
Checken som räddade 
insamlingen

Elcykeln – 
Ales nya giv!

Tillbaka till 
medeltiden

Ahlafors IF fick för andra matchen i rad anledning att fira en seger. IFK Fjärås slogs tillbaka med 3-2, trots att AIF hade 16 
spelare på frånvarolistan. AIF har börjat vandringen uppåt i tabellen. Här placerar Kalle Hamfeldt säkert in 3-1-målet på 
straff. På onsdag väntar IK Virgo hemma och tre nya poäng?

Värdefulla poäng!
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Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror till fast pris!
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Ale Torg

Måndag–torsdag 7–23
Midsommarafton 7–18
Midsommardagen 10–23
Söndag 7–23

midsommar!
Trevlig Önskar vi på 

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

Svenska 
jordgubbar
 till dagspriser!

Chia

Colorama Älvängen  
Göteborgsv 88, 0303-74 60 8 5 
www.colorama.se

DET ÄR UTSIDAN  
SOM RÄKNAS!

Vi har  
färgen till 

huset!

ANSVAR 
FÖR  

SVERIGE

SISTA PAREN

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

Begränsat antal och storlekar. Med reservation för 
slutförsäljning. Gäller så långt lagret räcker.

Öppettider midsommarhelgen
Midsommarafton 10-13
Midsommardagen STÄNGT
Söndag 11-15

EXANI ADORE
Lätt, enkel tygsko i massor  

av färger. Junior- &  
damstl. Ord.pris 199:-

NU  50:

Midsommar!
Glad

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

ALLT FÖR  
MIDSOMMAR- 

FESTEN!

ALLA DAGAR
06.00–23.00

VECKANS VARA

FÄRSKPOTATIS

Max 5kg/hushåll

098
/KG



Kommunfullmäktige 
klubbade i måndags 
Socialdemokraternas, 

Vänsterpartiets, Miljöpar-
tiets och Aledemokraternas 
gemensamma budgetförslag 
för 2016. Det hade egentli-
gen ingen större betydelse 
vilket av de tre förslagen 
som vann majoritet, då det 
endast handlade om nyans-
skillnader – i kronor och 
ören inte ens nyanser...

Det säger självklart en del 
om den kärva ekonomiska 
verklighet som Ale kommun 
för tillfället befinner sig 
i. Det finns inte utrymme 
för att spekulera i några 
satsningar. Pengarna räcker 
bara till det mest nöd-
vändiga och när tre olika 
budgetförfattare kommer 
fram till samma sak så kan 
vi nog utgå från att det är 
den bittra verkligheten. Inte 
ens Sverigedemokraterna 
som presenterade sin första 
budget någonsin för Ale 
valde att ta ut svängarna. De 
gick i princip på vad både de 
rödgröna och Alliansen hade 
sagt. Det visar också på ett 
visst ansvar. I opposition är 
det annars lätt att lova stort, 
men på något sätt har det 
politiska klimatet som nu 
råder fått alla att i möjligaste 
mån dra åt samma håll. Det 
bådar gott.

När marginalerna är 
små och det oförutsedda 
inträffar kan samtalstonen 

och klimatet i de politiska 
forumen vara helt avgöran-
de för att komma överens 
om betydligt tuffare beslut. 
Den antagna budgeten, pre-
cis som Alliansens, har bara 
ett resultat om 5 miljoner 
kronor. Det innebär att om 
något exceptionellt skulle 
inträffa är det inte lätt att 
komma till fullmäktige och 
begära extra anslag. Det 
finns nämligen ingen kassa 
att ösa ur. Samtidigt måste 
beslutet försvaras med att 
Ale är en av Göteborgsregi-
onens tillväxtkommuner och 
om vi inte satsar nu, kan jag 
inte se när det skulle vara 
mer lämpligt att göra det.

Att en samsyn kan råda 
bot på stora problem är 
skolöverenskommelsen ett 
bevis på. De resultat som nu 
redovisas måste vara godis 
för de politiker som har 
varit engagerade i samar-
betet. Istället för att envist 
tvista samtalar politiker-
na numera frekvent om 
dagsaktuella problem och 
hur de bäst ska lösas inom 
nämndens ram. Samtidigt 
har pedagoger, skolledare 
och övrig verksamhets-
personal engagerats hårt i 
skolans förändringsarbete. 
Delaktigheten har uppen-
barligen haft en positiv 
effekt. Tro katten det! 
Om jag som lärare själv 
får vara med och tycka 
till, formulera förslag 

och genomföra förändring-
arna kommer jag oavsett de 
är rätt eller fel strida för att 
det till slut blir rätt.

När vinden nu har vänt 
gör ledningen helt rätt som 
uppmärksammar pedago-
gerna och hyllar dem för 
sina insatser. Det har de 
förtjänat efter många år 
med kritik och ifrågasät-
tande. Bekräftelse är viktigt 
för oss alla, särskilt när den 
kommer från rätt håll.

Så här i efterhand kan 
man ju fundera på vad som 
gick snett. Hur kunde nå-
gon tro att rektorn som pe-
dagogisk ledare skulle göra 
ett bättre jobb om han fick 
mer att administrera? Om 
lärarnas arbetsmiljö inte tas 
på allvar hur ska eleverna då 
kunna nå sina kunskapsmål? 
Skolöverenskommelsen har 
återställt ordningen. Nu 
fortsätter vi framåt!

Bra klimat!
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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!

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

Älvvägen 9, 446 37 Älvängen • Tel: 0737-73 98 44 • www.broms-experten.se

BROMSEXPERTEN

VI UTFÖR BYTE AV:

*Material tillkommer. Ring för att få pris för material och arbete.

Vi renoverar bromsok med och utan handbroms till marknadens  
bästa priser! Vi utför även bromsreparationer på släpvagnar.

• BROMSOK 500 kr inkl. moms/hjul*

•  BROMSKLOSSAR  
Utan handbroms  500 kr inkl. moms per axel  
Med handbroms  600 kr inkl. moms per axel*

•  BROMSKLOSSAR & SKIVOR 
Utan handbroms  750 kr inkl. moms per axel*

     Med handbroms  850 kr inkl. moms per axel* 

BASSERVICE 

990 KR
Upp till 5 liter Mobil1 motorolja 
och oljefilter från Mann ingår.

KAMPANJ!

ENDAST:

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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BLI FIN I
SOMMAR

Catering
för alla

festliga tillfällen
hemma eller på jobbet!

0701-44 35 31 / henrikdaniel.se

Det är vi som  
lagar maten  
på Klädkällaren!

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

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

Tillsammans kan  vi hjälpa djuren!

Sms:a DJUR till 72120  
för mer information.
www.djurensratt.se   
08-555 914 00
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NOL. Ales skolor är på 
rätt väg igen.

Samverkan, samsyn 
och delaktighet har 
givit resultat.

Resultaten i de natio-
nella proven för årskurs 
3 och 6 är nu bättre än 
rikets snitt.

Flera år av bottennoteringar 
och låga placeringar i öppna 
jämförelser med landets sko-
lor ledde fram till en politisk 
skolöverenskommelse i Ale 
2013. Syftet var att dels åter-
vinna ett förtroende för poli-
tiken dels skapa en långsiktig-
het i besluten för skolan.

– Personalen måste veta 
att det vi bestämmer oss för 
att göra verkligen håller och 
inte förändras om den poli-
tiska majoriteten ändrar färg 
i kommunen. Jag är oerhört 
stolt över att vi numera löser 
skolans bekymmer tillsam-
mans i Ale. Självklart är vi 
inte alltid överens politiskt, 
men vi har slutat bråka och 
fokuserar istället på att hitta 
lösningar, säger Utbildnings-
nämndens ordförande Den-
nis Ljunggren (S) och vice 
ordförande Elena Fridfeldt 
(C) nickar instämmande och 
säger:

– Jag tror de känner ett 

större förtroende för oss po-
litiker idag och att vi verkli-
gen tar det här uppdraget på 
största allvar.

Tillsammans med 250 pe-

dagoger och skolledare ana-
lyserades situationen. Hand-
lingsplanen blev tydlig och 
alla var överens om vad som 
måste göras. Politiken  slog 

efter detta fast att den psy-
kosociala arbetsmiljön för lä-
rarna måste förbättras, rekto-
rernas uppdrag renodlas och 
elevernas lust att lära måste 

stärkas. Redan nu visar en 
nyligen genomförd medar-
betarenkät bland lärare i Ale 
kommuns grundskolor att det 
har skett en markant förbätt-
ring av arbetsmiljön. Stressen 
har minskat och färre säger 
att de behöver ta med sig ar-
betet hem.

Höga betyg
– Vi kan också se tydliga för-
ändringar när det gäller för-
troendet för kommunen och 
utbildningssektorn. Lärarna 
ger dessutom mycket höga 
ledarskapsbetyg till sina rek-
torer, säger verksamhetschef 
Joakim Östling och tilläg-
ger:

– Det som jag är mest stolt 
över är att alla pilar pekar 
uppåt. Skolresultaten, ar-
betsmiljön och ledarskapet 
har förbättrats under en och 
samma period. Det är häftigt.

Redan förra läsåret visade 
resultaten från de nationella 
proven i årskurs 3 ett högre 
kunskapsresultat än riket, 
samtidigt som årskurs 6 låg 
på samma nivå som snittet. 
Det var ingen tillfällighet. 
Nu visar årskurs 3 samma 
höga nivå, men betygen i 
årskurs 6 har förbättrats kraf-
tigt. Andelen elever i årskurs 
6 med godkända betyg i alla 
ämnen har gått från 72,3% 
till 80,5%. Snittet i riket förra 
året var 79,5%.

I årskurs 9 däremot har 
den stora kunskapsförbätt-

ringen inte nått fram.
– Där ser vi fortfarande att 

vi måste fortsätta jobba hårt, 
men vi noterar också att an-
delen elever med fullständigt 
godkända betyg ökar från 
59% till 65%. Redan i våras 
upptäckte vi problem på Aro-
seniusskolan och har därför 
agerat. Vi gör en riktad insats 
och pedagogerna sitter nu i 
förarsätet med ett intensivt 
analysarbete för att komma 
till rätta med situationen, sä-
ger Joakim Östling.

Det pedagogiska ledarska-
pet har varit i fokus ett tag 
och bland annat har rekto-
rerna fått administrativ av-
lastning. Det är något som 
Lärarnas riksförbund i Ale 
tacksamt konstaterat.

På rätt väg
– Vi är på rätt väg. Att rek-
torerna har fått möjlighet att 
vara mer pedagogiska ledare 
ser vi självklart väldigt posi-
tivt på, men nu är det också 
viktigt att satsningen inte 
stannar upp. Det finns mer 
att göra, mer att förbättra. 
Vi skulle gärna se att lärarnas 
uppdrag också renodlas från 
onödig administration, säger 
Marcello Milli, fackligt om-
bud.

U t b i l d n i n g s n ä m n d e n 
kommer fortsätta verka för 
en bättre dialog mellan po-
litiken och skolan. Rektorer 
och förskolechefer bjuds in 
för att berätta om hur de job-
bar med att utveckla lusten 
att lära hos eleverna.

– Tidigare var det inte 
självklart att tacka ja, men nu 
råder en helt annan inställ-
ning. Jag tror alla känner att 
det är viktigt att vi verkar för 
att skapa en arena där politi-
ker, pedagoger och skolleda-
re kan mötas för att diskutera 
dessa frågor, säger Joakim 
Östling.

Hur ska ni bibehålla 
denna positiva trend som 
Ales grundskolor är inne i?

– Vi ska följa vår huvud-
strategi och fortsätta fokusera 
på elevernas lust att lära, pe-
dagogernas arbetsmiljö och 
ledarskapet, svarar Östling 
bestämt.

Dennis Ljunggren och 
Elena Fridfeldt delar den 
uppfattningen.

– Vi ska inte titta på vår 
omgivning, utan vår inställ-
ning är att ständigt bli bättre 
i förhållande till oss själva. På 
sikt leder det till att Ales sko-
lor kommer att stå sig bra i 
jämförelse med övriga landet.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

LEDIGA TJÄNSTER

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.

LärLingsgymnasiet

 » Matematik
 » Svenska
 » Engelska
 » Naturkunskap
 » Fordon & Transport,  
inriktning transport

 » Handel och Service

Vi behöver utöka vår lärarstab 
med engagerade pedagoger.

Omfattning;  
Hel eller deltid  
beroende på  
kombination.

Ansök  
senast  
5 Juli

Frågor: Malin Luukinen (rektor)  
0768-712027 eller malin.luuki-

nen@larlingsgymnasiet.se

Läs mer på vår hemsida  
www.larlingsgymnasiet.se
Maila din ansökan till malin.

luukinen@larlingsgymnasiet.se 
senast 5 Juli.

Glädjande siffror 
för Ales skolor
– Kraftigt förbättrade kunskapsresultat i årskurs 3 och 6

Resultaten i de nationella proven för årskurs 3 och 6 fortsätter att stiga. Det firades med tårta i personalrummen och Elena Frid-
feldt (C), Utbildningsnämndens vice ordförande, Joakim Östling, verksamhetschef, och Dennis Ljunggren ordförande i Utbildnings-
nämnden gläds oerhört åt förbättringen. 
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 9 juni
Skadegörelse
En man hör att någon skjuter 
med ett luftvapen utanför 
lägenhetsdörren i Nol. Mor-
gonen därpå upptäcker han 
att framrutan på hans bil har 
beskjutits. Ärendet rubrice-
ras som skadegörelse.

Onsdag 10 juni
Grov olovlig körning
En man född 1968 och hem-
mahörande i Lycke gör sig 
skyldig till grov olovlig kör-
ning och är även misstänkt 
för narkotikabrott. Mannen 
grips av polis i Bohus tidigt 
på morgonen.

Torsdag 11 juni
Narkotikabrott
En man född 1998 och hem-
mahörande i Göteborg grips i 
Nol misstänkt för narkotika-
brott, eget bruk och innehav, 
samt brott mot knivlagen.

En flicka som befinner 
sig i en lekpark tillsammans 
med sin kompis blir beskju-
ten av ett luftvapen. Mål-
sägande blir träffad i hälen. 
Ärendet rubriceras som 
misshandel.

Fredag 12 juni
Försök till utpress-
ning
Försök till utpressning rap-
porteras från Surte. En man 
får ta emot ett samtal från 
ett okänt nummer. Målsä-
gande ombeds att skänka 
pengar till islamska staten. 
Han nekar, men uppringaren, 
som blir allt mer aggressiv 
och hotfull, säger: ”Jag ska ta 
allt ni äger och har”. 

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

MARKSTEN DEKORSTEN
FONTÄNER m.m.MURAR

Varmt välkomna på ett besök!

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

lansforsakringar.se

Trevlig midsommar önskar
vi på Länsförsäkringar

Segrare i Alekampen 2015. Aroseniusskolan i Älvängen var suveräna i årets prestigefyllda uppgö-
relse mellan högstadieskolorna. I sex av tio grenar var det Arosenius som drog det längsta stråt 
och vann tämligen överlägset.

ÄLVÄNGEN. Aroseni-
usskolan vann årets 
prestigefyllda tävling 
mellan högstadieskolor-
na i Ale.

Alekampen som av-
görs varje år på Sjöval-
len i Alafors blev en ren 
uppvisning.

Arosenius lyckades 
vinna sex av tio grenar.

De sportsliga framgångarna 
fullkomligt haglar över hög-
stadiet i Älvängen. För inte 
så länge sedan vann Arose-
niusskolans tjejer i hård kon-
kurrens DM i fotboll. När 
det var dags att jaga trofén 
i den lokala kraftmätningen 
mellan Ales högstadieskolor 
var siktet återigen inställt på 
guld.

Alekampen som avgörs 
varje år på Sjövallen i Alafors 
omfattar tio grenar. 4x400 
meter, dragkamp för både 

killar och tjejer, fotboll för 
både killar och tjejer, frisbee, 
kanotstafett, samt kurirsta-
fett för både årskurs 7, 8 och 
9.

Inte helt överraskande so-
pade Aroseniusskolan rent 
i fotboll, men förutom det 
vann skolan också ytterligare 
fyra grenar.

– Våra elever i årskurs 
nio har varit helt suveräna. 
De är otroligt duktiga, oav-
sett idrott och gren, säger 
idrottslärare Anki Her-
mansson stolt.

Inteckningen i bucklan 
var Aroseniusskolans andra 
på de senaste sex åren.

Vinnare Alekampen:
2010: Ahlafors Fria skola
2011: Kyrkbyskolan
2012: Aroseniusskolan
2013: Ahlafors Fria skola
2014: Bohusskolan
2015: Aroseniusskolan

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Aroseniusskolans suveräner

Stolta bidragsgivare. Ahlafors Fria skola överlämnade i förra veckan 11 107 kronor till insamlingen för Europas fattigaste barn i 
Moldavien. Från vänster: Nathalie Kojo, Petronella Skoglund och Jara Raad. 

En check som gör skillnad
ALAFORS. Den årliga 
insamlingen till Europas 
fattigaste barn såg ut 
att inte nå sitt mål.

Då ringde telefonen.
Ahlafors Fria skola 

meddelade att elevrå-
det beslutat att skänka 
överskottet från vårsa-
longen till Moldavien.

Ahlafors Fria skola har sedan 
starten arrangerat en vårsa-
long – en utställning för nära 
och kära som visar delar av 
elevernas arbeten. Under två 
intensiva timmar säljs lotter, 
bakverk och allt som hör ett 
arrangemang till.

– Eleverna är oerhört en-
gagerade i vårsalongen. Det 
är en fin final på årets skol-
arbete. I år hade vi 269 beta-
lande besökare. Våra lotterier 
sponsras av lokala företag 
från främst Älvängen och 
Nödinge, vilket vi är oerhört 
tacksamma för, säger Tho-
re Skånberg, administrativ 
chef.

En av huvudattraktionerna 
är den omtalade korvätartäv-
lingen.

– Det gäller att svälja sex 

kokta korvar på snabbast tid 
och sedan säga Ahlafors Fria 
skola. I år vann Alexander 
Lindén. Han var till och med 
snabbare än vår rektor Ing-
vald Lindström, säger Petro-
nella Skoglund.

När intäkterna minus kos-
tanderna summerades från 
vårsalongen återstod impo-
nerande 11107 kronor. Hur 
dessa pengar ska fördelas av-
gör elevrådet.

– Det var inget svårt be-

slut. Vi var helt överens om 
att det skulle gå till en bra 
grej, där pengarna gör nyt-
ta. Vi kände att insamlingen 
för Moldavien var rätt, säger 
elevrådets ordförande Jara 
Raad.

Pengarna var precis vad 
som behövdes för att insam-
lingen skulle nå sitt mål. To-
talt samlades drygt 58 000 
kronor in till förmån för Eu-
ropas fattigaste barn i Molda-
vien.



 

www.ale.se 
0303-33 00 00

På gång

För att ytterligare förbättra vårt Nöjd Kund Index kommer vi nu 
köra löpande insiktsmätningar från augusti månad. Det innebär 
att vi kommer skicka ut löpande enkäter i samverkan med SKL 
till alla som har haft ett tillståndsärende i kommunen. Vi ser 
fram emot gott samarbete. Näringslivsenheten i samarbete med 
Samhällsbyggnadsenheten.

Vi vill  ta vårt NKI-arbete 
till nya höjder!

