
Ola Serneke
gästar företagarlunch

Ahlafors IF tog 
första segern

Blågul folkfest 
i Prästalund

I fredags jublade studenterna på Lärlingsgymnasiet i Ale. Lokaltidningen var på plats när portarna slogs upp...

Välkomna ut!
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Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror till fast pris!
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BLANDFÄRS
Ursprung Sverige. Storpack.

Max 22% fetthalt.
Av nöt 50&, gris 50%.

4990
/kg

svenskt

kött
Vi gillar

Matglädje
varje dag! Matglädje

varje dag

Gäller v 24 • 10/6–14/6

NEKTARINER,
PERSIKOR I KORG

Spanien, Italien. 1 kg.
Klass 1.

15:-

Ale Torg

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

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

KNALLARNA 
KOMMER!

FREDAG
12 JUNI

SOMMAR

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

Ord. pris 149:- per del
T-shirt och linnen från North Bend. Herr & dam.

Mixa som ni vill
Många modeller och färger

NU 2 ST 199:

ALLA DAGAR
06.00–23.00

VECKANS VARA

RABATT
10% 

CATERING
PÅ ALL 

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

ÖGON- 
LYSNING
PÅ KLINIKEN 
MÅNDAG 27/7
Boka tid på 0303-74 26 80
Läs mer på aleveterinaren.se

Ett solidariskt 
samhälle



Vi har alla våra små 
yrkesskador. Jag har 
en mycket speciell. 

I de senaste numrena av 
lokaltidningen har antalet 
platsannonser plötsligt ökat 
och det får mig att nästan 
vilja fira. Jag tycker det är 
en enorm lättnad och glädje 
när detta fenomen uppstår. 
Det märks att något är på 
gång att hända – platsan-
nonser ger mig framtidstro. 
Vinden har vänt och jag tror 
banne mig att byggkranarna 
snart tar plats i Ale på allvar. 
Entreprenadföretagen är 
på gång och det ena första 
spadtaget följs av ett annat. 
Tillväxten som vi väntat på 
sedan BanaVäg i Väst invig-
des ser ut att börja ta fart. 
Superentreprenören Ola 
Serneke, som i nästa vecka 
äter lunch och samtalar med 
Aleföretagare, tvekar inte. 
Han tror på Göta älvdalen i 
allmänhet och Ale i synner-
het. Det är också en positiv 
signal. Kan de stora bygg-
herrarna börja engagera sig 

och visa intresse för Ale och 
Lilla Edet är mycket vunnet. 
Det ena ger det andra.

Av just detta skäl anser 
politiken i Ale att beslutet 
om ett nytt kommunhus är 
viktigt. Det ska skicka en 
signal utåt att även Ale kom-
mun är berett att satsa och 
investera. Det är säkert sant, 
men beslutet om lokalise-
ringen riskerar att bli en 
politisk storkonflikt. Genom 
att följa sociala medier kan 
den som är insatt se att det 
finns sprickor även internt 
i partierna. En omröstning 
i kommunfullmäktige kan 
skapa svårläkta sprickor. Det 
vore förödande då Ale lyck-
ats sätta sig på kartan som 
kommunen där samverkan 
skapat underverk. Svenskt 
Näringsliv använder Ale 
som ett skolexempel på 
hur företagsklimatet i 
en kommun kan vändas. 
Svaret på gåtan stavas 
samverkan. Låt oss 
därför hoppas att 
även frågan om 

kommunhusets lokalisering 
löser sig i samförstånd så 
vi slipper en omröstning 
som riskerar att riva mer 
betydelsefulla ingridienser 
i Ale än vad kommunhuset 
någonsin kommer att kunna 
bidra med.

Det känns kul att vi trots 
förlusten av ett eget gym-
nasium ändå kan publicera 
bilder på studenter så här 
års. Lärlingsgymnasiet i 
Ale tar en allt större plats 
och konceptet är tveklöst 
framgångsrikt. Antalet 
sökande fortsätter att öka. 
Vad framgången bottnar i? 
Samverkan så klart. Tillsam-
mans med näringslivet har 
Lärlingsgymnasiet skapat 

en egen modell för 
yrkesutbildning. 

Behöver jag säga 
mer?

Samförstånd!
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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

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

ÄLVÄNGEN

VI FIXAR TELEFONEN!

Studentbuffé?

Den fixar vi!

0701-44 35 31 / henrikdaniel.Se

Det är vi som  
lagar maten  
på Klädkällaren!

100% HANDTVÄTT
Utsida

100:-
In- + utsida

200:- 

0303-74 91 92

Vi fixar även båtar,  
husbilar & husvagnar

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

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!

OMSORGSHUSET
LÅT OSS SKÖTA  

OM DITT HUS
Grovrengöring 

högtryckstvätt - snickeri 
måleri - murning

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

Ring 0705-522377

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

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

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

Allt inom 
byggnAds-

plåtslAgeri!
Vi hjälper dig även med rotavdraget

www.broms-experten.se

BROMSEXPERTEN
KAMPANJ!

DÄCKBYTE OCH VISUELL KONTROLL 
AV BROMSSYSTEMET FÖR BARA 

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

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

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

VERKSTAD FÖR BROMSSYSTEMET
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KUDDE bäDDsEt täcKE

3990
/st

50x60

99:- 99:-
HElgöppEttiDEr

lör 6/6 11 – 17 • Sön 11 – 17

2 DElar

Tyg 100%  
polyester.
Fyllning 450g 
bollfiber.

Tyg 100%  
microfibrer.
Fyllning 700g
polysterfibrer.

150x200

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

Börsen nära för Serneke

Ola Serneke vet vad han vill och det brukar oftast bli så. I höst börsintroduceras Serneke, ett av många långsiktiga mål.

GÖTEBORG. Ola Serneke har 
haft en tydlig målbild redan 
från starten 2002.

Att utmana de största bygg-
nadsbolagen och börsintro-
ducera företaget 2015.

Den ambitiösa planen ser ut 
att hålla.

För den som har följt Ola Sernekes 
framfart kan inte annat än impone-
ras. Från ingenting har han skapat 
en nationell byggjätte som idag har 
många stora prestigefyllda projekt 
igång. Snart invigs Göteborgs Nya 
Arena, en närmast gränslös multis-
portarena med skidtunnel, gym och 
inomhushallar. Projektet har kostat 
800 miljoner att färdigställa och se-
dan tillkommer ett nytt kulturrum 
med skola, bostäder och äldreboen-
de för 400 miljoner. Än mer presti-
geladdat är planerna på det som kan 
bli Nordens högsta byggnad, Karla-
vagnstornet på Lindholmen.

– Vi sitter just nu med planarbete 
tillsammans med Göteborgs kom-
mun, där vi reder ut alla stora frågor 
om trafik, ljud, vind, uppdelning av 
bostäder, kontor, handel, vård och 
skola. Det är inte bara en skyskrapa 
vi ska bygga, utan en helt ny stads-
del om totalt 300 000 kvadratmeter. 
Hittills går allt enligt plan och vi 
hoppas sätta spaden i marken hösten 
2016, säger Ola Serneke, vd och hu-
vudägare.

Tror starkt på Ale
I Ale kommun har Serneke framför 
allt märkts i samband med renove-
ringen av skolorna och idrottshal-
len i Nödinge samt Handelsplats 
Älvängen. Hade inte Länsstyrelsen 
bråkat om bullernivåerna hade byg-
get av ett 50-tal nya lägenheter på 
Gustavas Plats i Älvängen också va-
rit igång.

– Vi tror starkt på Ale och kom-
mer satsa hårt även i fortsättningen. 
Läget vid nya E45 samt närheten 
till Göteborg, Trollhättan, Kungälv 
och Alingsås göra hela Göta älvdalen 
attraktiv. Just nu pågår diskussioner 
med Länsstyrelsen om ljudproble-

matiken. Personligen tycker jag att 
hela resonemanget med buller har 
varit felaktigt. Skulle vi gå på de 
riktlinjer som är uppställda så skulle 
över två miljoner bostäder ligga ”fel” 
i Sverige. Det känns något underligt 
och inte något som rimmar med att 
vi ska skapa fler bostäder, dock kom-
mer den nya bullerförordningen 
som nyligen antagits att gynna oss, 
säger Ola Serneke.

Ale kommun sticker ut som en av 
de kommuner med lägst tillväxt av 
nya bostäder.

Hur exploateringen ta fart i 
Ale?

– Man måste börja kolla på en 
sänkning av momsen för hyreslägen-
heter utanför storstadsområden. En-
kelt vore att göra ekonomiska zoner 
i de områden som har behov av stöd. 
Det kan göras genom att reglera 
momsen i förhållande till snitthyran 
per kvadratmeter. Är snitthyran till 
exempel lägre än 900 kr/m2 så ges 
möjlighet till ansökan om ekono-
misk zon, föreslår Ola Serneke.

Han berättar också att etapp 3 av 
Handelsplats Älvängen är nära en 
uppstart.

– Vi måste öka dragningskraften 
till Ale och handeln. I nästa etapp 
hoppas vi få in flera olika verksamhe-
ter, dessutom hoppas vi med en ökad 
omsättning att Systembolaget väljer 
att etablera i den sista lokalen som vi 
reserverat åt dem på handelsplatsen.

Tydlig målsättning
Serneke har marscherat snabbt och 
hjulen ser ut att rulla på i oförmin-
skad hastighet. Entreprenören Ola 
Serneke har hela tiden jobbat med 
en tydlig målsättning.

– När vi startade bolaget 2002 så 
hade vi som delmål att omsätta 100 
miljoner efter tre år och en miljard 
efter tio år. Det lyckades vi med. 
2009 satte vi som delmål at vi skul-
le omsätta tre miljarder 2015 och 
börsintroducera oss. Prognoserna 
pekar på 2,8 miljarder, vilket är nära 
målet. Till hösten noterar vi oss på 
börsen. Allt är upphandlat och klart 
med banker. Det känns oerhört in-
spirerande, säger Ola Serneke och 
fortsätter:

– Grundidén har hela tiden varit 
att bli det ledande entreprenadbola-
get i Sverige och att vi ska utmana 
och även gå förbi de tre stora; Skan-
ska, NCC och PEAB. Vårt omsätt-
ningsmål är att passera 10 miljarder 
år 2020 och tillhöra topp 30 i värl-
den år 2030, vilket motsvarar cirka 
70 miljarder kronor. Vi ska expan-
dera till USA, Polen, Tyskland, Eng-
land, Norge och Baltikum inom de 
närmaste åren.

Håller vad vi lovar
Kärnvärdena om att vara ett mer 
engagerat och kostnadsmedvetet bo-
lag ligger enligt Ola Serneke bakom 
framgången. Liksom en god perso-
nalpolitik.

– Det har också varit viktigt för 
oss att alltid hålla vad vi lovar och 
verkligen visa leverantörer, kunder 
och personal att man gör allt man 
kan för dem. 

Ola Serneke är inte sen att ut-
trycka sina åsikter och sådana har 
han. Hur Sverige till exempel skulle 
kunna få hjulen att rulla ännu bättre 
och snabbare har han en klar strategi 
för.

– Det viktigaste är att man ser 
över problemen i utbildningen så 
vi kan trygga framtiden och framför 
allt att det finns kapacitet och kom-
petens när vi behöver den. Den stora 
frågan med integrationen måste tas 
på allvar. Alla nyanlända till Sverige 
måste omgående in i samhällsstruk-
turen med arbete och utbildning i 
kultur och det svenska språket. För 
att få fart på ekonomin krävs att vi 

tillåter, precis som i Tyskland, läg-
re löner så att även ungdomar och 
långtidsarbetslösa kan få jobb. Sänk 
arbetsgivaravgiften till 10% så får 
man direkt effekt. Bättre att staten 
får in några pengar än inga alls och 
att människor slipper gå arbetslösa, 
säger han.

Serneke som idag är en rikstäck-
ande byggkoncern började verka 
under namnet SEFA, men för ett 
år sedan omprofilerade sig bolaget. 
Olas efternamn blev plötsligt ett va-
rumärke.

Namnbyte
– Jag var motståndare från början, 
men blev övertygad av både kunder 
och anställda samt av reklambyrån 
som tagit fram materialet. Namnet 
SEFA hade inte heller fungerat in-
ternationellt, då det ”krockar” med 
för många andra bolag och organi-

sationer.
Idag syns Serneke i många olika 

sammanhang, inte minst på match-
tröjor hos Göteborgs elitklubbar.

– Jag vill gärna ge tillbaka och det 
är min bestämda uppfattning att för-
eningslivet betyder mycket för den 
svenska folkhälsan. Alla våra anställ-
da ska också känna sig stolta över att 
ha oss som arbetsgivare och det tror 
jag de gör om vi kan hjälpas åt i de-
ras barns föreningar eller om de är 
aktiva själva.

Tisdag 16 juni är det dags för vå-
rens sista företagarlunch. Kommu-
nalråd Mikael Berglund har då i 
uppdrag att intervjua superentrepre-
nören och en av Västsveriges hetaste 
näringslivsprofiler, Ola Serneke.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

OLA SERNEKE

Ålder: 43
Bor: Göteborg och Alingsås
Familj: Fru och tre döttrar
Fritid: Cyklar mountainbike, åker 
längdskidor och umgås med 
familjen.
Äter helst: Gillar i princip all mat.
Gör jag på semestern: Åker gärna 
utomlands i havsmiljö.
Mest stolt över: Att lyckas med 
projekt som ingen trodde på.
Idrottare jag beundrar: Ingemar 
Stenmark.
Tre viktiga egenskaper som företa-
gare: Ärlig, rak och engagerad.

              Vi tror starkt på
              Ale och kommer 
             satsa hårt även i
fortsättningen. Läget vid 
nya E45 samt närheten till 
Göteborg, Trollhättan, Kungälv 
och Alingsås göra hela Göta 
älvdalen attraktiv.

– Ola vill fortsätta satsa i Ale
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Hur håller du 
dig i form?

Magnus Ericsson, Skepplanda
– Genom hårt arbete 
och fotbollsträning ett 
par kvällar i veckan.
En och annan boule-
match blir det också. 
Det är toppen kanon!

5 RAKA SVAR

Besök vår hemsida  
www.ale.se/komvux för  
information eller kontakta 
studie- och yrkesvägledare 
Malin Nordin. Tel: 0303-33 01 39, 
e-post: malin.nordin@ale.se

Är du intresserad av 
yrkesutbildningar besök 
www.grvux.se

www.ale.se

Nu  
finns vi i  
Alafors i  

Himlaskolan

ANSÖK NU!
Webbansökan till Komvux är öppen.

Jonas Forsberg, Bohus
– Jag tränar hemma på 
vår crosstrainer, löp-
band och roddmaskin. 
Sen spelar jag inne-
bandy med Grunden 
BOIS och fotboll i FUB 
Kungälv.

ÄLVÄNGEN. Lärlings-
gymnasiet flyttar till 
Rödjans industriområde 
i Nödinge.

I Alebyggens fastighet 
som Brady tidigare ver-
kat i kan skolan fortsät-
ta utvecklas.

Höstterminen kom-
mer därmed att starta i 
nya lokaler.

Sedan starten i januari 2009 
har Lärlingsgymnasiet huse-
rat i Elfixaren i Ales fastighet 
på Hålstensvägen i Älväng-
en. När det ena rekordinta-
get har avlöst det andra har 
behovet av nya och större lo-
kaler blivit allt mer akut. Det 
som en gång var 40 elever 
kommer i höst att landa på 
150 – minst.

– Vi har redan planerat för 
en utökning till 150 elever 
och det är ett stort steg. Det 
får räcka för i år, men det 
känns bra att lokalerna inte 
begränsar oss i framtiden, sä-
ger rektor Malin Luukinen.

Lärlingsgymnasiet har le-
tat större lokaler en längre 
tid. I förra veckan blev det 
klart att skolan flyttar till 
Nödinge och Rödjans indu-
striområde. 

– Att det blev så är en ren 
slump och det har gått väl-
digt fort. Exakt hur allt ska 
fungera är vi inte klara över 
än, men förutsättningarna är 
goda. Lokalerna är moder-
na och flexibla, säger Malin 
Luukinen.

En av frågorna som inte 
är löst än är lunchservering-
en. Idag äter eleverna på Mr 
Johanssons restaurang i Äl-
vängen.

– Det finns olika alternativ 
som vi tittar på just nu. Jag är 
övertygad om att vi hittar en 
bra lösning.

Läget på Rödjans indu-
striområde påminner om nu-
varande, men har ett längre 
avstånd till pendelstationen.

– Det är något längre att 
gå, men vi bedömer det som 
rimligt. Precis som i nuva-
rande lokaler kommer mil-
jön inte att påminna om en 
vanlig skola och det är bra, 
för vi är en annorlunda sko-
la med en direkt koppling 
till näringslivet, säger Malin 

Luukinen.
Om Lärlingsgymnasiets 

glädje var påtaglig var fast-
ighetsägaren Fredrik Kon-
radsson, Elfixaren i Ale, de-
sto mer dämpad.

– Det var inget roligt be-
sked. Vi förlorar vår största 
hyresgäst, men samtidigt 
handlar det om att se möjlig-
heterna. Nu frigörs flexibla 
lokaler i ett mycket attraktivt 
läge. Vi är beredda att anpas-
sa lokalerna både för en stor 
eller flera mindre verksam-
heter, säger han.

Lärlingsgymnasiets hy-
reskontrakt sträcker sig till 
årsskiftet, men flytten äger 
rum redan i sommar.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Lärlingsgymnasiet flyttar till Nödinge

Lärlingsgymnasiet i Ale som sedan starten 2005 har bedrivits 
i Elfixarnas lokaler på Hålstensvägen i Älvängen flyttar till Nö-
dinge. Från och med höstterminens start kommer de att husera i 
moderna utrymmen i Bradys tidigare kontorslokaler på Rödjans 
industriområde.

NÖDINGE. Företags-
klimatet fortsätter att 
stadigt förbättras i Ale.

En delrapport från 
Svenskt Näringsliv 
bekräftar att Ale som 
enda kommun i Göte-
borgsregionen toppar 
två kategorier.

Medias attityder och 
tillgången till vägnät, 
tåg och flyg får högsta 
betyg.

Näringslivsklimatet i Ale 
nådde en bottennotering 
2012. Plats 241 bland landets 
290 kommuner. I samband 
med detta togs flera konkreta 
beslut om att vända trenden. 
Mycket drivande och aktiv i 
detta arbete var dåvarande 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande, Mikael Berglund 
(M). Han fick med sig Paula 
Örn (S) och oppositionen i 
ett blocköverskridande sam-
arbete kring näringslivsfrå-
gorna. De kom bland annat 
överens om att bilda ett nä-
ringslivsråd med engagerade 
företagare. Genom dialog 
mellan tjänstemän, politiker 
och företagare har en helt ny 
spelplan ritats upp och den 
ser ut att vara uppskattad 
från alla sidor.

– Vår samverkan när det 
gäller att stärka företags-
klimatet har visat sig vara 
en vinnande modell. Det är 
glädjande att vårt arbetssätt 
lyfts som föredöme i Svenskt 
Näringslivs bok till kommu-
ner som vill förbättra sitt 
företagsklimat, säger Paula 
Örn och Mikael Berglund.

God trend
Resultatet har inte låtit vän-
ta på sig. 2013 utsågs Ale 
kommun till årets klättrare i 
Svenskt Näringslivs ranking. 
Förbättring med 78 place-
ringar gav eko, men det var 
bara början. Förra året fort-
satte resan med ytterligare 
102 steg uppåt. Ales närings-
livsklimat är nu rankat på 
plats 61. I år har rankingen 
ännu inte presenterats. Det 
sker först i mitten på sep-
tember.

– Däremot har vi fått ta 
del av en delrapport och 
det går också att utläsa re-
sultaten av enkäkterna i de 
enskilda frågorna, men själ-
va rankingen kommer först 

senare. Vi kan konstatera att 
den goda trenden ser ut att 
hålla i sig. Som enda kom-
mun i Göteborgsregionen 
toppar vi två kategorier. Det 
har aldrig hänt tidigare, sä-
ger en nöjd näringslivschef i 
Ale, Pia Areblad.

Attityder
Den positiva förändringen 
har inte kommit av sig själv. 
När det gäller attityder till 
företagande hos politiker, 
tjänstemän och allmänhet 
har ett målmedvetet arbete 
genomförts.

