Na-
tionaldagens firande i Ale.

Senare på eftermiddagen 
blir det aktiviteter i Alafors, 
inledningsvis på Sjövallen 

sedan på Furulundsparken.
– Vi vill ta tillfället i akt att 

inviga den nya bryggan med 
tillhörande flotte, som place-
rats nedanför idrottsplatsen. 
Vi uppmanar badsugna att 
simma runt flotten och vara 
med i utlottningen av fina 
priser som våra samarbets-
partner skänkt, säger Emris 
Olsson i Ahlafors IF.

– Vi erbjuder även fritt 
bangolfsspel under ett par 
timmar samt hoppas vi på att 
så många som möjligt ställer 
upp på lite spontanfotboll 
och brännboll. Ta därför 
med er såväl tåliga skor som 
badkläder.

På frågan om han själv 
kommer att simma runt flot-
ten svarar Emris Olsson:

– Om jag kommer ut och 
runt flotten återstår att se, 
men dopp från bryggan kan 
jag väl lova.

På kvällen står Dansban-
det 100 % på scenen i Fur-
ulundsparken. Arrangören 
har satt entrépriset till en 
krona.

– Det är för att veta hur 
många som passerar grindar-
na. Vi hoppas att denna na-
tionaldagsdans ska locka folk 
i alla åldrar över 18 år och 
från hela kommunen, avslu-
tar Emris Olsson.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. Arrange-
mangen duggar tätt på 
Repslagarmuseet.

I torsdags var det 
musikcafé med Johan 
Frendberg och i lördags 
stod vårmarknad på 
agendan.

Tyvärr blev inte 
väderleken vad arrang-
ören hoppats på.

Torsdagskvällens underhåll-

ning med Johan Frendberg 
blev precis så bra som pu-
bliken hade kunnat förvänta 
sig. Nästa torsdag återvänder 
Trollhättesonen till Ale, den 
här gången till Starrkärr i 
sällskap med pappa Lars-Er-
ic. ”Visor i Prästalund” är en 
kär tradition där far och son 
Frendberg sjunger och spe-
lar tillsammans.

För första gången anord-
nade Repslagarmuseet vår-
marknad. Hantverkare sål-

de sina alster längs den 300 
meter långa repslagarbanan. 
Det var tur att försäljningen 
skedde inomhus ty regnet 
gjorde sig påmint gång efter 
annan. 

För barnen fanns också 
diverse aktiviteter att ta del 
av. Repmagikern Mr Junior 
visade trick som imponerade 
på publiken. Det bjöds rock-
ringstävling där segern gick 
till Freja Söderström.

JONAS ANDERSSON

Torsdagen den 3 september 
erbjuds aleborna gratis buss-
resa till Vara konserthus för 
att se en föreställning med 
Cirkus Cirkör.
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Gratis buss-
resa till Vara 
konserthus

Första vårmarknaden på Repslagarmuseet

Rolf Bladh, Mija Bertilsson-Bladh, Lars-Göran Stervik och Helena 
Bertilsson inhandlade köksredskap i samband med lördagens 
vårmarknad.

Freja Söderström  
vann Repslagarmuseets  
rockringstävling.
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Ahlafors IF bjuder in till nationaldagsfirande med bland annat 
dans i Furulundsparken.
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Nationaldagsfirande inleds i Starrkärr

Skratt och applåder för ”Grälet vid älven”

I fredags var det premiär för ”Grälet vid älven” som spelas på 
Ljudaborgs utomhusscen i Lödöse.

Martin Rossing har svarat för 
översättning, bearbetning och 
regi av årets utomhusteater.
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Musik och konst i Prästalund

Ale Kulturskola och dess fiolelever var först ut på scenen i sam-
band med söndagens spelmansstämma i Prästalund.

En workshop i bild. Besökar-
na avbilda sina intryck från 
dagen vilket resulterade i ett 
konstverk.