Sommar på 
biblioteken i ale
torsdag 18 juni
Ale bibliotek, Nödinge kl 10.00–15.00
Skepplanda bibliotek kl 10.00–13.00
Surte bibliotek kl 10.00–13.00
Älvängens bibliotek kl 10.00–13.00
Midsommarafton stängt 

Skepplanda och Surte bibliotek
Sommarstängt 29 juni – 2 augusti
Meröppet alla dagar 6.00–21.00
Om du vill komma in under meröppet måste du 
först registrera dig  som meröppetlåntagare när 
personal finns på plats.
 
Älvängens bibliotek
Sommarstängt 29 juni–9 augusti
 
Sommaröppet på ale bibliotek, nödinge
1 juni–30 augusti
måndag kl 10.00–19.00
tisdag kl 10.00–15.00
onsdag kl 10.00–19.00
torsdag kl 10.00–15.00
fredag kl 10.00–15.00
 
Passa på att låna böcker över hela sommaren 
på biblioteken i Ale. Låna nu – återlämna 1 
september

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!

Vårt fantastiska program för  
ungdomar sommaren 2015

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

För med information och uppstart, kontakta 
kommunens Brotts– och säkerhetshandläggare 
Charlott Klug på  0704-32 01 21, eller via e-post: 
charlott.klug@ale.se
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NÖDINGE. Nu vill kom-
munledningen att fler 
tjänstemän ska välja 
cykeln framför bilen.

Åtta nya elcyklar har 
köpts in.

– Det bidrar till min-
dre utsläpp av växthus-
gaser plus att det är bra 
ur ett hälsoperspektiv, 
säger Ale kommuns 
miljöplanerare, Annika 
Friberg.

I Energi- och klimatplanen 
som kommunfullmäktige 
klubbat igenom finns ett an-
tal miljömål preciserade.

– Vi har även en ny mötes- 
och resepolicy som syftar till 
att minska utsläppen av växt-
husgaser, säger Annika Fri-
berg och fortsätter:

– Det innebär kortfat-
tat att vi ska ta tekniken till 
hjälp när det fungerar. Ska 
vi ha ett fysiskt möte ska vi 
gå, cykla eller åka kollektivt 
i den mån det går och i sis-
ta hand är det tjänstebilarna 
som gäller.

Nu har Ale kommun in-
vesterat i åtta elcyklar som 
ska underlätta valet av trans-

portmedel.
– Vid kortare resor kan 

cykeln många gånger vara 
effektivare än bilen. Ta ex-
empelvis när tjänstemän 
behöver förflytta sig mellan 
kommunhusen i Nödinge 
och Alafors, då kommer el-
cykeln väl till pass, poängte-
rar energi- och klimatrådgi-
vare Caroline Rundlöf.

I tisdags förmiddag vi-
sades elcyklarna upp och 
kommunens tjänstemän gavs 
möjlighet till provcykling.

– Det kommer säkert att 
ta sin lilla tid innan alla har 
fattat poängen och insett hur 
smidigt det är med elcykel. 
Nu gäller det att vi föregår 
med gott exempel, säger An-
nika och Caroline.

– Det är perfekt tid för in-
troducering nu när somma-
ren kommer.

Anders Adielsson på 
Älvängen Cykel är den som 
har leverat elcyklarna till Ale 
kommun. Försäljningskur-
van pekar spikrakt uppåt för 
just denna produktgrupp.

– Elcyklar kommer för-
modligen att bli en bristva-
ra inom kort. Det är många 
privatpersoner som ställer 

bilen och satsar på en elcy-
kel istället. De har upptäckt 
fördelarna, säger Anders 
Adielsson.

Vad gör elcykeln så po-
pulär?

– Du kan cykla i motvind 
eller i uppförsbacke utan att 
bli trött, svett och så vidare. 
Känslan är att det blir roliga-
re att cykla, du får lite hjälp 
på traven.

Elcyklarna som Ale kom-
mun förfogar över kan an-
vändas i fem mil innan bat-
teriet behöver laddas igen. 
Några tekniska kunskaper 
behövs inte, det är bara att 
trampa.

– Elcykeln fungerar precis 
som en vanlig cykel. Det är 
inte det minsta svårt, betonar 
Anders Adielsson.

Kommunens hemtjänst-
personal innehar sedan tidi-
gare ett antal elcyklar med 
positiv respons som följd.

– De är jättenöjda. Jag 
tror och hoppas på lika po-
sitiva tongångar bland tjäns-
temännen, avslutar Anders 
Adielsson.

JONAS ANDERSSON
Ute och cyklar. Kommunchef Björn Järbur tog sig en provtur. I bakgrunden syns Anders Adielsson, 
Älvängens Cykel, miljöplanerare Annika Friberg och energi- och klimatrådgivare Caroline Rundlöf.

– Tjänstemän uppmanas cykla till möten

Kommunen
satsar miljösmart

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

Kungälv 0303-642 80  •  Ytterby 0303-925 00  •  Ale/Lilla Edet 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

Kungälv 0303-642 80  •  Ytterby 0303-925 00  •  Ale/Lilla Edet 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

Pris 3.300.000:- som utgångspris. Visas 23/6. Skårdalsvägen 75B.
Henrik Kjellberg 0727-316 360, henrik@axelssonsfast.se

Med högt, fritt läge och en fantastisk utsikt mot fästningen!
Det är inte ofta ett sådant här exceptionellt boende ska säljas så vi är stolta över att få presentera detta 
drömhus med fantastisk utsikt mot Göta Älv och fästningen. Huset är i bästa skick med vackra trägolv och 
nyare kök och badrum. Dessutom finns soldäck, badtunna och inglasat uterum i väster. Ett unikt tillfälle 
som ska ses och upplevas på plats. Besiktningsprotokoll finns att ladda ner. 95+66 kvm.

Bohus
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POTATISSTEGE!
Köp andra varor för 100

kr 

få 1kg potatis, handla för 

200kr och få 2kg potatis 

- Upp till 1000k
r och få  

10kg potatis

PACKHJÄLP 
LNIK  
TORSDAG & FREDAG

Färska 

räkor!

VÄLKOMMEN  
hälsar Lars med sin 

fantastiska personal

JORDGUBBAR 
OCH TILLBEHÖR!
Till så bra pris vi kan

Din nära 
MATBUTIK!

Lödöse 0520-66 00 10

ÖPPETTIDER
Mån-tors 8-21  

Midsommarafton 8-16  
Midsommardagen 9-21 

Söndag 9-21

Under 2014 utformade Dia-
na Waage, tillsammans med 
en tidigare affärspartner, en 
affärsidé för odling av mat-
fisk. Samma år köpte de upp 
ett konkursbo med rättighe-
ter till teknik och koncept 
för fiskodling. Under vintern 
lämnade den ursprungliga 
affärspartnern företaget. Då 
valde Diana Waage att starta 
upp verksamheten på nytt. 
Nu tillsammans med tre nya 
ägare. 

– Tanken är att vi ska bör-
ja marknadsföra vår matfisk 
i september, sätta ut den i 
lantbruk i december och 
börja sälja den i maj nästa år, 
säger Diana Waage. 

För drygt två månader 
sedan flyttade företaget in i 
en industrihall i Surte. Nu 
är Diana och hennes kolle-
gor i full gång med att bygga 
fiskodlingssystem för forsk-
ning och avel. 

– Det har varit en lång 
resa. Vi startade i mitt ga-
rage med en första prototyp 
under 2014 och hade då kon-
toret hemma hos mig. Här 
flyttade vi in efter påsk, säger 
Diana Waage och framhål-
ler sin tacksamhet till Surte 

lagerservice som hyr ut lo-
kalen.

Lantfisks vision är att er-
bjuda kilmatneutral matfisk. 
För att göra detta använder 
de sig av ett recirkulerande 
inomhussystem. 

– Vi använder oss av en av-
ancerad miljöteknisk metod 
för rening, men systemet är 
väldigt enkelt att underhålla 
när allt väl snurrar, säger Di-
ana Waage och fortsätter:

– Det finns några likande 
företag i Sverige, men ingen 
med fullständig rening. Där 
är vi unika.

Fiskarna som odlas är 
sötvattenfiskar och lever hu-
vudsakligen av vegetabiliskt 
foder. De kommer från Syd-
amerika, Afrika och Asien.

Vilket arbete har du 
bedrivit i uppstartspro-
cessen?

– Jag har arbetat mycket 
med administration, pla-
nering och budget. Jag har 
även påbörjat marknadsar-
betet och letar i nuläget efter 
partnerskap. Jag har haft en 
del kundmöten och håller 
just nu på att hitta nya sam-
arbeten med hjälp av bland 
annat Agroväst och Vatten-

brukscentrum väst.
Vad driver dig att ut-

veckla Lantfisk?
– Ända sedan gymnasieti-

den har jag varit intresserad 
av fiske- och jordbruksfrå-
gor. Nu känner jag att jag har 
möjlighet att påverka. Jag 
förverkligar en dröm när jag 
går till jobbet varje dag och 
känner att jag gör någonting 
bra. 

Vad vill Lantfisk? 
– Vi är ett värdedrivet fö-

retag, med en lönsam affär-
sidé i botten. Men varför vi 
gör det här är för att vi tror 
vi kan bidra med en hållbar 
livsmedelsproduktion.

Hur ser det fortsatta 
arbetet ut?

– Vi arbetar till stor del 
under osäkerhet och fattar 
beslut utifrån känsla. Det blir 
ju så, eftersom vi utvecklar 
nya produkter och markna-
der. Vi är, tillsammans med 
några få andra i Sverige, med 
och bygger någonting nytt. 
Vi har en lång resa framför 
oss. 

MATILDA SÄDÅS

FYRA RAKA
Sjö – Hav

Ordningsam – Slarvig

Lax – Torsk 

Morgon – Kväll

barn.
Utbildning: Har tagit magisterex-
amen i nationalekonomi.

Diana fiskar
inte längre
efter drömmen

Gör: VD och grundare till Lantfisk.
Intressen: Friluftsliv, ridning, kvantfy-
sik, trädgård och matlagning

Ålder: 41 år.
Bor: Jennylund, Bohus.
Familj: Sambo och två små 

FÖRETAGARE I FOKUS DIANA WAAGE 

Diana Waage är en av grundarna till det nystartade fiskodlingsföretaget Lantfisk i Surte. 
Med ett gediget intresse för fiske- och jordbruksfrågor förverkligar hon nu sin dröm. 
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Vikenvägen 295, Bohus • Kör E45. Vi ligger mellan Jordfallsbron och Ale Torg • info@kladkallaren.se • Mån – tors 9 – 19, Fre 9 – 18, Lör  10 – 17, Sön 11 – 17  • Tel 031- 46 29 00 • www.kladkallaren.se • Reservation för slutförsäljning

7000 kvm lågprisvaruhus

gästvänlig miljö
brett sortiment

låga priser
Dagens lunch 79:-

barnport. 0-12 år 39:-
Inkl. Bröd, salladsbuffé, dricka & kaffe

Veckans lunchmeny hittar du 
alltid på www.kladkallaren.se

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

ALAFORS. Alliansens 
och Framtid i Ales bud-
get för 2016 går i siffror 
hand i hand med den 
rödgröna majoritetens.

– Hemligheten sit-
ter i vad vi vill göra 
med pengarna och 
vilka krav vi ställer på 
verksamheterna, säger 
oppositionsråd Mikael 
Berglund.

Budgetförslaget ”Till-
sammans för tillväxt” 
föreslår bland annat 
förändra upphandlings-
rutinerna för att göra 
det möjligt för lokala 
näringsidkare att vara 
med.

Oppositionens så kallade 
”skuggbudget” lades på full-
mäktiges bord först i mån-
dags kväll, något som retade 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande Paula Örn (S).
– Jag vill gärna hinna förbe-
reda mig inför en budgetde-
batt, men det är ju svårt när 
jag inte får se deras förslag 
innan det ringer in. Vi vet 
inte hur vi ska förhålla oss 
till deras förslag. Det kanske 
fanns saker som var bra, men 
som sagt hur ska vi hinna ta 
ställning till det?

Alliansen och Framtid i 
Ale fördelade pengarna till 
nämnderna exakt på samma 
sätt som de rödgröna och 
Aledemokraterna valt att 
göra. Förklaringen var enkel.

– Årets ekonomiska bud-
getram skapar inte utrymme 
för några utsvävningar. När 
vi fördelar pengarna enligt de 
riktlinjer som finns landar vi 

på samma nivåer. Det hade 
självklart gått att skyffla över 
en miljon hit eller dit, men vi 
ser ingen mening med det. 
Det känns snarare skönt att vi 
kan vara överens om siffror-
na. Däremot finns det skill-
nader på hur vi vill använda 
pengarna inom nämnderna, 
säger Mikael Berglund.

”Tillsammans för tillväxt” 
har ett fortsatt fokus på en 
tydligare politik för relatio-
nen mellan kommun och 
näringsliv. Satsningen på ett 
bättre bemötande och en hö-
gre servicegrad anses mycket 
viktigt. Likaså vill Alliansen 
råda bot på ett svagt nyföre-
tagande, särskilt bland kvin-
nor.

– Här måste vi göra rikta-
de insatser och titta på goda 
exempel i andra kommuner, 
menar Berglund.

Vara med i matchen
Idag ingår Ale ofta i ett ge-
mensamt upphandlingsför-
farande tillsammans med 
kranskommunerna. Det vill 
Alliansen förändra.

– I vissa fall kan det vara 
befogat, men inte alltid. Ta 
en lantbrukare som exempel. 
Hen kan inte vara med i en 
upphandling om 65 ton pota-
tis, men skulle kanske kunna 
vara med och räkna om vi 
bara upphandlade Ales kom-
muns behov. Fler och mindre 
upphandlingar gör det möj-
ligt för lokala småföretagare 
att vara med i matchen, säger 
Berglund som inte tror att 
det nödvändigtvis måste bli 
dyrare.

Att hela Ale ska få leva och 
att satsningar på en utbyggd 
infrastruktur även på lands-
bygden är prioriterat hos Al-
liansen framgår tydligt. Fem 
miljoner, två mer än i majori-
tetens budget, avsätts för nya 
gång- och cykelvägar.

– Det handlar om Hå-
landavägen samt upp till po-
pulära Hultasjön, säger Åke 
Niklasson (C). 

Alliansen och Framtid i Ale 
vill se ett omtag i det drog-
förebyggande arbetet. SSPF, 
en framgångsrik samverkan 
mellan skola, socialtjänst, po-

lis och fritid, har drabbats av 
stor personalomsättning och 
arbetet har tappat prioritet.

– Vi känner att det har gått 
i stå. Det är dags att starta om 
och återigen betona vikten av 
att samarbetet. SSPF ska ha 
ett tydligare mandat, men-
ar Carina Zito Afverstedt, 
gruppledare för Moderaterna 
i Ale.

Soptipp
I budgetförslaget betonas 
också att Ale kommun mås-
te ta ansvar för något de inte 
äger. Det gäller återvinnings-
stationerna som på många 
håll stundtals förvandlas till 
en allmän soptipp.

– Även om det inte är vårt 
ansvar, så är det våra kom-
muninvånare som drabbas. 
Vi vill att det städas mer re-
gelbundet och att vi med 
hjälp av belysning kanske kan 
förhindra att nedskräpning-
en fortsätter, säger Mikael 
Berglund.

Dessutom hoppas Ro-
se-Marie Fihn (FP) att ar-
betet med ett nytt reglemen-
te för färdtjänsten ska kunna 
inkludera att även funktions-
hindrade ska ges möjlighet 
att stanna vid återvinnings-
stationerna.

– Även vi vill kunna bidra 
till miljön, säger hon och 
fortsätter:

– Jag är mycket stolt över 
vårt förslag. Vi fokuserar tyd-
ligt på näringslivet, skolan 
och de funktionshindrades 
förutsättningar. Det är och 
förblir prioriterade områden 
för oss.

Näridrottsplatser
I investeringsbudgeten finns 
två miljoner för näridrotts-
platser. Något som även ma-
joriteten tagit fasta på.

– Det är väldigt positivt 
tycker vi. Redan i valrörel-
sen 2010 var detta något som 
Kristdemokraterna motione-
rade om, men då hade vi svårt 
att få med oss de rödgröna. 
Kul att de har ändrat sig, sä-
ger Sune Rydén (KD). 

Alliansen å sin sida delar 
de rödgrönas syn på att satsa 
hårt på Jennylundsområdet, 

men först vill de se ett större 
visionsarbete.

– Det är ett unikt område 
med bandy, fotboll, motions-
spår, friidrott och ridsport. 
Innan vi plöjer ner alla miljo-
ner borde vi slå fast vad målet 
är, säger Mikael Berglund.

En stor post i investerings-
budgeten är 15 miljoner kro-

nor till förskolepaviljonger i 
Green Village, Surte.

– Det vet jag att de rödgrö-
na också är med på. De har 
avsatt mark för en förskola 
och vi ser på de som har köpt 
boende där att det kommer 
bli många barn. Det är ing-
et vi kan vänta med, avslutar 
Berglund.

På måndagskvällen antog 
Ale kommunfullmäktige ma-
joritetens budgetförslag som 
lagts fram av Socialdemokra-
terna, Vänsterpartiet, Miljö-
partiet och Aledemokraterna.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Stor enighet om 
förutsättningarna
– Inga stora skillnader i Alliansens budget

SÅ FÖRDELAS PENGARNA

Utbildning: 735 Mkr
Kultur och fritid: 77 Mkr
Omsorg: 463 Mkr
Samhällsbyggnad: 49 Mkr
Kommunstyrelsen: 198 Mkr
Samma fördelning har 
även Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet, Miljöpartiet 
och Aledemokraterna i det 
antagna förslaget.

Alliansen och Framtid i Ale kallar sin budget ”Tillsammans för tillväxt”. I siffror är den slående lik 
den rödgröna majoritetens. Rose-Marie Fihn (FP), Mikael Berglund (M), Carina Zito Afverstedt (M), 
Åke Niklasson (C), Sune Rydén (KD) och Rolf Engström (FIA).
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Hur firar du 
midsommar?

Kurt Flodin, Alafors
– Det blir en tur till 
Prästalund och mid-
sommarfirandet där.

5 RAKA SVAR

Gunilla Wallengren, Hålanda
– Det är inte alltid 
jag är hemma, men 
så är fallet i år. Det 
blir tillsammans med 
familjen. Vi kommer 
att ta del av firandet 
på Hålanda hembygds-
gård.

Stig Karlsson, Skepplanda
– Den firas på Gotland. 
Naturligtvis blir det 
dans runt midsommar-
stången.

Lars-Eric Frendberg, 
Trollhättan
– Midsommaraftonen 
kommer att firas i 
Göteborgs skärgård, 
närmare bestämt på 
Björkö. Först blir det 
dans runt midsom-
marstången och sedan 
åker gitarren fram.

Tord Andersson, Lödöse
– En högtid som firas 
i familjen och svär-
fars närvaro hemma 
i Lödöse. Det blir god 
mat och trevlig sam-
varo. 

ÄLVÄNGEN. Sverigede-
mokraterna presentera-
de i söndags sin första 
budget för Ale kommun.

När det gäller peng-
arna till nämnderna är 
skillnaderna mot de 
rödgrönas och Allian-
sens budgetar små.

SD utmärker sig mest 
med att lägga ett resul-
tatkrav på tio miljoner 
kronor jämfört med 
övrigas fem miljoner 
och att partiet vill slopa 
modersmålsundervis-
ningen i skolan.