– Och det pågår fortfa-
rande. Det är något vi stän-
digt måste jobba med för att 
värna klimatet. Politiker äter 
lunch med företagare minst 
två gånger om året, kom-
munledningen gör 25 före-
tagsbesök per år och dess-
utom har vi genomfört ett 
antal övningar/seminarium. 
Näringslivsrådet är en viktig 
motor i vårt näringslivsarbe-
te och de som är engagerade 
är samtidigt ambassadörer, 
menar Pia Areblad.

I den senaste mätningen 
är Ale kommun bäst i Sve-
rige på två områden. Medias 
attityder och kommunikatio-
ner (väg, tåg och flyg).

– Äntligen kan vi skörda 
och hämta hem effekterna av 
satsningarna på en ny infra-
struktur.

Samtidigt kan konstateras 
att även solen har fläckar. På 
två områden placerar sig Ale 
under rikssnittet. Det hand-
lar om upphandling och till-
gång på mark och lokaler.

– Vi jobbar just nu sten-
hårt med att kartlägga och 
paketera det vi har idag, men 
ser också över vilka möjlig-
heter som finns framöver, 
avslutar Pia Areblad.

Således finns det skäl att 
tro att Ale fortsätter klättra 
när Svenskt Näringsliv pre-
senterar rankingen för 2015 
efter sommaren.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Företagsklimatet
stadigt bättre
– Ale toppar Sverigerankingen 
på två områden

Pia Areblad, näringslivschef i Ale, gläds åt resultaten i den del-
rapport som Svenskt Näringsliv har släppt om företagsklimatet i 
landets kommuner.

Det är glädjande
att vårt arbets-
sätt lyfts som 
föredöme i 

Svenskt Näringslivs bok 
till kommuner som vill 
förbättra sitt företags-
klimat.

Tyrone Hansson, Nödinge
– Tja...det skulle väl 
vara att jag går ut 
med hundarna ganska 
regelbundet.

Claes Berglund, Alafors
– Hmm...ibland låter 
jag skärpet göra stora 
delar av jobbet.

Hanna Eriksson, Älvängen
– Jag motionerar 
mycket och äter riktig 
mat. Viktigt att dricka 
vatten och inte tjuväta 
på nätterna.



 

www.ale.se 
0303-33 00 00

På gång

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!

Ny e-tjäNst för barNomsorg 

Den 2 juni infördes en ny e-tjänst för barnomsorg. 
Du hittar den nya tjänsten på kommunens 
webbplats www.ale.se. Här kan du:  

•	 Ansöka om plats i förskola / familjedaghem / 
fritidshem

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

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

I sommar har vi ett program vi verkligen är stolta över! Alla 
sommarens veckor utom v 28 och 29 (då pågår Gothia Cup 
i Göteborg) finns det något för Ales ungdomar att göra på 
hemmaplan.
 
Sommar i Ale; av ungdomar – för ungdomar
Sex feriearbetande ungdomar ordnar aktiviteter för sina 
jämnåriga under veckorna 26, 27, 31, 32. Exakt vad, var eller 
vilka aktiviteter får du se i sommar! Håll utkik på vår facebook-
sida Ung i Ale så får du all information du behöver.
 
Fritidsgårdarna
Under veckorna 25, 26, 27 och 33 har vi aktiviteter ett par 
kvällar i veckan på eller i närheten av någon av våra fritidsgårdar, 
främst i Nödinge och Bohus. Vart vi befinner oss beror främst 
på vädret. All aktuell information kommer att finnas på vår 
facebook-sida Ung i Ale.
 
Tvärballa bankomaten
Ales unga kan få pengar från Tvärballa bankomaten för att ordna 

aktiviteter. Här är några aktiviteter som är öppna för alla (antalet 
platser är begränsade)
•	 Fotbollsturnering i Nödinge
•	 Grillkväll i Nödinge
•	 LAN i Bohus
•	 LAN i Älvängen
•	 Lisebergsbesök från Älvängen
•	 Fiskeläger
 
Vill du veta mer om hur du kan få pengar från Tvärballa 
bankomaten? Läs mer på www.ale.se/tvarballa.
 
Lägerverksamhet
I början av sommaren åker totalt 80 Aleungdomar på vårt 
traditionella läger ute på Krokholmen och i slutet av sommaren 
arrangerar vi ett tjejläger i Ästad.
 
Gilla Ung i Ale på facebook!
Gör det så får du veta allt om vad som händer runt om i Ale i 
sommar!

alboskolaN
11 juni kl 11.00–11.45, skolavslutning på scenen på Albotorget. 
Eleverna samlas i klassrummet kl 8.00. Om det regnar är 
avslutningen i idrottshallen (Skepplandahallen).

aroseNiusskolaN
11 juni kl 9.00 är det traditionsenlig skolavslutning på Älvevi 
för alla skolorna i Älvängen. Om det regnar samlas årskurs 9 i 
Aroseniusskolan aula, då finns det inte plats för föräldrar. 
Övriga klasser samlas i sina klassrum

bohusskolaN
Årskurs F–8 har skolavsutning 11 juni och årskurs 9 har 
skolavslutning den 10 juni. Årskurs F–3 samlas i klassrummet 
kl 8.00. Årskurs F–6: Gemensam avslutning i Bohushallen kl 
8.30–9.30. Dagen avslutas i klassrummet cirka 10.30. Årskurs 
7–8: Samling i klassrummet kl 9.30–10.30, därefter gemensam 
avslutning i aulan 10.30–11.30. Årskurs 9 har avslutning på 
onsdag den 10 juni kl 17.00 i aulan.

da viNciskolaN
Årskurs 7–8 har gemensam avslutning den 10 juni kl 16.00. 
Eleverna är lediga den 11 juni. Årskurs 9 avslutning 11 juni  
kl 9.30. Alla klasser samlas i sina hemklassrum.

garNviNdeskolaN
Skolavslutning 11 juni. Eleverna samlas i klassrummet kl 8.00.
Skolavslutning på skolgården kl 8.30. Därefter fortsätter 
avslutningen i varje klassrum cirka 9.00–10.30.

himlaskolaN 
Skolavslutning 10 juni. Eleverna är lediga den 11 juni. Årskurs 
3–6 samlas utanför klassrummet kl 15.45. Gemensam avslutning 
i aulan kl 16.00. Därefter samling i klassrummen där föräldrarna 
ordnar fika. Årskurs F–2 samlas utanför klassrummet kl 16.45. 
Gemensam avslutning i aulan kl 17.00. Därefter samling i 
klassrummen där föräldrarna ordnar fika.

kyrkbyskolaN
Skolavslutning 11 juni Eleverna har skoldag kl 8.10–11.00.

madeNskolaN 
11 juni kl 9.00 är det traditionsenlig skolavslutning på Älvevi 
för alla skolorna i Älvängen. Om det regnar samlas Madenskolans 
elever i skolans idrottshall, då finns det ej plats för föräldrar.

NolskolaN
11 juni kl 8.30–9.15, skolavslutning på skolgården. Därefter 
fortsätter avslutningen i varje klassrum cirka 9.15–10.30.
Om det regnar går alla klasser direkt till sina klassrum.

NödiNgeskolaN
Skolavslutning 11 juni Eleverna har skoldag kl 8.10–11.00. 
Klasserna har avslutning var för sig. 

surteskolaN
11 juni kl 8.30, skolavslutning på skolgården. Skoldagen är slut 
kl 11.00. Om det regnar är avslutningen i idrottshallen.

älväNgeNskolaN
11 juni kl 9.00 är det traditionsenlig skolavslutning på Älvevi för 
alla skolorna i Älvängen. Om det regnar samlas Älvängenskolans 
elever i skolans gymnastikhall, då finns det ej plats för föräldrar.

särskolaN
11 juni kl 9.00 är det traditionsenlig skolavslutning på Älvevi för 
alla skolorna i Älvängen. Om det regnar går särskolans högstadium 
till sina klassrum.

skolavslutNiNg i ale gymNasium 11 juNi
Avslutningen är kl 8.30–11.30. Frukost serveras till alla elever, 
men ingen lunchservering denna dag. 

Vårt fantastiska program för ungdomar sommaren 2015

Skolavslutning - Ales 
kommunala skolor!
De flesta skolor har skolavslutningen den 11 juni, men några 
har valt att ha avslutning den 10 juni sent på eftermiddagen. 
Föräldrar är i allmänhet välkomna, men om det blir regn är det 
flera av skolorna som inte har möjlighet att ta emot föräldrar.
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LEDIGA TJÄNSTER

– Och har redan utsetts till Årets företagare i Ale

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.

Hålstensvägen 22, 446 37 Älvängen
Tel 0303-74 93 90 • aiab.nu

ÄIAB, Älvängens Installationsbyrå, startade 1948. 
Sedan 2011 ingår Älvängens Installationsbyrå, ÄIAB, som ett 

systerföretag till Jio Eltjänst. Verksamheten är inriktad på under-
håll, reparation och nyinstallation inom industrin. Behovet av våra 

tjänster är stort och vi söker nu...

INDUSTRI-
ELEKTRIKER
Med egen servicebil och stort kundansvar får du 

ett spännande och självständigt arbete.
Tjänsten ställer krav på god PLC-kunskap och 

social kompetens. Vi ser gärna kvinnliga sökande.

Tillträde enligt överenskommelse.
Din ansökan vill vi ha senast 30 juni.

Mejla: info@aiab.nu

JiO Eltjänst startade 1990 och vi är idag 23 medarbetare.  
Vi är verksamma i Götaälvdalen och Göteborgsområdet. Service, 

entreprenad samt styr & regler är våra verksamhetsområden.
ÄIAB är ett systerföretag inom industriell installation.
Vår positiva utveckling fortsätter och nu söker vi...

Ditt huvudsakliga arbetsområde blir service och 
underhåll av fastigheter. Vi sätter stort värde på 

social kompetens, då jobbet kräver mycket 
kundkontakt. Servicebil ingår i jobbet. 
Några års yrkeserfarenhet är ett plus. 

Vi ser gärna kvinnliga sökande.
Din ansökan vill vi ha senast 30 juni.

Mejla: info@jio.se

ELEKTRIKER

Hålstensvägen 22, 446 37 Älvängen
Tel 0303-74 93 90 • jio.se

ÄLVÄNGEN. I höst firar 
JiO Eltjänst 25 år.

Lagom till jubileet 
utsågs ägarna Jan Olofs-
son och Mikael Holm-
qvist till Årets Företaga-
re i Ale.

Bakom framgången 
ligger en lojal personal 
och gemenskap som fått 
namnet JiO-andan.

Jan Olofsson jobbade hos 
Elbröderna i Göteborg när 
han bestämde sig för att star-
ta eget. Tanken var en min-
dre firma med lite ”huselek-
trikertjänster”. Han var noga 
med att inte konkurrera med 
sin tidigare arbetsgivare och 
valde därför att utgå från Äl-
vängen. Knappt två år hade 
gått när Patrik Olsson blev 
förste anställd och 23 år se-
nare är han fortfarande kvar.

– Det är definitivt en av 

nycklarna till framgången. 
Vi har haft en lojal personal, 
men samtidigt har vi alltid 
värnat om våra anställda. 
Under alla år, utom ett när 
vi åkte till London, har vi 
genomfört en traditionsenlig 
skidresa. Gemenskapen har 
haft hög prioritet och faktum 
är att vi aldrig har varslat nå-
gon. Den kamratskap som 
finns här kallar vi JiO-andan, 
säger Jan Olofsson stolt.

Delägare
1995 anställdes en tred-
je medarbetare, Mikael 
Holmqvist, och han lär 
också bli kvar. 2009 köpte 
”Honken” som han kallas i 
folkmun in sig i firman. Ett 
beslut de båda hyllar varan-
dra för.

– Vi kompletterar var-
andra väldigt väl och det är 
skönt att vara två när det drar 
ihop sig. Om man skulle vara 
borta är det skönt att det all-
tid finns någon här som kan 

ta beslut, säger Janne.
Om personalen som idag 

består av 23 anställda har 
varit en viktig förutsättning 
för att driva företaget framåt 
gäller samma sak med trogna 
kunder och den listan är lång 
hos JiO.

– Ja, vi har många som har 
varit med från början. Svens-
ka Stenhus med Emris Ols-
son i spetsen har varit fan-
tastisk att jobba ihop med. 
PEAB har vi också haft med 
från starten och sedan får vi 
inte glömma Ale kommun 
som vi servat och varit enga-
gerad av under många år. Att 
de är trogna beror förhopp-
ningsvis på att det finns ett 
förtroende för oss och att vi 
levererar det som är överens-
kommet samt att vi är bra att 
ha att göra med, säger Janne.

JiO Eltjänst har också valt 
att vara hemmamarknaden 
trogen. Några större utsväv-
ningar har det inte blivit. 
Jobben hämtas inom det som 
JiO kallar ”ägget”.

– Det är Trollhättan i 
norr, Alingsås i öster, Ste-
nungsund i väster och ner till 
Mölndal i söder. Göta älvda-
len är självklart vårt stora 
fokus, men vi är noga med 
att inte ta oss vatten över 
huvudet. De riktigt stora en-
treprenaderna avstår vi från. 
Kronogårdsskolan tackade 
vi nej till. Vi vill inte riske-
ra att inte kunna hjälpa våra 
befintliga kunder genom att 
låsa upp tio man på en stor 
entreprenad, säger Mikael 
Holmqvist.

Framtiden ser ljus ut. Det 
pyr i både Ale och Lilla Edet, 
mycket är på gång.

– Förhoppningsvis får vi 
vara med när Alebyggen drar 
igång i Älvängen, likaså har 
Svenska Stenhus fler lägen-
heter på väg. Det känns ro-
ligt just nu, säger Janne.

Företagsförvärv
2011 tog JiO Eltjänst över 
Älvängens Installationsbyrå. 
Ett anrikt företag som va-
rit verksamt på orten sedan 
1948.

– ÄIAB är ett starkt va-
rumärke som vi har valt att 
bevara. Vi har helt enkelt 
införlivat deras kompetens 

inom industriinstallationer. 
Det gör att vi idag har ett 
renodlat industriben. Killar-
na på ÄIAB jobbar helt själv-
ständigt, berättar Mikael.

Framöver väntar en stör-
re ombyggnation. Huset på 
Hålstensvägen 22 ska få en 
våning till.

– Vi behöver större och 
bättre kontor- och perso-
nalutrymmen, men det blir 
också plats för hyresgäster. 
Det kommer att bli lokaler 
med fin utsikt.

I höst blir det 25-årsjubi-
leum på gården och kanske 

kommer Janne då att berätta 
om vem som lärde honom 
räkna hem det första ”stora” 
jobbet.

– Det var Emris Olsson. 
Han ringde och frågade om 
jag kunde lämna pris på två 
parhus i Alafors. ”Det vet jag 
inte. Jag är elektriker” sva-
rade jag. Några timmar se-
nare satt vi tillsammans och 
räknade. Så är det inte alla 
kunder som gör med sina le-
verantörer, säger Janne och 
skrattar.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

JiO 25-årsjubilerar

JAN OLOFSSON

Bor: Villa i Älvängen
Ålder: 50
Familj: Sambo, två egna och 
två bonusbarn.
Utbildning: Elektriker
På fritiden: Båten och resor. 
”När jag var yngre tågluffa-
de jag en hel del”.
Viktigaste yrkeskunskapen: 
”Ordning och reda, särskilt 
på ekonomin”.
Viktigaste ägodelen: Båten.
Viktigaste beslutet: ”Att låta 
Mikael gå in som delägare”.
Bäst med Mikael: ”Han är 
motsatsen till mig i mycket 
och tekniskt kompetent”.

MIKAEL ”HONKEN” 
HOLMQVIST

Bor: Villa i Hålanda
Ålder: 43
Familj: Sambo och två barn.
Utbildad: Elektriker
På fritiden: ”Då är det 
husvagnen som gäller, men 
vi har också fått smak på 
Thailand”.
Viktigaste yrkeskunskapen: 
Erfarenheten
Viktigaste ägodelen: Huset
Viktigaste beslutet: ”Att jag 
köpte in mig i JiO Eltjänst”.
Bäst med Janne: ”Han stäl-
ler alltid upp!”

JiO Eltjänst firar 25 år 2015. Ett jubileum är att vänta i höst, men redan i vår fick Jan Olofsson 
och Mikael Holmqvist ta emot utmärkelsen Årets Företagare av organisationen Företagarna.
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Förlängda öppettider:  Vardagar 9-20,  lördag-söndag 9-18
Tagenevägen 15, Hisings Kärra. Besök vår hemsida plantagen.se 

Erbjudanden gäller t.o.m. 14 juni. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

LAVENDEL
Diameter 17 cm. Färdiga exemplar att sätta 
direkt i krukan eller plantera i trädgården.

LINDA Kruka. Diameter 22 cm. 129,–

SOMMARBLOMMOR
Diameter 12 cm. Stora fi na exemplar.  
Välj mellan Tagetes, Lobelia, Petunia, 
Silverek, Isbegonia, Sommarnejlika 

och Flitiga Lisa. Svenskodlade.

9990

2990

TRÄDGÅRDSROSOR 
3-literskruka. Välj bland vårt stora 
utbud av klassiska och moderna 

sorter i knopp och blom.

TRÄDGÅRDSROSOR 

 149,–

Låt inte lite tråkigt väder förstöra feststämningen. 
Med en paviljong spelar det ingen roll om regnet öser ner 
eller om det blåser kallt. Hos oss hittar du allt du behöver 

för att göra uteplatsen redo för fest. Välkommen!

PAVILJONG GOTHENBURG  
Stomme i aluminium med tak i polyester. 

Inkl. väggar och myggnät. Grå.
Mått 300x300x278 cm.

HÄNGLOBELIA
Diameter 22 cm. Svenskodlad.

AMPELKRUKA i pil. 
Diameter 25 cm. 49,90

 7990

2995,–

EN GARANTERAT 
TORR FEST.

ÄLVÄNGEN. En shop-
pingrunda som slutade 
med ett butiksköp.

Carita Andersson och 
Suzzy Schultzberg har 
slagit upp dörrarna till 
Retro Nidum, före detta 
Outlet Second Hand.

– Allting har gått så 
otroligt fort, konstate-
rar de nya affärsinneha-
varna när lokaltidning-
en kommer på besök.

Carita Andersson hade en 
ledig dag när hon bestämde 
sig för att ge sig ut på en lop-
pissväng. Hon tog sikte på 
Älvängen och hamnade till 
slut på Outlet Second Hand.

– Kvinnan som ägde bu-
tiken förklarade då att verk-

samheten låg ute till försälj-
ning.

Carita och hennes kollega 
inom omsorgen i Göteborgs 
Stad, Suzzy Schultzberg, 
hade precis bildat ett han-
delsbolag med tanken att 
starta upp en rörelse på sikt.

– Det tog bara tre, fyra 
dagar från det att jag hade 
besökt butiken i Älvängen 
till dess att vi hade köpt den. 
Det har varit fullt upp med 
att kontakta banken, försäk-
ringsbolaget få kassasystemet 
att fungera och så vidare. Nu 
är vi emellertid igång och det 
känns jätteroligt, säger Suzzy 
Schultsberg.

Besökarna kommer precis 
som tidigare att kunna bota-
nisera bland retroprylar från 
60- och 70-talet, även ännu 
äldre prylar går att finna i lo-

kalerna på Älvvägen.
– Det kommer att ske en 

ständig ruljans av nygamla 
saker. Folk som vill lämna in 
saker är välkomna att göra 
det på söndagar, säger Carita 
Andersson.

Carita och Suzzy arbetar 
natt och kommer därför att 
turas om att stå i butiken.

– Förhoppningen är na-
turligtvis att vi ska kunna 
försörja oss fullt ut på detta 
vad det lider.

I framtidsvisionerna ingår 
också att butiken ska inne-
hålla en cafédel, men när det 
blir verklighet återstår att se.

– Vi har massor av idéer 
och kör efter devisen våga 
och vinn, avslutar Carita An-
dersson.

JONAS ANDERSSON

Hälsar välkommen till Retro Nidum i Älvängen gör Suzzy Schultzberg och Carita Andersson.

– Retro Nidum har öppnat i Älvängen

Second hand- 
butik i ny regi

USPASTORP. På lördag 
gifter sig prins Carl Phi-
lip och Sofia Hellqvist.