Boka på stenaline.se eller ring 0770-57 57 00
Bokningsavgift tillkommer vid personlig service. *Båtresa, t/r, inkl bil, 3 nätter på 
Lökken Klit i campingstuga. Gäller till 27/6 + 8/8–31/12. Totalt fr 1892:-/4 pers. 

473:-
NORDJYLLAND

GÖTEBORG–FREDRIKSHAMN

FR

/PERS*

T/R INKL BIL + 3 NÄTTER

Möt djuren över och under ytan!
På Nordjylland fi nns det inte bara långa vita sandstränder och sköna bad. Ta med hela 
familjen till Nordsöen Oceanarium och Aalborg Zoo. Här fi nns allt från elefanter, tigrar, 
isbjörnar och orangutanger till hajar, klumpfi skar, sjöhästar och söta sälar! Du får alltid 
20% rabatt på båtresan när du bokar boendet samtidigt. Ombord njuter du av sköna 
timmar till havs med god mat och dryck. Passa på att shoppa i vår Bordershop ombord 
inför sommarens festligheter. Följ hjärtat till Nordjylland!

OMBORD PÅ ALLA SVENSKA FÄRJELINJER

NUMMER 21         VECKA 23| 23INSÄNT

Vad annat kunde man 
förvänta när ”Klöver Tre” 
stod för underhållningen 
detta vårens sista månads-
möte. Så snart Göran hälsat 
alla välkomna började sköna 
toner och dito röster ljuda 
från scenen. En fantastisk 
blandning av olika sorters 
musik ingick i repertoa-
ren som Alf, Jan och Leif 
bjöd på. Vad sägs om Tore 
Skogmans Torparevisa, Två 
solröda segel – en hit från 
50-talet, countrylåten Back 
home again, en härlig snoa 
tillägnad farfar Västman. Till 
detta ett antal glada histo-
rier och sist men inte minst 
Leif med Guitar Boogie, en 
utmaning för alla gitarrister.

Som grädde på moset 
serverades sedan en härlig 
räksmörgås och god kaka till 
kaffet.

Även en avslutningsdag 
finns information att lämna 
så även idag. Insamlingen 
i maj gick till Nepal och 
inbringade 2 975 kronor. 
Via Rädda Barnen riktades 
dagens insamling just till 
barnen i katastrofområdet.

Bengt B informera-
de om att det finns några 
platser kvar både till Polen 
i september och till Kuba i 
november. En nyhet i resväg 
är en resa till Stockholm i 
december med teaterbesök 
och julmarknad på Skansen.

Göran meddelade att det 

nya programmet kommer 
ut under sommaren och 
uppmanade oss att hålla 
korpgluggarna öppna.

Tore R tog så tillfället i 
akt att tacka vår idoge ordfö-
rande Göran för allt arbete 
han lägger på verksamheten i 
Aktiva Seniorer.

Efter detta gjordes plats 
för dans. Klöver Tre återkom 
som dansband och många 
tog chansen att svänga om 
till härlig musik.

När vi ses i augusti kom-
mer Lennart Björklund 
att tala om morföräldrar 
respektive farföräldrar.

Med önskan om en skön 
sommar!

Inga Isaksson

n Tisdagen den 26 maj 
hade Skepplanda Fiber-
förening föreningsstämma 
i Skepplanda bygdegård. 
Till mötet hade drygt 50 
medlemmar infunnit sig.

Ordförande för stäm-
man var Lennart Lund-
gren som med van hand 
och gott humör såg till att 
mötet genomfördes på ett 
trivsamt sätt. Valbered-
ningen hade föredömligt 
arbetat fram kandidater till 
de olika posterna. Valen 
gick smidigt. 

Den tidigare interims-
styrelsen bestående av 
ordförande Leif Anders-

son, sekreterare Lennart 
Lindberg, kassör Mikael 
Söderberg, ledamöterna 
Mikael Holmqvist och 
Alex Corbett samt supp-
leant Mats Hallgren val-
des till den nya styrelsen. 