Efter rekordvalet som gav 
fem mandat i Ale kommun-
fullmäktige i september 
förra året har Sverigedemo-
kraterna nu nått en nivå, där 
det funnits tid och kraft att ta 
fram ett eget budgetförslag. 
Ödmjukt erkänner partiet att 
det var mer tidskrävande och 
svårare än förväntat.

– Det är väldigt mycket att 
sätta sig in i och med hänsyn 
till allt som är lagstadgat blir 
det ytterst lite pengar kvar 
att fördela till egna satsning-
ar. Vi vill ändå slå fast att det 
är viktigt för en kommun 
som Ale att ha en ekonomisk 
buffert, därför prioriterade 
vi att budgetera ett resul-
tat om tio miljoner kronor. 
Övriga partier har ställt sig 
bakom hälften. Det är inte 
att ta ansvar för Ale, säger 
partiets ordförande, Robert 
Jansson.

När det gäller pengarna 
till nämnderna är skillnader-
na små. Egentligen skiljer 
sig SD:s budget bara på en 
punkt och det är 900 000 
kronor mer till Omsorgs- 
och arbetsmarknadsnämn-
den.

– Vi önskar att det fun-
nits möjlighet att satsa mer. 
Det är framför allt behovet 
av fler korttidsplatser som 
vi inte anses tas på allvar. Vi 
vill signalera att det är en an-
gelägen fråga, menar Robert 
Jansson.

Vi är mer realistiska
Sverigedemokraternas in-
vesteringsbudget sticker dä-
remot ut. Den är 50 miljoner 
kronor lägre majoritetens 
förslag. 

– Vi är försiktigare i in-
vesteringsvolymen eftersom 
vi ser att kommunen inte 
hinner med. Det finns ingen 
mening med att lägga en stor 
investeringsbudget och se-
dan ändå tvingas skjuta fram 
satsningarna. Vi är mer rea-
listiska. Det kostar att växa 
och det gäller att ta sunda 
beslut, därför tror vi mer på 
en lägre befolkningstillväxt. 
Jag tror faktiskt inte heller 
att aleborna vill ha en inva-
sion av nya invånare, säger 
Jansson.

När det gäller satsningen 
på skolan har Sverigedemo-
kraterna inga synpunkter på 
pengarna, men däremot på 
verksamheten.

– Vi vill stärka upp resur-

serna när det gäller läxhjälp. 
Därför föreslår vi bland an-
nat att modersmålsunder-
visningen slopas. Vi fördelar 
hellre mer pengar till läx-
hjälp och till att höja kvalite-
ten i matte- och svenskaun-
dervisningen, säger Hanna 
Tjusling (SD), ledamot i 
Utbildningsnämnden.

Något nytt kommunhus 
omnämns inte heller i bud-
geten och skälet är enkelt.

– Vi anser inte att det be-
hövs. Vår utgångspunkt är 
att Ale kommun har de lo-
kaler som krävs. Det finns 

klokare sätt att använda 
pengarna på, dessutom kan 
vi ta hjälp av tekniken i bätt-
re utsträckning än idag. Fler 
digitala möten är en lösning. 
Vi förstår att nyrekryte-
ringen är ett problem, men 
det argumentet väger inte 
tillräckligt tungt när inves-
teringsbehovet i våra verk-
samheter är så stort, säger 
Robert Jansson.

Sverigedemokraterna är 
också tydliga med att den ny-
startade enheten ”Utveckla 
Ale” ska avvecklas omgående 
från Kommunstyrelsen.

– Det finns inga pengar 
till den typ av ”lyxtjänster”. 
Centrumutvecklingen måste 
klaras inom den befintliga 
organisationen, menar Jans-
son.

Att påskynda sopkärls-
hanteringen anser SD ska 
prioriteras och kameraö-
vervakning på alla platser 

där aleborna inte känner sig 
trygga är också en uttalat 
mål.

– Då avser vi framför allt 

pendelstationerna och mör-
ka platser i samhället. Vid 
nybyggnation vill vi också 
se att trygghetsfaktorn väger 

tyngre vid planeringen, sä-
ger Hanna Tjusling.

PER-ANDERS
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1Ale Torg • Tel 0303-966 41 • Varmt välkomna!

Mån-fre 9.30-19.00, lörd 9.30-15.00,  sönd 11.00-15.00

1/2 priset
på Utegården!

Sommarens öppettider
Gäller ej jordprodukter och gödsel

Midsommarafton 9.30-13.00
Midsommardagen stängt
Mån-fre 9.30-18.00
Lördag 9.30-15.00
Söndag 11.00-15.00

Vecka 28-33 kommer vi att ha söndagsstängt

– Partiets första budget innehåller få sensationer
Och Sverigedemokraterna håller med

Sverigedemokraterna lade sin första budget på kommunfullmäktiges bord i måndags. Från vänster: Rune Karlsson, Peter Fri, Lennie 
Kjellman, Kennet Sandow, Hanna Tjusling och Robert Jansson.

Det finns ingen 
mening med att 
lägga en stor 
investerings-

budget och sedan ändå 
tvingas skjuta fram 
satsningarna.
ROBERT JANSSON



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 25 2015 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se

FÄRSK LAXFILÉ

89/KG
:-

ALLA DAGAR
06.00–23.00

GRILLKOL/BRIKETTER

99:-
3 FÖR

FÄRSK FLÄSKFILÉ

4990
/KG

max 2st/kund

FRYST OXFILÉ I BIT

139:-/KG

LAX I SKIVOR

2990
/ST

Gravad /kallrökt
max 2st/hushåll

KAFFE

59:-
2 FÖR

max 1 köp/hushåll

FÄRSKPOTATIS

098
/KG

max 2kg/kund

ALLA 
SILLINLÄGGNINGAR

990
/HG

MATGLAD
  MIDSOMMAR.

GLASS

/ST

5:-
Medlemspris

Gräddglass/lättglass
max 3st/medlem

 
/ST

KRYDDIGA KORVAR

10:-/ST
max 5 st/hushåll

Medlemspris

 



DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.
Priserna gäller onsdag–söndag v 25 2015 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se

ALLA DAGAR
06.00–23.00

DELIKATESSEN

GREKISKT 
LANTBRÖD HALVBAGUETTE

JORDGUBBSTÅRTA
6-BITAR

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

89:-
/ST

BRIEOST

790
/HG

PASTRAMISKINKA

1290
/HG1490

/HG

VÅR EGNA
RÄKSALLAD

15 
:-
/ST

20:-
/ST

FANTASTISCA 
TOMATER

PERSIKOR I KORG

15:-/ST

BREGOTT

25:-
/ST

Gäller ej ekologisk

GRÄDDFIL

17:-
2 FÖR

Gäller ej ekologisk

VISPGRÄDDE

18:-
2 FÖR

Gäller ej ekologisk

4:-
/ST

CARINAS POTATIS-
GRATÄNG 1700G

2990
/ST

FÄRSK FLÄSKYTTERFILÉ

4990
/KG

max 2st/hushåll

MATJESSIL

5:-/ST
max 2st/kund

VÄSTERBOTTENPAJ

20 
:-
/BIT

MIDSOMMARÖPPET
Midsommarafton 6-18
Midsommardagen 8-20

PRINSKORV 
CHARKMÄSTER 82%

5990
/ST
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Välkommen till vår NYA utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv

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

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

www.kungalvssolskydd.se

LÖRDAGS-

ÖPPET
KL 11-14

Lördag 20/6  
har vi stängt
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NÖDINGE. Sista lördagen 
i maj samlades en grupp 
boende från Klöversti-
garna i Nödinge för att 
göra en trygghetsvand-
ring i området. 

– Denna vandring är ett 
samarbete mellan Ale Byg-
gen och representanter från 
kommunen, i syfte att göra 
en kartläggning av hur Klö-
verstigarna upplevs av de 
som känner till området bäst 
– de som bor här, förklarar 
kommunens brotts- och sä-
kerhetshandläggare Lotti 
Klug.

En handfull personer i 
olika åldrar hade uppmärk-
sammat inbjudan och sam-
ling skedde i Alebyggens 
lokaler, där en kortare ge-
nomgång gjordes. Det visa-
de sig att både de äldre och 
yngre upplever Klöverstigar-
na som trygga och mysiga. 
Under vandringens gång var 
det bara små detaljer som 
kom upp. 

Trasiga lampor
– Det kunde handla om tra-
siga lampor, eller att boende 
på vissa gårdar kände att de 
fått knappare resurser än bo-
ende på andra gårdar. En av 
ungdomarna tyckte att man 

skulle sätta upp farthinder 
i området för att förhindra 
mopedkörning i området 
och någon annan tipsade om 
mörka platser som riskerade 
att bli tillhåll, berättar Lotti 
Klug.

Stolt
– Jag är oerhört stolt över 
Nödinge och tycker att vi 
måste lyfta allt det som är 
bra här, menade Ahmed 
Bayati.

– När jag får barn vill jag 
att de ska få växa upp i Nö-
dinge. Och bara det att flera 
tjänstemän kommer in och 

jobbar på en lördag för att 
lyssna på oss boende är stort 
i sig, fortsatte han.

Vandringen avslutades 
med att personal från Bo-
hus Räddningstjänstförbund 
visade upp sina bilar och lät 
intresserade får prova att 
släcka brand i en docka. Där-
efter fortsatte arrangemang-
et med den traditionella Klö-
verdagen där barn och unga 
på Klöverstigarna fick hoppa 
i hoppborg, äta korv och gå 
tipspromenad.

JONAS ANDERSSON

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.

Samlade för trygghetsvandring på Klöverstigarna i Nödinge.

Trygghetsvandring på Klöverstigarna

Boka på stenaline.se eller ring 0770-57 57 00
Bokningsavgift tillkommer vid personlig service. *Båtresa t/r inkl bil, 4-bäddslägenhet. 
Prisexempel gäller Dayz Kattegat Feriecenter i Bønnerup. Gäller ankomst ons, tors, fre eller 
lör till 4/7 + 10/8  – 1/1 2016. Totalt fr 2 846:-/4 pers.

/PERS*

DJURSLAND

GÖTEBORG – FREDRIKSHAMN
VARBERG – GRENÅ

FR

T/R INKL BIL + 3 NÄTTER

712:-
Nordens största sommarland, 
sandstränder och safari på savannen!
Djursland är ett paradis för barnfamiljer med bad och äventyr inpå knuten. 
Djurs Sommerland har 8 temaländer och ett stort badland, på Ree Park Safari 
träffar du djur från fem kontinenter och du är aldrig långt från närmsta sandstrand. 
Du får alltid 20% rabatt på båtresan när du bokar semesterhus och stugor 
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 Grenå och Djursland!

OMBORD PÅ ALLA SVENSKA FÄRJELINJER

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

DAGS ATT  
TECKNA NYTT 
ELAVTAL?

VI ÖNSKAR ALLA EN 

GLAD SOMMAR!

Köp El till Inköpspris  
för 49 kr/mån
Priset gäller för alla kunder som  
förbrukar upp tom 30 000 kWh/år. 

Teckna avtal på vår hemsida www.aleel.se/elavtal  
eller kontakta oss på kundservice på 0303- 33 24 00  
så hjälper vi dig!

Vi har öppet som vanligt hela sommaren!
Mån- fre kl 07:00-16:00

www.aleel.se

ALVHEM. I lördags invigdes 
Ale Slöjdares sommarutställ-
ning. Det är nionde året som 
det erbjuds försäljning av 
hantverk i magasinsbyggan-
den på Kungsgården. Solen 
sken när Ale GK:s ordföran-
de Merja Forsäng hälsade 
välkommen och klippte ban-
det.

Träarbeten, lappteknik, 
vävda textilier, stickat och 
tovat är några exempel på 
tekniker som finns represen-
terade.

Utställningen pågår fram 
till och med den 23 augusti.

JONAS ANDERSSON

Årets försommarhajk går 
som brukligt av stapeln på 
Raggarön i Mollsjön sista 
helgen i maj. Sammanlagt 
tio själar slöt upp och trot-
sade fåtöljens och skärmens 
lockelse till gagn för kropp 
och själ.

Hajken går till historien 
som en av de mest blåsiga 

och kallaste i mannaminne. 
Storfjärdens dyningar och 
vindbyar gjorde det svårt för 
de tappra unga att bemästra 
sjön. Det oblida vädret till 
trots drog ynglingarna fyra 
gäddor och en abborre. 
Största fisk av respektive art 
förärades praktisk gåva som 
rönte stor uppskattning. 

En ny medlem hälsades 
välkommen i klubben och 
denne mottog välkomstgåva 
i gängse ordning. 

Alla deltagare på hajken 
tycktes trivas utomordent-
ligt, mycket tack vare god 
förplägnad och värmande 
eld.

Mollsjöns fvf ungdomssektion

Mollsjöns Fiskevårdsförenings försommarhajk

Sommarutställning har öppnat

I lördags invigdes Ale Slöjdares sommarutställning på Kungsgår-
den i Alvhem.

USPASTORP. Ännu en lopp-
marknad i Uspastorp att be-
skriva som en solskenshisto-
ria. Arrangören, Uspastorps 
Indienhjälp, uppskattade 
besöksantalet till 250 perso-
ner. Folk köade och väntade 
på att klockan skulle bli elva, 

så att de kunde få husera fritt 
bland de välfyllda loppisbor-
den. Fina serviser, porslin 
och glas fanns att fynda, men 
även mycket annat i form av 
kläder, möbler och så vidare.

– Vi är oerhört nöjda med 
hur den här lördagen artade 

sig. Överskottet ser ut att 
landa på i runda slängar 30 
000 kronor vilket är helt fan-
tastiskt, säger Kurt Jannes-
son i arrangörskommittén.

Pengarna går oavkortat 
till behövande i Indien.

JONAS ANDERSSON

Lördagens loppmarknad i Uspastorp blev en succé. 

Emanuel och Sujatha Mulla driver en skola i Indien som under åren erhållit pengar från Uspas-
torps Indienhjälp för att kunna utveckla sin verksamhet. I förra veckan var de inbjudna till Sveri-
ge av Frälsningsarmén och passade på att besöka vännerna i Uspastorp – Ingegerd Ekstedt Bratt-
gård, Lena och Kurt Jannesson.

Välbesökt loppmarknad i Uspastorp
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Vad fick dig att välja lära-
ryrket?
– Det är något som jag alltid 
hade velat bli. Det beror nog 
på att jag själv hade bra lära-
re, jag tyckte det var roligt att 
gå i skolan.

Om du gjort något annat?
– Fotograf är något som jag skul-
le kunna tänka mig. Jag gillar att 
fotografera, därmed inte sagt att 
jag är speciellt bra på det.

Vad har varit roligast med 
läraryrket?
– Alla goa elever.

Någon rektor du särskilt 
minns från dina år i Ale 
kommun?
– Bengt Olofsson. Han var 
trygg och väldigt varm i sitt 
uppträdande.

Om du ska jämföra skolan 
förr och nu?
– Vi hade en större frihet förr, 
det var en bättre samman-
hållning vad det gäller hela 
skolan. Vi lärare hade också 
mer tid att göra det där lilla 
extra, jag tänker bland annat 
på vår fantastiska soaré och 
de friluftsdagar som vi hade. 
Jag tycker det är dåligt av Ale 
kommun att inte ge alla elev-
er fria busskort i kommunen. 
Det hade underlättat vår un-
dervisning.

Hur ska du tillbringa livet 

som pensionär?
– Spela golf, njuta av ledighe-
ten och av livet. Frihetskäns-
lan är något som jag kommer 
att uppskatta.

Du är en hängiven golfare, 
när föddes det intresset?
– Jag var 25 år när jag började 
spela golf. Jag har haft förmå-
nen få vinna tre Lag-EM för 
seniorer och varit rankad etta 
i Sverige. Jag har represente-
rat seniorlandslaget i tio år. 
Jag älskar utmaningen som 
golfen erbjuder och själva 
tävlingsmomentet.

Är det något från yrkes-
livet som du kommer att 
sakna?
– Först och främst kollegor-
na, men naturligtvis alla un-
derbara elever också.

JONAS ANDERSSON

Sommarlov
för gott

En trotjänare tackar för sig.
Efter att ha tjänstgjort som lärare i Ale kommun sedan 1976  

har det blivit dags att gå i pension.
Anki Hermanson började på Ledetskolan, men har under de senaste 35 åren arbetat som 

idrott- och mattelärare på Aroseniusskolan.

ANKI HERMANSON

Ålder: 64.
Bor: Göteborg.
Familj: Sambo med Göran.
Intresse: Golf.
Eget favoritämne i skolan: 
”Det var idrott”.
Äter helst: ”En köttbit och 
sallad eller fisk”.
Aktuell: Går i pension efter 
att ha varit lärare i Ale 
kommun sedan 1976.

VECKANS PROFIL

Flytta med Länsförsäkringar

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

ADRESS GRUVÅSVÄGEN 17 BOAREA CA 74.9 M² / 3 ROK
ACCEPTERAT PRIS 1 585 000 KR AVGIFT 4 367 KR/MÅN
VISAS TI 23/6 RING OCH BOKA
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

BR 3 ROK I MARKPLAN - ÄLVÄNGEN
Vi kan nu erbjuda en välplanerad trea i populärt område i
Älvängen. Här bor du bekvämt på markplan utan trappor och
med stensatt uteplats framför entrén, träaltan med mycket
bra läge i väster och en egen gräsmatta om cirka 90 kvm.

ADRESS DEL AV STARRKÄRRS-TORP 3:1
ACCEPTERAT PRIS 850 000 KR
VISAS RING OCH BOKA 
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

TOMT - ÄLVÄNGEN
Stor tomt för avstyckning och byggnation i vackra
Torpområdet. Lantligt läge men ändå bara ca min 5 med bil
till Älvängen centrum. Marken består mestadels av ängsmark
med väg precis intill. Förhandsbesked från kommun finns
klart och köparen får själv vara med och påverka storlek samt
utformning på tomten.

Boka  
kostnadsfri 
värdering  
redan nu!

Närmare  
koll på ditt  
bostadsvärde



NUMMER 23         VECKA 25| 15

NÖDINGE. Nu ska 
Alerockens historia 
dokumenteras.

Initiativtagare är mu-
siklärare Bosse Jansson, 
som varit med sedan 
begynnelsen.

– Nu efterlyser vi 
inspelat material från 
svunnen tid.

Bosse Jansson började sin an-
ställning som musiklärare i 
Ale kommun på hösten 1977 
och var med om Alerocken 
första gången året därpå.

– Jag tror inte jag har mis-
sat Alerocken någon gång 
sedan dess.

När Bosse rensade bland 
lådor fann han en hög av kas-
setter och VHS-band från 
olika upplagor av Alerock-
en. Det var så idén föddes 
om att försöka sammanstäl-
la Alerockens historia från 
1978 och fram till nu.

– Det ska ske med hjälp 
av Mediaverkstan. De har 
tekniken och kunskapen som 
krävs för en digitalisering. 
När allting är klart är tanken 
att ladda upp filen på Yotube, 
Facebook eller liknande, be-
rättar Bosse.

Eftersöker
I ett första skede eftersöks 
mer inspelat material än det 
som redan finns. Allt är av 
intresse.

– Kanske finns det någon 
som har gamla band liggan-
des på vinden. I så fall är vi 
väldigt intresserade av att 
få låna kassetterna under 
en kort period, säger Bosse 
Jansson.

Alerocken är kommunens 
motsvarighet till Melodifes-
tivalen. Massor av ungdomar 
har deltagit i denna populä-
ra musiktävling under årens 
lopp.