En annan händelse av 
allmänt intresse denna 
dag är loppmarknaden i 
Uspastorp.

– Vi har fått in massa 
fina saker, förklarar 
Kurt Jannesson i arrang-
örskommittén.

Det är Uspastorps Indien-
hjälp som står bakom lörda-
gens loppmarknad i Uspas-
torp. Pengarna som kommer 
in den aktuella dagen går 
oavkortat till behövande i 
Indien.

– Tidigare loppmarknader 
har genererat ett överskott 
på 30 000 kronor. Vi hopp-
as på ett liknande utfall den 
här gången också, säger Kurt 
Jannesson.

Vad finns att fynda?

– En hel del husgeråd och 
möbler. Vi har fått in mycket 
fint porslin och glas av olika 
slag. Fyra cyklar väntar på 
nya ägare. Det blir välfyllda 
loppisbord, säger Kurt Jan-
nesson.

– Sista dagen att lämna 
prylar är på torsdag. På fre-
dag börjar vi iordningställa 
inför lördagens aktivitet.

Utöver loppmarknad blir 
det lotteri med bland annat 

hotellvistelser i prispotten. 
Det kommer att ske försälj-
ning av nybakat bröd och 
serveringen erbjuder allti-
från hembakat till korv med 
bröd. Besökarna kan betala 
med kort eller kontanter. 

– Det har varit en regnig 
och kall maj, vilket borgar 
för en skön junilördag. Det 
är åtminstone vad vi hoppas 
på, avslutar Kurt Jannesson.

JONAS ANDERSSON

Nu på lördag arrangeras loppmarknad i Uspastorp.

Loppisdags i Uspastorp



Omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden tillhör Ale 
kommuns ekonomiskt mest 
ansträngda nämnder. Det 
är inget nytt för i år, utan 
en verklighet som nämnden 
och därmed även sektorn 
brottats med i flera år. Det 

har ställt krav på ständiga 
effektiviseringar och tuffa 
prioriteringar. 

– Det är ett tufft uppdrag, 
men vi har varit mycket nöj-
da med Lisbeth Tillys arbe-
te. Under årets strategidis-
kussioner kring framtiden 
för sektorn rådde dock olika 
meningar kring vilka vägval 
vi måste göra, varför Lisbeth 
har valt att sluta. Överens-
kommelsen har kommit till 
i god anda och samförstånd 
mellan parterna, säger kom-
munchef Björn Järbur.

Sektorn pressas av en 
negativ prognos för äldre-
omsorgen som pekar på ett 
underskott om 14 miljoner 
kronor för 2015. Det be-
gränsade antalet korttids-
platser har medfört dyra 
kostnader för vårdplatser på 
annan ort.

– Just nu klarar vi behovet 
av platser, men i början på 
året var det många utskriv-
ningsklara som fick vårdas 
utanför kommunen. Det är 

olyckligt och något vi ana-
lyserar just nu, säger Björn 
Järbur.

Han är noga med att på-
peka att det inte finns någon 
enskild fråga som fått sektor-
chefen att lämna in.

Tufft uppdrag
– Nej, men det är ingen 
hemlighet att uppdraget för 
sektorn är tufft. Politiken har 
pekat ut ett antal frågor som 
måste lösas och det kommer 
att kräva prioriteringar. Där 
tänker vi inte lika, men vi är 
inte osams, säger Björn Jär-
bur.

Omsorgs- och arbets-
marknadsnämndens ordfö-
rande, Monica Samuelsson 
(S), var samlad när hon fick 
beskedet.

– Jag har självklart pratat 

mycket med Lisbeth och har 
förstått att hon sett svårighe-
ter i uppdraget. Vi får inte 
glömma att hon verkat som 
sektorchef i sju år, men det är 
ett stort steg att ta. Jag tycker 
Lisbeth har varit modig som 
valt att gå vidare, säger hon 
i en kommentar till lokaltid-
ningen.

Har ni ställt för tuffa 
krav från politiken?

– Det tror jag inte, men 
självklart är det jobbigt i 
längden att ständigt omorga-
nisera och anpassa verksam-
heten. Vi vill se en kraftig 
minskning av kostnaderna 
för köpta platser inom indi-
vid- och familjeomsorgen. 
Ungdomsarbetslösheten är 
en prioriterad fråga där vi 

också vill komma framåt. 
Det är ett krävande uppdrag 
och eftersom Lisbeth har 
uttryckt att hon känt sig sli-
ten efter alla år var detta ett 
klokt beslut. Självklart tycker 
jag att det är tråkigt. Vi kom-
mer att tappa fart under en 
period, men vi måste respek-
tera situationen och framför 
allt Lisbeths beslut, menar 
Monica Samuelson.

Under semesterperioden 
finns redan en plan för till-
förordnad sektorchef, men 
till hösten ska rekryteringen 
förhoppningsvis vara klar.

– Vi inleder det arbetet 
omgående, hälsar Björn Jär-
bur.

Lisbeth Tilly lämnar sin 
tjänst redan 21 juni.
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Flytta med Länsförsäkringar

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

ADRESS SANNUM ALHEM 450 BOAREA CA 190 M² / 8 ROK
BIAREA CA 74 M² AREAL CA 2,2 HA
ACCEPTERAT PRIS 3 100 000 KR
VISAS SÖ 14/6 RING OCH BOKA
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

HÄSTGÅRD MED UNIKT LÄGE - NOL
Hästgård utanför Nol med ett unikt läge längst in på vägen,
helt ostört i en skogsglänta med hästhagarna precis utanför
husknuten. Stort bostadshus om 190 kvm. Bergvärmen. På
fastigheten finns även paddock, stall med 2 boxar och
isolerad sadelkammare, ladugård samt vedförråd.

ADRESS OLJOBERGSVÄGEN 5 BOAREA CA 132+74 M² / 6
ROK TOMTAREA 889 M² ACCEPTERAT PRIS 3 100 000 KR
VISAS MÅ 15/6 RING OCH BOKA
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

FRILIGGANDE VILLA - NOL
Gediget och rymligt suterränghus belägen på en av Nols
mest omtyckta gator, centralt men ändå avskilt och med
skogen intill. Nyrenoverat kök samt bergvärme.

ADRESS SÖRGÅRDSVÄGEN 4, VÅN 4/5 BOAREA CA 32 M²
1 ROK ACCEPTERAT PRIS 595 000 KR
AVGIFT 1 649 KR/MÅN VISAS TI 16/6 RING OCH BOKA
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

BR 1 ROK - BOHUS
I populärt område kan vi ytterligare en gång erbjuda en
välplanerad bostadsrätt om ett rum och kök. Ljus och fin
med bland annat nytt golv i köket.

ADRESS KLORVÄGEN 4A BOAREA CA 33.5 M² / 1 ROK
ACCEPTERAT PRIS 585 000 KR AVGIFT 2 095 KR/MÅN
VISAS MÅ 15/6 RING OCH BOKA
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

BR 1 ROK - BOHUS
En mycket välplanerad bostadsrätt med bra läge i markplan
med stensatt uteplats om cirka 35 kvm. Ljust vardagsrum,
praktiskt kök med gott om förvaring samt renoverade ytskikt.

ADRESS STOREGÅRDSVÄGEN 3F, VÅN 3/3
BOAREA CA 49 M²/2 ROK ACCEPTERAT PRIS 1 385 000 KR
AVGIFT 1 907 KR/MÅN VISAS ON 10/6 RING OCH BOKA
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

BR 2 ROK - NOL
Med ett mycket bra, centralt läge i Nol kan vi nu erbjuda en
bostadsrätt om två rum och kök. Bostadsrätten är i mycket
gott skick med fina ytskikt och ett helkaklat badrum.

Sektorchef Lisbeth Tilly slutar
– Delade meningar om framtida vägval

Efter sju år som sektorchef för arbete, trygghet och omsorg i 
Ale slutar Lisbeth Tilly. Oenighet kring de framtida vägvalen och 
prioriteringarna anges som skäl. Totalt har Lisbeth jobbat 25 år 
i Ale kommun.

Kommunchef Björn Järbur har 
nu i uppdrag att nyrekrytera 
till det utsatta uppdraget som 
sektorchef för arbete-, trygg-
het- och omsorgsfrågorna.

Monica Samuelsson (S), ordfö-
rande i Omsorgs- och arbets-
marknadsnämnden, beklagar 
men respekterar Lisbeth Tillys 
beslut.

Under årets 
strategidiskus-
sioner kring 
framtiden för 

sektorn rådde dock oli-
ka meningar kring vilka 
vägval vi måste göra, 
varför Lisbeth har valt 
att sluta. Överenskom-
melsen har kommit till 
i god anda och samför-
stånd mellan parterna.
BJÖRN JÄRBUR

ALE. Efter 25 år i Ale kommuns tjänst, varav sju 
som chef för sektor arbete, trygghet och omsorg 
slutar Lisbeth Tilly, 56.

Delade meningar om framtida vägval och priori-
teringar anges som skäl.

– Jag har kommit fram till att det bästa är att vi 
går skilda vägar. Det är ett ömsesidigt beslut, säger 
Lisbeth Tilly i ett pressmeddelande.

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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Torsdagar 14-18 Tel. 0730-64 89 00, Lunnavägen 6, Alafors 
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UTFÖRSÄLJNING 
MÄNGDER AV DEMOSPISAR  20-50%

TORSDAG 11/6 KL 14-18  FREDAG 12/6 KL 12-16

Trots att Axel Christierns-
son är ett världsomfattande 
företag känner få till deras 
verksamhet. Men som enda 
tillverkare i Norden och med 
fabriker i såväl Holland som 
Frankrike och USA, har fö-
retaget haft en stadig tillväxt 
de senaste åren. 

– Det är lite roligt att 
nästan ingen känner till oss. 
Samtidigt är det inte så kon-
stigt med tanke på att vi inte 
har något eget varumärke, 
säger Lenny Berglund.

Axel Christiernsson till-
värkar smörjfett - en för-
tjockad olja som används till 
att smörja maskindelar och 
bilar. Smörjfettet säljer de till 
olika oljebolag och andra fö-
retag inom smörjbranschen. 

– Vi säljer ingenting till 
slutförbrukarna, vilket gör 
att vi för de flesta är gan-
ska anonyma, säger Lenny 
Berglund och fortsätter:

– Men inom oljeindustrin 
är vi ett stort namn. Där vet 
alla vilka vi är.

Lenny Berglund har ar-
betat på Axel Christierns-
son i 17 år. Att han kom in 
i företaget berodde på en 
ren tillfällighet, men passa-
de bra vid tidpunkten då han 
bestämt sig för att flytta från 
Göteborg tillbaka till upp-

växtorten Nol. 
– Jag fick först jobb som 

produktionschef. Efter tio 
år blev jag platschef och fick 
ansvaret för den svenska 
verksamheten, säger han. 

Hur är det att arbeta för 
Axel Christiernsson? 

– Det är väldigt utma-
nande, men kul. Det som 
är roligt är att vi växer och 
utvecklas. Under de senaste 
tio åren har vi fördubblat vår 
verksamhet. 

Resan Axel Christiernsson 
gjort när de gått från att vara 
ett litet lokalt företag till en 
världsomfattande verksam-
het med 55 anställda tycker 
Lenny Berglund är häftig. 
Det får honom att vilja fort-

sätta utveckla företaget och 
växa tillsammans med kund-
kretsen.

Hur ska ni lyckas med 
detta?

– Genom att fortsätta i 
samma spår. Våra kunder ser 
oss som en del i deras för-
sörjningskedja och då krävs 
det att vi är duktiga på det 
vi gör. Att vi har en nära och 
bra relation med våra kunder 
är otroligt viktigt.

Var är du om fem år?
– Om fem år är jag kvar 

här. Vi har många utmaning-
ar just nu. För tillfället arbe-
tar jag med en affärsplan för 
åren 2015-2018. Målet är att 
fotsätta växa.  

MATILDA SÄDÅS

FYRA RAKA
Utbildning – Arbetslivserfarenhet 

Vatten – Mjölk

Impulsiv – Eftertänksam

Stan – Landet

Har läst industriell ekonomi på Chal-
mers tekniska högskola. 
Gör: Arbetar som platschef för Axel 
Christiernsson i Nol. 

Platschef
med driv

Intressen: Familjen, att läsa, 
renovera och snickra. För tillfället 
byggs en altan.

Ålder: 58 år.
Bor: Älvängen.
Familj: Fru och två barn.
Utbildning: Civilingenjör. 

FÖRETAGARE I FOKUS LENNY BERGLUND

Lenny Berglund är platschef på Axel Christiernsson i Nol. I 17 år har han varit  
med och utvecklat smörjfettsföretaget som gjort sig ett namn inom oljeindustrin. 
Målsättningen är att fortsätta expandera och med det väntar nya utmaningar. 

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

www.kungalvssolskydd.se

Välkommen till vår NYA utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv

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

LÖRDAGS-

ÖPPET
KL 11-14
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Axel Christiernsson är företaget som alla har sett längs E45, 
men få vet vad som händer innanför väggarna. 
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Colorama Älvängen Göteborgsv 88,  
0303-74 60 85 • www.colorama.se

Det Är utsiDan  
som rÄknas! Vi har  

färgen till 
huset!

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.

SÅLANDA. Ale har fått 
sitt första hundhotell.

Bakom satsningen 
står familjen Kaldemark 
Gustafsson.

– Vi erbjuder lyx i var-
dagen för alla hundar, 
stora som små, säger 
Mikaela Kaldemark.

Det som tidigare var ett bo-
ningshus har nu blivit hund-
hotell. Efter viss renovering 
och godkännande av Läns-
styrelsen kan verksamheten 
ta fart.

– Det är fyra stora rum på 
nedervåningen. Vi har inrett 
rummen i olika färger och 
med blandad interiör. I ett 
rum finns en tv, i ett annat 
står ett piano. Matte eller 
husse får välja det rum som 
de tror sig passa bäst för sin 
hund, förklarar Mikaela Kal-
demark.

Hedens HundHotell er-
bjuder 24-timmarsservice. 
Det finns nämligen två rum 
på övervåningen där perso-
nalen bor.

– Precis som för oss 
människor ska hunden upp-
leva hotellvistelsen som ett 
trevligt avbrott i vardagen. 
Hos oss är kunden, i det här 
fallet hunden, i centrum. Vi 

vill förmedla en hemtrevlig 
atmosfär, säger Mikaela Kal-
demark och tillägger:

– Vi tar hand om var-
je hund enskilt och inte i 
grupp. Vi tar emot maximalt 
åtta hundar åt gången för att 
hinna med alla.

Mikaela är uppväxt med 
hundar omkring sig och har 
idag fyra jyckar. Hon har ti-
digare jobbat som dagmatte 
och på kennel.

– Detta är en dröm som 
går i uppfyllelse, säger Mi-
kaela som genomgått kurser 
i hundsjukvård, etologi- och 

djurskyddslagar samt smitt-
skydd.

– Alla hundar är välkomna 
förutsatt att de är vaccinera-
de och försäkrade.

Utöver en välkomnande 
miljö inomhus kan Hedens 
HundHotell ståta med en 
stor inhägnad trägård, där 
de fyrbenta gästerna kan leka 
eller bara koppla av.

– På vår hemsida görs 
bokningar och där finns 
också en vägbeskrivning till 
hotellet, avslutar Mikaela 
Kaldemark.

JONAS ANDERSSON

Heden HundHotell har öppnat i Ale

Mikaela Kaldemark visar upp ett av de rum som Hedens Hund-
Hotell har att erbjuda.

ÄLVÄNGEN. Uppmärk-
samhetsveckan ”Med 
hjärtat i Ale” som 
genomfördes tidigare i 
vår utgjorde en inspi-
rationskälla för AME 
Dagligt arbete i Ale 
kommun.

Arbetstagarna har 
utmanats genom att 
utföra fysisk aktivitet 
och kryssa i ett tävlings-
formulär.

I förra veckan skedde 
prisutdelning på Vika-
damm.

AME Daglig arbete huserar 
nu på Vikadamm i Älvängen. 
I höst kommer det att ske 
officiell invigning och öppet 
hus.

– Vi trivs väldigt bra i våra 
nya lokaler, förklarar enhets-
chef Anette Olsson.

Arbetstagarna på daglig 
verksamhet har jagat 
kryss på olika sätt. Det är 
respektive huvudarbetsplats 
som ansvarat för de 
aktivitetslappar som togs 
fram för ändamålet.

– Vi har valt att satsa extra 
på friskvård, eftersom det är 
en viktig del av en hälsobe-

främjande arbetsmiljö. To-
talt är det ett 50-tal personer 
som deltagit, säger Anette 
Olsson.

– Aktiviteterna har varie-
rat från person till person 
utifrån varje individs för-
måga. Några klarade att få 
fem kryss inom loppet av en 
vecka, för andra har det tagit 
lite längre tid.

En av många glada prista-
gare i onsdags var Torbjörn 
Hansson, som erhöll diplom 
och en present av Petra 
Corneliusson.

– Jag har promenerat. Jag 
gillar att gå, berättar Tor-
björn som till vardags arbetar 
i receptionen på Vikadamm.

– Vi tycker att uppmärk-
samhetsveckan ”Med hjärtat 
i Ale” var ett bra initiativ 
som verkligen har inspirerat 
både brukare och personal, 
avslutar Anette Olsson.  

JONAS ANDERSSON

Prisutdelning på Vikadamm

Torbjörn Hansson erhåller sitt 
pris av Petra Corneliusson.

LE KOMMUNA

 

LE KOMMUNA
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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.

lansforsakringar.selansforsakringar.se

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

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

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

Pris 2.100.000:- som utgångspris. Visas 11/6. Låcktorp 214.
Henrik Kjellberg 0727-316 360, henrik@axelssonsfast.se

Pris 1.580.000:- som utgångspris. Visas 11/6. Gamla Borydsvägen 11.
Henrik Kjellberg 0727-316 360, henrik@axelssonsfast.se

Generationsboende med 
generösa ytor!
Vi har fått förmånen att förmedla denna 
unika fastighet i Nygård. Villan är i mycket 
välhållet skick och har alla ytor en familj 
kan behöva. Fastigheten byggdes till 
1993 med en stor tvårumslägenhet 
- perfekt för generationsboende alt 
uthyrning. En chans till ett mycket 
attraktivt boende med trivsamt lantligt 
läge! 199+116 kvm.

Välhållen pärla för det 
mindre hushållet!
Välkommen till detta charmerande 
lilla hus! Här bor du med fritt och högt 
läge i lantligt område strax utanför 
centrum. Huset är mycket välhållet men 
erbjuder ändå möjlighet till egen prägel. 
Garagebyggnad med carport. Isolerat 
gästhus. Ett perfekt boende för det lilla 
hushållet. Välkommen på visning!  
81 kvm.

Nygår
d

Lilla
 Edet

Du har varit din arbetsplats 
trogen i hela ditt yrkesliv, 
hur kommer det sig?
– Jag praktiserade hos Bröder-
na Svensson (blev Älvblom-
man 1986) när jag gick i åt-
tonde klass. Jag tyckte det var 
roligt och på den vägen är det. 
Jag började min anställning i 
juni 1967 efter avslutad utbild-
ning i Norrköping.

Det är en lång tid, har du 
aldrig funderat på att göra 
något annat?
– Jo, men jag har inte hittat 
något som skulle vara roligare 
än det här. Jag uppskattar kon-
takten med kunderna. Om jag 
inte jobbat i en blomsterbutik 

hade jag nog varit personlig 
assistent eller arbetat inom 
äldrevården.

Vad är roligast med jobbet?
– Det är att det är så omväxlan-
de, du gör inte samma sak hela 
tiden utan arbetsuppgifterna 
varierar.

Vad har varit den största 
utmaningen?
– Det faktum att du vill att 
varje kund ska bli nöjd. Du vill 
aldrig lämna ifrån dig något 
som du själv inte anser vara 
hundraprocentigt.

Hur har yrket förändrats 
genom åren?

– Datorns intåg innebar en 
stor förändring vad det gäller 
alla blommogram. Förr var det 
telefonen som gällde och vi 
fick sköta alla samtal, på gott 
och ont. Utbudet av blommor 
är något helt annat idag med 
all import. Det kommer bi-
lar med helt fantastiska saker. 
Sortimentet har utvecklats på 
senare år till att även omfatta 
även presentartiklar.