Då skattemyndighe-
ten hade föreslagit att 
redovisningen skall vara på 
delåret, eftersom fören-
ingen var nybildad, så 
kunde inte någon komplett 
redovisning föredras. 
Dock kunde kassören visa 
på en sparsam hantering av 
ekonomin och årsavgiften 
beslöts att ligga kvar på 
100 kronor.

Att intresset för fiber är 
stort visar anslutningen till 
föreningen. Föreningen 
består nu av 665 med-
lemmar och växer ännu. 
Anslutningen är över 85 
% vilket är utmärkt då 
bidragen skall sökas.

Föreningens inriktning 
är att ansöka om bidrag 
före augusti månad. Han-
tering av medel för start 
av nergrävning av fiber 
kommer att tas vid extra 
stämma till hösten.

Mötet avslutades efter 
att medlemmarnas frågor 
besvarats på ett professio-
nellt sätt.

Föreningsstämma i Skepplanda Fiberförening God och glad avslutning

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto.
Behandling 380:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 
present- 

kort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Glöm inte Sveriges 
Nationaldagsfirande 

på Prästalunds 
Hembygdsgård i 

Starrkärr den 6 juni
För mer info se annons nästa veckaVarmt välkomna!

Tillsammans kan  
vi hjälpa djuren!

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

I en studie som presente-
rades vid ett möte hos 
American Heart Associ-

ation har forskare kommit 
fram till att barn som väger 
30 kilo och mindre drabbas 
av koffeinförgiftning om 
de dricker 75 milligram 
energidryck. Jag och många 
andra tycker att man ska 
höja åldersgränsen i Sverige 
på energidryckerna.

Eftersom energidrycker 
innehåller mycket farligt 
koffein som gör att man 
kan få bland annat hjärt-
klappningar, kräkningar, 
krampanfall och framför allt 
risk för dödsfall. Dessutom 
innehåller energidrycker 
stora mängder av citronsyra 
som orsakar erosion och 

frätskador på tänderna. 
Ja, okej det kanske smakar 

sött och gott men det räcker 
att man bara dricker en 
energidryck och får svåra 
förgiftningar eller till och 
med dödsfall. En artikel i 
Expressen berättar de att tre 
friska ungdomar drabbats 
av dödsfall för att de har 
druckit energidryck. 

Jag tycker att 
åldersgränsen ska vara minst 
18 år för att då kanske man 
har mer förnuft för hur 
farligt det egentligen är och 
vad man utsätter sin kropp 
för. Energidryck är farligt 
och jag tycker att man ska ta 
detta på mer allvar! 

Enligt en rapport från 
WHO-forskarna dricker 68 

procent av alla tonåringar 
och 18 procent av alla barn 
under tio år inom Europa 
energidrycker.

Dessutom är energidryck 
beroendeframkallande 
och det gör att man lätt 
överdoserar. Detta kan leda 
till att man bland annat kan 
få svåra förgiftningar av 
för mycket koffein. För en 
allvarlig koffeinförgiftning 
behövs cirka 10 gram koffe-
in vilket är ungefär 150-200 
koppar kaffe. I en Red Bull 
(250 ml) är det ca åtta gram 
koffein!

Därför tycker jag 
att åldersgränsen för 
energidrycker ska höjas till 
minst 18 år!

Louise Hansson

Höj åldersgränsen på energidryck!