– Det är lite av ett kultur-
historiskt projekt som vi ger 
oss i kast med, avslutar Bosse 
Jansson.

Ales rockhistoria eftersöks

Kulturhistoriskt projekt. Alerockens mångåriga historia ska dokumenteras och sedan laddas upp på Youtube, Facebook eller liknan-
de. Initiativtagare är musiklärare Bosse Jansson, som tagit hjälp av David Rydén, Beatrice Nylander, Jörgen Hansson och Fernando 
Caceres på Mediaverkstan.

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

www.volkswagen.se

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

Nya Golf Alltrack.

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

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

Vi jobbar för barns rättigheter.  
I FN och i din kommun.

Du har makten att ge barn en framtid.  
Bli månadsgivare redan idag på räddabarnen.se

Vår Verksamhet kontrolleras aV sVensk InsamlIngskontroll. Vårt 90-konto garanterar att dIna pengar anVänds så effektIVt och bra som möjlIgt.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

– Alla gamla inspelningar 
är av intresse för unik 
dokumentation
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Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

5:-/st

En riktig mataffär

E-post: kundkontakt.ale@kvantum.ICA.se
Tel 0303-97500 ICA.se/ale

Måndag–torsdag 7–23
Midsommarafton 7–18
Midsommardagen 10–23
Söndag 7–23
Gäller även vår manuella delikatess

Nu säljer vi recept-
fria läkemedel i 
butiken!
För dig över 18 år.

Gilla oss på 
Facebook

Nu fi nns vi på facebook,
Gilla oss och ta 

del av fi na erbjudanden.

Bli gäst på
din fest

     C
atering

Telefon: 0303-97504

KÖRSBÄRSTOMATER I ASK
ICA. Holland, Spanien, Marocko. Klass 1.
Jfr pris 20:00/kg. Max 3 köp/hushåll.

15:-
GRÄDDGLASS,

LÄTTGLASS
GB Glace. 500 ml. Gäller ej Laktosfri.

Jfr pris 15:00/liter.
Max 1 köp/hushåll.

2 för

15:-
SILL I GLASBURK

Abba. 210-240 g. Olika smaker.
Jfr pris 53:57-62:50/kg utan spad.

Max 1 köp/hushåll.

2 för

15:-
FETA, GRILLOST

ICA. 150-200 g.
Jfr pris 75:00-100:00/kg.

/st

Kortpris

3490
BRIE KOLIBRIE

Frankrike. 500 g. Jfr pris 69:80/kg.
Ord pris 49:95/st.

Max 2 köp/hushåll.

/st

1505
/st

Du sparar

Namngiven efter provinsen Brie i 
Frankrike. Mognadstid ca 4 veckor 
beroende på storlek. Smaken är mild, 
krämig och frisk. Svagt gul i färgen.

1. Skölj och snoppa jordgubbarna. Skär stora 
jordgubbar i 4 bitar och små mitt itu.

2. Blanda jordgubbarna med balsamvinäger, 
honung och basilika. Ställ kallt minst 1 tim. 
Dela osten i 4 bitar. Lägg varje bit på en 
aluminiumfoliebit. Låt briebitarna ligga på 
grillen ca 5 min tills de blir varma och mjuka.

3. Fördela jordgubbssalsan på 4 assietter. 
Stjälp försiktigt upp varje ostbit ovanpå 
jordgubbssalsan på assietterna och servera.

EN UTSÖKT RÄTT SOM DU BÅDE KAN 
SERVERA SOM APERITIF ELLER 
EFTER MATEN SOM DESSERT. 
4 portioner

1 liter jordgubbar
1 msk balsamvinäger
3 msk honung (helst fl ytande)
1/2 dl fi nhackad, färsk basilika
250 g brieost

BRIE MED 
JORDGUBBSSALSA

20:-
KRYDDKORV

Scan. 240-300 g. Flera olika sorter.
Jfr pris 66:67-83:33/kg.

/st

Kortpris

5990
FLÄSKYTTERFILÉ

Ursprung Sverige. Ca 1000 g.
Vardag. Gourmetmörad. Av gris.

Max 2 köp/hushåll.

/kg

Kortpris

299:-
OXFILÉ

Ursprung Sverige.
Ca 2,1 kg. Hel.

/kg

Allt för en god och glad

midsommar!

Glad midsommar önskar vi på Ica Kvantum!
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Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...

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

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

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

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

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

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

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

Försäljning & service
Nyckeltillverkning

0303-74 86 11

AUKTORISERD 
MAN-VERKSTAD

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

PERSONBILAR • LASTBILAR • SLÄPVAGNAR • TRAILERS

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

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

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

Titta gärna in i vår välsorterade VVS-butik

Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leveranser

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

Bilverkstad

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

Nödinge Rödjansväg 2, Tel. 0303-350 990

Öppet Lördag 9.00-15.00, Söndag 11.00-15.00

SKEPPLANDA

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

Nödinge Rödjansväg 2, Tel. 0303-350 990

Öppet Lördag 9.00-15.00, Söndag 11.00-15.00

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

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

2:a på besiktningen?
Vi reparerar och ombesiktigar

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
Niclas 0303-74 66 57

Efterkontroll 
bilprovning 2:or

5598/01
ISO/IEC 17020 (B)

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leveranser

Vi harBildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

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

www.mecaalvangen.se

Bygg & Interiör Ale AB
0706-561327

www.biaab.se

- Vi hjälper dig med lösvirkeshus
och monteringshus.

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

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

VOLVO NÄRSERVICE ALE

Allt inom byggnAds-
plåtslAgeri!

Vi hjälper dig även med rotavdraget

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

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

snickeri - måleri - murning

Ring 0705-522377



ÄLVÄNGEN. Ales hetaste 
forward återfinns på 
Älvevi.

Niklas Ahlbom ser till 
att Älvängens IK kan 
fortsätta sitt segertåg.

I torsdags avgjorde 
han med matchens 
enda mål, inprickat med 
trettio sekunder kvar 
att spela.

Älvängen staplar vinsterna 
på hög och leder alltjämt 
serien efter tio spelomgång-
ar. Hemma mot nästjumbon 
Backatorp IF satt segern 
emellertid långt inne. Det 
dröjde till den sista spelmi-
nuten innan nollan spräck-
tes. Rasmus Erikssons inlägg 
möttes perfekt vid den första 
stolpen av Niklas Ahlbom, 
som med huvudet, eller ax-
eln, lyckades få bollen i nät.

– Lite flyt, men vi hade 
chanser att avgöra innan. 
Ahlbom kunde gjort ytter-
ligare något mål och Jesper 
Knaving missade friläge. 
Vi vann rättvist, förklarar 
ÄIK-tränaren Peter ”Erra” 
Eriksson och fortsätter:

– Backatorp är betydligt 
bättre än vad tabellen visar. 
De hade en duktig målvakt 
och ett stabilt mittlås. Skönt 
att vi ändå lyckades vinna till 
slut.

ÄIK:s mål vaktades av 
15-årige Isac Svennblad, 
som återigen svarade för en 
bra insats mellan stolparna 
och fick hålla nollan.

För ÄIK väntar bortamat-
ch mot tredjeplacerade Neu-
trala redan idag (läs tisdag). 

– Något av en sexpoängs-
match. Det gäller verkligen 
att vi är på tårna, avslutar 
Peter Eriksson.

JONAS ANDERSSON

n Under helgen har det 
tävlats voltige på Caprifolens 
klubb i Stackarp, Laholm. 
Ale Jennylund startade med 
ett lag och två individuella 
miniorer på Svenska skritt-
championatet. Tävlingen 
började med invigning och 
inmarsch med samtliga delta-
gare. En uppvisning följde av 
det lag som vann championa-
tet 2014 och svenska flaggan 
hissades till nationalsången. 

Sedan drog allvaret igång. 
Först ut var laget som tävlade 
på hästen Enia. Det mesta 
klaffade som det skulle och 
tjejerna var mycket nöjda när 
de kom ut ifrån banan. 

På tur var därefter våra 
individuella. De startade 
på hästen Wellington (över 
180 i mankhöjd). De var lite 
nervösa under sitt program 
och presterade inte på topp, 
men utförde ändå alla sina 

övningar. 
Sedan var det dags för 

resultat och prisutdelning för 
lagen. Bara en hårsmån från 
segern kom Ale Jennylunds 
voltige på en mycket väl-
förtjänt andraplats. I laget 
ingick Rebecka Zackrisson, 
Keije Persson, Tindra Ren-
dahl och Nova Törn. 

För de individuella gick 
tävlingen vidare under 
söndagen. Efter en god natts 

sömn var det åter dags att 
skutta i dräkterna på söndag 
morgon. Nu var peppningen 
på topp och när de två kom 
in på banan för att göra sina 
kürer (fria program) så bjöd 
både Rebecka och Keije på 
supershower som visade att 
de kommer att bli farliga för 
konkurrenterna i framtiden. 
Tyvärr räckte inte poängen 
till utan de hamnade strax 
utanför placering.
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SKEPPLANDA. I tisdags ar-
rangerade Garnvindeskolan 
fotbollsturnering på Forsval-
lens konstgräsplan. Skolbar-
nen mixades i två olika grup-
per; förskoleklass/årskurs 
1 och årskurs 2 och 3. Det 
var åtta lag i varje grupp. All 
personal på skolan, från pe-
dagoger till bambapersonal, 
var involverad på något sätt.

– Vi hade fantastisk tur 
med vädret. Alla elever visa-
de riktig kämpaglöd, berät-
tar Hanna Berggren. 

Efter turneringens slut 

fick samtliga deltagare varsin 
medalj som ett bevis på att 
det var fokus på glädje och 
gemenskap.

– I denna gren vann alla 
elever stort. Det blev en dag 
med mycket kamratskap, 
spelglädje och skratt, säger 
Hanna Berggren.

– Slutligen vill vi på sko-
lan tacka Skepplanda BTK 
och dess planskötare Jerry 
Holgersson och Roy An-
dersson för all hjälp. 

JONAS ANDERSSON

Fotboll stod på schemat för Garnvindeskolans elever i tisdags.

Ale Jennylunds voltige tvåa på Svenska skrittchampionatet

Ale Jennylunds voltige knep silvret när Svenska skrittchampio-
natet avgjordes i Stackarp.

Fotbollscup för Garn-
vindeskolans elever

LÖDÖSE. Lödöse/Nygård 
IK biter sig fast i toppen.

I fredags bärgades en 
ny seger.

Nästa onsdag väntar 
ett viktigt toppmöte 
borta mot tabelltvåan 
Trollhättans Syrianska.

Det är förvisso fem poäng 
upp till ledande Hjärtums 
IS, men Lödöse/Nygård 
har skaffat sig ett intressant 
slagläge i ”Trollhättesexan”. 
I hemmamötet med Hem-
sjö IF gjorde LNIK vad som 
förväntades och vann med 
3-1.

Erik Wärmé gav hem-
malaget ledningen efter fyra 
minuter, men gästerna kom 
tillbaka och kvitterade efter 
kvarten spelad av Hayam 
Lwango.

1-1 stod sig till pausvilan. 
Avgörandet kom tidigt i den 
andra halvleken när Tobias 
Johansson gjorde 2-1 i den 
52:a minuten och Rasmus 
Ydal satte 3-1 bara sju minu-
ter senare.

En poäng skiljer till 
Trollhättans Syrianska som 
just nu innehar kvalplatsen. 
Dessa båda lag drabbar sam-
man på Torsbovallens konst-
gräs onsdagen den 24 juni.

JONAS ANDERSSON

LNIK hänger på i toppen

Tobias Johansson svarade för ett av målen när Lödöse/Nygård 
IK hemmavann mot Hemsjö IF med 3-1 i fredags.

Division 6 Trollhättan
Lödöse/Nygård IK – Hemsjö IF 3-1

FOTBOLL

Division 6D Göteborg
Älvängens IK – Backatorp IF 1-0 (0-0)

FOTBOLL

Dam div 1 N Götaland
TORSDAG 18 JUNI KL 19.00

SBTK  vs STENUNGSUNDS IF

Herr div 4 Västergötland V
TORSDAG 25 JUNI KL 19.30

SBTK  vs KINNA IF

FOTBOLL
PÅ FORSVALLEN

Matchvärd:

FOTBOLL I ALE

Ons 17 juni kl 19.00
Sjövallen
Ahlafors – Virgo

Tor 18 juni kl 19.00
Forsvallen
SBTK dam – Stenungsund

Tis 23 juni kl 19.00
Sjövallen
AIF/ÄIK dam – Landvetter

Niklas Ahlbom avgjorde – igen!

Niklas Ahlbom blev återigen 
matchvinnare.

ÄLVÄNGEN. Ale Aerobic 
och Dansstudio har haft 
stora framgångar under 
våren.

Både inom Sverige 
och internationellt har 
föreningens gymnaster 
visat upp fina presta-
tioner. 

I slutet av maj arrangerades 
en nationell tävlingshelg i 
Järfälla, där Svenska Cupen, 
Riks Cupen och Svenska 
mästerskapen avgjordes. Ale 
Aerobic och Dansstudio re-
presenterades i samtliga del-
tävlingar. Totalt kammade de 
hem elva medaljer. 

I den yngsta åldersklassen, 
9-11 år, vann Linnea Enyck 
Riks Cupen efter ett tekniskt 
korrekt och rent program. 
Agnes Hagberg knep an-
draplatsen. Line Andre-
asson missade pallen med 
minsta möjliga marginal och 
slutade på en fjärdeplats. 

I juniorklassen, 15-17 år, 
tog Emilia Berkes hem gul-
det i Svenska Cupen. Under 
SM-tävlingen räckte hennes 

insats till en andraplats. 
I seniorklasen plockade 

AnnTherese Johansson 
hem guldet i Svenska Cu-
pen. Silvret gick till Malin 
Lundkvist. Under SM-täv-
lingen placerade sig Malin 
Lundkvist på en tredjeplats, 
medan den regerande svens-
ka mästarinnan Therese Jo-
hansson försvarade sitt guld.  

Tidigare under våren vi-
sade även AnnTherese Jo-
hansson och Emilia Berkes 
formbesked i den interna-
tionella tävlingen French 
Open. Nästa tävling utom-
lands blir Heathrow Inter-
national i slutet av juni. 

Nyligen arrangerades 
även föreningens första 
klubbmästerskap. Då fick 
klubben i och med Anders 
Jonefjälls deltagande sin 
första manliga tävlande på 
flera år. 

Nu drar sommarträning-
en igång för föreningens 
gymnaster. Dessutom är alla 
som vill välkoma att prova på 
sporten under veckorna 25, 
26 och 27. 

Ale Aerobic och Dansstudio

En lyckosam vår för Ales gymnaster

Ale Aerobic och Dansstudio har haft stora framgångar under 
våren. Både inom Sverige och internationellt har föreningens 
gymnaster visat upp fina prestationer. 
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DAGGKÅPANS
  FOTVÅRD
Medicinsk fotvård
Diabetesfotvård.
Behandling av vårtor och svamp.
Fotvård.
Nagelvård, förhårdnader, Liktornar
Fotmassage, Nageltrång mm.
Presentkort.
Daggkåpevägen 3, Nödinge
Kerstin Ekeklint, 
Medicinsk fotvårdsspec.
Tel. 0303-22 95 61

DAGGKÅPANS

Behandling av vårtor och svamp.

Inspektion av avlopp med kamera - Högtrycksspolning - Farligt avfall  
Kärltvätt - Containerservice - Slamsugning - Sekretesspapper
Försäljning av säckställ, kärl, säckar m m. Bultgatan 8, Kungälv, 0303-24 58 60

f.d Kungälvs Transporttjänst

Din partner inom renhållning och återvinning

 

                                                                                             

  

 
  

 

Omhändertagande fotvård för alla  

www.fotalvan.se 

 

 För att dina fötter är värda det bästa 

0707-53 51 13 

 
Göteborgsvägen 94 

Älvängen 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Omhändertagande FOTVÅRD för alla 

www.fotalvan.se
Ulla Krafft 

Medicinsk Fotterapeut 

                                                                                                                                                                                        

53 51 13

Göteborgsvägen 94

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ulla KrafftUlla Krafft
 

Kungälv
Tel. 0303-940 05

N

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Svetsvägen 3, Nödinge
Tel. 0303-22 91 01

Nödinge 
Godislager

Välkommen till

Öppet:
Sön - tor 11.00 - 20.00
Fre - lör 11.00 - 21.00

0303-96 000

ALE TAXI
Ring!

för person- och
budtransporter

Ett auktoriserat taxibolag

Tel. 0303-245 770

Boka tid
Tel. 0303-33 61 20

ÄR DU RÄDD 
OM DIN BIL?
ÄR DU RÄDD 
OM DIN BIL?

Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen
Tel. 0303-74 61 60, fax 74 82 18

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Smörgåstårtor och tårtor
på beställning.

Våningstårtor till dop & bröllop.

Menyer och bufféer för alla tillfällen.

Hålanskolan, Uspastorp Nol
0303-74 50 95 • 070-57 58 703

Även STORT sortiment 
hyrfilmer till låga priser!

Dam & Herr

Tel. 0303-97 220
Tidsbeställning & Drop In

Vardagar kl 10-19
Lördag kl 10-15

Vättle
Data AB

Tel: 0303-97 190

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, kul-
lersten, makadam, för 

avhämtning eller leverans.
Telefon 0303-74 70 27, 
Kållered 031-86 77 00

www.jehander.se

SPECIALITÉT: BILRUTOR 

ALLT INOM GLAS OCH RAM

0520-65 08 51 • LILLA EDET

Vardag 10–19 • lördag 10–15 
• söndag 11-15

Ale Torg
Tel 0303–966 41

DAGGKÅPANS
  FOTVÅRD
Medicinsk fotvård
Diabetesfotvård.
Behandling av vårtor och svamp.
Fotvård.
Nagelvård, förhårdnader, Liktornar
Fotmassage, Nageltrång mm.
Presentkort.
Daggkåpevägen 3, Nödinge
Kerstin Ekeklint, 
Medicinsk fotvårdsspec.
Tel. 0303-22 95 61

ETABLERAD 1925

BIL • MC • SLÄP
INTESIVUTBILDNING

Allt för brud o brudgum
Balklänningar
Smokingar
Dopklänningar

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

Locktorp 2519 • 460 11 Nygård

Stort
sortiment!

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

KENTH IVARSSON
0303-966 00 • 0520-65 12 85

Skepplanda Tvätt
0303-33 81 63

Öppettider:
mån: 7-15 ons 7-12
Specialitet: dukar

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

Den nya generationens hund- och kattfoder

Öppet vard 8-16.30
Hästavd. har kvällsöppet tis & ons.
Smådjursavd har kvällsöppet onsd.
Tel hästveteterinär, 0303-335960
Tel smådjursveterinär, 33 59 70

ALE 
DJURKLINIK

ALE 
DJURKLINIK

ALE 
DJURKLINIK

Ale
Containertransport AB

Uthyrning av containrar,
transporter, renhållnings-

entreprenörer, avfallshantering

031-98 00 04

Husbilar
Husvagnar
Släpkärror

Á la carte och färdiga 
paketresor till Tunisien, 

Kina och Malta

Tel 031-979990
www.newairtravel.se

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Göteborgsvägen 94, Älvängen 
Telefon 0303-74 99 81

www.alepromotion.com

Se årets nyheter i vår nya 

utställningslokal!

www.lillaedetsbuss.se  0520-65 75 00

Researrangemang & Beställningsresor
- Hela Europa är vårt arbetsfält

Behov av personal?
Ring till 

Bemannus Personalpartner AB
Tel. 0303-96430

www.bemannus.se

TS Mureri
Tobias Sigestrand

Antika kakelugnar,
öppna spisar, spiskassetter, 
skorstenstätning, keramisk 

tätning, diverse murningsarbeten

Box 2027, 463 25 Lilla Edet
Tel: 0520-661307 Mobil: 0709-843940

www.tsmureri.com

JC Gravyr & Tryck AB
Fasadskyltar - Interiörskyltar med punktskrift 
Fastighetsskyltar - Namnbrickor - Plaketter 
Glasgravyr - Folietext - Dekaler - Bildekor 

Laserskärning - Märkning

0303-33 59 00 | 031-24 11 09

www.jcgt.se

Vi designar med din samverkan för
att skapa ett unikt koncept. 