Någon högtid som du kän-
ner extra starkt för?
– Julen tycker jag är väldigt 
rolig.

Hur känns det att sluta?
– Det är vemodigt. Detta har 
varit mitt liv. Jag vill verkligen 
passa på att tacka alla kunder, 
arbetskamrater och chefer för 
dessa fantastiska år. Vad jag 
ska göra nu? Ägna mer tid åt 
mina barnbarn och sedan har 
jag sagt till mig själv att jag ska 
börja spela boule. Jag får väl 
ta reda på om det finns någon 
bouleklubb i Sollebrunn.

JONAS ANDERSSON

Binder sin
sista bukett
Sedan 1967 har hon varit sin arbetsplats trogen – nu väntar pensionärslivet.

På fredag binder Marianne Beijer sin sista bukett blommor.
Handeln i Älvängen blir en profil fattigare.

MARIANNE BEIJER

Ålder: Fyller 65 i augusti.
Bor: I Sollebrunn, men är 
ursprungligen från Alvhem.
Familj: Sambo, ett barn och 
två barnbarn.
Egen favoritblomma: ”Mask-
ros. Skämt å sido så är jag 
väldigt förtjust i vita rosor. 

Tulpaner till våren är också 
fantastiskt”.
Så blir sommaren: ”Vi funde-
rar på att ta husbilen till Lofo-
ten. Sedan har vi sommarstu-
gan i Hjo”.
Aktuell: Går i pension och gör 
sin sista arbetsdag på fredag.

VECKANS PROFIL
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ALAFORS. Elever från 
Ale kommun fick i förra 
veckan testa på att 
fiska. 

Tack vare Sportfiskar-
nas projekt Klassdraget 
och Ledets fiskefören-
ing kunde friluftsdagar 
anordnas för skolungdo-
marna. 

Det var ett riktigt ruskväder 
över Hälltorpssjön i Alafors 
när elever från Madenskolan 
under tisdagsförmiddagen 
fick testa på att fiska där. 
Till sin hjälp hade de Nik-
las Gabrielsson och Joakim 
Nielsen från Ledets fiske-
förening. 

– Det här gör vi för att 
ungdomarna ska få komma 
ut och prova på fiske. Tyvärr 

har vi fått det sämsta vädret, 
säger Niklas Gabrielsson.

Idén om att arrangera en 
friluftsdag, där fiske står i 
fokus kommer från Sportfis-
karna. Deras projekt kallas 
Klassdraget och går ut på att 
ge ungdomar möjlighet att 
testa på fiske under skoltid. 
Tanken är att en lokal fis-
keklubb i samarbete med en 
skola ska se till så att frilufts-
dagen blir av. 

– Vi är här och hjälper till. 
Visar det här med fiske och 
berättar om vad det finns 
för fiskar i sjön, säger Niklas 
Gabrielsson. 

Trots att regnet stod som 

spön i backen var glädjen 
och entusiasmen stor bland 
eleverna. Niklas Gabriels-
son och Joakim Nielsen fick 
inte en lugn stund. Frågor 
och funderingar kom från 
alla håll och kanter. Maskar 
skulle träs på krokar, spön 
hanteras och trassliga linor 
redas ut.

Noah Rasmussen i års-
kurs fem är medlem i Ledets 
fiskeförening sedan ett år 
tillbaka och har därmed lite 
erfarenhet av att fiska sedan 
tidigare. Han tyckte att fri-
luftsdagen var bra, men kall.

– Det roligaste har varit 
att fiska. Jag har lärt mig 

göra en fiskeknut, säger han.
Under förmiddagen fick 

eleverna även möjlighet att 
paddla kanot och till lunch 
bjöds det på hamburgare. 
Så mycket fisk blev det inte. 
Enligt Niklas Gabrielsson 
tyckte även fiskarna att väd-
ret var för kallt denna dag.

Även om många gick hem 
napplösa hoppas Ledets fis-
keförening att eleverna hade 
en bra dag och att ett intres-
se för fiske har väckts.

– Förhoppningen är att vi 
ska få fler medlemmar till fis-
keklubben när vi drar igång 
till hösten igen, säger Niklas 
Gabrielsson. 

I förra veckan fick även 
elever från Nolskolan tes-
ta på att fiska. Totalt deltog 
ungefär 150 elever från Ale 
kommun i Klassdraget. 

MATILDA SÄDÅS

Julia Westberg, Julia Sandberg och Johanna Stéen var blöta men glada när det fick möjligheten 
att testa på fiske. 

Under året som gått har Noah 
Rasmussen tillsammans med 
andra ungdomar från Ledets 
fiskeförening setts en gång i 
veckan för att lära sig mer om 
fiske. 

Niklas Gabrielsson är ansva-
rig för ungdomsverksamheten 
i Ledets fiskeförening.

KLASSDRAGET

Klassdraget är en satsning 
från Sportfiskarna som går 
ut på att ge ungdomar en 
möjlighet att testa på fiske 
och friluftsliv på skoltid. 
Tillsammans med en lokal 
fiskeklubb får skolor hjälp 
att arrangera en friluftsdag 
där fiske och friluftsliv 
står i fokus. Sportfiskarnas 
målsättning är att involvera 
omkring 10 000 elever i 
projektet under 2015.

Med fiske på schemat

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Måndag 1 juni
Drograttfylleri
En polispatrull stannar ett 
fordon på Göteborgsvägen i 
Bohus. Föraren misstänks för 
drograttfylleri, grov olovlig 
körning samt brott mot nar-
kotikastrafflagen. Misstänkta 
är en kvinna, född 1993 och 
hemmahörande i Nol samt 
ytterligare en kvinna, född 
1996 och hemmahörande i 
Lödöse.

Tisdag 2 juni
Skadegörelse
En man född 1987 och 
hemmahörande i Bergsjön 
är misstänkt för två fall av 
skadegörelse samt narkoti-
kabrott efter nattliga inci-
denter i Nödinge.

En 26-årig man från Surte 
gör sig skyldig till drogratt-
fylleri, grov olovlig körning, 
vårdslöshet i trafik samt 
narkotikabrott. Gripandet 
sker på Byvägen i Bohus.

Två fall av bostadsinbrott 
rapporteras från Alafors.

Torsdag 4 juni
Narkotikabrott
En man född 1996 och hem-
mahörande i Älvängen är 
misstänkt för brott mot nar-
kotikastrafflagen gånger tre; 
överlåtelse, innehav samt 
eget bruk.

En 19-årig man från Nol 
grips i Älvängen misstänkt 
för narkotikabrott, eget bruk.

Bostadsinbrott i Surte. 
Diverse gods tillgrips.

Söndag 7 juni
Bilbrand
Räddningstjänsten rycker 
ut med anledning av en bil-
brand i Alafors.

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

ALE. Skolavslutning, 
studentfirande och som-
marlov står för dörren.

Föräldrar uppmanas 
med all tydlighet att 
inte förse sina barn med 
alkohol.

– Ales föräldrar är 
generellt sett duktiga, 
men det kan bli ännu 
bättre, säger kommu-
nens drogförebyggare 
Thomas Berggren.

Ale kommun har valt att 
hänga på de båda nationella 

kampanjerna; ”hejdåalko-
holskador.se” och ”TÄNK 
OM”.

– Alla älskar vi våra barn 
och då måste man också ta 
sitt ansvar som förälder. Det 
gäller även storasyskon och 
kompisar. Att köpa ut alko-
hol till en minderårig kan få 
ödesdigra konsekvenser. Det 
är allt som oftast på fyllan 
som det händer tråkigheter, 
risken är betydligt större att 
ungdomen ifråga sänker sin 
gard och får lättare möjlig-
het att testa andra droger där 
cannabis och spice är vanigt 

förekommande. Där ser vi 
ett tydligt samband med 
alkoholen, säger Thomas 
Berggren.

– I samband med påver-
kanstorget som vi hade i 
Bohushallen förra veckan 
frågade vi hur många ungdo-
mar som hade en kompis el-
ler kompis kompis som hade 
testat droger. I en av grup-
perna var det hälften av elev-
erna som räckte upp handen. 
Det säger lite grann om hur 
vanligt det är i vårt samhäl-
le, säger Ale Fritids fältare 
Daniel Juhlin och Elisabeth 

Persson.
– Vi har alla ett ansvar och 

det största ansvaret ligger på 
föräldrarna. Vi måste våga 
vara vuxna och fråga vad våra 

barn ska göra. Bestäm tid 
och kolla av med telefonsam-
tal under kvällen. Det är en 
myt att alla andra får dricka.

JONAS ANDERSSON

Håll koll på alkoholen!

Drogförebyggare Thomas Berggren och Ale Fritids fältare, Eli-
sabeth Persson och Daniel Juhlin, uppmanar alla vuxna att inte 
köpa ut alkohol till minderåriga.
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KOLLANDA. HalaSkepp 
MC arrangerade förra 
lördagen Spring Summit 
på Skogsvallen.

Det var fjortonde 
gången i ordningen. 

Första gången var 
2002 och de första nio 
åren var evenemanget 
förlagt till Skepplanda 
industriområde. 

Vädrets makter hade bestämt 
sig för att vara emot arrangö-
ren denna dag.  Det duggreg-
nade den första halvtimmen, 
därefter kom det störtskurar.

Trots detta kokade gu-
laschgrytorna, scenen dun-
kade fram rockmusik, och 
efter ett tag började även 
gästerna hitta till Skogsval-
len. De flesta anlände i fyr-
hjuliga, täckta fordon. Totalt 
räknades det in tio motor-
cyklar och 60 gäster.

I Bike Show korades det, 
på grund av för få utmanare, 
enbart People’s Choice vil-
ken vanns av ”Småland” med 
sin fina HD Sidvagn, och det 
populära röstpriset utdelades 
till en av de yngre åskådarna 
– Emilia Stridh.

Det blev, trots väder 
och vind, en väldigt trevlig 
dag. Det köptes lotter och 
drogs i lyckohjul, spelades 
tombola och så vidare.  Det 
var inte många som gick hem 
utan någon vinst.  Även ”On-
kel Bike” (en variant på Lise-
bergs ”Uncle Sam”) lockade 
många att testa sin styrka.  
Som brukligt är auktionera-
des ”Hemliga lådan” ut, och 
en lycklig köpare fick hämta 
ut denna efter avslutad bud-
givning.

Spring Summit 
på Skogsvallen

TEXT 
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Emilia, 9 år, och Rasmus, 6 år, med efternamnet Nevander, med 
sina vinster från lotteriet.

Hobbykocken Zoltan Szanto 
lagade god äkta ungersk gu-
laschsoppa.

Ann Kristoffersson sålde lotter till Eva Åkesson från Göteborg.

Per och Annelie Emilsson från Anderstorp hälsades välkomna av Mike Myrén och Thomas Stridh 
från HalaSkepp MC.

Björn Ljungquist, Göteborg, 
har skrivit fyra påhittade 
historier från en bikeklubb. 
Fjärde boken, ”Living the 
dream”, presenterade han på 
Skogsvallen.

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

Fastighetsbyrån i Lilla Edet 
0520-181 44 

lillaedet@fastighetsbyran.se
fastighetsbyran.se

Accepterat pris 2 950 000 kr Rum 5 rum, varav 4 sovrum Boarea 206 kvm Tomt 824 kvm
Övrigt Lyxrenoverad villa. Måste upplevas! Stora generösa ytor. Gångavstånd till skola och Ryrsjön!
Byggt 1980 Totalrenoverat 2014/15 Visas Mån 15/6 18.15-19.15 Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Göta Bertolsvägen 3

Accepterat pris 2 950 000 kr Rum 5 rum, varav 4 sovrum Boarea 206 kvm Tomt 824 kvm
Övrigt Lyxrenoverad villa. Måste upplevas! Stora generösa ytor. Gångavstånd till skola och Ryrsjön!
Byggt 1980 Totalrenoverat 2014/15 Visas Mån 15/6 18.15-19.15 Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Göta Bertolsvägen 3

Accepterat pris 1 395 000 kr
Rum 4 rum, varav 2-3 sovrum
Boarea 106 kvm Tomt 1 000 kvm
Övrigt! Välskött, renoverad enplansvilla!
Visas Tor 11/6 17.00-18.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Ström
Lyavägen 4

Accepterat pris 1 395 000 kr
Rum 4 rum, varav 2-3 sovrum
Boarea 106 kvm Tomt 1 000 kvm
Övrigt! Välskött, renoverad enplansvilla!
Visas Tor 11/6 17.00-18.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Ström
Lyavägen 4

Accepterat pris 1 995 000 kr
Rum 6 rum, varav 4-5 sovrum
Boarea 91 kvm + 91 kvm Tomt 879 kvm
Övrigt! Totalrenoverad villa med centralt läge!
Ring för tidbokning Visas mån 15/6 17.00-18.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Centralt
Tärnstigen 3

Accepterat pris 1 995 000 kr
Rum 6 rum, varav 4-5 sovrum
Boarea 91 kvm + 91 kvm Tomt 879 kvm
Övrigt! Totalrenoverad villa med centralt läge!
Ring för tidbokning Visas mån 15/6 17.00-18.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Centralt
Tärnstigen 3

Ale–en uppstickare 
i svenskt näringsliv

JUNI

16
2015

Företagslunch med Ola Serneke
I försommarprakt möts vi på Ale 
golfklubb, Alvhem och lyssnar 
på då Mikael Berglund,
kommunalråd med ansvar 

för näringslivsfrågor intervjuar entrepre-
nören Ola Serneke.
Det kommer bli ett inspirerande samtal 
med plats för frågor och dialog med 
lunchgästerna.
Ola är superentreprenören, som älskar att 
göra affärer. Han är en energisk person och 
en ständig
optimist som på tio år lyckats skapa en koncern 
som omsätter närmare 3 miljarder kronor, vilket gör honom
till en av Västsveriges hetaste näringslivsprofiler.

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

Läs mer om företagande i Ale på www.ale.se/foretag
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SKEPPLANDA. Barnens 
dag har blivit ett årligen 
återkommande inslag på 
nationaldagen. Det här året 
utgjorde inget undantag. 
Mycket folk hade sökt sig till 
Skepplanda kyrka där aktivi-
teterna ägde rum. Fiskdamm, 
hoppborg, poängpromenad, 
lotterier samt en spännande 
föreställning med trollkarlen 
Torbjörn Lindblad stod på 
programmet.

Arrangör var Skepplan-
da-Hålanda och Lödöse för-
samling. Alla besökare bjöds 
på fika.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. Det var med 
stor glädje som sistaår-
seleverna på Lärlings-
gymnasiet i fredags 
sprang ut och lämnade 
skolan bakom sig.

Nu väntar nya utma-
ningar för de 25 elever 
som tog studenten.

Emelina Herngren och 
Oscar Björnson ser på 
framtiden med skräck-
blandad förtjusning.   

Efter dagar med kyla och 
regn valde solen att titta 
fram lagom till fredagens 
studentfirande på Lärlings-
gymnasiet i Älvängen. Det 
var en relativt liten skara för-
äldrar, släktingar och vänner 
som samlats på baksidan av 
skolbyggnaden, för att motta 
sina nyblivna studenter med 
ballonger, gosedjur och grat-
tiskramar. Glädjen var stor 
när de 25 studenterna upp-
rymt stormade ut genom en 
av byggnadens garageportar, 
för att för sista gången lämna 
skolans trygga famn bakom 
sig. Nu väntar nya utma-
ningar, något som kan kän-
nas både roligt och otäckt. 

På egna ben
Emelina Hernberg som 
studerat vid handelspro-
grammet har sett fram emot 
studenten, även om ansva-
ret som nu följer känns lite 
skrämmande. 

– När man lämnar gym-

nasiet börjar livet på riktigt. 
Då får du välja själv och det 
är ingen annan som säger 
till dig vad du ska göra. Det 
känns både kul och läskigt, 
säger hon.

Oscar Björnson, som 
studerat vid bygg och an-
läggningsprogrammet, hål-
ler med och fyller i:

– Det är en trygghet att ha 
skolan att gå till. Det känns 
läskigt att stå på egna ben nu. 

Båda är tacksamma för vad 
åren på Lärlingsgymnasiet 
fört med sig. Skolans gemyt-
liga atmosfär och närheten 
till lärarna har gjort att de 
trivts mycket bra. Dessutom 
har upplägget med att varva 
praktik och skola medfört en 
bra balans i undervisningen. 

Praktiken är en stor del i 
utbildningen och tack vare 
den känner Emelina Hern-

berg och Oscar Björnson att 
de nu har ett försprång in på 
arbetsmarknaden.

– Det vi tar med oss här-
ifrån är arbetslivserfarenhet. 
Det är inte alla som kan säga 
att de varit ute på praktik i 
ett helt år under sin skoltid. 
Det medför bra referenser, 
säger Emelina Hernberg.

Oviss framtid
Det är just praktiken som 
öppnat dörrar för Oscar 
Björnson. 

– Sköter man sig på sin 
praktikplats leder det ofta till 
arbete efter skolan, säger han 
och fortsätter:

– Jag har praktiserat hos 
Sandqvist Hus och Interiör 
under skoltiden. På måndag 
(igår) börjar jag arbeta där 
som lärling på heltid.

Samtidigt som Oscar 

Björnson tycker det känns 
kul att börja arbeta på riktigt, 
tror han att det kommer bli 
tufft. Han ser fram emot att 
tjäna egna pengar och mål-
sättningen är att spara ihop 
till en lägenhet.

– Jag och min flickvän pla-
nerar att flytta ihop, men då 
måste båda ha jobb och bil 
först, säger han. 

För Emelina Hernberg 
ser framtiden något mer 
oviss ut. I sommar kommer 
hon arbeta på Liseberg, men 
till hösten vet hon inte sä-
kert vad som händer. Hon 
har sökt in till Ekonomipro-
grammet på Göteborgs uni-
versitet, något hon tänkt på 
sedan högstadietiden. 

– Jag har alltid sagt att jag 
velat bli egenföretagare, sä-
ger hon och fortsätter:

– Kommer jag inte in, vet 

jag inte vad jag gör. 
Emelina och Oscar kon-

staterar att gymnasieåren 
gått fort. Det har varit en 
slitsam tid, men den har 
också fört med sig många 
fina minnen. Att de inte ska 

tillbaka till skolan mer känns 
svårt att greppa.   

– Jag tror inte att det sjun-
kit in ännu, säger Emelina 
Hernberg. 

MATILDA SÄDÅS

Glädjefylld student 
på Lärlingsgymnasiet

Vid Lärlingsgymnasiets utspring var glädjen stor. För Oscar Björnson och Emelina Hernberg väntar nya utmaningar efter studenten.

Vänner och familj fanns på plats för att krama om sina nybliv-
na studenter.

Barnens dag i Skepplanda

Saga Sundblad blåste så-
pbubblor medan mamma 
Theres och lilla Pontus höll sig 
i bakgrunden.

Alexander och Viktoria Johansson fick en lektion i att blåsa bal-
longer av trollkarlen Torbjörn Lindblad.

Amanda och Oliver Karlsson från Älvängen lekte med Hanna 
Danielssons kaniner.
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Nyfiken på golf?  
Nu kan du prova på gratis 
på Ale Golfklubb.
Torsdagar kl 18.00 t o m 2 juli samt 6/8 t o m 27/8  
träffas vi på vår Driving Range.
Vi går igenom grunderna i svingen och puttning. 

Klubbor finns att låna och  
rangebolllarna är fria.  

Varför inte spela en runda  
på vår fina korthålsbana?

Ung som gammal,  
alla är varmt välkommna.

Tack vare ett investeringsbidrag från Ale kommun kunde Ahlafors IF i lördags inviga en ny bad-
brygga på badplatsen i Hältorpsjön. Pengarna har också räckt till en flotte som är placerad lite 
längre ut i sjön. Glädjen var enorm och badgästerna många. Nu är det laddat för en blöt sommar...