Bohusskolans vårvandring

Det var den 6 maj, 
en onsdag, som 
Bohusskolan var iväg 

på vårvandring. Alla barn 
från årskurs ett till fem gick 
vandringen genom skogen 
mot Surtesjön. Stigen är 
ungefär 7 km lång. Alla 
barn hade med sig en egen 
matsäck som de kunde äta av 
på mitten av promenaden. 
Där serverades också goda 
hamburgare, äpplen och 
antingen apelsinjuice eller 
äpplejuice. På vägen fick 
barnen svara på frågor och 
försöka klara av stationerna 
som sexorna hade hand 
om. Barnen var indelade 
i grupper med en fröken. 
Alla grupper var ungefär sju 
stycken. De hade också var-
sin ledare. Jag var själv med 
och fick svara på frågorna 
och alla kluringar. Jag tror 
att skolan gör det för att vi 
ska umgås och lära känna 
varandra. När jag var med 
upptäckte jag också att två 
personer hade blivit mycket 
bättre vänner. Jag tyckte att 
den fröken jag var med gjor-
de det hon skulle och lärde 
både dem och mig lite saker 
som man kunde behöva veta 
när man var ute i skogen.

Jag tyckte det var kul och 
det tror jag alla andra också 
hade. Jag tyckte den roli-
gaste stationen var när man 
skulle leta efter saker som 
inte hörde till naturen inom 
ett litet område. Sen fanns 

det så klart en massa andra 
stationer som var roliga. 
Jag tycker att alla skolor i 
Sverige ska göra så här.

Mån Orwén, 
Bohusskolan

Bli fadder på 
plansverige.org 
eller SMS:a 
FADDER till 
72 910
Barnfadder kostar 200 kr/
mån. SMS:et kostar som ett 
vanligt SMS.
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NÖDINGE FÖRSAMLING
www.svenskakyrkan.se/nodinge • 031-9800 12

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

Onsdagsträff med sommarcafé • 
Fika och trevlig gemenskap. Alla är välkomna!

ONSDAG 10 JUNI KL 13 I NÖDINGE FÖRSAMLINGSHEM

Det började som terapi-
verksamhet för de boende 
på Björkliden för. Idag är 
det en återkommande aktivi-
tet för hugade PRO-slöjda-
re, män som kvinnor. 

Gösta Björk håller i en av 
de tre PRO-grupperna och 
man är fortfarande kvar på 
Björkliden. 
– Vi är omkring 20 personer, 
till övervägande del män, 
säger Gösta Björk som varit 
ledare i 25 år. 

– Men kvinnorna är lika 
välkomna. 
Vad som är populärt att till-
verka varierar. Just nu är det 
en pall med högt ryggstöd, 
så den blir lätt att ta med 
och använda som en liten 
stege. Piedestaler är också 
populära. 

Just idag är det städning 
så att allt är snyggt inför 
höststarten. Runo Olsson 

och Kjell Stensson är med 
och plockar undan. De har 
varit med tio respektive fyra 
terminer och kommer att 
fortsätta.

– Jag skulle göra en kratta 
en gång, men jag hade bara 
fyrkantiga pinnar. Då lärde 
jag mig att tvinga pinnarna 
igenom runda håll och vips! 
Där hade jag mina pinnar 
till krattan, berättar Runo 
Olsson. 

I gömmorna finns träbitar 
i olika träslag och i varieran-
de storlek. En del har legat 
länge, men det är ingen 
brådska egentligen, tids nog 
behövs den till något. 

Men hur kommer det 
sig att de fastnat för just 
träslöjd? Gösta Björk berät-
tar om sitt första minne. 
– I skolan skulle vi göra 
en pekpinne, inte längre 
än tio centimeter. Den var 

gjord av en fyrkantig pinne 
cirka en gånger en centi-
meter. Det gällde att slipa 
den rund. Det tog lång tid, 
men den blev godkänd av 
läraren. Han skrattar gott 
vid minnet. 
Runo Olsson gjorde ett 
skrivbord. Det tog hela året. 
Kjell Stensson snidade ett 
knivskaft och stickade en 
tröja med en jordgubbe på. 
– Vi hade en stickmaskin 
i slöjden, men det är enda 
gången jag stickat, säger 
han.