44 års erfarenhet inom märkning.

Ale Torg
0303-33 67 30. Tunisienspecialisten

Smörgåstårtor och tårtor på beställning.
Våningstårtor till dop & bröllop.

Menyer och bufféer för alla tillfällen.
www.miascatering.se

Hålanskolan, Uspastorp Nol • 0303-74 50 95 • 070-57 58 703

0303-74 22 92

0736-26 19 29

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av ekonomitjänster 
för små och medelstora 
företag, föreningar samt 

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

Postadress: Box 618, 442 17 Kungälv
Tel 0303-186 10 Fax: 0303-151 29

Husbilar
Husvagnar

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

Välkomna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

Välkomna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

TS Mureri AB
• Murning Skorstenar, Kakelugnar
• Öppna spisar
• Spiskassetter, Kaminer
• Tätning rökkanaler, Syrafasta rör
• Inspektion med TV-kamera
• Diverse murningsarbeten

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.se

Nödinge SK Fotboll Kansli: 0303-22 98 83
nskfotboll@hotmail.se  www.laget.se/nskfotboll

STURES 
SPISAR AB

0730-64 89 00 
Lunnavägen 6, Alafors 

E-post: lars@sturesspisar.se 
www.sturesspisar.se

www.ale.nu 

Telefon: Taxi 0520-45 90 00 
Buss 0520-65 75 00 Ring för 

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

Vi är ett Buss-, Taxi- och Bud-
företag som med bästa per-
sonliga service kör stora och 
små sällskap, dit Ni önskar

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

ALE
DJURKLINIK

ALE
DJURKLINIK

Häst   0303-33 59 60
Smådjur  0303-33 59 70

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

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

Vi säljer
Hund- och 
kattfoder

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

Nödinge SK Fotboll     Kansli: 0303-22 98 83
 E-post: nskfotboll@telia.com   Hemsida: www.laget.se/nskfotboll

Nödinge SK Fotboll 
önskar medlemmar, 

ledare, sponsorer och 
supportrar en

trevlig 
sommar

Ale Skomakeri & NyckelserviceDAGGKÅPANS
  FOTVÅRD
Medicinsk fotvård
Diabetesfotvård.
Behandling av vårtor och svamp.
Fotvård.
Nagelvård, förhårdnader, Liktornar
Fotmassage, Nageltrång mm.
Presentkort.
Daggkåpevägen 3, Nödinge
Kerstin Ekeklint, 
Medicinsk fotvårdsspec.
Tel. 0303-22 95 61

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

KENTH IVARSSON
0303-966 00 • 0520-65 12 85

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

ALE
DJURKLINIK

Häst 0303-33 59 60
Smådjur  0303-33 59 70

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

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

Det är vi bra på.

Smörgåstårtor och tårtor på beställning.
Våningstårtor till dop & bröllop.

Menyer och bufféer för alla tillfällen.
www.miascatering.se

Hålanskolan, Uspastorp Nol • 0303-74 50 95 • 070-57 58 703

0303-74 22 92

0736-26 19 29

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av ekonomitjänster 
för små och medelstora 
företag, föreningar samt 

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

Postadress: Box 618, 442 17 Kungälv
Tel 0303-186 10 Fax: 0303-151 29

Husbilar
Husvagnar

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

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

Finns vid Nödinge 
vårdcentral. 
Gör även hembesök!
Tar emot friskvårdskuponger

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

STURES 
SPISAR AB

0303-74 98 98, 0730-64 89 00 
Lunnavägen 6, Alafors 

E-post: lars@sturesspisar.se 
www.sturesspisar.se

Utgår även ifrån Ale kommun

Ronald Sandgren
0702-69 14 83
031-87 05 90

PER MAXE BYGGNADS AB
Nybyggnad, om- och tllbyggnad, 

ROT-arbete

Tel 0706 - 51 84 86
Fax 0303 - 964 78

E-post info@permaxe.se

www.permaxe.se

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen

Tel. 0303-74 61 60, fax 74 82 18

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

www.ale.nu 

Lunchservering 
& catering

Öppet 7:30-14:00
Frukost 7.30-10.00 mån-fre

Alevägen 47 (Tudor) 449 44 Nol

www.evasmatgladje.se
0303-33 29 77

Telefon: Taxi 0520-45 90 00 
Buss 0520-65 75 00 Ring för 

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

Vi är ett Buss-, Taxi- och Bud-
företag som med bästa per-
sonliga service kör stora och 
små sällskap, dit Ni önskar

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

Vi säljer
Hund- och kattfoder

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

Välkommen att
 höra av Er

076-279 22 12
072-304 30 13

Elinstallationer

SalesOnNet
“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com

Polpulära IT-kurser för seniorer
- Grupper om endast 3-5 personer
- Nya datorer och system
- Grund- och fortsättningskurser
- Köp din nya utb.dator DEMOrabatt
- 5x2 tim, 950:-/kurs
I samarbete med SPF och PRO

031-98 06 50

0322-83100

Gilla oss på
Facebook

Gilla oss på
Facebook

www.sollebrunnsmobelaffar.se
0322-400 14 

Gästgivaregatan 8, Sollebrunn

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

VILL DU SPELA FOTBOLL MED OSS
kom upp till Vimmervi IP

Vi har lag från pojkar och flickor födda 2008
när vi tränar och spelar ser du i kalendern på vår hemsida

-------------------------------------------------------
VECKANS MATCHER

18 APRIL LÖRDAG
09:30  NSK P04 möter Skepplanda BTK på Forsvallen
10:00  NSK P06 sammandrag i Aleserien på  Skarpe Nord 
15:45  NSK P02 möter Ahlafors IF/Nol IK på Sjövallen
16:15  NSK P01 möter Utbynäs SK på Gamlestadsvallen

19 APRIL SÖNDAG
13:00 NSK P04 möter Mölnlycke IF hemma på  Vimmervi
14:15 NSK F03/04 möter Hälsö BK hemma på Vimmervi
14:15 NSK A-lag möter Backa BK på Backavallen 

NÖDINGE– SÅ KLART

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



FOTBOLL
Division 1 norra Götaland damer
Skövde KIK – Skepplanda 2-2 (1-1)
Mål SBTK: Sandra Augustsson, Sandra 
Alvenby. Matchens kurrar: Sandra Au-
gustsson 3, Josefine Claesson 2, Emelie 
Johansson 1.

Holmalunds IF 9   19 22
Skövde KIK 9   11 22 
IK Gauthiod 9   10 18
IFK Skoghall 9   8 16
Mossens BK 9   5 15
Rävåsens IK 9   3 12
IK Rössö Uddevalla 8   11 13
Stenungsunds IF 9  -5 11
Skepplanda 9  -9 10
Mariestads BoIS 8  -12 6
Sils IF 9  -19 4
Töreboda IK 9  -22 2

Division 2 Västergötland S, dam
Lödöse/Nygård IK – Wargöns IK 2-0 (0-0)
Mål: Matilda Bertilsson, Embla 
Petersdotter.

Division 3 Göteborg damer
AIF/ÄIK – Guldhedens IK 0-5
Matchens kurrar: Ann-Sofie Johannesson 
3, Emma Gunnarsson 2, Elin Rubensson 1.

Division 3 Nv Götaland
IFK Fjärås – Ahlafors IF 2-3 (1-1)
Mål: Sebastian Hollstein, Kalle Hamfeldt, 
Peter Antonsson 1.
Matchens kurrar: Kalle Hamfeldt 3, 
Sebastian Hollstein 2, Peter Antonsson 1. 

Skoftebyns IF 9 10 20
Kungsbacka IF 9  7 17  
Vänersborgs IF 9  6 16
Västra Frölunda IF 9  3 16
IK Virgo 9  2 16
Älvsborg FF 9  4 13
Dalen/Krokslätts FF 9 -6 12
IFK Fjärås 9 -1 10 
Ahlafors IF 9 -1 9   
IFK Åmål 9 -5 9
Melleruds IF 9 -7 7
Vallens IF 9 -12 5

Division 4  Västergötland södra
Skepplanda – Ulricehamn 1-1 (0-0)
Mål SBTK: Emanuel Stensson. Matchens 
kurrar: Simon Liljeblad 3, Emil Rydén 2, 
Oscar Frii 1.

Gerdskens BK 10 17 30
Fristads GoIF 10 14 25  
Ulricehamns IFK 10 17 19
Alingsås IF FF 10   3 19
Byttorp 10 10 16
Kinna IF 10   3 14
Skene IF 10 -6 11
Dardania IF 10 -12 11
IFK Örby 10 -6 8
Skepplanda BTK 10 -7 7
Gällstads FK 10 -13 7
Annelunds IF 10 -20 3

Division 5 A Göteborg
Utbynäs – Nol 0-1 (0-1)
Mål NIK: Självmål. Matchens kurrar: 
Raied Juma 3, Anders Isaksson 2, Simon 
Enyck 1.

Stenkullens GoIK 10 15 23
Nol IK 10   7 20  
FC Komarken 10   7 20
Gårda BK 10 18 18
Utbynäs SK 10   0 18
Olskrokens IF 10  -3 13
IK Zenith 10  -8 13
United Africa FC 10   0 12
Mossens BK 10 -3 12
IF Warta 10 -11 12
Bergsjö IF 10 -10 5
Marieholms BoIK 10 -12 5

Division 6 Trollhättan
Lödöse/Nygård IK – Hemsjö IF 3-1 
(1-1)
Mål LNIK: Erik Wärmé, Tobias Johansson, 
Rasmus Ydal.

Division 6D Göteborg
Älvängens IK – Backatorp IF 1-0 (0-0)
Mål ÄIK: Niklas Ahlbom.
Matchens kurrar: Niklas Ahlbom 3, 
Markus Ahlbom 2, Niklas Pålsheden 1.

Nödinge SK – Neutrala 2-4
Mål NSK: Alen Grozdanic, Goran Tomanic.

Älvängens IK 10  44 25
Finlandia-Pallo 9  23 23  
Neutrala IF 10  22 23
Hälsö BK 9  19 17
Backa BK 10    6 17
Bosna IF 10   -3 15
IF Vardar/Makedonija 10    7 14
Hermansby IF 10   -5 11
Nödinge SK 10 -18 7
Fotö GOFI 10 -34 7
Backatorp IF 10 -13 5
Lundby IF 10 -48 4

Division 7A Göteborg
Surte IS – Angered KIF 7-2 (3-0)
Mål SIS: Jonathan Pusterli 2, Peter Slak 2, 
Michel Antonio Alfaro Pardo, Toni Pemaj, 
Klas Peter Magnusson.

Ante Grip tar över Surte BK

FJÄRÅS. Det var inte 
mycket som talade för 
Ahlafors IF på förhand.

16 spelare fanns på 
frånvarolistan inför lör-
dagens bortamöte med 
Fjärås.

Det hindrade ändå 
inte AIF:s gulsvarta 
krigare att med stort 
hjärta kämpa sig till en 
ny trepoängare.

Om Ahlafors haft motvind 
i säsongsupptakten blåser 
det en betydligt behagligare 
medvind för tillfället. Trots 
att matchinledningen blev 
tuffast tänkbara med 1-0 till 
Fjärås efter bara åtta minuter 
hängde de gulsvarta aldrig 
med huvudet. Tvärtom. Det 
krigades över hela planen 
och när väl lagkapten Se-
bastian Hollstein och Kalle 
Hamfeldt fick tag i taktpin-
nen på det centrala mittfältet 
jämnade spelet ut sig. Inte 
ens det faktum att anfallaren 
Moha Razek tvingades utgå 
efter en sträckning i baksi-
dan påverkade laget nega-
tivt. Efter en halvtimme fick 
Ahlafors tryck på hemmala-
get genom ett par fasta situa-
tioner. Fjärås lyckades inte ta 
sig ur greppet och Sebastian 
Hollstein kunde från nära 
håll trycka in kvitteringen.

– Vi tar vara på chanserna 
bättre nu och självklart är det 
lättare att spela när allt flyter 
på. Nu har vi plötsligt mar-
ginalerna på vår sida, men 
det har vi förtjänat. Jag tror 
dessutom att vårt 4-4-2-spel 
passar oss bättre än när vi 
skulle försöka äga boll och 
vara det spelförande laget, 
säger Hollstein.

Lagkaptenen fick ett gyl-
lene tillfälle att bli tvåmåls-

skytt precis före pausvilan. 
Michael Hintze revs ner 
i en duell och domaren pe-
kade på straffpunkten. Vilda 
protester utbröt hos hem-
maspelarna när händelsen 
dessutom mynnade ut i en 
frilägesutvisning. Fjärås 
målvakt chansade dock åt 
rätt håll och knep Hollsteins 
straff.

– I halvlek bestämde vi oss 
för att inte bli för ivriga med 
tanke på deras utvisning. Vi 
skulle fortsätta spela som om 
inget hade hänt. Det gick ju 
bra, skrattar Hollstein.

Snabbt mål
Det kan man minst sagt hålla 
med om. Peter Antonsson 
behövde bara några sekun-
der för att fiska ner ett inlägg 
från Erik Gunnarsson och 
stöta in ledningsmålet. Någ-
ra minuter senare var det 
dags igen. Domaren pekade 
på nytt på straffpunkten se-
dan Sebastian Hollstein gått 
omkull. Denna gång var 
det planens härförare Kalle 
Hamfeldt som fick chansen. 
Han gjorde inget misstag 
och 1-3 med en man mer 
på plan kändes ointagligt. 
När Fjärås ordinarie målvakt 
dessutom tvingades byta och 
Daniel Skarlöv, blott 16 år 
gammal, fick göra A-lagsde-
but talade allt för AIF.

– Men det är alltid svårt 
att spela på ett resultat. De 
fick ta över och styra spelet. 
Vi orkade inte riktigt hålla i 
det och var kanske lite nöjda 
med 3-1, funderar Hollste-
in som fick se domaren hala 
upp det röda kortet på nytt 
när AIF:s Henrik Anders-
son kapade en motståndare.

Fjärås satte straffen bak-
om Markus Samuelsson 
i AIF-kassen, men dessför-
innan hade ”Mackan” räd-
dat ett friläge. Under den 
återstående kvarten fick han 

göra flera ingripanden och 
det gulsvarta laget som bara 
hade två avbytare med sig 
fick se sin tränare Michel 
Berndtsson-Gonzales hop-
pa in själv.

– Jag tror aldrig jag har 
varit så nervös, men vi hade 
inget val när Kalle tog slut. 
Det tog ändå 22 sekunder 
innan domaren visade mig 
det gula kortet. Det får jag 
vara nöjd med, konstaterar 
en strålande glad Michel.

Pondus
Ahlafors spelar med en helt 
annan pondus och ett betyd-
ligt större självförtroende än 
under de första matcherna. 
Centrallinjen med mittback-
arna Markus Hedberg/Hen-
rik  Andersson, innermittfäl-
tarna Sebastian Hollstein/
Kalle Hamfeldt och Peter 
Antonsson/Michael Hint-
ze är urstark för tillfället. 
Dessvärre innebär det röda 
kortet att Henrik Andersson 
är borta inför onsdagens vik-
tiga drabbning med IK Vir-

go. Segern över Fjärås var 
fjärde matchen utan förlust 
och AIF har nu tagit ett kliv 
uppåt i tabellen.

–  Kan vi vinna mot både 
Virgo och Vallen i de avslu-
tande matcherna innan up-

pehållet så ser det plötsligt 
ljusare ut, summerar Michel 
Berndtsson-Gonzales. Det 
gör han nog helst utan att 
behöva hoppa in själv…

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Målskyttar och Ahlafors IF:s allra främsta spelare för dagen: Peter Antonsson, Sebastian Hollstein och 
Kalle Hamfeldt.

Michael Hintze fick gå upp på topp när Moha Razek sträckte sig i 
matchinledningen. Hintze verkade trivas i rollen som anfallare.

Andra raka för Ahlafors
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Ante Grip som spelade för Surte BK säsongen 2013-14 är återvänder, men nu som huvudtränare. 

BOHUS. Bandyvännerna 
i Ale kan pusta ut.

Surte BK har gjort 
klart med ny tränare.

Ante Grip återvänder 
från Frillesås, men den-
na gång i en ny roll. 

Uppgörelsen med Ante Grip 
skiljer sig mycket från tidi-
gare tränarlösningar. Kon-
traktet är nämligen på tre 
år och ses som en långsiktig 
satsning. Förhandlingen som 
har skötts av Johan Janebrink 
som slutfördes strax före för-
ra veckans årsmöte. Det var 
en glad Carl Ahlgren, tillika 
omvald ordförande för ban-
dyklubben som lokaltidning-
en fick en pratstund med.

– Det känns fantastiskt 
bra. Ante är dessutom redan 
bekant med oss och känner 
de flesta av killarna i laget. 
Det gör att vi får en betyd-
ligt kortare startsträcka. Att 
vi har en uppgörelse med en 
option över tre år är bara po-
sitivt. Nu kan vi koncentre-

ra oss på annat än tillfälliga 
tränarlösningar, säger Carl 
Ahlgren.

Ante Grip spelade för 
Surte BK säsongen 2013-14, 
men återvände den gångna 
säsongen till Frillesås BK.

Fler glädjande besked 
på den lokala bandyfronten 
är att ryktena om att Ro-
bin Wang och Carl-Oscar 
Bridholm skulle lämna Sur-
te nu kan dementeras. Båda 
gav Johan Janebrink ett po-
sitivt besked efter att tränar-
frågan fått sin lösning.

Det betyder att truppen 
börjar forma sig. Sedan tidi-
gare har Johan Janebrink, 
Alexander Bergbacka, To-
bias Magnussson, Peder 
Remman, Måns Lundvall, 
Daniel Bengtsson, Martin 
Östling och Fredrik Åker-
lind lämnat klartecken för 
spel kommande säsong.

Alekuriren har sökt Ante 
Grip för en kommentar, men 
har ännu inte lyckats.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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Div 3 nordvästra Götaland
IFK Fjärås – Ahlafors IF 2-3 (1-1)

FOTBOLL



SKÖVDE. På torsdag 
väntar en av årets nyck-
elmatcher hemma mot 
Stenungsunds IF.

Skepplandas damer 
har vässat formen och 
kryssade borta mot se-
rietvåan Skövde KIK.

– En bragdliknande 
insats. Tjejerna krigade 
verkligen till sig poäng-
en, säger tränare Stig 
Persson.

Skepplandas damer har blan-
dat och gett den senaste ti-
den. Efter storsegern hemma 
mot Töreboda med impone-
rande 9-2 har det blivit tre 
raka förluster, bland annat 
mot IK Rössö med hela 7-0. 
Att det därför skulle vara 
möjligt att ta poäng borta 
mot serietvåan Skövde som 
bara förlorat en gång i år var 
det få som kalkylerade med.