Fler bilder på alekuriren.se
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Badbrygga invigd



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 24 2015 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se

FÄRSK LAXFILÉ

89/KG
:-

ALLA DAGAR
06.00–23.00

DELIKATESSEN

ALLA LIMPOR

PLANTERINGSJORD

99:-
5 FÖR

GRILLKOL/BRIKETTER

99:-
3 FÖR

SOMMARTÅRTA
6-BITAR

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

BLANDFÄRS

3990
/KG

89:-
/ST

ROSTBIFF

1490
/HG

FÄRSK FLÄSKKARRÉ

4990
/KG

HUSARSKINKA

1290
/HG

VÅR EGNA
 POTATISSALLAD

7 90
/HG

15 
:-
/ST

LÖSVIKTSGODIS

3990
/KG

Medlemspris

 max 3kg/hushåll

SILL

20:-
3 FÖR

max 2 köp/hushåll

EDAMEROST

3990
/KG

GALIAMELON

990
/KG

GODMORGONJUCIE

10 
:-
/ST

Medlemspris

Gäller ej ekologisk

max 2kg/hushåll

SMÖR

2490
/ST



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

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

7.200:-

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

www.ch-eltjanst.nu

Installation & Service
El - Tele - Data

Christer
Lasse
Kristian
Henrik

0709-699 075
0709-699 079
0709-699 060
0709-699 061

ROT-jobb  •  eio-eltest

0303-96 000

ALE TAXI
Ring!

för person- och
budtransporter

Ett auktoriserat taxibolag

Dam & Herr

Tel. 0303-97 220
Tidsbeställning & Drop In

Vardagar kl 10-19
Lördag kl 10-15

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

Husbilar
Husvagnar

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

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

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

- en personlig klinik med stora resurser

Hästavdelningen
0303-33 59 60

Smådjursavdelningen
0303-33 59 70

www.aledjurklinik.se
Norra kilandavägen 22, 449 34 NÖDINGE

Fax: 0303-22 96 29

Det är vi bra på.

Borgvalls
Elmontage

Mobil
0701-09 02 09

Kontorstelefon / fax
031-709 02 09

Nunnegårdsgatan 28, 442 41 Kungälv

ALVHEM • 0303-33 64 80
www.bengtshusvagnar.se

www.laget.se/nskfotboll

Provning efter överensk. Välkommen!
Ring 0520-66 13 40

Fornäng 2D, 460 10 Lödöse.

Butiken är öppen
måndag, tisdag, torsdag & 
fredag kl 12-18

Nya öppettider!

Ny adress!

Godis • Spel
 Tidningar • Tobak

G di S l

Nödinge 
godislager
(fd.Pressbyrån Nol)

Alevägen 43, Nol • 0303-74 27 12

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

Nu lyfter 
vi Ale!

www.ale.nu

PK SECOND HAND
Älvvägen 13, Älvängen

Södra infarten mot Jysk, 
granne med Z-tryck

0707-34 05 52

ÖPPET 

TIS-FRE 11-18
LÖR-SÖN 10-14

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

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

PIZZA • KEBAB • SALLADER 
FALAFEL • PASTA • GRILL

Öppettider: mån-fre 11-21, lör-sön 12-21
Ale Torg 10, Nödinge. 0303-96 267

• Byggvaror 
• Uterum 
• Golv 
• Fönster/dörrar

RING 0303-
500 30
Hedsvägen 2, Kode

ALLT I BYGGNADSMATERIAL 
OCH TRÄVAROR

0520-49 80 02

Välkomna till

Lilla Edets 
Fisk & 
Skaldjur

INTENSIVKURS

6.800:-

Nagelvård  &  Hudvård
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Bohus centrum • Tel: 031 – 98 22 98
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Midsommar 
på Vimmervi

Program midsommarafton
c:a 12.30  samling vid badplatsen. 

Utdelning av svenska flaggor 
till barnen

c:a 12.45  avmarsch till idrottsplatsen till
Lennart Hellbergs dragspelsmusik

c:a 13.00  dans kring midsommarstången
c:a 13.30  lekar o dylikt. Dragspelsmusik för 

de som inte vill leka.
c:a 14.30  dans kring midsommarstången
c:a 15.00  avslutning – godispåsar till barnen

Midsommar 
på Vimmervi
Program midsommarafton

c:a 12:30 Samling vid badplatsen
 -  utdelning av svenska flaggor till

barnen så långt lagret räcker

 -  avmarsch till idrottsplatsen till 
dragspelsmusik

c:a 13:00 Dans kring midsommarstången
  - cafeteria, grill, lotterier, fiskdamm

lekar mm

c:a 15:00 Avslutning
  - godispåsar till barnen så långt lagret 

räcker

Välkomna
Nödinge SK Fotboll
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n För tredje året i rad har 
lettiska basketungdomar 
övernattat i Dammekärr. Att 
man har hittat till Damme-
kärr är ingen slump. Den 
som hjälper letterna att 
leta lämpligt boende heter 
Sandra Roks och bor själv i 
Nödinge, är aktiv i den lett-
iska föreningen i Göteborg 
och har haft kontakt med 
idrottslärarkollegan och bas-
kettränaren Andris Eglitis 
från Kekava i Lettland sedan 
1991.

På onsdagskvällen rullade 
bussen med 30 förvän-
tansfulla basketkillar samt 
deras ledare och tränare 
in på parkeringen vid OK 
Alehofs anläggning. Ett kärt 
återseende för några av dem 
och början på ett spännande 
äventyr för dem alla.

Under hela Kristi him-
melsfärdshelgen deltog de 
tre lagen i Basketfestivalen i 
Göteborg tillsammans med 
över 400 lag från Norden, 
övriga Europa samt Indien. 
Man hann även med lite 
sightseeing i Göteborg och 
det efterlängtade Lisebergs-
besöket på söndagen efter 

att turneringen var avslutad.
I Lettland finns en stolt 

baskettradition och ett stort 
kunnande på området. Det 
personifieras av Andris 
Eglitis, ledare för den 
lettiska truppen. Tack vare 
hans engagemang var det nu 
21:a gången som basketung-
domar från Lettland deltog 
med framgång i Basketfes-
tivalen. Alla tre lagen gick 
till slutspel och pojkar 11 år 

knep silvermedaljerna i sin 
åldersgrupp.

– Vi hoppas komma igen 
nästa år. Jag måste ju ta med 
mitt barnbarn så att han 
få möjlighet att vara med i 
turneringen precis som min 
dotter var en gång i tiden, 
säger Andris och avslutar 
med att skicka en hälsning 
till Bengt Börjesson och 
övriga vänliga och hjälpsam-
ma personer i Alehof.

De lettiska basketungdomarna och dess ledare samlade vid OK 
Alehofs klubbstuga i Dammekärr.

Lettiska basketungdomar på besök i Ale

Premiärerbjudandet med fri uppgradering från Active till ActivePlus gäller vid köp av nya Avensis tom 30 juni 2015. Kan ej kombineras med avtal och övriga 
rabatter. *Finansiering via Toyota Financial Services:  exempel på månadskostnad med Toyota Flex Billån, 35 månader, förlanseringsränta 2,95 % (ord. rörlig 
ränta 4,45 % maj-15), 30 % kontant/inbyte, 45 % slutbetalning/garanterat återköpsvärde och total körsträcka om max 4.500 mil. Det garanterade åter köps-
värdet är baserat på ord. pris. Effektiv ränta 3,5 %. Förlanseringsränta 2,95 % gäller kreditansökningar med Toyota Flex Billån tom 30 juni 2015. Uppläggnings-
avgift och aviavgift tillkommer. Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp vid blandad körning: 4,2–6,7 l/100 km och 108–155 g/km. Bilen på bilden kan vara 
extrautrustad. Med reservation för eventuella prisändringar, avvikelser och tryckfel.

I ACTIVE PLUS INGÅR BLAND ANNAT: Toyota Safety Sense • 17-tums lättmetallfälgar • LED-lampor • Dimljus fram med 
kurvljusfunktion • Mörktonade rutor • Smart Start & Smart Entry • Toyota Touch 2 multimediasystem med 8 tum pekskärm 
• Backkamera • Klädsel i tyg/Alcantara

Nya Avensis är utrustad med Toyota Safety Sense som 
standard, ett säkerhetssystem som aktivt upptäcker 
faror och minskar risken för olyckor. Förutom den höga 
säkerhetsnivån får du just nu extra utrustning till ett 
värde upp till 26.000 kronor i form av en fri uppgradering 
från Active till ActivePlus. 

Välkommen och upptäck mer av nya Avensis hos oss!

FRI 

UPPGRADERING

 till ActivePlus och

 KAMPANJRÄNTA*

2,95 %

NYA AVENSIS 
TOURING SPORTS
ACTIVE PLUS
FRÅN

1.830 kr /mån*
Med Toyota Flex Billån
FRÅN: 250.900 KR 
ORD. PRIS: 276.900 KR

LÖRDAG & SÖNDAG KL 11-15

ÖPPETHELG
I KUNGÄLV
PREMIÄR FÖR NYA AVENSIS

                          Tävling – Gissa vikten på väskan!

                                     Vi bjuder på kaff e med dopp. 

Bultgatan 42, Rollsbo industriområde
Tel 0303-24 57 70  www.toyotakungalv.se
Mån - Fre 9-18, Lör 11-14 
Verkstad Mån - Fre 7-17

SKEPPLANDA. I helgen avgjordes 
Skepplanda Cup. 

120 lag kom till spel. 
En turnering som slog alla rekord.

Blåst och en del regn på lördagsförmidda-
gen förmådde inte att sätta ner humöret hos 
spelare och publik på Forsvallen. Söndagen 
bjöd på blåst, men lyckligtvis inget regn.

– Det var idel beröm för en välarrangerad 
cup. Matcherna gick av stapeln enligt utsatt 
tid. När allt klaffar blir alla nöjda, förklarar 
Sven Rydén i Skepplanda BTK:s styrelse. 

Statistiken för att belysa vidden av Skep-
planda Cup: Det spelades 273 matcher under 
två dagar. Spel på nio olika planer (5-, 7- och 
9-manna). Cirka 1 300 spelare var i elden och 
det gjordes 986 mål. 

– Skepplanda samhälle invaderades av 
nästan 1 000 bilar som fick parkeras på 
Forsvallens parkering och dess omgivning, 
även vid bygdegården och Garnvindeskolan.  
Besöksantalet med spelare uppgick till cirka 
3 500 personer. Alla jag pratade med skulle 

komma tillbaka nästa år, säger Sven Rydén.
Skepplanda BTK gjorde en strålande af-

fär. Kaffe, smörgåsar, hamburgare, godis och 
dricka gick åt som smör i solsken.

– SBTK:s föräldraförening och dess ideel-
la krafter, samt den lokala bouleklubben, har 
gjort ett hästjobb. Vaktmästarna, Roy An-
dersson och Jerry Holgersson, fick klip-
pa och krita planerna kvällstid på grund av 
vätan. All heder åt dem, säger Sven Rydén.

Nästa stora evenemang blir korpcupen 
lördagen den 27 juni. Senare i höst, lörda-
gen den 19 september, blir det premiär för en 
bouleturnering på Forsvallen.

JONAS ANDERSSON

Skepplanda Cup slog alla rekord
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Älvängens F12 tog sig till final i Skepplanda 
Cup där det blev stryk mot Näsets SK. Här ses 
ÄIK:s lagkapten Chaninat Rödin uppvaktas av 
motståndarna.

Skepplanda Cup lockade 120 lag. Inget alelag segrade, men Älvängens IK F12 tog sig till final. Här 
ger tränaren Svante Larson direktiv inför finalen mot Näsets SK.

SEGRANDE LAG

F10: Kode IF.
P10: IK Kongahälla.
F11: Åsa IF.

P11: Frillesås FF.
F12: Näsets SK.
P12: Assyriska BK. 

KARIN
BROOKLYN

LIMITED EDITION 2015 
GOES NEW YORK

Göteborgsv 58, Älvängen • mån-fre 9.30-18.00 lör 9.30-14.00 • Tel 0303-74 68 73

Se fler erbjudanden på www.alvangenscykel.se

EXTRA  
SÖNDAGSÖPPET  

KL 11-14

ÄLVÄNGENS CYKEL

Rek pris 5895:-

Vårt pris

5499:-
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GÖTEBORG. Nol repade 
mod efter hemmaförlus-
ten senast mot Gårda.

Laget knep en pinne 
borta mot svårspelade 
United Africa.

Kapten Jonny Sten-
ström stänkte in samtli-
ga tre mål för Nol.

Torsdagens bortamatch mot 
United Africa blev precis så 
fysisk och svår som Nolträ-
naren Peter Karlsson miss-
tänkt. Därför var poängen 
som Jonny Stenström rädda-
de med kvarten kvar att spela 
en stor framgång.

– Vi ska vara väldigt nöjda 
med utfallet. Den här match-
en kunde vi lika gärna ha för-
lorat, dels för att motståndet 
var bra dels för att vi gjorde 
en tämligen blek insats. Vi 

stod inte att känna igen och 
tyvärr brukar det bli så här 
när vi möter lite mer fysiskt 
motstånd. Det sitter nog i 
huvudet på killarna, säger 
Peter Karlsson.

Målmässigt lyckades ändå 
Nol hålla jämna steg med 
United Africa och i mitten 
på andra halvlek var gäster-
na i ledningen, men hem-
malaget både kvitterade och 
återtog kommandot under 
loppet av några minuter.

– Det gick undan och just 
då såg det mörkt ut, men vi 
lyckades få in en kvittering i 
75:e minuten och i slutminu-
ten träffade Jonny stolpens 
insida. Det är inget att grä-
ma sig över. Tre poäng hade 
varit för mycket och långt 
ifrån rättvist, erkänner Peter 
Karlsson.

Nol behöver få tillbaka sin 
ordinarie backlinje. I tors-
dags var det Raied Juma 
som saknandes på grund av 
tre gula kort. Däremot var 
Anders Isaksson åter herre 
i luftrummet. Frånvarolistan 
måste kortas ner om Nol ska 
hänga på i toppen. Närmast 
väntar Utbynäs borta på ons-
dag.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

ALAFORS. Det blåste 
halv storm på Sjövallen 
och för en gångs skull 
medvind för hemmala-
get.

Ahlafors IF tog årets 
första seger i den åtton-
de spelomgången.

– Befriande, konsta-
terade tränaren Michel 
Berndtsson-Gonzales.

Inledningen på årets se-
riespel har varit rena mar-
drömmen för Ahlafors IF. 
Med tre oavgjorda match-
er i bagaget parkerade det 
gulsvarta manskapet på jum-
boplatsen inför söndagens 
viktiga bottenmöte med 
Melleruds IF. Ett nytt po-
ängtapp hade varit ödesdi-
gert för hemmalaget. Michel 
Berndtsson-Gonzales man-
nar visade dock inga som 
helst tecken på att vara tagna 
av stundens allvar utan istäl-
let fast beslutsamma om att 

ge sig själva och publiken en 
värdig avslutning på veckan.

I kraftig medvind tog 
hemmalaget ett bastant 
grepp om händelserna direkt 
från start. Två halvchanser 
noterades innan Sebasti-
an Hollstein placerade in 
ledningsmålet i den åttonde 
minuten, fint assisterad av 
Peter Antonsson.

Det var bud på 2-0 ett par 
gånger om. Jonathan Lind-
ström inledde piggt på vän-
sterkanten, tog sig in i banan 
och hade ett fräsande skott i 
överliggaren som mycket väl 
kunde givit utdelning. Ty-
värr tvingades ”Jonte” lämna 
planen skadad efter 25 minu-
ters spel och ersattes av unge 
Emil Jovacevic.

– Det högg till i ljumsken. 
Återstår att se hur allvarlig 
Lindströms skada är, förkla-
rade AIF-tränaren.

Med vinden i ryggen 
skulle Mellerud inleda sin 
kvitteringsjakt i den andra 
halvleken. Scenariot blev 
emellertid inte vad gästerna 
hade hoppats på. Dalslän-
ningarna var märkbart bleka 

och förmådde aldrig störa 
ett för dagen aggressivt, 
löpvilligt och beslutsamt 
hemmalag. Inte ens den 
gamle forne skyttekungen 
Markus Svensson, 42, var 
att känna igen. Vare sig han 

eller någon annan blåvit spe-
lare kunde hota AIF:s för-
svarslinje.

– Det var stabilt, sum-
merade Michel Berndts-
son-Gonzalez och drog en 
lättnadens suck.

FOTBOLL I ALE

Tor 11 juni kl 19.00
Älvevi
Älvängen – Backatorp

Lör 13 juni kl 13.00
Surte IP
Surte – Angered KIF

Lör 13 juni kl 13.00
Sjövallen
AIF/ÄIK dam – Guldheden

Lör 13 juni kl 15.00
Forsvallen
Skepplanda – Ulricehamn

Sön 14 juni kl 17.00
Vimmervi
Nödinge – Neutrala

Tis 16 juni kl 19.00
Elon Arena
Nol – Komarken

Ons 17 juni kl 19.00
Sjövallen
Ahlafors – Virgo

– Mot Mellerud 
kom första segern

Vind i seglen för Ahlafors IF

Glada målskyttar. Michael Hintze, Sebastian Hollstein och Moha Abdulrazek låg bakom Ahlafors IF:s första trepoängare via 4-0 mot Mellerud i söndags.

Ständigt på språng. Moha 
Razek fick lön för mödan och 
noterades för två fullträffar i 
matchens slutskede.

Sebastian Hollstein inledde 
målskyttet på Sjövallen.

Stenström stänkte in tre
– Nol med i toppen på femman

Div 5 A Göteborg
United Africa – Nol 3-3 (1-1)

FOTBOLL

Div 3 Nv Götaland
Ahlafors IF – Melleruds IF 4-0 (1-0)

FOTBOLL

Varmt välkomna!

För mer info:
www.ajrk.se eller
besök oss på facebook

Aktiviteter pA 
Ale-Jennylunds 

Ridklubb 
14/6 Familjedag
Kl 10.00 Sommarskuttet. 
Kl 12.00 ponnyridning, 
poängpromenad.
Kl 13.30 Uppvisning.
Caféet öppet.
 
Dagläger i juni 
och augusti
Platser kvar bl.a på dag-
läger för nybörjare på ponny.
Tid: 12.30-15.00, 1 ridpass + 
teori. 300 kr/dag.
Datum: 12/8, 13/8 och 14/8.

BACKA. Fortsatt serie-
ledning för Älvängens 
IK.

Flytet håller i sig och 
mot Vardar/Makedonija 
kom avgörandet i sista 
minuten.

Återigen var det Nik-
las Ahlbom som frälste 
ÄIK.

Ett bra lag har marginalerna 
med sig. ÄIK befinner sig 
i ett härligt flyt just nu, så 
även lagets spjutspets Nik-
las Ahlbom. I seriefinalen 
hemma mot Finlandia-Pallo 
i förra omgången svarade 
Ahlbom för alla tre fullträf-
far och i torsdagens tillställ-
ning på Backavallen blev han 

matchhjälte med sitt 3-2-mål 
i den sista spelminuten.

– Oerhört skönt. Vi vinner 
fullt rättvist, problemet var 

att vi inte lyckades förvalta 
våra målchanser, summerar 
ÄIK-tränaren Peter ”Erra” 
Eriksson som för övrigt fick 

se det 15-åriga målvaktslöf-
tet Isac Svennblad göra en 
felfri debut mellan stolparna.

ÄIK hamnade i tidigt un-
derläge, men Samuel Ing-
varsson kvitterade med åtta 
minuter kvar av den första 
halvleken. Rasmus Eriks-
son gjorde 1-2 i den 52:a 
minuten innan Pjer Utkovic 
lyckades utjämna till 2-2 i 
matchminut 74. Det som såg 
ut att bli en oavgjord drabb-
ning blev istället en ny tri-
umf för ”Erras” mannar.

På torsdag väntar ny 
match för ÄIK då nästjum-
bon Backatorp IF gästar Äl-
vevi.

– En match vi bör vinna, 
men det ska spelas om det, 
avslutar Eriksson.

JONAS ANDERSSON

Ahlbom frälste ÄIK

Niklas Ahlbom frälste ÄIK med sitt 3-2-mål borta mot Vardar/
Makedonija.
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Div 6 D Göteborg
Vardar/Makedonija - Älvängens IK 2-3

FOTBOLL

Rutinerade Jonny Stenström svarade för ett hattrick när Nol IK 
spelade 3-3 borta mot United Africa.
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När Michel Hintze bröt 
igenom och ensam med 
målvakten satte 2-0 i den 
59:e minuten var saken klar. 
Gästerna fortsatte att bjuda 
på ytor bakom sin backlinje 
och efter ett antal offside-

avvinkningar hittade Moah 
Razek rätt – två gånger om 
dessutom. 