Ingen blev avskräckt i 
ungdomen utan glädjen med 
trä och slöjd består. 
– Men det viktigaste ändå är 
den sociala biten, säger alla 
tre med en mun. Att träffas, 
pratas vid och fika i goda 
vänners lag. 

Christel Olsson Lindstrand

PRO-slöjdare i samspråk. Från vänster Gösta Björk, Kjell Stensson och Runo Olsson.
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– PRO-slöjdare trivs på Björkliden 
Nöje, nytta och gott sällskap

...och man blir inte heller 
hockeyspelare för att man 
springer på matcher - själv-
klart säger du, men vad i all 
världen har detta nu med 
dagens bibeltext att göra? 
Jo, det ska jag berätta nedan, 
men vill först också påstå att 
man inte heller blir en kristen 
bara för att man går i kyrkan 
och inte automatiskt troende 
bara för att man är teolog!

Samtalet med Nikodemos 
(Joh. 3:1-8)

En av fariséerna, som 
hette Nikodemos och satt i 
judéernas regering, kom till 
Jesus en natt och sa: Rabbi, 
vi vet att du är en lärare som 
kommit från Gud. För ingen 
kan göra sådana tecken som 
du, utan att Gud är med 
honom. Jag säger dig, att 
ingen kan se Guds rike utan 
att vara född på nytt, svarade 
Jesus. Så är det!! Hur kan 
en vuxen människa födas på 
nytt? frågade Nikodemos. 
Inte kan han komma in i sin 
mammas livmoder en andra 
gång, och sedan bli född? Jag 
säger dig, att ingen kan kom-
ma in i Guds rike utan att 
vara född av vatten och ande, 
svarade Jesus. Så är det! Det 
som köttet föder är kött, 
och det som Anden föder är 
ande. Bli inte konfunderad 

över att jag säger att ni måste 
födas på nytt. Vinden blåser 
dit den vill. Du hör ljudet, 
men vet inte varifrån vinden 
kommer eller vart den blåser. 
Så är det med allt som Anden 
har fött. (wiki.fribibel.se)

Det är precis som Jesus 
säger i bibeltexten ovan, för 
att överhuvudtaget kunna 
uppleva  Guds rike - för att 
kunna lära känna Gud som 
vår Fader, Kristus Jesus som 
vår Frälsare och den Helige 
Ande som vår Hjälpare 
- fordras det andra sinnes-
organ än de som vi föds in i 
den här världen med. Vanliga 
mänskliga ögon kan inte se 
Guds rike och mänskliga 
öron inte höra Guds röst, 
det är lite grann som att vi 
inte utan särskild utrustning 
kan se röntgenstrålar och 
mikroorganismer, inte heller 
höra hög- eller lågfrekvent 
ljud.

Vanlig, mänsklig förmåga 
förmår inte heller av hjärtat 
tro på Gud till frälsning. Tro 
i biblisk bemärkelse är något 
helt annat än det vaga hopp 
vi uttrycker t ex då vi säger: 
jag tror det blir fint väder 
imorgon när vi ska åka till 
stugan - i själva verket kan 
det ju komma att spöregna 
(det händer ju att både vi 

och SMHI 
har fel)! Nej, 
biblisk tro 
innebär sam-
ma fullständi-
ga förvissning 
som den vi 
har när vi 
sätter oss på 
en stadig stol, 
vi funderar 

och tvekar aldrig om den ska 
hålla för oss, den gör det och 
vi sätter oss helt enkelt.

Det är därför vi behöver 
bli födda på nytt inombords 
av Guds Ande, för att vi 
ska kunna ha denna förviss-
ning, inte bara om Guds 
existens utan också för att 
vilja vända oss bort från våra 
synder och bli försäkrade 
om Herrens nåd i våra liv. 
Vid pånyttfödelsen får vi 
en helt ny vilja att leva rätt 
och genom Hjälparen, den 
Helige Ande, kraft att göra 
detta. Visst faller vi ibland 
men Gud är evigt trofast och 
reser upp oss igen. Herren 
handlar med oss precis som 
vi gör med våra barn. När de 
ramlar och slår sig hjälper vi 
dem upp igen och tröstar och 
”blåser” på det som gör ont, 
så blåser Guds Ande också 
tröst in i våra liv.