– Vi visste att det skulle bli 
oerhört svårt och valde för 
en gångs skull att ställa upp 
lite mer defensivt. Sandra 
Augustsson fick jaga ensam 
på topp, berättar Stig Pers-
son som dessvärre blivit van 
att få se sitt lag kapitulera 
redan i de första minuterna.

Matchen mot Skövde var 
inget undantag. Den för-
sta djupledsbollen mot det 
gulsvarta försvaret felbe-
dömdes och 1-0 till Skövde 
var ett faktum.

20 minuter senare fick 
Sandra Alvenby ta hand om 
en frispark från 25 meter.

– Det var en välriktad 
spark som dalade in i mål, 
möjligen hade målvakten 
solen i ögonen. Vi ägnade 

mest tid åt att försvara oss, 
men försökte vara kreativa 
när vi lyckats erövra bollen, 
säger Persson som skulle bli 
än mer tillfredsställd knappt 
fem minuter in i andra halv-
lek.

Sandra Augustsson fick ett 
friläge efter en omställning 
och gjorde inget misstag. 1-2 
och de gulsvarta damerna 
hade plötsligt samtliga po-
äng i hamn.

Skövde ökade nu tryck-
et mot Skepplanda och i 
matchminut 65 kom utdel-
ningen.

– Det var logiskt. De hade 
hade även ett skott i stolpen 
och skulle möjligtvis också 
haft en straff. Vi ska vara väl-
digt nöjda med 2-2, summe-
rar Stig Persson.

Skepplandas bolltrillande 
damlag visade således att de 
också kan kriga till sig poäng. 
En egenskap som kan kom-
mat att bli mycket värdefull 
framöver. Närmast står ta-
bellåttan Stenungsunds IF 
på tur. Seger där och SBTK 
har stabil mark under föt-
terna. Innan sommaruppe-
hållet ska även serieledande 
Holmalund och mittenlaget 
Mossens BK få smaka på det 
gulsvarta krutet. Efter Sköv-
debragden är det inte omöj-
ligt att det regnar in poäng 
även mot tuffare motstånd.

Noterbart är också att 
SBTK äntligen kunde ställa 
upp med helt ordinarie man-
skap. Emelie Johansson var 
en av de som imponerade 
mest.

– Hon gör en fenomenal 
arbetsinsats och det är här-
ligt att ha med henne i laget 
igen, berömmer Stig Pers-
son.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Gulsvart 
bragdmatch

Div 1 norra Götaland damer
Skövde KIK – Skepplanda 2-2 (1-1)

FOTBOLL

Emelie Johansson är tillbaka i SBTK efter skadebekymmer och 
tillhörde de allra bästa i Skepplandas bragdlag som såg till att 
bärga en till synes omöjlig poäng borta mot serietvåan Skövde. 

A
R

K
IV

B
IL

D
: P

-A
 K

LÖ
V

E
R

SJ
Ö

– Skepplanda kryssade 
mot serietvåan Skövde
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UTBY. Nol IK tog tre 
poäng i ”sexpoängs-
matchen” mot Utbynäs.

Segern baserades på 
ett gediget och discipli-
nerat lagarbete.

– Underbart, nu blir 
vi farliga, säger pla-
nens och Nols härförare 
Raied Juma.

Det är en stenhård kamp 
om de främsta positioner-
na i division 5 A Göteborg. 
Nol IK kopplade tack vare 
onsdagskvällens triumf borta 
på Lemmingvallen ett litet 
övertag på Utbynäs, men det 
är tätt i tabellen. I nästa om-
gång väntar FC Komarken 
i en ny toppmatch, denna 
gång hemma på Elon Arena.

– Då ska vi få ordning 
på anfallsspelet också. Idag 
slarvade vi i passningsspelet 
och hade svårt att sätta press, 
men vi skapade tillräckligt 
mycket för att vinna match-
en, menar Raied Juma som 
fick vikariera som lagkapten 
i Jonny Stenströms frånvaro.

Nol hade kraftig medvind 
i första halvlek, men den var 
minst lika mycket till besvär 
som en tillgång. Det var 
svårt att få rätt längd på bol-
larna. Farligast blev det som 
vanligt när flinke Bojan Ilic 
attackerade med bollen efter 

marken. Utbynäsförsvaret 
hade svårt att hänga med i 
ett antal sekvenser och ett 
fräsande skott från nära håll 
i mitten av första halvlek 
kunde resulterat. Det dröjde 
istället till matchminut 37 
innan kvällens måltorka var 
över. Hårt arbetande Simon 
Enyck kom helt fri. Avslutet 
räddades av Utbynäsmål-
vaktens benparad, men inte 
bättre än att bollen träffade 
en försvarare i fart. Kulan 
gick mot mål och Simon 
kunde från nära håll se hur 
nätet rasslade till. Ett med 
Nolögon vackert självmål.

Hemmalaget inledde om-
gående jakten på ett kvitte-
ringsmål och i andra halvlek 
matade Utbynäs rikligt med 
långbollar mot Nolförsvaret. 

Det var emellertid menings-
löst eftersom Raied Juma 
och Anders Isaksson do-
minerade fullständigt både i 
luften och på marken. Trots 
ett visst bollinnehav för de 
gulblå infann sig aldrig dof-
ten av kvittering. Mer oro-
ligt blev det när Nols Fred-
rik Johansson gick i backen. 
Det ropades till och med på 
ambulans, men skadan var 
inte värre än att ”Freddan” 
kunde ledas av planen. En 
kvart senare fick däremot 
Utbynäs anledning att ringa 
112, då en spelare i hem-
malaget fastnade så illa med 
foten att en misstänkt fot-
ledsfraktur uppstod. Ambu-
lansen dröjde och matchen 
fick ett avbrott på 45 minu-
ter.

– Det var svårt för båda la-
gen. Vi hade bestämt oss för 
att inte släppa till något och 
lyckades hålla tätt även de 
återstående tio minuterna. 
Ikväll tog vi ansvar och det 
måste vi fortsätta göra, då 
kan vi gå riktigt långt. Mot 
Komarken är Jonny Sten-
ström tillbaka i laget och 
han betyder oerhört mycket. 
Med honom får vi ett helt 
annat lugn, säger Raied Juma 
som var strålande glad efter 
slutsignalen.

Glädjen delade han ab-
solut med tränare Peter 
Karlsson.

– Vi gör inte vår bästa 
match för säsongen, men in-
ställningen går inte att klaga 
på. Utbynäs borta är en svår 
match och därför känns tre 
poäng jätteskönt. Nu ska vi 
suga på den här karamellen 
och förbereda oss inför tis-
dagens toppmatch.

Nol var ytterst nära ett 
andra mål. Bojan Ilic satte 
ribban och dessutom dansa-
de en boll precis på mållin-
jen, men dömdes inte vara 
över innan målvakten lade 
vantarna på den. Segern får 
med hänsyn till antalet heta 
målchanser vara mer än rätt-
vis. Detta var Nols sjätte 
fullpoängare på tio försök 
och än så länge är det bara 
två lag som lyckats besegra 
de blå eleganterna.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

SKEPPLANDA. Skepp-
landa bjöd på nytt ett 
av seriens topplag hårt 
motstånd.

Det gav en poäng 
hemma mot Ulrice-
hamns IFK.

– Vi ska vara nöjda 
med vår insats. Det 
känns som att vi är på 
gång igen, säger lagkap-
ten Oscar Frii.

Forsvallens stolta herrlag har 
svarat för många bra insat-
ser i sin comeback i division 
fyra, men utdelningen har 
varit mager. Bara en seger, 
men desto fler kryss. Den 
fjärde oavgjorda matchen 
spelades på lördagen. Hem-
malaget ställde upp med 
tre centrala mittfältare, där 
Emil Rydén gjorde årsde-
but. Till sin hjälp hade han 
Jonathan Westlund och Jo-
nathan Franzén. På kanter-
na spelade Erik Häggström 
och Linus Carlsson. Längst 
fram återfanns på nytt ålder-
mannen Daniel Bladh (Ols-
son).

– Det kändes väldigt bra. 
Jag tror vi kan ha hittat hur 
vi ska spela nu, sen kan vi all-
tid byta spelare. Men själva 
uppställningen kändes bra, 
menar Oscar Frii som in-
ledningsvis bildade mittlås 

med Mathias Johansson. 
Skador kom att stöka till det 
för hemmalaget. Det blev 
många omdisponeringar 
under matchen, men inbyt-
te Emanuel Stensson tog 
chansen direkt i andra halv-
lek.

– Det tog bara några sek-
under innan bollen var i nät. 
Dessvärre dröjde deras kvit-
tering inte särskilt länge. 
Den kom på straff och det 
var inget att säga om. Vi 
möter ett lag av rang och 
tar en pinne som vi absolut 
inte behöver skämmas över. 
Sett över 90 minuter är po-
ängfördelningen helt rättvis, 
säger SBTK-tränaren Jonas 
Andersson.

Att Emanuel Stensson 
brände ett jätteläge att skju-
ta tre poäng till Skepplanda 
kunde han också leva med.

– Ja, med tanke på att vår 
målvakt Simon Liljeblad 
svarade för ett tigersprång 
och räddade ett givet mål i 
matchupptakten så var det 
väl inte mer än rätt.

På onsdag väntar Anne-
lund, tabelljumbon, på bort-
aplan. En match som ska be-
tyda full pott och värdefulla 
poäng till SBTK.

– Visst är det så. Där får vi 
inte göra bort oss. Sen vän-
der serien och vi får ta oss an 
Kinna hemma och seriele-
dande Gerdsken borta innan 
sommaruppehållet, informe-
rar Oscar Frii.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Div 4 södra Västergötland
Skepplanda BTK – Ulricehamns IFK 1-1

FOTBOLL

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

FOTBOLL

Raied Juma vikarierade som lagkapten när Jonny Stenström var 
avstängd. Det gjorde han galant.

Värdefull trepoängare för Nol IK

En påtaglig glädje! Emanuel Stensson har precis gjort 1-0 för 
Skepplanda.

Fjärde krysset för Skepplanda
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HÅLANDA. I mars drab-
bades Gunilla Wallen-
gren av en allvarlig 
blodpropp i benet.

Tre månader senare 
slår hon till med nytt 
svenskt rekord på 400 
och 1500 meter.

– Nu har jag gett dem 
på käften som ifrågasatt 
min utvecklingspoten-
tial. Räkna med mig på 
Paralympics i Rio nästa 
år, säger Hålandastjär-
nan.

Efter en mycket bra försä-
song åkte Gunilla Wallen-
gren till Teneriffa på trä-
ningsläger. Det var där som 
blodproppen i benet konsta-
terades.

– Det tvingade mig till 

ett två månader långt trä-
ningsuppehåll. Tråkigt na-
turligtvis, men faktum är att 
proppen kunde fått betydligt 
allvarligare konsekvenser, sä-
ger Gunilla Wallengren.

Förberedelserna inför 
tävlingsdebuten i Schweiz 
i slutet av maj blev inte vad 
Wallengren hade tänkt sig. 
Det var emellertid bara att 
gilla läget.

– Tre olika tävlingar stod 
på programmet, men det ska 
erkännas att jag inte hade 
några större förväntningar 
på resultaten, förklarar Gu-
nilla.

Facit skulle visa sig bli 
bättre än vad någon hade 
kunnat förutspå. Det var 
på den andra av de tre täv-
lingarna, Daniella Jutzeler 
Memorial, som Wallengren 
slog till. På 400 meter rade-
rade hon ut Monica Wetter-
ströms svenska rekord från 
Barcelona 1992, som löd på 
56.57. När Gunilla rullade 
i mål stannade klockan på 
56.45. Senare putsade hon 
även sitt svenska rekord på 
1 500 meter. Den tidigare 
noteringen från 2004 löd på 
3.29.39. Den nya rekordti-
den är 3.29.04. Som om inte 
detta vore nog passade Gu-
nilla Wallengren på att göra 
personbästa på 100 meter.

– Det ska egentligen inte 
vara möjligt med tanke på 
det två månader långa av-
brottet jag fick. Det tyder på 

en väldigt bra grundträning.
Helgen 8-9 augusti avgörs 

SM i Söderhamn och i okto-
ber väntar VM i Qatar. 

– Det är mitt stora mål i 
år. Nu har jag bevisat för alla 
tvivlare att det finns kapaci-
tet. Det kommer att ryka fler 
rekord, försäkrar Gunilla 
Wallengren.

JONAS ANDERSSON

Gunilla Wallengren slog till 
med två nya svenska rekord 
vid tävlingar i Schweiz.
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Rekordlopp av Wallengren

Varmt välkomna!

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

Aktiviteter pA 
Ale-Jennylunds 

Ridklubb 
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.

Erik Häggström spelade både kant och centralt i an-
fallet. Även Erik är användbar på många positioner.

Emil Rydén gjorde årsdebut i Skepplandas 
A-lagströja och imponerade stort.
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Fjärde krysset för Skepplanda

www.skepplanda.se

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

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

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

Regler: Svenska fotbollförbundets regler för 7-manna fotboll.

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

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

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

samma poäng och målskillnad under gruppspelet avgörs detta genom lottning.

Tävlingsansvarig: Fotbollssektionen Skepplanda BTK

Avgift: 1300 kr

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

Skicka er anmälan till: korpcup@skepplanda.se

SKEPPLANDA ÖPPNA 

KORPCUP
SPELAS LÖRDAG 27 JUNI 2015
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LÖDÖSE. I lördags arrang-
erades Kulturmarknad 2015. 
Solen sken över det uppbygg-
da marknadsområdet bakom 
museet. Besökarna strömma-
de till, men inte riktigt i den 
omfattning som förutspåtts. 

Som värd för arrangemanget 
stod Ljudaborg Kulturför-
ening i samarbete med Stu-
dieförbundet Vuxenskolan, 
Lödöse Museum och Lilla 
Edets kommun.

Medeltidsmarknaden, som 

hade underrubriken från 
dåtid till nutid, bjöd bland 
annat på tornerspel, ansikts-
målning, ponnyridning och 
medeltida matservering. En 
hel del utställare fanns på 
plats för att sälja diverse ting.

På marknadsdagen sked-
de också invigningen av ut-
ställningen Pilgrim². Som 
avrundning visades den sista 
föreställningen av ”Grälet vid 
älven”.

JONAS ANDERSSON
LÖDÖSE. Pilgrim² är en ny 
utställning om inre och ytt-
re resor med utgångspunkt 
i museets arkeologiska sam-
lingar, den lokala historien 
och berättelser om pilgrims-
resor. I lördags var det ver-
nissage på Lödöse museum.

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.

Utställningen Pilgrim² 
ger flera perspektiv på be-
greppet pilgrim – som feno-

men och drivkrafter, vand-
ringsleder och vallfartsorter, 
märken och attribut. Men 
bjuder också på en digital 
pilgrimsvandring i form av 
webbutställningen En pil-
grims dagbok.

Lödöse har genom histo-
rien varit en viktig knutpunkt 
för pilgrimsresor, främst som 
hamn- och handelsstad. Un-
der medeltiden reste pilgri-
mer från Lödöse med båt 
till kontinenten och de sto-
ra vallfartsorterna. I museet 
samlingar finns flera föremål 
som vittnar om detta.

Utställningen Pilgrim² 
pågår till 27 mars 2016.

JONAS ANDERSSON

Stiftskonsulent Carina Frykman öppnade utställningen Pilgrim² 
på Lödöse museum. Medeltidsmarknad i LödöseNy utställning invigd
på Lödöse museum

Besökare i alla åldrar lät sig roas på lördagens medeltidsmark-
nad i Lödöse.

Leja uppskattade marknads-
dagen.

Stella tog tillfället i akt att bli ansiktsmålad. Vad vore en medeltidsmarknad utan riddare?

Eldslukare i farten.

Gamla Torget 2, 442 31 Kungälv   
0303-109 70, www.farshatt.se

Torsdag 25 juni Rock Circus & Örjan

Torsdag 2 juli  Duo Jag

Torsdag 9 juli  Nightlive

Torsdag 16 juli  Stisse & Soundmachine

Torsdag 23 juli  Rock Circus

Torsdag 30 juli Nightlive

Torsdag 6 aug  Moderna Tider 
  (Gyllene Tider kväll)

Torsdag 13 aug  Arvingarna

Fredag 28 aug Bryggfi nal 
  Haaks & Örjan

Missa inte sommarens roliga!
Mat, dryck, musik och hög stämning. 

Boka vår trubadurbu� é för att försäkra dig om de bästa 
platserna vid älvkanten! Entré 100 kr.

Spara sommarens 
höjdpunkter så att du 

inte missar något.

DJ: Tompa

Åldersgräns: 18 år
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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:

SKEPPLANDA. I torsdags 
var det skolavslutning 
på Garnvindeskolan.

Som ett inslag i firan-
det visades en musi-
kal i bygdegården för 
föräldrar och syskon.

Elever från årskurs F, 
2 och 3 medverkade på 
scenen.

Avdelning Vindan har gjort 
till tradition att i samband 
med skolavslutningen spela 
upp en musikal. Temat va-
rierar, de senaste åren har 
Astrid Lindgren och Cirkus 
Musikör gestaltats. Den här 
gången stod Pelle Svanslös i 
fokus för händelserna.

– Förra året var det 75 
år sedan som den första av 
Gösta Knutssons populära 
böcker om Pelle Svanslös 
kom ut, berättade eleverna 
innan skådespelet kunde ta 
sin början.

Torsdagens musikal base-
rades på historier från ”Pel-
le i skolan” och ”Pelle firar 
midsommar”. Roliga num-
mer blandades med sånger 
som eleverna övat in.

– Vi har inte tränat jätte-
mycket, bara någon vecka 
ungefär. Det var lite nervöst 

när jag skulle prata, men det 
gick ändå bra, förklarade An-
na-Lia Szilagyi som spelade 
Maja Gräddnos med den 
äran.

Applåderna var rikliga 
och Garnvindeskolans elever 
hade all anledning att vara 
nöjda med sitt framträdande.

– Nu ska vi gå tillbaka till 
skolan och fika tillsammans 
med våra föräldrar. För oss 
blir det till att ta farväl av 
Garnvindeskolan, säger Julia 
Yverås.

Hur känns det?
– Lite ledsamt faktiskt, 

men vi kommer säkert att 
återvända för att hälsa på 
våra lärare.

JONAS ANDERSSON

n Den här utflykten hade 
vi tänkt som en somrig 
promenad med rullstolar 
och personal, men vädrets 
makter ville inte vara med 
oss. Regnet stod som spön i 
backen!

Vi fick istället göra en 
trevlig fest i matsalen på 
Fridhem, med syrener på 
borden och hembakade 
tårtor. Det blev musik och 
sång av Ida Andersson och 
vår nya präst talade vackert 
om sommaren.

Anki Grosshög och vår 
personal servade med kaffe 
och tårta.

STARRKÄRR. Tillsam-
mans med Lars-Eric och 
Johan Frendberg hälsa-
de ett 75-tal personer 
sommaren välkommen.

I ljuvlig grönska och 
behaglig temperatur 
bjöds en kavalkad av 
välkända melodier.

– Vädret, naturen och 
människorna – helt un-
derbart! Vi var lyriska 
när vi satte oss i bilen 
hem till Trollhättan, 
säger Lars-Eric.