– Skönt att det lossnade 
för Moah, han har väntat på 
det här. Förhoppningsvis ger 
den här segern oss energi in-

för de avslutande vårmatch-
erna, säger Michel Berndts-
son-Gonzales.

Närmast väntar IFK Fjär-
ås borta på lördag.

JONAS ANDERSSON

FOTBOLL
Division 1 norra Götaland damer
IK Rössö – Skepplanda 7-0 (5-0)
Matchens kurrar: Sandra Alvenby 3, 
Nikolina Kalin 2, Lisa Qvarfordt 1.

Skövde KIK 8   11 21
Holmalunds IF 8   18 19  
IFK Skoghall 8   9 16
IK Gauthiod 8   6 15
IK Rössö Uddevalla 8   11 13
Mossens BK 8   2 12
Rävåsens IK 8   0 12
Stenungsunds IF 8  -1 11
Skepplanda 8  -9 9
Mariestads BoIS 8  -12 6
Sils IF 8  -16 4
Töreboda IK 8  -19 2

Division 2 Västergötland S, dam
Sjömarkens IF – Lödöse/Nygård 3-1 
(1-1)
Mål LNIK: Matilda Johansson.

Division 3 Göteborg damer
Hällesåker – AIF/ÄIK 0-5
Mål AIF/ÄIK: Tove Saaranen 3, Lina 
Karlsson, Tesa Enyck. Matchens kurrar: 
Tove Saaranen 3, Ann-Sofie Johannesson 
2, Moa Johansson 1.

Division 3 Nv Götaland
Ahlafors IF – Melleruds IF 4-0 (1-0)
Mål: Moha Abdulrazek 2, Sebastian 
Hollstein, Michael Hintze.
Matchens kurrar: Tobias Bratt 3, Moha 
Razek 2, Andreas Skånberg 1. 

Skoftebyns IF 8  9 17
Kungsbacka IF 8  7 16  
IK Virgo 8  3 16
Vänersborgs IF 8  5 13
Västra Frölunda IF 8  2 13
Älvsborg FF 8  4 12
IFK Fjärås 8  0 10
IFK Åmål 8 -4 9
Dalen/Krokslätt 8 -7 9
Melleruds IF 8 -6 7
Ahlafors IF 8 -2 6
Vallens IF 8 -11 5

Division 4  Västerötaland södra
Fristads GoIF – Skepplanda 3-0 (1-0)
Matchens kurrar: Oscar Frii 3, Tobias 
Ottosson 2, Niklas Antonsson 1.

Gerdskens BK 9 16 27
Fristads GoIF 9 13 22  
Alingsås IF FF 9  4 19
Ulricehamns IFK 9  17 18
Byttorp 9  10 15
Kinna IF 9  4 14
Skene IF 9  -5 11
Dardania IF 9 -13 8
IFK Örby 9 -6 7
Skepplanda BTK 9 -7 6
Gällstads FK 9 -14 4
Annelunds IF 9 -19 3

Division 5 A Göteborg
United Africa – Nol 3-3 (1-1)
Mål NIK: Jonny Stenström 3. Matchens 
kurrar: Jonny Stenström 3, Anders 
Isaksson 2, Jesper Garvetti 1.

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

Division 6 Trollhättan
Trollhättans FF – Lödöse/Nygård 1-3 
(1-1)
Mål LNIK: Felix Johansson, Jonathan 
Svensson, Tobias Johansson.

Division 6D Göteborg
Vardar/Makedonija – Älvängens IK 
2-3 (1-1)
Mål ÄIK: Samuel Ingvarsson, Rasmus 
Eriksson, Niklas Ahlbom.
Matchens kurrar: Isac Svennblad 3, 
Samuel Ingvarsson 2, Rasmus Eriksson 1.

Backatorp – Nödinge SK 6-4 (3-0)
Mål NSK: Alen Grozdanic 2, Ibush Rama 
2. Matchens kurrar: Ingen uppgift.
Kommentar: Nödinge har inget flyt i årets 
seriespel. Trots att laget svarade för en 
heroisk insats och kvitterade Backatorps 
3-0-ledning blev det till sist ännu en 
förlust.

Älvängens IK 9  43 22
Neutrala IF 9  20 20  
Finlandia-Pallo 8  18 20
Hälsö BK 8  19 16
Bosna IF 9   -2 15
Backa BK 9    5 14
IF Vardar/Makedonija 9    1 11
Hermansby IF 9   -5 10
Nödinge SK 9 -16 7
Fotö GOFI 9 -29 7
Backatorp IF 9 -12 5
Lundby IF 9 -42 3
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SKEPPLANDA. Trots 
ordinarie manskap 
blev det storförlust för 
Skepplandas damer.

IK Rössö var helt en-
kelt för bra.

– Det finns inget att 
skylla på, vi var inte till-
räckligt bra idag, säger 
tränare Stig Persson.

Skepplandas förlusttrend 
växer i damettan. Mot IK 
Rössö på söndagseftermid-
dagen läckte det på nytt di-
rekt i matchinledningen. Re-
dan efter sju minuter visade 
tavlan 2-0.

– Det håller naturligt-
vis inte. Det är tillräckligt 
svårt som det är att ta poäng 
och ska vi dessutom ge dem 
handikapp då blir uppgiften 
omöjlig. Samtidigt ska vi 
lyfta på hatten och ge Rössö 
beröm. De gjorde en mycket 
stark insats och när vi inte 
kom upp i normal standard 
blev vi ett lätt byte, säger 

Stig Persson.
Han tog själv på sig en del 

av ansvaret.
– Med sju mål i baken kan 

ingen få godkänt, inte minst 
jag måste fundera på vad jag 
kunde gjort annorlunda. Min 
uppgift är att inspirera och få 
tjejerna att tända till, men 
det kan jag inte påstå att jag 
lyckades med idag. Sedan är 
det alltid jättesvårt att kom-
ma in i en match som näsan 
är körd direkt.

Förlusten mot IK Rössö 
går att leva med. Det är inte 
ett av lagen som Skepplanda 
ska ha bakom sig när serien 
är slut. Desto viktigare blir 
det att jaga formen inför 
nästa hemmamatch mot Ste-
nungsunds IF. Först väntar 
dock serieledande Skövde på 
bortaplan.

Glädjande nog för SBTK 
var mittbacken Sandra Al-
venby tillbaka i startelvan. 
Hon kvitterade ut bästa be-
tyg i gulsvart. Det bådar gott 
för framtida utmaningar.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Vind i seglen för Ahlafors IF

Glada målskyttar. Michael Hintze, Sebastian Hollstein och Moha Abdulrazek låg bakom Ahlafors IF:s första trepoängare via 4-0 mot Mellerud i söndags.

SBTK-dam 
räckte inte till

Div 1 norra Götaland damer
IK Rössö – Skepplanda 7-0 (5-0)

FOTBOLL
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ÄIK F06 på Gamla Ullevi
Älvängens IK F06 agerade maskot i samband med det allsvens-
ka toppmötet mellan IFK Göteborg och IF Elfsborg i torsdags 
kväll på Gamla Ullevi. Syskon till spelare i laget fick bära flag-
gorna och vara bollkallar. Ett minnesvärt ögonblick!

Bra spel klen tröst 
FRISTAD. Fem matcher 
utan seger.

Varken tabellen eller 
matchraden bjuder 
Skepplandas herrar 
någon större njutning.

Mot Fristads GoIF 
blev det en ny förlust 
och att SBTK trots allt 
bjöd motstånd är en 
klen tröst.

Skepplandas återkomst i di-
vision fyra började bra med 
en överraskande poäng bor-
ta mot Kinna. Därefter har 
det bortsett från Byttorp 
hemma varit gott om svi-
dande poängförluster. Sena 

kvitteringar och segermål 
för motståndarna har bli-
vit vardagsmat. Det gör att 
SBTK har sjunkit allt läng-
re ner i tabellen.

Mot formstarka Fristads 
GoIF var förväntningarna 
på poäng lågt ställda.

– Vi visste att de var rik-
tigt bra, men killarna gör en 
bra insats. Det är Fristads 
prestation och kvalitet som 
gör att vi blir poänglösa, sä-
ger SBTK-tränaren Jonas 
Andersson.

Skepplanda kunde ändå 
glädja sig åt att Jonathan 
Westlund var tillbaka på 
mittfältet och dessutom 
fanns en joker ombytt till 
start. Daniel Bladh, 39, 
född Olsson, startade på 
topp.

– Daniel är sugen på att 
hjälpa till och har varit med 
i B-laget. Han är inte lika 
snabb som tidigare, men 
det är absolut lika svårt som 
det alltid har varit att ta bol-
len ifrån honom. Ett bättre 
bollplank går inte att ha i 
anfallet, berömmer Jonas 
Andersson.

Daniel Bladh fick sin ova-
na trogen gå mållös. Skepp-
landa lyckades aldrig skapa 
några hetare målchanser.

Fristads GoIF tog led-
ningen i första halvlek och 
drygade sedan ut efter paus.

På lördag väntar Ulrice-
hamns IFK på hemmaplan. 
Dags att bjuda på en över-
raskning.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Div 4 Västergötland södra
Fristads GoIF – Skepplanda 3-0 (1-0)

FOTBOLL

Jonathan Westlund är tillbaka på Skepplandas mittfält efter 
skadebekymmer. Det betyder mycket för SBTK. 
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ALVHEM. Swedbank 
stöttar gärna det lokala 
föreningslivet med vill-
koret att det kommer 
ungdomarna till gagn.

I år görs en satsning 
ihop med Ale GK.

Alla ungdomar er-
bjuds gratis golfspel på 
korthålsbanan i Alvhem.

I golfsammanhang är du 
junior upp till 21 år. Dessa 
ungdomar ges nu möjlighet 
att utan kostnad beträda Ale 
GK:s korthålsbana. I avtalet 
mellan Swedbank och Ale 
GK ingår också två set med 
klubbor, som ungdomarna 
kan låna vid behov. Klubbor-
na förvaras i Ale GK:s kansli.

– Precis som all annan 
lokal sponsring är det fokus 
på ungdomarna, det följer 
Swedbanks profil. Sedan ti-
digare är vi bland annat ini-
tiativtagare i projektet Unga 
jobb, där vi tillsammans med 
det lokala näringslivet hjäl-
per arbetslösa ungdomar 
till en praktikplats, berättar 
Tobias Hellberg, chef för 
Swedbank Göta älvdalen.

Korthålsbanan har nio hål 
där längden varierar från 65 
meter till 150 meter. Många 
golfare har börjat sin karriär 
just på en korthålsbana.

– Det är utmärkt för ny-
börjare. Jag vill också under-

stryka att vår korthålsbana är 
i väldigt gott skick för tillfäl-
let. Greenerna är kanonfina, 
säger Ale GK:s Henning 
Lundström.

– Korthålsbanan är rela-
tivt flitigt använd och nu har 
vi dessutom försett området 
med en grillplats. Förhopp-
ningsvis kan den här sats-
ningen som vi gör ihop med 
Swedbank locka ännu fler till 
Kungsgården. 

Ale GK har av tradition 
alltid varit duktiga på att 
få fram juniorer av rang. 
För närvarande går tre av 
dem; Filip Forslund, Simon 
Knutsson och Jonathan 
Ahrnberg, på Katrinelunds 
golfgymnasium.

– Vad det gäller knatte-
verksamheten (6-10 år) så 
håller vi till på korthålsbanan 
måndagar och torsdagar, 
säger Henning Lundström.

Tobias Hellberg har själv 
grönt kort, men så värst 
mycket golfspel har det inte 
blivit i år.

– Jag har gått en niohåls-
runda här på Ale GK. Jag 
ska planera in lite mer golf 
på semestern och förhopp-
ningsvis kan jag få hjälp av 
Henning med att hitta den 
rätta svingen. Proffskarri-
ären ligger en bit bort om 
man säger så, avslutar Tobias 
Hellberg.

JONAS ANDERSSON

Henning Lundström, Ale GK, och Tobias Hellberg, chef för 
Swebank Göta älvdalen, har träffat en uppgörelse.

Ungdomar erbjuds gratis golfspel

Herr div 4 Västergötland S
LÖRDAG 13 JUNI KL 15.00

SBTK vs
ULRICEHAMNS IFK

FOTBOLL
PÅ FORSVALLEN
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NOL. I fredags avverka-
des den 29:e upplagan av 
Nolvarvet. Solen sken över 
de 122 startande eleverna. 
Banan mäter 3 860 meter 
och först i mål var Oliver 

Henrysson. Det var fjärde 
året i rad som Oliver place-
rade sig överst på prispallen. 
Sluttiden den här gången 
blev 15.23. Banrekordet har 
emellertid Bojan Ilic med 

15.07 som han satte 2009.
Av tjejerna var Filippa 

Synnerhag snabbast av alla 
och kom i mål på 18.37.

Det var gott om publik, 
såväl på skolgården men 

även runt hela banan. Årets 
hejaklack slog alla rekord en-
ligt arrangören.

JONAS ANDERSSON

Segrade i Nolvarvet 2015 gjorde Filippa Synnerhag och Oliver 
Henrysson. Oliver tog sin fjärde inteckning.
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– Oliver och Filippa segrade
Solsken när Nolvarvet avgjordes

Starten har gått och 122 elever sprintar iväg.

NÖDINGE. På fredag 
arrangerar SSU Ale en 
fotbollsturnering för 
ungdomar mellan 14 
och 18 år. 

Turneringen kommer 
äga rum i Ale kulturrum.

Syftet är att flytta fo-
kus bort från rasism och 
droger för att i stället 
skapa gemenskap bland 
unga i kommunen. 

Idén om att arrangera en 
fotbollsturnering för kom-
munens ungdomar kom till 
efter att några medlemmar 

från SSU Ale varit på en 
handledarkurs. Med en tur-
nering ville man praktisera 
sina nya kunskaper och sam-
tidigt göra någonting bra för 
unga i Ale. 

– Många ungdomar har 
inget att göra. Tidigare hade 
fritidsgården öppet fyra da-
gar i veckan, nu har den bara 
öppet två. Det leder till att 
vissa gör dumma saker, säger 
Qadir Akbari. 

SSU Ale har valt att i 
samband med turneringen 
uppmärksamma problemati-
ken kring rasism och droger. 
Med sin fotbollsturnering 

vill de visa att det finns andra 
saker att ägna sig åt som kan 
leda till såväl samhörighet 
som nya vänner.

– Vi hoppas att folk ska ha 
roligt, känna gemenskap och 
få en bra start på sommarlo-
vet, säger Isabella Anders-
son.  

Det är omkring tio lag 
som anmält sitt deltagande. 
För det tjej- respektive kil-
lag som lyckas bäst på fredag 
väntar en prissumma på 1500 
kronor. De lag som kommer 
tvåa får 1000 kronor. Att 
SSU Ale har möjlighet att 
dela ut dessa prispengar är 

mycket tack vare sina samar-
betspartners. 

– Vi har sökt pengar från 
Vaknafonden och fått bidrag 
i form av priser från STC 
och Ica kvantum. Sen har 
även SSU hjälpt till att beta-
la, säger Qadir Akbari. 

Alla är välkomna att tit-
ta på och heja fram de som 
spelar. 

– Det vore roligt att ha 
många på plats, även de som 
inte deltar i turneringen, sä-
ger Isabella Andersson. 

MATILDA SÄDÅS

Fotbollsturnering
mot rasism och droger 

Isabella Andersson och Qadir Akbari från SSU Ale kommer finnas på plats i Ale kulturrum under fredagens fotbollsturnering. 



MIDSOMMARFEST
i Prästalund Starrkärr

fredag den 19 juni kl. 13.00

Museet är öppet söndagar mellan kl 13-15 juni, juli, augusti

Lennart och Jan spelar 
och leder lek och dans 

kring midsommarstången

• Servering

• Lotterier

• Fiskdamm

• Tombola

Hjärtligt välkomna!
Starrkärr Kilanda Hembygdsförening
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NH Schwerin

Ljuva Italien
8 dagar i Brugnera
Hotel Ca’ Brugnera ���� 
Regionen Friuli-Venezia är speciellt 
känd för sina grappadestillerier, 
läckra ostar och inte minst prosec-
coviner. Här kan du se fram emot 
en semester med det ljuva italien-
ska livet innehållande bland annat 
sydländsk stämning och ljumma 
nätter, på det eleganta hotel-
let i Brugnera. Härifrån kan det 
rekommenderas att köra en tur 
längs med Prosecco-vinvägen med 
start från Conegliano (24 km) till 
Valdobbiadene (56 km) och stanna 
till utmed vägen och smaka på de 
lokala läckerbitarna i form av mat 
och vin, i detta idylliska hörn av 
Italien på bekvämt avstånd till de 
mer välkända sevärdheterna..

Pris per person i dubbelrum 

3.849:-
• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
• 5 x 3-rätters middag/buffé 
•  1 x 2-rätters middag med 

valfri pizza + dessert
•  1 flaska vin på rummet 

från en lokal vingård 
•  1 rundvisning med 

provsmakning på lokal 
Prosecco-vingård

• Fri Wi-Fi

Pris utan reskod 4.149:-

Ankomst:  Valfri t.o.m. 
25/7 och 1/9-25/10 2015.

3 nätter 1.599:- 
5 nätter 2.749:-

Hotel Ca’ Brugnera

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

Rhenlandet & Rüdesheim
6 dagar i Tyskland

Hotel Rheinstein ��� 
Den romantiska medeltidsstaden Assmannshausen precis vid Rhen är 
hemstad för ett av områdets mest berömda rödviner och inte minst 
Hotel Rheinstein som ligger mitt i stadens centrum av slingrande 
kullerstensbelagda gator.            

Pris per person i dubbelrum 

2.749:-
Pris utan reskod 3.049:-

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters middag
•  1 x 4-rätters 
   candlelight dinner
• 1 x buffé eller grillkväll
•  20 % rabatt på turbåtarna  

Mosel och Rhen (t.o.m. sept)

Ankomst: Söndagar t.o.m. 18/10 2015.
 

Inkl. 1 heldagsutflykt till Rüdesheim inkl. ryggsäck med lunchmatsäck och vin 

Sommarsemester i Sälen
4 dagar i Dalarna

Olarsgården ����

Ingen sommar utan fjällvandring! Här har du en bra utgångspunkt för 
att uppleva de svenska fjällen längs välmarkerade leder. Ta med dig 
cykeln upp i liften och prova fjällcykling med härlig utsikt. Besök t.ex. 
Lindvallens Fäbod (5 km), Trollskogen (13 km) och Experium (3 km).
Endast slutstädning.

Pris per person i dubbelrum 

2.249:-
Pris utan reskod 2.399:-

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x smörgåspaket (gör själv)
• 3 x 2-rätters middag
• Fri Wi-Fi

Ankomst: 
Valfri ankomst 22/6-7/8 2015.  

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

Olarsgården

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:

STARRKÄRR. På torsdag 
sker ett kärt återseen-
de.

Lars-Eric och Jo-
han Frendberg gästar 
Prästalunds hembygds-
gård.

– Vad vore en sommar 
utan ett besök i denna 
vackra idyll? Det är 
en enastående vacker 
plats, säger Lars-Eric 
Frendberg.

Starrkärr-Kilanda Hem-

bygdsförening och Studie-
förbundet Vuxenskolan har 
bjudit in till visafton med 
Lars-Eric Frendberg sedan 
tidigt 80-tal. Under senare 
år har arrangemanget för-
stärkts med sonen Johan 
Frendbergs närvaro.

– Vi är lika förtjusta båda 
två över att få komma hit. 
Det är speciellt att återvända 
till Starrkärr år efter år och 
möta vår trogna publik, sä-
ger Johan Frendberg.

Förra torsdagen gjorde 
Johan ett bejublat solofram-

trädande på Repslagarmuse-
et i Älvängen då han bland 
annat tolkade Cornelis och 
Taube. Lite grann av den 
varan lär det bli på torsdag 
också, kryddat med en hel 
del andra melodier med 

somrig touch.
– Vi hoppas naturligtvis 

att väderleken är med oss, så 
att vi kan uppträda utomhus 
i den ljuvliga grönskan, säger 
Lars-Eric Frendberg. 

JONAS ANDERSSON

– Visafton i Prästalund
Kärt återseende

Nu på torsdag, den 11 juni, blir det visafton i Prästalund med 
Lars-Eric och Johan Frendberg.