...trons ord som vi 
predikar. För om du med 
din mun bekänner att Jesus 
är Herren och i ditt hjärta 
tror att Gud har uppväckt 
honom från de döda, ska du 
bli frälst. Med hjärtat tror 
man och blir rättfärdig, med 
munnen bekänner man och 
blir frälst. Skriften säger: 
Ingen som tror på honom 
ska stå där med skam. Här 
är ingen skillnad mellan jude 
och grek. Alla har samme 
Herre, och han ger av sin 
rikedom till alla som åkallar 
honom. Var och en som 
åkallar Herrens namn ska bli 
frälst (Rom.10:8-13 Svenska 
Folkbibeln 2014)

Lars Löfdahl
Filadelfiaförsamlingen i Bohus

Visor i 
Prästalund

Torsdag 11 juni kl 18.30
Lars-Eric och Johan Frendberg

Ta gärna med kaffekorg
Entré: 70:- Välkomna!

DANSER
LOCKTORP  2015
OBS! 12/6 är rätt dag

Ej den 6/6, som det stod i alekuriren v22

12/6
HOBBYGÄNGET

7/8
SUSSANN & HASSE

Välkomna till Locktorps festplats  
i Nygård kl 17-21.

Vid regn i Alegården, Nygård.
Pris 90:- Tag med kaffekorg.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA
PRO Lödöse/Nygård

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

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

 

Välkomna önskar  
Skepplanda-Hålanda och 

Lödöse församling

För alla barn 0-100 år!
• Fiskdamm
• Hoppborg
• Lotteri
Samt en spännande föreställning för 
barnen inne i kyrkan med trollkarl!

Ställ gärna bilen hemma, men 
behöver du parkera så gör du det 

på Albotorget eller vid församlingshemmet!

Inga bilar vid Kyrkan!

• Fåruppvisning
• Kaniner
• Poängpromenad m.m.

Vi bjuder på fika, korv och bröd

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling

KYRKOFULLMÄKTIGE
i Starrkärr-Kilanda  

församling
kallas till sammanträde 

onsdagen den 17 juni
kl. 18.30

i Starrkärrs församlingshem.

Ärenden enligt utsänd  
kallelse

Kurt Nielsen, ordförande

Man blir inte en bil bara för att man bor i ett garage

BETRAKTELSE
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!



Skepplanda Pastorat
Skepplanda sön 7/6 kl 
10, Konfirmationsmässa 
M Auvinen. Hålanda se 
övriga. S.t Peder sön 7/6 kl 
10, Mässa I Olenius. Ale-
Skövde sön 7/6 kl 12, Mässa 
I Olenius. Tunge se övriga. 
BARNENS DAG för alla 
barn 0-100 år, Skepplanda 
kyrka lördag 6/6 kl 11-14 - 
Välkomna!

Equmeniakyrkan i Surte
Ons 3/6 kl 18, Sommarak-
tiviteter vid bouleplanen. 
Fika. Ons 3/6 kl 18.30, 
Tonår. Sön 7/6 kl 11, Guds-
tjänst. Bo Cedergård. Natt-
vard. Fika. Mån 1/6 kl 19, 
Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. Ons 
10/6 kl 18, Sommaraktivi-
teter vid bouleplanen. Fika. 
Ons 10/6 kl 18.30, Tonår. 
Avslutning med grillning. 
Programmet kan komma att 
ändras, men på www.surte-
missionskyrka.se hittar du 
alltid ett aktuellt program.