I sommartid finns få plat-
ser som kan mäta sig med 
Prästalund. I 36 år har 
Lars-Eric Frendberg förärat 
hembygdsgården med ett 
besök, på senare tid i följe-
slag med sonen Johan. 

– Prästalund är en enastå-

ende oas. Tänk att kunna stå 
här till ljudet av fågelsång, 
omgiven av lövträd och de 
små röda stugorna, förklara-
de Lars-Eric som alltid åter-
vänder till Starrkärr med ett 
leende på läpparna.

– Det är alltid roligt och 
det blir naturligtvis en extra 
kick när solen skiner och 
stämningen är på topp.

”Idas sommarvisa”, ”Fat-
tig bonddräng” och ”Om 
maskros & tjärdoft” var 
exempel på låtar med som-
maranknytning som inledde 
kvällen. Programmet växlade 
senare över till att omfatta 
även Elvis.

– Elvis skulle ha fyllt 80 år 
i år och naturligtvis vill man 
celebrera en sådan legend, 
säger Lars-Eric som tillsam-
mans med Johan också lät 
tolka artister som Elvis själv 

uppskattade, bland andra 
Fats Domino och Roy Or-
bison.

Publiken var med på no-
terna och applåderna fram-
kallade extranummer. På be-
gäran framfördes ”Inbjudan 

till Bohuslän” och ”Stad i 
ljus”. Som en klockren epi-
log stämde Lars-Eric och 
Johan upp i ett bejublat gos-
pelpotpurri.

JONAS ANDERSSON

Premiär för Nationaldagsfirande vid Valla-MariasSommarutflykt
n På nationaldagen hade 
Lödösetraktens Hembygds-
förening öppet hus vid 
Valla-Marias stuga. Det var 
servering, kaffe med hem-
bakt. Med tanke på att det 
var första året som national-
dagen firades vid Valla-Ma-
rias stuga var vi nöjda med 
att cirka 40 personer kom.  
Bertil Hedin, en av fören-
ingens hedersmedlemmar, 
höll ett kort anförande om 
vilken förmån det är att bo 
i ett fritt land som Sverige. 
Solen sken ibland, vinden 
blåste en hel del, men regnet 
höll sig undan.

– Visafton i ljuvlig grönska
Sommarkänsla med Frendbergs

S(v)anslös bra musikal

Besökarna njöt av underhållningen och den somriga inramningen. 

Bill (Dexter Wigertz) och Bull (Kasper Lundström) spelar gitarr 
och Måns (Erik Hölén) sjunger.

Amanda Sistek i rollen som 
Pelle Svanslös.

Garnvindeskolans elever från avdelning Vindan bjöd på musikal 
i samband med torsdagens avslutningsfirande.
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Jag heter Kristina Hell-
ström och arbetar på Nö-
dingeskolan. Jag ska lämna 
min fantastiska klass efter 
att ha fått undervisa denna 
underbara skara barn i tre år. 
Det har varit roligt att gå till 
arbetet varje dag, de har gett 
mig massor av energi och 
värme. En skara barn som 
hela tiden haft fokus på ”Lust 
att lära”. Tänk att som lärare 
och klasskamrat få ta del av 
detta underbara brev som en 
avslutning. Världens bästa 
arbete är, att vara lärare på 
Nödingeskolan. 

Tack Ajna Jakupovic i 
klass 3 Rosa för denna under-
bart rörande text.         

”Min klass – 3 Rosa på 
Nödingeskolan

Min klass är rolig, snäll 
och underbar. Man kan lita på 
dem. Dem hjälper till när det 
behövs. Dem är bara bäst. Jag 
ska lämna mina underbara 
fröknar Kristina och Sofia men 
Ulla ska jag ha kvar. Jag har 
lärt mig så mycket av er, ni var 
dem bästa fröknarna som fanns. 
Jag kommer sakna er jätte-
mycket. Kristna var så bra på 
att förklara. Första gången jag 
såg dig så blev jag glad. Vi hade 
världens bästa glassmonster 
till fröken. Ulla är bäst. Hon 
kommer på så många roliga 
grejer att göra. Det var kul att 
ha bild med dig och hoppas att 
det ska fortsätta hon var bara 
helt underbar. Sofia är bäst. 
Hon förklarar jättebra. Hon är 
så snäll och hon är alltid så fin. 
Min klass och mina fröknar är 
bara bäst!!!!

Alla drömmer väl om att ha 
världens bästa klass och världens 
bästa fröknar. För det har jag. 
Jag tror att ni vill ha mitt liv 
för det är så bra. Alla skulle 
vara lyckliga om dem hade mitt 
liv. Mina vänner är så bra. Det 
är som att vara i ett paradis när 
man går i min klass. Man kan 
inte tänka sig att ha en klass 
som mig. Hela den här världen 
skulle förändras om alla hade 
en sån klass som mig. För dem 
visar respekt för andra. Dem 
har nyckeln till vänskapen. För 
det har våra underbara fröknar 
lärt oss i 3 år.    

Nu kommer en namndikt
3 rosa är bäst,
roliga och smarta,
ointressanta är dem inte, 
så glada, alltid är dem 

trevliga.
Det kommer vara svårt att 

lämna mina fröknar. Allt kom-
mer att förändras. slut!!!!”

En busslast medlemmar i 
SPF Seniorerna Ale fick en 
fantastisk båtresa i fredags. 
Vädret var strålande och hu-
möret på topp. Nästa chans 
att känna på denna gemen-
skap är den 19 augusti. Då 
åker vi till Lidköping, Läckö 
slott och Spikens fiskeläge.

Höstens stora begivenhet 
är resan till Österlen den 
1-2 oktober. Vi provar cider 
och äter gott. Bor gör vi på 
anrika hotell Svea i Sim-
rishamn och inget annat. 
Anmälan är förlängd till den 
15 augusti. Hör av er till 
Lena Thorén.

De fem som valde att 

stanna hemma istället för 
den osäkra tillvaron till sjöss 
fick en fin vandring mellan 
Nol och Nödinge. I syn-
nerhet uppskattades turen i 
den vackra kullen öster om 
Pollex. Från att ursprung-
ligen ha varit tänkt som 
villaområde har det blivit ett 
populärt rekreationsområde 
med stigar och lekplatser. 
Här möttes fem seniorer 
varav en letade checkpoints 
(kontroller), och en mamma 
i sällskap med två småbarn 
och mormor. Det var en 
fantastisk känsla att uppleva 
möte mellan olika gene-
rationer i naturen. Det är 

OK Alehof, som har satt ut 
kontrollerna. Alla hushåll 
har fått en karta med kon-
trollerna inritade. Nya kan 
fås på biblioteket.

Eva Jalvemyr i SPF 
Seniorernas Ale marknads-
kommitté meddelar att 
Fotfrissan i Nödinge lämnar 
10 % rabatt på fotvård till 
våra medlemmar.

På grund av midsommar 
är det ingen fredagsvandring 
denna vecka. Kolla i gäst-
boken för information om 
nästkommande vecka.

Lennart Mattsson

När och fjärran med SPF Seniorerna Ale

Världens bästa arbete 
– världens bästa klass

Välkommen till

GRÖNKÖP
Skepplanda Hembygdsgård

MIDSOMMARAFTON
kl 12 – 15

Danslekar ~ Fiskdamm

 Lotterier ~ Loppis

Kaffeservering

Prästalund
Midsommardagen 20 juni 

kl. 11.00

Ekumenisk  
Friluftsgudstjänst

Mikael Nordblom, Svenska kyrkan
Leif Jöngren, Equmeniakyrkan

Ta med kaffekorg!

(Vid dåligt väder firas gudstjänsten 
inne i Starrkärrs kyrka)

Välkommen!

Älvängen

ALE. Sommar innebär 
tid för sol, bad och pick-
nick i det gröna. 

Men baksidan av de 
härliga uteaktiviteterna 
är fyra vanliga sommar-
sabotörer – solsveda, 
värmeslag, hörsel-
gångsinflammation och 
fästingbett. 

De där underbara dagar-
na man drömt om så länge 
riskerar att bli dagar i sjuk-
sängen. Doktor Claes 
Lundberg ger tipsen för hur 
du ska göra för att undvika 
besvären – och vad du gör 
om du ändå skulle drabbas.  

1. Fästingbett
Ett vanligt bett av en fäs-
ting är inte så farligt. Huden 
brukar bli lite röd och kli-
ande runt bettstället i ett 
par dagar. Sedan märker 
man inte av det mer. Men 
ibland bär fästingar på sjuk-
domar som kan föras vidare 
till människan. Vanligast är 
borrelia, en sjukdom som 
kan leda till rejäla problem. 
Vanliga symptom är svår hu-
vudvärk, feber och tillfällig 
ansiktsförlamning. I värsta 
fall kan problemen kvarstå 
åratal.  Fästingar kan även 
bära på virus som kan orsa-
ka en inflammation i hjärnan 
eller hjärnhinnorna, TBE. 
Denna smitta kan man dock 
skydda sig mot genom vacci-
nering.

Tips för att undvika fäs-
tingbett:

• Använd långbyxor, 
långärmat och heltäckande 
skor om du går i skogen eller 
i högt gräs.

• Leta efter fästingar på 
kroppen när du kommit hem 
och klätt av dig. 

• Glöm inte att kolla bak-
om öronen och i hårbotten. 

Om du blir biten av en 
fästing:

• Ta bort fästingen så 
snart som möjligt med 
en finspetsig pincett el-
ler en fästingborttagare.  
Ta tag om fästingen så nära 
huden som möjligt. Dra för-
siktigt rakt ut.

• Undvik att klämma på 
eller smörja in fästingens 
bakkropp, eftersom det istäl-
let kan underlätta att smitt-
ämnen överförs.

• Tvätta såret med desin-
fektionsmedel eller med tvål 
och vatten.

• Kontakta läkare om 
det uppstår en rodnad som 
är större än 5 cm efter 1–4 
veckor, eller om du får feber 
eller huvudvärk.

2. Hörselgångsinflam-
mation

Många svenskar får problem 
med öronen på sommaren 
och tror att det är öronin-
flammation. Oftast handlar 
det då om hörselgångsin-
flammation, orsakat av bad 
och värme som kan störa yt-
terörats naturliga miljö. Får 
du hörselgångsinflammation 
är vanliga symptom klåda, 
smärta och ömhet i örat. 
Det gör ofta ont när du tug-
gar, drar i öronsnibben eller 
trycker på den lilla broskfli-
ken framför örat.   

Tips för att undvika 
hörselgångsinflammation: 

• Torka öronen noggrant 
efter bad.

• Peta inte i öronen med 
tops eller liknande.

• Om du ofta drabbas kan 
du förebygga med en recept-
fri öronspray som Otinova.  

Om du drabbas: 
• Undvik bad och andra 

vattenaktiviteter.
• Se till att inte få in tvål 

eller schampo i öronen.
• Pröva en receptfri 

öronspray mot hörselgångs-
inflammation som Otinova.

• Kontakta läkare vid 
långtgående besvär eller 
hörselnedsättning.

3. Solsveda
Har du bränt dig i solen 
har huden fått för mycket 
UV-strålning. Huden blir 
röd, varm och det svider. Det 
kan också bildas blåsor och 
vissa personer kan få solek-
sem. På lång sikt riskerar du 
att huden åldras i förtid och 
risken för hudcancer ökar.

Tips för att undvika att 
bränna dig i solen:

• Använd kläder och sol-
hatt som solskydd.

• Smörj in dig med sol-
kräm flera gånger per dag. 

• Undvik solen när den är 
som är mest intensiv mitt på 
dagen, kl. 11–15.

 
Om du drabbas:

• Kyl huden med kallt 
vatten eller ett kylande lini-
ment. 

• Vid soleksem kan du 
lindra svedan med hydro-
kortison.

• Är solsvedan mycket 
svår kan du ta smärtstillande 
läkemedel.

4. Värmeslag
För mycket sol och för lite 
vätska kan leda till saltbrist 
och värmeslag. Besvären 
behöver inte vara förenade 
med törst. Ofta känner du 
dig trött, svag och får hu-
vudvärk utan att du förstår 
varför. Humöret påverkas 
och ibland tror man att man 
är drabbad av någon annan 
sjukdom.

Tips för att undvika vär-
meslag:

• Använd kläder och sol-
hatt och smörj in dig med 
solskyddsmedel.

• Undvik solen när den är 
som är mest intensiv mitt på 
dagen, kl. 11–15.

• Drick mycket vatten. 
Om du kissar lika mycket 
som vanligt dricker du till-
räckligt.

• Undvik alkohol. 

Om du drabbas:
• Undvik värmen så gott 

det går. Håll dig inomhus 
och drick rikligt med vatten.

• Återställ saltbalansen 
genom att blanda en egen 
vätskeersättning med salt 
och vatten.

• Du kan också köpa fär-
dig vätskeersättning, som 
Resorb.

• Kontakta läkare om 
du känner dig medtagen, 
förvirrad eller får synrubb-
ningar.

ppp

Så skyddar du dig mot de vanligaste sommarsabotörerna

Sommar innebär tid för sol, bad och picknick i det gröna. Men baksidan av de härliga uteaktivite-
terna är fyra vanliga sommarsabotörer – solsveda, värmeslag, hörselgångsinflammation och fäs-
tingbett. 

Hemsida? Snabbt och enkelt
Vi hjälper dig!



Vi besöker dem nästa vecka 
– har du något att berätta?

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

Upplaga 20 000 ex.

Syns du inte – finns du inte

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

Boka er
annons!

Björn Amneskog
0303-333 732
bjorn@alekuriren.se

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

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

Musikcafé • Tommy Engblom, gitarr och sång.
TISDAG 23 JUNI KL 18 I SURTE FÖRSAMLINGSHEM

Onsdagsträff med sommarcafé • 
Fika och trevlig gemenskap. Alla är välkomna!
ONSDAG 24 JUNI KL 13 I NÖDINGE FÖRSAMLINGSHEM

Friluftsgudstjänst på midsommardagen • 
Henny Forsberg. Hembygdsföreningen.
LÖRDAG 20 JUNI KL 11 I DALA-VALFRIDS STUGA

Vi firar midsommar 
när dagarna är som 
längst och naturen 

slagit ut i full blom, vi firar 
med sill och färskpotatis, 
ofta nersköljt med öl eller 
nubbe och äter färska jord-
gubbar. Gärna tillsammans 
med människor vi tycker 
om. Men varför gör vi det? 
I kyrkan har den har dagen 
ägnats åt skapelsen och vi 
får fundera kring det och 
vårt ansvar för den värld vi 
fått att leva våra liv i. För 
ett tag sen fick jag en text 
av Tage Danielsson skickat 

till mig, den heter ”ett glas 
öl” – och jag kan inte låta 
bli att undra om han skrev 
den en midsommarkväll. 
Han sitter där och funderar 
över ett glas öl och ser på 
barnen som växer och står i 
– han funderar om hur deras 
framtid kommer se ut. Om 
det finns mat och vatten, luft 
och blommor och blommor 
och blad. Om man kommer 
att kunna sola gratis – om de 
ska få ett drägligt liv, ja om 
de nånsin får det som vi. Att 
oroa sig för framtiden och 
för kommande generationer 

var ju knappast unikt för 
Tage Danielsson, det gör 
vi väl alla ibland, men jag 
tycker att han lyckas sätt 
ord på oron på ett sätt som 
åtminstone jag kan känna 
igen mig i. 

Kanske är det också 
för att vi inte ska glömma 
bort vårt ansvar för dem 
som kommer efter oss som 
Jesus lyfter fram barnen 
och det är lite typiskt att en 
av huvudpersonerna en av 
midsommardagens texter 
är ett litet barn – där finns 
5000 hungriga människor 

BETRAKTELSE

Vi måste vara mer måna om varandra

STARRKÄRR. Starr-
kärr-Kilanda församling 
håller traditionen vid 
liv.

Sommarmusik i Starr-
kärrs kyrka är att vänta 
i år också.

– Det blir sammanlagt 
åtta tillfällen med start 
onsdagen den 24 juni, 
säger programansvarig 
Sabina Nilsson.

Konserter av skiftande slag 
– vokalt och instrumentalt. 
Det är vad besökarna till 
Starrkärrs kyrka har att 
se fram emot kommande 
onsdagskvällar, fram till och 
med den 12 augusti. Först ut 

är Trio Acantus som uppträ-
der under rubriken ”Livets 
vatten”. 

– Det blir en sommar 
med väldigt varierande 
inslag, från sång och visa, till 
klassiskt och jazz. Det kom-
mer att serveras musik på en 
lång rad olika instrument, 
förklarar Sabina Nilsson.

En del av artisterna har 
hörts tidigare i Starrkärrs 
kyrka, några är helt nya 
bekantskaper.

– Våga kom och lyssna på 
något som du kanske inte 
hört tidigare. Kanske gör du 
nya upptäckter?

– Som alltid är det fri 
entré, men kollekt till 
vår musikverksamhet tas 

tacksamt emot, säger Sabina 
Nilsson.

Noterbart i sammanhang-
et är att varannan söndags-

kväll erbjuds även musikcafé 
i Älvängens kyrka. Första 
tillfället ägde rum i söndags.

JONAS ANDERSSON

SURTE. På nationalda-
gen var det dags för 
Nödinge församlings 
årliga musikfest. 

Ett par minuter innan 
arrangemanget skulle 
ta sin början bröt solen 
igenom molntäcket.

Diakon Anki Grosshög 
hälsade välkommen och 
festen inleddes med att 
alla sjöng ”Du gamla du 
fria”.

Efter att nationalsången 
klingat ut drog Surte-Lerum 
Symphonic igång underhåll-
ningen på gräsmattan bak-
om Surte församlingshem. 
Festen bjöd på två fullsatta 
konserter inne i Surte kyrka. 
Vid den första av dessa två 

medverkade närmare 40 
barn från församlingens 
olika barnkörer, som leds av 
två av församlingens musi-
ker – Ida Andersson och 
Johanna Werder. Därefter 
blev det dansuppvisning 
med 25 dansare från Surte 
Swingers, som demonstre-

rade squaredance. Efter 
uppvisningen gavs möjlighet 
för besökarna att pröva 
denna dansform.

Inne i församlingshem-
met serverades tårta och 
varm korv. 200 tårtbitar och 
nästan lika många korvar 
hann gå åt innan festen 

avslutades med kvällens 
andra körkonsert. Den här 
gången med vacker sång av 
Surte kyrkokör och Blue´n 
Joy, som även dessa leds av 
Ida Andersson och Johanna 
Werder.

Församlingens diakon 
Anki Grosshög är den som 
hållit ihop trådarna för 
arrangemanget och har 
tillsammans med flera andra, 
både anställda och frivilliga 
i församlingen, fått allt att 
fungera. 

– Fler besökare än någon-
sin tidigare. Tårtan tog slut 
en timme innan festlighe-
terna var över. Totalt fick vi 
in närmare 5 000 kronor till 
Världens Barn, säger Anki 
Grosshög.

JONAS ANDERSSON

Sommarmusik i Starrkärs kyrka

Trio Acantus bestående av Elisabet Ehlersson, Sabina Nilsson 
och Anette Svennblad svarar för underhållningen onsdagen den 
24 juni.

Musikfesten bjöd på fullsatta konserter i Surte kyrka.

Välbesökt musikfest i Surte

DÖDA

Min älskade Livskamrat 
Vår älskade Pappa 

Svärfar, Farfar 
och Morfar 

Sven-Eric 
Justesen 

* 13 december 1957  

har idag hastigt lämnat 
oss i stor sorg och 

saknad. 