JÖNKÖPING. Therese 
Nestor var en av två 
som fick ta emot det 
prestigefyllda Ted Gär-
destadsstipendiet om 
40.000 kronor.

Stipendieutdelningen 
hölls på nationaldagen 
den 6 juni på Kulturhu-
set Spira i Jönköping i 
samband med konser-
ten Låt kärleken slå rot. 

Ted Gärdestadssti-
pendiet syftar till att 
stödja och uppmuntra 
unga kompositörer och 
artister.

Therese Nestor är 23 år, hon 
är sångerska och låtskrivare. 
Therese är född i Göteborg 
och uppvuxen dels i Nö-
dinge dels Kalmar

– Jag trodde inte att det 
var sant när jag fick beskedet 
om att jag var en av årets vin-
nare, berättar Therese. Det 
här är verkligen en stor grej 
för mig, speciellt då jag har 
lyssnat på Teds musik under 

hela min uppväxt.
Att vinna det här stipen-

diet betyder att jag kan köpa 
mig tid till att fortsätta skriva 
och spela. Det här blir min 
konstnärslön och det känns 
otroligt stort att fått ta emot 
det.

Stipendiet har verkligen 
ett viktigt ändamål då det är 
avsett för att uppmuntra och 
stödja unga kompositörer 
och artister.

Prisutdelningen ägde rum 
på kulturhuset Spira i Jön-
köping och det var oerhört 
trevlig och välljudande med 
Teds och Kenneths odödliga 
hits. Jag kände mig enormt 
välkomnad av alla inblan-
dande. Janne Schaffer som 
var en av anordnarna var på 
plats och delade ut stipendiet 
under konserten.

– Det som händer härnäst 
är att jag kommer att släppa 
en ny singel under juni må-
nad och medverkar även i 
musiktävlingen Svensktop-
pen Nästa i Kalmar den 7:e 
juli.

Min låt ”Måla på min 

Stipendium till Therese Nestor

hud” finns redan ute på 
Spitify och Itunes, avslutar 
Therese Nestor.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Therese Nestor belönades med Ted Gärdestadsstipendiet om 
40.000 kronor.

Årets
eldsjäl

Batoul Raad var inte bara en glad student i onsdags. Hon utsågs 
också till Årets Eldsjäl och erhöll ett stipendium av Stödfören-
ingen Vaken. Utmärkelsen baseras på hennes många år som en-
tusiast i Ale Pyssel- och kulturförening. En verksamhet som 
givit barn och ungdomar ett alternativ på fritiden.

Motiveringen löd: På ett föredömligt sätt har Batouls osjälviska 
insatser blivit en viktig del av det drogförebyggande arbetet i Ale 
kommun. Glädje, gemenskap, idérikedom och delaktighet är pa-
radord som beskriver Batoul Raads unika egenskaper på ett bra 
sätt. 

– Låtskrivare från Nödinge belönas



Malmö - Travemünde

på morgon- och dagavgångar

Möt sommaren i Europa

490kr 
Erbjudandet:

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

www.� nnlines.se
Boka på stenaline.se eller ring 0770-57 57 00
Bokningsavgift tillkommer vid personlig service. *Båtresa, t/r, inkl bil, 1-rumslägenhet. 
Prisexemplet gäller Feriehotel Tannishus i Skagen. Bo 2 nätter betala för 1 eller 
bo 3 nätter betala för 2 tom 15/6 +16/8–31/12. Totalt fr 1 846:-/4 pers. 

462:-
NORDJYLLAND

GÖTEBORG–FREDRIKSHAMN

FR

/PERS*

T/R INKL BIL + 2 NÄTTER

Upplev toppen av Danmark!
I den nordligaste delen av Jylland erbjuds en semester med milslånga stränder, 
mäktig natur och ett hav som inbjuder till en rolig och aktiv semester. Du får 
alltid 20% rabatt på båtresan när du bokar boendet samtidigt. Ombord njuter 
du av sköna timmar till havs med god mat och dryck. Passa på att shoppa i vår  
Bordershop ombord inför sommarens festligheter. 
Följ hjärtat till Nordjylland!

OMBORD PÅ ALLA SVENSKA FÄRJELINJER

STARRKÄRR. De blågula 
fanorna vajade.

Nationaldagen fira-
des traditionsenligt i 
Prästalund.

Nyblivna svenskar 
hälsades välkomna till 
Ale och pastor Jan Erix-
on höll årets högtidstal.

Ingen sommartemperatur, 
men tack och lov uppehåll. 
Besökarna till nationaldags-
firandet i Prästalund upplev-
de en trivsam stund med en 
blandning av högtidlighet 
och lättsam musikunderhåll-
ning.

När fanborgen formerats, 
flaggan hissats och Thore 
Berghamn hälsat alla väl-
komna var det dags för Jan 
Erixon att inta scenen. Jan 
förmedlade sina tankar om 
Sverige och nationaldagens 
betydelse i ett av historiens 
längre tal.

Kommunfu l lmäkt iges 
ordförande Inga-Lill An-
dersson hade nöjet att hälsa 
nyblivna svenskar välkomna 
till Ale kommun.

Arrangemanget i 
Prästalund avrundades med 
att de båda trubadurerna Ro-
bin Bondefjord och Daniel 
Perez underhöll med sång 
och musik.

JONAS ANDERSSON

Equmeniakyrkans stick-
café i Älvängen har haft sin 
avslutning för terminen. Bir-
gitta Andersson, Alingsås, 
var på besök, visade bilder 
och berättade glimtar från 
sitt senaste besök i Demokra-
tiska Republiken Kongo som 
också kallas Kongo-Kinshasa. 
Hennes organisation, Hope 
in Action, är verksam runt 
staden Goma i nordöstra 
delen. Där pågår ett krig 
i vilket kvinnor och barn 
systematiskt blir utsatta för 
övergrepp. Vi känner till den 
delen av Kongo genom läka-
ren Denis Mukweges arbete 
på Panzisjukhuset. 

Kan vi göra något för att 
hjälpa? Stickcaféet har under 
året stickat filtar, mössor och 
tröjor som Birgitta Anders-
son nu kommer att packa till 
babypaket och leverera till 
kvinnor i det här området. 
Hon har tidigare arbetat där 
och nu besöker hon Goma 
några gånger per år. Hope in 
Action har inhemska med-
hjälpare som kan ta sig ut 
till byarna där babypaketen 
kommer till de mest behö-
vande. Birgitta berättade att 
till och med plastpåsen runt 
paketet är värdefull, när man 
inte har någonting. 

Stickcaféet samlas och 
stickar varannan tisdag. 
Många i Ale har också 
lämnat in kassar med stickat 
och virkat under året. Nu 
fick vi se allt som kommit in. 
Fantastiskt! Vilka färger och 
vilken fantasi! 
FOTNOT. Läs om Hope in 
Action på www.hopeinac-
tion.se

VECKA 24         NUMMER 22|22 NÖJE

Birgitta Andersson.
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Avslutning för Equmenia- 
kyrkans stickcafé

Blågult firande i Prästalund

Vättle Scoutkår erhöll en fana 
i samband med nationaldags-
firandet i Prästalund.

Högtidstalet hölls av pastor Jan 
Erixon.

Daniel Perez underhöll.

Henry Eklund ledde fanborgen.

Mycket folk hade sökt sig till fagra Prästalund för att fira den 
svenska nationaldagen.

Fantåget på väg mot Prästalunds hembygdsgård



KUNGÖRELSE
Onsdagen den 17 juni 2015 har Lilla Edets kommunfullmäktige
sammanträde i Stora Salongen, Folkets hus kl. 18.00. Välkommen!

Kommunfullmäktige behandlar bland annat följande ärenden: 

• Tertialrapport 1, Lilla Edets kommun
• Mål- och resursplan 2016 samt flerårsplan 2017-2018
• Inrättande av en demokrati- och mångfaldsberedning samt beslut om 

direktiv till beredningen
• Svar på motion om insynsplatser i nämnderna
• Svar på motion om cykelväg i Västerlanda, etapp 1 

Bert Åkesson  Maria Olegård
Ordförande   Sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagordning och handlingar finns att läsa
på lillaedet.se/KF, Medborgarservice i kommunhuset och på biblioteket i 
Lilla Edet fr.o.m. den 10 juni 2015.

Tack alla mina arbetskamrater på Ale 
Vikingagård. Vi har arbetat tillsam-
mans, hjälpts åt för att nå ett så bra 

resultat som möjligt. Vilka goa skratt vi har 
att minnas och vilket kämpande.

Tack alla skolbarn och ungdomar som 
besökt gården. Det har varit viktigt för oss 
att förmedla en känsla av stolthet både för 
gården och Äskekärrsskeppet. En myt att slå 
hål på har varit att alla vikingar var rövare, 
en liten del men inte alla.

Tack alla sommarjobbare, vad underba-
ra ni har varit, glada positiva och duktiga. 
Tillsammans gjorde vi Vikingagården till 
ett fantastiskt sommaräventyr för så många. 
Ville de ha en paus gick de ner till cafét och 
förlustade sig på bakverk, våfflor eller en 
smörgås – allt ”härbakat” och sedan upp 
igen. Visst var det kul?

Tack alla föreningar som ställt upp och 
gjort gården mer ”levande”. Ni har gjort ett 
fantastiskt arbete. Ale teatersällskap, tack 

för alla teaterföreställningar om Äska.
Tack alla besökare som varit här. Alla gäs-

ter som vi haft på gillen, bröllop dop med 
mera. För att inte tala om femkamperna, 
vad roligt vi haft.

Mina tack efterföljs av en förtvivlan: vad 
kommer nu att hända? Vi har alla varit en 
del av en aktiv levande gård som förmedlat 
vår historia på ett alldeles speciellt sätt. Jag 
har fått vara en del av detta speciella, låt 
de inte sluta med ragnarök – vikingarnas 
stora världskatastrof – utan jag hoppas 
att Nidhögg bara gnagt lite extra hårt på 
Yggdrasils rot... SOL tackar för allt och ber 
till asagudarna, än har inte Midgårdsormen 
tappat taget om sin svans.

Gunbritt Antonsson

Ragnarök eller..? I Alekuriren vecka 22 Carina Zito Awer-
stedt en artikel om Moderaternas lagför-
slag mot organiserat tiggeri. Där skrev 

du att man skall få behålla sitt pass och inte 
vara livegen. Det är redan i dag förbjudet att 
ta någons pass och göra dem livegna. Det är 
inte heller tillåtet att driva in pengar ifrån 
tiggarna. Så på vad sätt skulle en lag mot 
organiserat tiggeri hjälpa tiggarna? 

Att man som tiggare reser ihop flera 
stycken från samma by eller ser till att för-
dela platserna man sitter på är ju en form av 

organisering för att hålla nere kostnaderna 
och se till att det inte blir stridigheter. Det 
är väl inte den formen av organisering ni är 
emot? Så frågan är vad vill ni komma åt med 
en lag mot organiserat tiggeri?

Christer Pålsson
Vänsterpartiet Ale

Svar på ”Offer för ”tiggerimaffian”?”
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n SPF Seniorerna Lilla Edetbygden 
hade månadsmöte i Träffpunkt Hägern 
den 3 juni. Ett trettiotal medlemmar hade 
hittat dit. Huvudpunkten på programmet 
var apotekare Maj-Britt Elmviks föredrag 
med rubriken ”Många äldre får föråldrad 
läkemedelsbehandling”. Hennes mångåriga 
erfarenhet inom läkemedelsområdet 

genom forskning och praktiskt arbete har 
gett henne en god bild av hur äldre får 
föråldrade läkemedel och inte får ta del av 
de senaste rönen.

Efter en frågestund och information om 
kommande aktiviteter och resor, avslutades 
mötet med kaffe och lotteri.

Månadsmöte i Träffpunkt Hägern

Jag var som åhörare på kommunfull-
mäktige den 25 maj för att lyssna på 
den utredning som skulle pressenteras. 

Det framgick aldrig vem i Ale kommun som 
beställt denna så kallade utredning.

Var förutsättningarna för utredningen, 
att utred vad du vill bara det blir Nödinge? 
Från mitt perspektiv var den så vinklad så 
en infödd Nödingebo (även med politisk 
bakgrund) inte hade klarat av att beskri-
va den på detta sätt. Det var för många 
felaktigheter. Den var även för enkelriktad 
för att vara en opartisk sådan. Byggnationen 
av kommunhuset på Ale Torg kommer att 
påverka många affärsidkare som måste flytta 
före rivningen.

Utvecklingen i Nödinge blev inte som 
Jan-Erik Olsson gick ut och annonsera-
de för cirka 15 år sedan: ”Golfbana med 
18 hål i din trädgård”. Vad blev av detta? 
Fortfarande en 9-hålsbana som enligt Ulf 
Runmarker eventuellt kan bli 12 hål. Det 
gäller att hålla skenet uppe, skall Nödinge 
utvecklas i bostäder blir det på golfbanans 
bekostnad, där finns värdefull bostadsmark 
som kommer att utnyttjas i framtiden för 
bostäder. Där ligger Nödinges utveckling-
spotential. Runmarker som äger banan är 
byggare. Uppfyllningen vid Denofaområdet 
är inte byggbart på 10-15 år.

Jag skall i motsats till utredningen försöka 
att hålla mig så nära sanningen det går i 
fallet kommunhuset i Älvängen.

Kommunen har mark, förstudie av 
framtida Älvängen är gjord av vår dåvarande 
stadsarkitekt Måns Werner 2008. Där finns 
ett resecentrum, busstorg med förbindelser 
från Livered- Hålanda, Skepplandabussen. 
Bussförbindelser med Alvhem, en ort i övre 
delen av Ale. Därifrån kan man även åka 
regiontåget som stannar vid Lödöse Södra 
station till Älvängen. 

Regiontåget stannar i Älvängen. Där 
finns direkt förbindelse med Trollhättan och 
Vänersborg, en resa på 20 till 30 minuter 
åt bägge håll, en mycket fin arbetspendel 
både norrut eller söderut, tågen stannar åt 
båda håll i Älvängen. Alependeln vänder i 
Älvängen.

I Kronogården, som ligger i östra Älväng-
en, byggs 450 lägenheter. På Gustavas Plats, 
Änggatan och Gula Villan finns färdiga 
planer om cirka 130 lägenheter. Dessvärre är 
detaljplanerna stoppade av Länsstyrelsen för 
buller från ett lögnaktigt Trafikverk, en sak 
som måste lösas av regeringen omgående.

Älvängen ligger inte i norra Ale, Älvängen 
ligger i centrum av Ale kommun. Älvängen 
ligger cirka 3,5 mil från Göteborg, Troll-
hättan, Sollebrunn och Alingsås, städer och 
orter som vi av gammal hävd har haft och 
har stora affärsförbindelser med. 

I Alvhem skall det också byggas, detaljpla-
ner klara för 25 hus. I Skepplanda skall 
det byggas 26 lägenheter på Prästgården. I 
Skönningared är det på gång med ett antal 
hus och lägenheter.

När man planerar för ett nytt kommun-
hus skall man tänka på vad händer om 20-30 
år, då kanske vi har en sammanslagning av 
Lödöse-Nygård till Ale och Lilla Edet till 
Trollhättan. Då blir det ännu mer centrum 
i Älvängen. Många Lödöse-Nygårdsbor 
handlar i Ale redan idag. Tingbergsområ-
det i Lödöse byggs och där säljs hus så det 
knakar. 

En stilla undran, är gräset grönare på 
andra sidan gränsen eller har inte Lilla Edet 
den långbänk som Ale har? Något, är det 
kanske klimatet? Lilla Edet släpper fram 
sina lokala förmågor, kanske något att ta 
efter? Det sägs i politiska kretsar att Skepp-
landa ligger för långt från Göteborg. Ligger 
Lödöse närmre? Jag kan bara gratulera 
Lödöse!

Kollanda och Kilanda, de östra delarna 
av Ale, har nära till Älvängen som är deras 
naturliga handelscentra. Framtida Kol-
landa har stora förutsättningar för en stor 
campingplats, där finns många möjligheter 
till framtida fritidsaktiviteter, vem vet? 
Motorstadion som skulle skapa många sköna 
arbetstillfällen, det är det vi behöver i Ale. 
I Kollanda finns många fina fiskesjöar, både 
naturliga och anlagda.

Älvängen har även en stor bussterminal 
som bussarna utgår från på morgonen till 
sina startställen i Ale. Detta 
är åter ett bevis på var cen-
trum ligger. Älvängen finns 
en matarbuss som trafikerar 
från Madenområdet. Denna 
buss kan även komma att 
trafikera Kronogården, den 
är eldriven, lämplig som 
matarbuss i samhället.

Sammanfattningsvis så 
ligger Ales nya kommunhus 
i Älvängen, det är så nära 
navet som Ale kan kretsa 
runt och så nära sanningen 
man kan komma. Inga fler 
dyra utredningar till ingen 
nytta, lägg de pengarna på 
huset i stället. 

Sven Rydén (AD)

– Lägg kommunhuset i Älvängen!
Inga fler utredningar

Sommarens första spontanvandring 
skulle på förslag av Curt Svensson ha gått i 
Vinningsbo dalar. Göte Knutsson avråd-
de dock då här var mycket lerigt efter det 
myckna regnandet. Ett tjugotal vandrare 
gick istället via Vinningsbo och Kvarndam-
men till Jennylund. Vid Kvarndammen, som 
tyvärr nästan är igenvuxen, häckar ett tran-
par enligt Sven-Erik Sällberg. Förr försåg 
dammen Stora Vikens kvarn med vatten.

SPF Seniorerna Ale gick via 
Vinningsbo till Jennylund

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

VÅRPROMENAD 
RUNT VIMMERSJÖN  

I NÖDINGE
Onsdag 17 juni kl 18.00  

Från kl 19.00 är grillen igång vid sjön.
NÖDINGE S-FÖRENING

Välkomna!

På fredag är många på resa med SPF 
Seniorerna Ale i Bohuslän. Vi övriga träffas 
vid Nödinge station och bestämmer var vi 
skall vandra.

Den 19 augusti besöker SPS Seniorerna 
Ale Lidköping, Läckö och Spikens fiskeläge. 
Den 2 september rekommenderas ett besök 
på Seniordagen på Ursand utanför Väners-
borg. Anmälan till någon i styrelsen.

Lena Thorén anbefaller på det varmaste 
tvådagarsresan till Österlen den 1-2 oktober. 
Vi bor på bekvämt hotell i Sölvesborg. An-
mäl dig senast den 1 juli.

Stavgången på måndagarna vid Damme-
kärr fortsätter även under sommaren.

Lennart Mattsson
Tillsammans kan  
vi hjälpa djuren!

Sms:a DJUR till 72120  
för mer information.
www.djurensratt.se  I 08-555 914 00
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www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling

Öppet café 

Hembakt och goda mackor.  
Kom och sitt ner i lugn och ro,  
fika gott eller läs en tidning!

Älvängen blå kyrka

Sista gången för  

terminen på fredag  

12 juni kl. 11-14

 
Välkommen till

(Ale golfklubb, Alvhem. E45 tag avfart 91 följ golfskyltar)

Öppet: tisd-sönd 11–17 
Stängt måndagar, midsommarafton 
och midsommardagen.

Vi har försäljning och  
utställning av hantverk

Stud ie förbundet
Vu x e n s k o l a n

Träarbeten, lappteknik, vävda textilier, 
stickat, tovat, keramik, smycken, smide m.m.

13/6-23/8 2015 
I Magasinet vid 

Alfhems Kungsgård

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

LÖDÖSE. En förhöjd 
upplevelse om pilgrims-
resor genom alla tider – 
igår, idag och imorgon. 

Lördagen den 13 juni 
öppnar Lödöse museum 
Pilgrim².

Det är en ny utställ-
ning om inre och yttre 
resor med utgångspunkt 
i museets arkeologiska 
samlingar, den lokala 
historien och berättel-
ser om pilgrimsresor.

Att vandra som pilgrim är en 
global företeelse och vanligt 
inom världens stora religio-
ner. På senare år har också 
intresset för att pilgrims-
vandra ökat i Sverige. Vad 
ligger bakom detta nyvakna 
intresse? Med utgångspunkt 
i samtiden vandrar vi tillbaka 
genom historien och så små-
ningom ut i landskapet på 
det nät av pilgrimsleder som 
korsar Lödöse.