Guntorps Missionskyrka
Ons 3/6 kl 18.30, Äventy-
rar-och- UtmanarScout. 
Sön 7/6 kl 17, SOMMAR-
KVÄLL Årets första Som-
markväll Aftonbön med Lars 
Gunther. Scouternas som-
maravslutning med märkes-
utdelning, Scoututmaning, 
korvgrillning m.m. Ons 10/6 
kl 18.45 Gemensamt styrel-
semöte församlingen och 
ungdomsstyrelsen.

Lilla Edets pastorat
Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling.
Ons kl 18.30, Mässa, Kris-
tensson. Sön kl 10, Hög-
mässa, Nordblom. Tis kl 09, 
Mässa i förs hem, Isacson

Pingstkyrkan Bohus
Ons 3/6 kl 19, Bibelläsning 
och bön. Sön 7/6 kl 11, Leif 
Karlsson. Ons 10/6 kl 19, 
Bibelläsning och bön. 

Equmeniakyrkan 
Älvängen
Tor 4/6 kl 19.30, Körövning. 
Lör 6/6 kl 11-14, Baklucke-
loppis, växtförsäljning m.m. 
Konstutställning av Michael 
Andreasson  Servering. Sön 
7/6 kl 17 - 20, Konstuställ-
ningen. Kl 18, Musikguds-
tjänst  Solklart – eller…? 
Kören, Mattias Larsson, 
Michael Andreasson Leif 

Jöngren Servering. För mer 
info - se www.equmeniakyr-
kan.se/ alvangen. Tis 9/6 kl 
10, Tisdagsbön.

Starrkärr-Kilanda 
församling
Tor 4/6 Nols kyrka kl 18.30 
Bön för församlingen. Sön 
7/6
Nols kyrka kl 11, Mässa, 
Nordblom. Starrkärrs kyrka 
kl 11, Mässa, Nilsson. Ons 
10/6 Älvängens kyrka kl 
18.30, Bön för församlingen.

Nödinge församling
Nationaldagen lör 6/6 kl 
15.30-19, i Surte i kyrka och 
församlingshem: Musikfest. 
Musik, dans och fest 
för alla åldrar. Servering 
med korv och bröd, kaffe 
och tårta. Sön 7/6 kl 11, 
i Nödinge kyrka: Mässa i 
sommartid, Henny Fors-
berg.

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi � nns här för dig

Trygghet  •  Omsorg  •  Kompetens

Etabl. 1932

Dygnet runt   

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

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

 SURTE  LÖDÖSEÄLVÄNGEN

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

PREDIKOTURER

TACK

Tack
Till er alla som hedrade 
minnet av vår älskade

Lars-Ove Dahlqvist
Vid hans bortgång, vill vi 
nu framföra vårt varmaste 

och innerligaste tack

Carmen Ivarsson. I Starr-
kärrs kapell hölls tisdagen 26 
maj begravningsgudstjänst 
för Carmen Ivarsson, Ala-
fors.

Stina Carlsson. I Smyrna-
kyrkan Älvängen hölls tis-
dagen 26 maj begravnings-
gudsjänst för Stina Carlsson, 
Älvängen. Officiant var 
Sigvard Svärd.

Paul Olsson. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 29 maj 
begravningsgudstjänst för 
Paul Olsson, Starrkärr. Offi-
ciant var kyrkoherde Björn 
Nilsson.

JORDFÄSTNINGAR
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Istället för blommor 
Ge en minnesgåva

www.cancerhjalpen.se

Tillsammans kan vi hjälpa!

Cancerhjälpen
Plusgiro 90 04 37 - 5    Bankgiro 900 - 4375

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.

Tillsammans kan vi besegra cancer.

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

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

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

KÖPES
Bilar, husvagnar och skåpbi-
lar köpes från 500-50 000kr. 
Allt av intresse, även defekter. 
Hämtas kontant.
Tel. 0737-61 44 78

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

Handikappanpassad Saab 9-5 
Linear 05 combi 2.3t. Hand-
regleras vid ratt. Gemensam 
gas - broms. 18000 mil.
Tel. 0706-37 05 69

6-rumsvilla med bästa läge i 

Börsagården säljs i december. 
Intresserad? 
linflickan@gmail.com

ÖNSKAS HYRA
Hus önskas hyra
Jag önskar hyra hus/stuga
för längre period. 
kontakt@doggiedog.se eller 
Stina 0709-56 26 56

UTHYRES
Lägenhet i villa, 2,5 rum och 
kök uthyres, egen ingång, bal-
kong i söderläge.
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

Långpendlande lärare söker 

enkelt boende. Preliminärt 
Juli-December. Egen ingång/
toa/dusch.
Tel. 0702-81 04 50

ÖVRIGT
Bakluckeloppis. Equmeniakyr-
kans parkering (fd. missions-
kyrkan) Växter, prylar, bröd-
tombola, servering, konstut-
ställning, m.m.
6 juni kl 11-14.

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 Törngren 
0705-82 47 41

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

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

GRATTIS

Grattis vår älskade
Maja

som fyller 11 år den 4 juni 
önskar

Farmor, Farfar, Emma & 
Gammelmorfar

Grattis
Owe

på 75-årsdagen den 6 juni
från

Inga-Lill & Kurt

Grattis Hanna Eriksson 25 år torsdag 4 juni!
Du är vår flitigaste gäst, och den vi gillar allra bäst!

Hoppas du får en kanondag.
Redaktionen

TACK

Ett hjärtligt tack till alla 
som uppvaktade mig 
på min 80-års dag. Ett 
extra tack till Rosa Huset 
Älvängen för god mat.

Maj-Britt Jenås. 

BORTTAPPAD

Nyckel med långt band och 
djur-ID-bricka är tappad 
i lvängen, eventuellt cen-
trum. Jag tappade nyck-
eln den 6/4-15, annandag 
påsk. Har du sett den? Ring 
de på Alekuriren så kontak-
tar de mig.

Hittelön utlovas, 300kr!

VECKANS ROS

Den allra rödaste ros vill 
jag ge till var och en som 
arbetar på FTV Älvängen! 
Vilka underbara kollegor 
jag har haft förmånen att 
arbeta med! Keep up the 
good work och glöm inte att 
jobba med lampan ;-) 

Kram Susanne

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

Efterlyses: Saknad - Majsan, skölpaddsfärgad katt med gult 
halsband. ID märkt, hör hemma i Sannum. Har ett väldigt 
speciellt mjauande. Tacksam för all info 0709166870

BORTSPRUNGNA

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

Ring till oss
0303-74 99 40

alekuriren.se

Ett tack till Ukulelegrup-
pen som kom och spelade 
och sjöng för oss på olika 
platser i trädgården och till 
Maja och Robert Kaldemark 
från Alsbo, Karin Wikström, 
Irene Sand och Markus Nor-
berg för att de var så snälla 
och lånade ut sina djur.

Frida Nökleby
Samordnare Klockareängen
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HÄLGEKRYSSET

4 3 6 7
5 9 4

8 4 1 6 5 3
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3 2 1
2 6 9 5 8

7 4 8 5
6 9 2 8 7
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©Bulls

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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Träna graTis  
hela sommaren

AllA klubbAr
GruppträninG, Gym 

och kondition!

Träna nu, Börja BeTala 

den försTa sepTemBer!

12 månaders bindningstid. Första dragning sker 

den första september. Klubbavgift tillkommer.

299
KR/MÅN 12 mån aG

ord. pris 399kr

www.stc.se

STC lIllA EDET SkANSENVÄGEN 0520–65 16 16 skansenväGen 34, LiLLa edet
STC Nol 0303–74 16 50 FoLketshusväGen 1, noL
STC NöDINGE 0303–979 00 aLe torG 10, nödinGe
STC ÄlVÄNGEN 0303–74 66 60 FabriksväGen 3, äLvänGen
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