På medeltiden var Lödöse 

en av Sveriges största städer 
och en knutpunkt för många 
pilgrimer. Med en arkeolo-
gisk skatt av pilgrimsmärken 
och spännande helgonberät-
telser kan pilgrimernas liv le-
vandegöras, men också ställa 
frågor till samtidens rastlösa 
människor. Kanske är vårt 
behov av inre kontemplation 
och fysisk rörelse större än 
någonsin?

Pilgrimsmärken köptes av 
vandraren på vallfartsorten. 
De var dekorativa och kunde 
köpas som souvenirer, men 
var vandringen för botgöring 
så var de ett bevis på att upp-
giften verkligen genomförts. 
Pilgrimsmärket gjorde pil-
grimen lätt igenkännlig och 
gav därmed en viss personlig 
immunitet. Alla goda kristna 
förväntades ge förbipasse-
rande pilgrimer hjälp och 
stöd under resan.

Elva pilgrimsmärken från 
de stora pilgrimsmålen har 
hittats i Lödöse. De är från 
Santiago de Compostela, 
Riga, Köln, Canterbury, 

Einsiedeln, Noblat, Vadste-
na och Skara. Lödöse är en 
av de främsta fyndorterna av 
pilgrimsmärken i Sverige, 
vilket visar att Lödöse varit 
en viktig utfärdsort för pil-
grimer under medeltiden.

Vad är en pilgrim? Nam-
net har sitt ursprung i lati-
nets peregrinus, det vill säga 
främling. Under medeltiden 
var det en person som var 
på väg till eller från en helig 
plats. Anledningen till att 
man gjorde en pilgrimsfärd 
kunde variera, men huvud-
anledningen var oftast någon 
form av botgöring.

Heliga platser eller pil-
grimsmål finns i de flesta re-
ligioner och vissa platser är 
fortfarande välbesökta. Mus-
limska Mekka, hinduiska Va-
ranasi och katolska Santiago 
de Compostela är exempel 
på det.

Utställningen på Lödöse 
museum ger flera perspektiv 
på begreppet pilgrim – som 
fenomen och drivkrafter, 
vandringsleder och vallfart-
sorter, märken och attribut.

Utställningen fortsätter 
också ut på webben med den 
digitala utställningen ”En 
pilgrims dagbok”. Under 
april 2015 så vandrade Jes-
sica Randén från Lödöse 
museum den franska leden 
till Santiago de Compostela. 
I En pilgrims dagbok kan du 
läsa om hennes vandring.  

Utställningen Pilgrim² 
invigs 13 juni och pågår till 
27 mars 2016 på Lödöse 
museum. Stiftskonsulent 
Carina Frykman, Svenska 
kyrkan inviger utställningen 
och Bo Björklund pratar 
om pilgrimsleder som korsar 
Lödöse.

Bo Björklund pratar om pil-
grimsleder som korsar Lödöse 
i samband med invigningen 
av utställningen Pilgrim² nästa 
lördag.

– Ny utställning om inre och yttre resor

Förhöjd upplevelse 
på Lödöse museumPaul Olsson var en 

hembygdsman, född 
och uppvuxen och un-

der hela sitt långa liv bosatt i 
Starrkärrs socken.

Paul var intresserad av 
människor. Jag skulle tro 
ända sedan han var liten 
och han kunde berätta om 
gårdar, släkten, händelser i 
bygden, ibland stora, men 
också och framförallt om 
små vardagliga göromål och 
episoder som beskrev en 
gången tid.

Paul tyckte om 
människor, han pratade med 
alla, stora som små. Det är 
många som under årens lopp 
mött Paul i Prästalunden 
och som känt sig välkomnad 
med någon berättelse om 
bygden.

Paul var en arbetsmän-
niska som kände glädje i att 
se vad hans händer kunde 
åstadkomma. I mer än halva 
sitt liv, i mer än 50 år, har 
Paul på sin fritid lagt ner ett 
enormt arbete i Prästalun-
den. Jag har aldrig hört Paul 
säga: ”Jag har inte tid”.

Paul var noga med tra-
ditioner men också öppen 
för nya idéer som kom upp. 
Han sa ofta: ”Det har vi inte 
prövat förut, det kanske inte 

är så dumt”.
Paul var för sin hembygd 

en levande uppslagsbok och 
många, många samtal och 
diskussioner vid olika möten 
avslutas med: ”Det får vi 
fråga Paul om”.

Starrkärr-Kilanda Hem-
bygdsförening tackar Dig 
Paul för ditt mångåriga och 
hängivna arbete i Prästalun-
den och i föreningen.

Inga-Britt Karlbom
Ordförande

Starrkärr-Kilanda Hembygdsförening

Paul har lämnat oss
MINNESORD

Paul Olsson.

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

Sommarmusik • Veckan efter midsommar startar årets 
sommarmusik. Läs mer om artister och program på vår hemsida 
eller i tidningen ”Sommar i Nödinge församling”. Tidningen delas ut 
i alla brevlådor och finns att hämta kyrkor och församlingshem.

Onsdagsträff med sommarcafé • 
Fika och trevlig gemenskap. Alla är välkomna!
ONSDAG 17 JUNI KL 14 I  
SURTE FÖRSAMLINGSHEM

GE DITT BIDRAG!
BG 513-4812

USPASTORPS
INDIENHJÄLP

DÖDA

Vår älskade Maka  
Mamma, Syster och 

Svägerska 

Ann-Christine 
Persson 

f. Olsson 

* 4 maj 1958  

har idag oväntat lämnat 
oss i stor sorg och 

saknad 

Uppsala 23 maj 2015 

ÅKE 
CAMILLA 
Kjell-Åke 

David, Jonas 
Cerry och Susanne 

Jessica, Mattias 
Släkt och vänner 

Slumra gott Du kära 
Hav tack för allt 

Du gjort 
Vi skall i hjärtat bära 

Ditt minne ljust 
och stort. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum torsdagen 

18 juni kl. 11.00 i 
Starrkärrs kyrka. 

Akten avslutas i kyrkan. 
Gärna ljus klädsel. 

Lika välkommet som 
blommor är en gåva till 
Hjärt-Lungfonden på 
gåvotel. 0200-88 24 00. 

Vår Kära 

Anna-Lisa 
Martinsson 

* 27 juli 1914  

har idag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad. 

Surte 27 maj 2015 

GUNLEIF 
Ronny och Marinethe 

Torbjörn och Eva 
Barnbarnsbarn 

Släkt och vänner 

Vi saknar Dig 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen 12 

juni kl. 13.00 i 
Surte kapell. 

Efter akten inbjudes 
till minnesstund i 

Missionskyrkans festsal. 
Svar om deltagande 

meddelas till Ale 
Begravningsbyrå telefon 

031-98 32 50 senast 
torsdagen 11 juni 

kl. 15.00. 

Ett varmt tack till 
personalen på Fridhem 

enhet 3 för Ert fina 
omhändertagande av 

Anna-Lisa. 

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



Skepplanda Pastorat
Skepplanda sön 10/6 kl 10, 
Gudstjänst M Auvinen. 
Hålanda sön 14/6 kl 12, 
Mässa M Auvinen. S:t Peder 
sön 14/6 kl 10, Gudstjänst 
I Olenius. Ale-Skövde sön 
14/6 se övriga. Tunge sön 
14/6 kl 12, Mässa I Olenius.

Equmeniakyrkan i Surte
Ons 10/6 kl 18, Sommarak-
tiviteter vid bouleplanen. 
Fika. Ons 10/6 kl 18.30, 
Tonår. Avslutning med 
grillning.  Sön 14/6 kl 11, 
Gudstjänst. Per Kjellberg. 
Fika. Ons 17/6 kl 18, Som-

maraktiviteter vid boule-
planen. Fika. Programmet 
kan komma att ändras, men 
påwww.surtemissionskyrka.
se hittar du alltid ett aktuellt 
program.

Guntorps Missionskyrka
Ons 10/6 kl 18.45, Gemen-
samt Styrelsemöte Försam-
lingen och Ungdomsstyrel-
sen. UNGDOMSHELG  
12 - 13 juni. Fre 12/6 kl 
20, Bön och Lovsång Tove 
Lilled, Bergum. Lör 13/6 
kl 19.99, GUDSTJÄNST 
Tove Lilled plus Ungdoms-
helgens deltagare. Väl-
komna.

Lilla Edets pastorat
Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling.
Ons 10/6 kl 18.30, Mässa, 
Kristensson. Sön 14/6 kl 
10, Högmässa, Wester-
gaard. Sön 14/6 ca kl 11.30, 
Pilgrimsvandring Fuxerna 
kyrka till Lödöse museum. 
Tis 16/6 kl 09 Mässa i förs 
hem, Westergaard.

Pingstkyrkan Bohus
Ons 10/6 kl 19, Bibelläsning 
och bön. Sön 14/6 kl 11, 
Ruben Gonzales. Ons 17/6 
kl 19, Bibelläsning och bön

Starrkärr-Kilanda 
församling
Ons 10/6 Älvängens kyrka kl 
18.30, Bön för församlingen.
Söndag 14/6 Starrkärrs 
kyrka kl 10, Mässa, Nord-
blom. Sön 14/6 Älvängens 
kyrka kl 19, Mässa med 
musikcafé, Nordblom.

Nödinge församling
Sön 14/6 kl 11, i Surte 
kyrka: Mässa. Karin Karls-
son. Kl 17, i Nödinge kyrka: 
Gudstjänst. Reine Bäck.

Smyrnakyrkan Älvängen
Tis 9/6 kl 08.30 - 09, Bön. 
Ons 10/6 kl 18.30 - 19.30, 
Bön. Lör 13/6 kl 10 - 13, 
Second Hand & Café. Sön 
14/6 kl 09.30 - 10, Bön inför 
gudstjänsten. Kl 10 - 11.30, 
Gudstjänst: Marie Nordvall 
predikar. Kyrkkaffe.

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

DÖDADÖDA

TACK

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

Marita, Anette, Peter, 
Fredrik

med familjer

Ulla Achrenius. I Surte 
kapell hölls torsdagen 4 juni 
begravningsgudstjänst för 
Ulla Achrenius, Surte. Offi-
ciant var Irma Nurmo.

Bengt Oscarsson. I Skepp-
landa kyrka hölls torsdagen 
4 juni begravningsgudsjänst 
för Bengt Oscarsson, Bås-
torp. Officiant var kommi-
nister Ida Olenius.

JORDFÄSTNINGAR

Gerd Martinsson, Surte har 
avlidit. Född 1924 och efter-
lämnar dottern Marie med 
familj som närmast sörjande.

Anna-Lisa Martinsson, 
Surte har avlidit. Född 
1914 och efterlämnar sonen 
Gunleif samt barnbarn med 
familjer som närmast sör-
jande.

Kerstin Grund, Skepplanda 
har avlidit. Född 1943 och 
efterlämnar döttrarna Ceci-
lia och Annika med familj 
som närmast sörjande.

Ann-Christine Persson, 
Uppsala har avlidit. Född 
1958 och efterlämnar maken 
Åke, dottern Camilla samt 
syskon med familjer som 
närmast sörjande.

DÖDSFALL

Vår kära Syster 
Faster och Moster 

Kerstin Grund 
* 17 maj 1943  

har lämnat oss. 

Skepplanda 
31 maj 2015 

Låt hjärtat vá mé 
Ingenting går upp  

mot dé 
Om du tycker nånting 

kommit på glid 
ja då är det tid att le 
För än finns det hopp 

än går jorden i sitt lopp 
Ingenting är fullt så fel 

som du tror 
så syster och bror 

Hys hopp! 

Göran, Alfhild, Märit 
med familjer 

Till Er alla som på olika 
sätt hedrat minnet av vår 

älskade 

Rune Hansson 
vid hans bortgång, för 

blommor, brev, 
telefonsamtal till 

hemmet, alla vackra 
blommor vid hans bår 
samt för alla minnes-

gåvorna, vill vi framföra 
vårt varma tack. 

Ett särskilt tack till 
kyrkoherde Vivianne 

Wetterling, kantor Peter 
Corneliusson och solist 
Ingmarie Juliusson som 
med tal, sång och musik 
gjorde begravningen till 

ett ljust och vackert 
minne. 

Tack också till 
Hemtjänsten, Hemsjuk-
vården, avd. 5 Kungälvs 

sjukhus och PD 
Sahlgrenska sjukhuset 

för Er fina vård av Rune. 

ULLA 
THOMAS, KJELL 

MATS, MARIE 
med familjer 

Vår Älskade 

Gerd Martinsson 
* 6 september 1924  

har idag stilla insomnat. 

Surte 
1 juni 2015 

MARIE och LEIF 
Barnbarn 

Barnbarnsbarn 
Släkt och vänner 

Det kom en dag 
en stilla vind, 

som smekte ömt 
din trötta kind. 
Liksom ett ljus, 
som blåstes ut, 
din levnadsdag 

har nått sitt slut. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i kretsen av  

de närmaste. 

Tack alla Ni underbara 
som tagit så väl hand  

om mamma på  
Fridhem, avd. 2. 

Vår käre

Sven 

"Smed" 

Nilsson

* 30 april 1935

har i dag stilla insomnat 
i sitt hem.

Lödöse 30 maj 2015

AIRI

Lauri

Släkt och vänner

Ett verksamt liv 
har slocknat ut
En flitig hand 

har domnat
Din arbetsdag 
har nått sitt slut

Och i Guds hand 
Du somnat

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredag 26 juni
kl. 11.00 i S:t Peders
kyrka. Akten avslutas i
kyrkan.

Korrektur
Trollhättans tidning (TTELA)

Införandedag måndagen den 8 juni 2015

Annonspris 3235 kr

Korrektur och pris godkänt av

Vår älskade Mamma 
Svärmor och Mormor 

Kerstin Grund 
* 17 maj 1943  

har idag lämnat oss  
i sorg och saknad. 

Skepplanda 
31 maj 2015 

CECILIA 
ANNIKA och JOHAN 

Elin, Calle 
Övrig släkt och vänner 

Gud har omsorg om 
vårt släkte, 
han har sett vår 
ensamhet. 

Han har skapat man 
och kvinna, 
han har styrt i 
hemlighet  

deras vägar till ett 
möte där de livets 
källa fann. 

Kärlek ger han oss 
att räcka 
som en blomma 
åt varann. 

Tack för att Du fanns 
Vi skall alltid minnas Dig 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum torsdagen  

18 juni kl. 13.00 i 
Skepplanda kyrka. 

Akten avslutas i kyrkan. 
Hedra gärna Kerstins 

minne genom en gåva till 
Dam och Flickfotbollen, 

SBTK, pg. 47 91 87-7, 
eller till en valfri 

hjälporganisation. 

Ett varmt tack till 
Hemsjukvården, Ale och 
Sahlgrenska avd. 69 för 

fin omvårdnad. 

Ett varmt tack till alla Er 
som visat omtanke efter 
min älskade make och 

vår pappa 

Paul Olsson 
vid hans bortgång, för 

minnesgåvor till 
Starrkärr-Kilanda 

Hembygdsförening, den 
vackra blomstergärden 

vid hans bår samt Er 
närvaro i kyrkan. 

Ett särskilt tack till 
kyrkoherde Björn 

Nilsson, organist Sabina 
Nilsson samt 

vaktmästare Håkan 
Svensson som gjorde 

begravningsgudstjänsten 
till ett ljust och vackert 

minne. 

ASTRID 
BARBRO, BIRTHE  

KARIN, SVEN 
SOLVEIG 

med familjer 
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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

Mycket fin aukustisk gitarr 
säljes, 700:-. En 17tum 
tjock-TV med fjärrkontroll, 
nästan oanvänd medföljer i 

priset. Skepplanda.
Tel. 0706-59 53 90

Handikappanpassad Saab 9-5 
Linear 05 combi 2.3t. Handreg-
leras vid ratt. Gemensam gas - 
broms. 18000 mil.
Tel. 0706-37 50 69

6-rumsvilla med bästa läge i 
Börsagården säljs i december. 
Intresserad? 
linflickan@gmail.com

ÖNSKAS HYRA
Föreningen ”Orientens Kultur 
Center I Ale” önskar hyra lokal. 
100-200 kvm. 
Tel. 0733-79 17 20

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

ÖVRIGT
LOPPMARKNAD USPASTORP 
115. Lördag 13 juni klockan 
11-14. Loppis, lotterier, serve-
ring och försäljning av nyba-

kat bröd. Hjärtligt välkomna!
Arr: Uspastorp Indienhjälp

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

Auktion lördag 27 juni kl 
12.00 i grunne, Nol. Möbler, 
inredning, husgeråd. Kaffe, 
bulle, korv och bröd. 
Info. www.grunnegumman.se

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 och fönsterputs.
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
ammm14@live.se 

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 
 
Hunddagis & Pensionat 
i Vättlefjäll, Bohus.  
För priser & tjänster se  
www.doggiedog.se.  
Ring Stina på 0709-56 26 56

GRATTIS

Grattis
Simon

på din 20-årsdag den 11/6
Vi som grattar är
Pappa, Mamma,

Farmor & Mormor

Grattis till studenten min 
bästaste bästie

Josefin
Hipp hurra på din födelse-
dag som även den närmar 

sig! Massor utav kärlek
Prutt & Kram
Kajsabajsa

Vi vill fira 
Agnes 

som fyllde 5 år den 8 juni! 
Stort grattis 

önskar 
Mamma & Pappa och 

storasyster Ella! 

Grattis älskade
Gustav

6 år den 16 juni
grattiskramar från

Farmor, Mormor & Morfar

Gustaf Moberg
 Nödinge, tidigare Ale kom-

muns kulturstipendiat, 
avlade 1 juni 2015 examen 

som Bachelor of Music 
in Jazz Studies vid Capi-

lano University, Vancouver, 
Canada.

Mats M., Gustafs pappa

TACK

Tack Ale kommun, sv kom-
munal arb förb Ale  och 
arbetskamrater och vänner 
för en fantastisk avtackning 
i samband av min pensio-
nering.

Pia

TACK

Ett enormt stort tack till 
alla lag lagledare, och för-
äldrar, samt boulefören-
ingen som gjorde det möj-
ligt för oss att anordna 
Skepplanda Cup. Utan Er 
ingen cup. Ett jättestort 
tack till föräldraföreningen, 
till alla som ställt upp med 
ideellt arbete före, under 
och efter cupen. Sommar-
jobbarna som också villigt 
ställt upp och hjälpt till. Sist 
men inte minst ett tack till 
anläggningsskötarna Roy 
och Jerry som trots vädret 
klarade av att få alla planer 
i speldugligt skick.

Styrelsen 

UNDANBEDES

All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undan-
bedes vänligen.

Elna Andersson

VECKANS ROS

...vill vi alla ge åt å många 
fler åt er, föratt ni för oss 
ordnade fest, där vi kan 
sitta ner somm gäst, skönt! 
De ska va ”gôtt” o leva, 
stort tack till Paula o Eva.

Ha en skön sommar 
Cafépersonalen

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

HJÄRTS JUKDOMARNA 
SKA BESEGRAS

0200 - 89 19 00
pg 90 91 92-7

www.hjart-lungfonden.se

Var med och
rädda 
5000 fler liv
per år.
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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
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STC NöDINGE 0303–979 00 aLe torG 10, nödinGe
STC ÄlVÄNGEN 0303–74 66 60 FabriksväGen 3, äLvänGen


	AKAK001A0609A1V1
	AKAK002A0609A1V1
	AKAK003A0609A1V1
	AKAK004A0609A1V2
	AKAK005A0609A1V1
	AKAK006A0609A1V1
	AKAK007A0609A1V1
	AKAK008A0609A1V1
	AKAK009A0609A1V1
	AKAK010A0609A1V1
	AKAK011A0609A1V1
	AKAK012A0609A1V1
	AKAK013A0609A1V1
	AKAK014A0609A1V1
	AKAK015A0609A1V1
	AKAK016A0609A1V1
	AKAK017A0609A1V1
	AKAK018A0609A1V1
	AKAK019A0609A1V1
	AKAK020A0609A1V1
	AKAK021A0609A1V1
	AKAK022A0609A1V3
	AKAK023A0609A1V1
	AKAK024A0609A1V1
	AKAK025A0609A1V1
	AKAK026A0609A1V2
	AKAK027A0609A1V1
	AKAK028A0609A1V1