Älvängen 
5 juni 2015 

EVA-LENA 
RICKARD och MARIE 
ANNELIE och DANIEL 

Barnbarn 
Övrig släkt och vänner 

Svårt att mista svårt 
att förstå 

Ett hjärta av godhet 
har slutat att slå 

Du ville oss alla så 
innerligt väl 

Du månade om oss med 
hela Din själ 

Alla som känt Dig och 
vet hur Du var 

Önskar så att Du bland 
oss fanns kvar 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen 26 

juni kl. 11.00 i Starrkärrs 
kyrka. Efter akten 

inbjudes till minnesstund 
i församlingshemmet. 

Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå, tel. 

0303-33 33 99 senast 
tisdagen 23 juni. Valfri 

klädsel. Lika välkommet 
som blommor är en gåva 

till Hjärt-Lungfonden, 
gåvotel. 0200-88 24 00. 

Mitt allt 
Min älskade Make 
Vår älskade Pappa 
Svärfar, Morfar och 

Gamlemorfar 

Tore Karlsson 
* 19 oktober 1925  

har idag lämnat oss i 
oerhörd sorg och 

saknad. 

Surte 
8 juni 2015 

MONA 
LENA och LENNART 

Kristoffer, Henrik, Sofie 
med familjer 

LINDA och CLAS 
Gabriel, Louise 

Övrig släkt och vänner 

Ibland liksom hejdar sig 
tiden ett slag och 
någonting alldeles 
oväntat sker 

Världen förändrar sig 
varje dag men ibland 
blir den aldrig 
densamma mer. 

Alf Henrikson 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen 3 juli 
kl. 13.00 i Surte kyrka. 

Akten avslutas i kyrkan. 
Tänk gärna på 

Cancerfonden, gåvotel. 
020-59 59 59. 

Ett varmt tack till 
Hemtjänsten, Surte för 

god och kärleksfull 
omvårdnad. 

och lärjungarna undrar hur 
de ska kunna ordna mat till 
så många. Efter en stund 
hittar de en pojke som är 
beredd att dela med sig av 
sin matsäck till de andra, 
han kommer med två fiskar 
och fem bröd.Ett barn som 
inte präglats av vuxenvärl-
dens se till dig själv i första 
hand utan villigt delar med 
sig av det han har. Inte för 
att det är så mycket. Varje 
logiskt tänkande männ-
iska fattar att ett par fiskar 
och några bröd inte skulle 
förslå alls i ett sällskap på 
5000 personer. Det var en 
matsäck för en, kanske möj-
ligen två personer. Trots att 
lärjungarna tydligt visar att 
de inte ser någon möjlig-
het att de ska kunna ordna 
mat till så många så tvekar 
Jesus inte. Han vet att med 
människors goda vilja och 
Guds hjälp är allt möjligt. 
Ingen gåva som ges med ett 
villigt hjärta, inget bidrag 
för att hjälpa någon annan 
är för litet för Gud. Gud kan 
använda sig av det och låta 
det bli till välsignelse. Både 
för dem som får del av gåvan 
och för dem som ger. Ändå 
så är det så svårt för många 
att dela med oss. Inte bara 
när det gäller det materiella, 
utan också när det gäller oss 
själva och vår tid. Vi håller 

så hårt om det som är vårt 
så att vi glömmer bort att 
när vi delar med varandra 
kan det vi delar växa och bli 
något mycket mer än varje 
bit var för sig. Då kan mat-
säcken för en person räcka 
för tusentals människor. Då 
kanske det blir som det står 
i en av våra psalmer, att ”när 
vi delar det bröd som han 
oss ger då förnyas vårt liv av 
den kärlek som aldrig dör”.  

Det finns en koppling 
från oss via den lilla pojken 
med sina fiskar och bröd till 
det uppdrag som människ-
an får redan i bibelns allra 
första kapitel, uppdraget att 
förvalta jorden. Att bruka 
och bevara den. Ett uppdrag 
utan inskränkningar. Det 
omfattar inte bara några få 
människor i vår egen närhet, 
eller vår egen tid. Det är 
ett uppdrag som gäller hela 
världen och går i arv från 
generation till generation 
och inte minst ett uppdrag 
som vi måste hjälpas åt för 
att kunna genomföra. Ett 
uppdrag som handlar om 
att dela med sig, ta hand 
om och vara rädd om – ett 
uppdrag som handlar om 
att motverka egoism och 
kortsiktighet. Tillgångarna 
är inte oändliga, världen tål 
inte hur mycket som helst. 
Har man som människa 

rätt att bygga upp sin egen 
välfärd på andra människors 
misär och fattigdom? Har 
man som människa rätt 
att utnyttja så mycket av 
jordens resurser att kom-
mande generationer riskerar 
att bli utan? Har vi rätt att 
göra ingrep i naturen som vi 
inte kan reparera? Vem ska 
betala den räkningen? Hur 
går det ihop med uppdraget 
att bruka och bevara, att 
vara förvaltare? Och om 
vi liksom Tage Daniels-
son, månar om dem som 
kommer efter oss, om vi vill 
att de få det bra som vi. Om 
vi vill att de ska kunna leva 
i den här världen, om vi vill 
att de ska kunna njuta av 
skapelsen och dess skönhet 
så är det nog dags att börja 
fundera på hur vi ska lyckas 
få det dithän. Vad kan vi 
göra för att det ska vara 
möjligt också i fortsättning-
en? Vad kan vi bidra med? 
Gud vill använda varje gåva 
och bidrag, allt det vi gör så 
att det kan bli till välsignel-
se. Frågan är snarast vad vi 
är beredda att ge.

Karin Karlsson
Kyrkoherde Nödinge Församling



Skepplanda Pastorat
Skepplanda Lör kl 10, Mässa 
M Auvinen. Hålanda Sön kl 
12, Friluftsgudstjänst Järnk-
lev Hålanda, I Olenius
S.t Peder sönd kl 10, Mässa 
I Olenius. Ale-Skövde Lör 
kl 12, Friluftsgudstjänst 
Klintens Loge, Prässebo, M 
Auvinen. Tunge se övriga

Equmeniakyrkan i Surte
Onsd 17/6 kl 18, Somma-
raktiviteter vid boulepla-
nen. Fika. Sön 21/6 kl 11, 
Gemensam gudstjänst i 
Surte kyrka. Reine Bäck. 
Nattvard. Ons 24/6 kl 18, 
Sommaraktiviteter vid bou-
leplanen. Fika. Programmet 
kan komma att ändras, men 
på www.surtemissionskyrka.
se hittar du alltid ett aktuellt 
program.

Guntorps Missionskyrka
Midsommardagen 20/6 kl 
11, Ekumenisk Gudstjänst 
i Prästalund. Mikael Nord-
blom, Leif Jörngren Medtag 
Kaffekorg.Vid regn i Strr-
kärrs kyrka. Ons 24/6 kl 18, 
Packning inför Liv@t 2015 
Plats Krokstorp nedre.

Lilla Edets pastorat
Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Ons 17/6 kl 18.30, Mässa, 
Kristensson. Tor 18/6 kl 14, 
Gemenskapsträff. Lör 20/6 
kl 10, Högmässa, Isacson. 
Sön 21/6 kl 10, Högmässa, 
Westergaard. Tis 23/6 kl 09, 
Mässa i förs hem, Isacson. 
22-26 juni sommarkyrka kl 
13-16, andakt kl 15.

Pingstkyrkan Bohus

Starrkärr-Kilanda 
församling

Nödinge församling
Midsommardagen lör 20/6 
kl 11, i Dala-Valfrids stuga: 
Friluftsgudstjänst tillsam-
mans med hembygdsfören-
ingen. Henny Forsberg. Sön 
21/6 kl 11, i Surte kyrka: 
Mässa. Reine Bäck.
Tis 23/6 kl 18, i Surte för-
samlingshem: Musikcafé. 
Tommy Engblom, gitarr 
och sång. Ons 24/6 kl 13, i 
Nödinge församlingshem: 
Onsdagsträff med sommar-
café.

Smyrnakyrkan Älvängen
Ons 17/6 kl 19 - 21, Språk-
café i Nödinge. Sön 21/6 
kl 09.30 - 10, Bön inför 
gudstjänsten. Kl 10 - 11.30 
Gudstjänst: Håkan Ryden-
blom predikar. Missionsof-
fer. Kyrkkaffe.

Equmeniakyrkan 
Älvängen
Midsommardagen 20/6 kl 
11, Gemensam Friluftsguds-
tjänst vid Prästalund med 
Starrkärr-Kilanda försam-
ling.  Mikael Nordblom,Leif 
Jöngren, Vid regn - Starr-
kärrskyrka, Medtag kaffe-
korg. Sön 21/6 kl 16, Som-
marfest Mat, lekar, andakt; 
50 kr/pers, 100kr/familj. Tis 
23/6 kl 10, Tisdagsbön.

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi � nns här för dig

Trygghet  •  Omsorg  •  Kompetens
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Kapellvägen 7 Älvängen Lödöse
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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

PREDIKOTURERDÖDA

Tack
Till alla er som hedrat 
minnet av vår älskade 

Pernilla Rosenquist
Vid hennes bortgång och 
alla vackra blommor och 

minnesgåvor, samt er 
närvaro. Så mycket kärlek. 

Innerligt tack.

Fam. Rosenquist.

TACK

Ale Torg

VÄLJ
DEN GULA
KNAPPEN
NÄR DU
PANTAR

PANTA
FÖR BARN
OCH UNG-

DOMAR
I ALE!

Anna-Lisa Martinsson. I 
Surte kapell hölls fredagen 
12 juni begravningsguds-
tjänst för Anna-Lisa Mar-
tinsson, Surte. Officiant var 
komminister Reine Bäck.
 

JORDFÄSTNINGAR

Rune Berndtsson, 
Älvängen har avlidit. Född 
1921 och efterlämnar barn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Sven-Eric Justesen, 
Älvängen har avlidit. Född 
1957 och efterlämnar makan 
Eva-Lena samt barn med 
familjer som närmast sör-
jande.

Monica Jonsson, Hult har 
avlidit. Född 1940 och efter-
lämnar maken Harald, barn 
med familjer samt syskon 
som närmast sörjande.

Valter Olsson, Skepplanda 
har avlidit. Född 1926 och 
efterlämnar makan Carin 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

DÖDSFALLMin älskade Maka
Vår kära Mamma
Mormor, Farmor 

och Svärmor

Eivor

Berndtsson

* 14 mars 1948

har i dag lämnat oss,
syskon, övrig släkt och
vänner i ofattbar sorg

och saknad.

Nygård 6 juni 2015

ROLAND
ANN-CHARLOTTE 

och REINE

Daniel, Alexander

ROGER och JESSICA

Sebastian, Elin, Tilda

Det finns en plats, 

    en stjärnas bo, 

en plats där själarna 

    får ro

När du känner sorg 

    och smärta, 

se på den och kom ihåg 

att du finns i mitt hjärta

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdag 1 juli kl.
11.00 i Ale-Skövde kyrka.
Akten avslutas i kyrkan.

Lika välkommet som
blommor är en gåva till

Cancerfonden tel. 
020-59 59 59.

Korrektur
Göteborgs-Posten

Korrektur och pris godkänt av

Vår käre Pappa 
Svärfar, Morfar 

Farfar, Gamlemorfar 
och Gamlefarfar 

Rune 
Berndtsson 

* 6 juni 1921  

har idag lämnat oss. 

Älvängen 
4 juni 2015 

EVA MARGARETHA 
och ROLF 
Ulla, Lena 

med familjer 
ULF och 

MARGERETHE 
Peter, Annelie, Fredrik 

med familjer 
Övrig släkt och vänner 

Det kom en dag 
en stilla vind, 

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

har nått sitt slut. 

Tack för allt Du 
oss har skänkt 

För oss Du strävat, 
på oss Du tänkt 
Ditt goda hjärta, 
Ditt ljusa sinne 

Hos oss skall leva 
i tacksamt minne. 

Begravningsgudsjänsten 
äger rum onsdagen  

1 juli kl. 13.00 i 
Starrkärrs kyrka. 

Akten avslutas i kyrkan. 
Lika välkommet som 

blommor är en gåva till 
Hjärt-Lungfonden, 

gåvotel. 0200-88 24 00. 

Vår käre Pappa 
Svärfar, Morfar 

Farfar, Gamlemorfar 
och Gamlefarfar 

Rune 
Berndtsson 

* 6 juni 1921  

har idag lämnat oss. 

Älvängen 
4 juni 2015 

EVA MARGARETHA 
och ROLF 
Ulla, Lena 

med familjer 
ULF och 

MARGERETHE 
Peter, Annelie, Fredrik 

med familjer 
Övrig släkt och vänner 

Det kom en dag 
en stilla vind, 

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

har nått sitt slut. 

Tack för allt Du 
oss har skänkt 

För oss Du strävat, 
på oss Du tänkt 
Ditt goda hjärta, 
Ditt ljusa sinne 

Hos oss skall leva 
i tacksamt minne. 

Begravningsgudsjänsten 
äger rum onsdagen  

1 juli kl. 13.00 i 
Starrkärrs kyrka. 

Akten avslutas i kyrkan. 
Lika välkommet som 

blommor är en gåva till 
Hjärt-Lungfonden, 

gåvotel. 0200-88 24 00. 

Till alla Er som på olika 
sätt hedrade minnet av 

vår Kära 

Carmen Ivarsson 
vid hennes bortgång, 

för den vackra blomster- 
gärden vid hennes bår, 
för minnesgåvor samt 

Er närvaro i kapellet vill 
vi framföra vårt varma 

och innerliga tack. 

BERTIL 
MARIA, SANDRA 

med familjer 

Vår Käre 

Valter Olsson 
* 29 januari 1926  

har idag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad. 

Skepplanda 
6 juni 2015 

CARIN 
ANN-MARI och KALLE 

Rikard 
Anton och Matilda 

Maya 
ELISABETH och 

ROLAND 
Johanna, Joel 

LARS-GUNNAR och 
MARIETTE 

Jonathan, Lucas 
Övrig släkt och vänner 

Den som redligt fyllt 
sitt värv till livets slut 

Han lämnar något kvar 
som icke plånats ut 

Han lämnar något kvar 
i känsligt 
mänskohjärta 

Som mildrar sorgens 
gråt och lindrar 
själens smärta. 

Han lämnar kvar som 
tröst till ett bedrövat 
sinne 

Det sista han kan ge - 
ett ljust och vackert 
minne  

Tack för alla fina år 
Du finns i våra hjärtan 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum tisdagen 23 juni 

kl. 13.00 i Skepplanda 
kyrka. Efter akten 

inbjudes till minnesstund 
i församlingshemmet. 

Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå, tel. 

0303-33 33 99 senast 
torsdagen 18 juni.  

Lika välkommet som 
blommor är en gåva till 

Skepplanda Församlings 
Blomsterfond, 
 pg. 11 78 05-2. 

Ett varmt tack till all 
personal på Klockar- 
ängen, Skepplanda. 

Vår Älskade 

Monica Jonsson 
* 15 juni 1940  

har idag lämnat oss i 
stor sorg och saknad. 

Hult 2 juni 2015 

HARALD 
LEIF 

Andreas 
ANDERS och BIRGITTA 
Syskon, släkt och vänner 

Ditt goda hjärta 
Ditt ljusa sinne 

hos oss skall leva 
i tacksamt minne. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum onsdagen 

24 juni kl. 11.00 i 
Starrkärrs kyrka. 

Efter gravsättningen 
inbjudes till minnesstund 

i församlingshemmet. 
Svar om deltagande 

meddelas till Ale 
Begravningsbyrå tel. 
0303-33 33 99 senast 
måndagen 22 juni. 

Lika välkommet som 
blommor är en gåva till 

Starrkärr-Kilanda 
Diakoni bg. 760-2212. 
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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

Trumset Perl.
Tel. 0739-57 76 14

Plastbåt, lite rep 500:-. Drag-
spel Dise 5rad. Äldre filmka-
mera, projektor i mycket bra 
skick.
Tel. 0739- 56 68 11

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

ÖVRIGT
Auktion lördag 27 juni kl 
12.00 i Grunne, Nol. 
Verktyg, redskap, maskiner, 
möbler, inredning, husgeråd. 
Kaffe, bulle, korv och bröd.
Info. www.grunnegumman.se

Kurs i pernakultur i praktiken 
- ekologisk hållbar odling. 3-4 
augusti i solanda/skepplanda. 
För anmälan och mer info kon-
takta Hanna Olovson.
Tel. 0737 -28 32 96
Alt. hannaolovson@gmail.
com

USPASTORP LOPPMARKNAD
I samband med lörda-
gens loppmarknad i Uspas-
torp skedde ett antal lotte-
rier. Serie J (grön lott) är ingen 
vinst utlämnad. Första pris Nr: 
35 (Elite Stadshotellet i Eskil-
stuna). Andra pris Nr: 21 (Vac-
cination hos Ale Veterinä-
ren i Alafors). Tredje pris: Nr: 
78 (Discgolf för två hos Ale 
Discgolfcenter). 
Kontakta Kurt Jannesson: 
0708-745125.

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

Vem känner du
som snart fyller år?

Skicka in din
grattisannons 

idag!

Alekuriren ”Familj”
Göteborgsvägen 94

446 33 Älvängen

Grattis i efterskott
Alicia 23/3 6år.
Meja 16/6 3år.

Grattis i förskott
Hugo 26/8 1år.
Många kramar

Mormor, Håkan, Jocke, Emma och Johanna

Hipp hipp hurra våran 
Viggo 

som blev 1 år den 13/6. 
Puss & kram 

Elina, Mamma & Pappa

TACK

…för all uppvaktning i sam-
band med min pensionering 
från Ahlafors Fria Skola.
Det var helt fantastiskt! 
Tack för alla fina gåvor som 
jag fick både från elever 
och personal.
Jag kommer att sakna Er.
Kramar från Eva Fagerholm

Den 18 juni firar 
våra föräldrar 
Erna & Evert  
Lorentsson 

sin 60-åriga bröllopsdag.
Ha en underbar dag! 

Kramar från
Roger, Catrine & Anton

Christina & Bengt
Emma & Andreas

ÖVRIGT

Jag firar min 50-årsdag 
med öppet hus i Hålanda 
bygdegård, lördagen den 4 
juli från kl 14.00. Jan-Åke 
Bernsten. Anmäl gärna till 
mig om du kommer, genom 
att ringa 0705-716283
Senast den 29 juni.

 VÄLKOMMEN!

VECKANS ROS

Rosor till nära och kära, 
grannar och alla vänner 
som har ställt upp i ur 
och skur under en jobbig 
period. Det har varit guld 
värt!

Kramar från
Örjan & Karin

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!

BORTSPRUNGNA

Ett stort fång rosor till våra 
fantastiska nior som nu 
lämnar oss efter tre år till-
sammans. Vi blir så ledsna 
när ni går... Lycka till i fram-
tiden! Rosor också till alla 
föräldrar som ordnade en 
så trevlig avslutningsfest 
- varmt tack för att vi fick 
komma!

Lärarna i lag 9,
Aroseniusskolan

Till våran underbara son 
Peter som hjälpt oss både 
med klippning och handling, 
när vi har varit dåliga. Och 
även ett stort tack till Kevin 
och William som såg till att 
Leo blev rastad.
Kram och ännu ett tack

Mamma/Farmor
Pappa/Farfar

Veckans vackraste rosor 
vill vi ge till Svenheimers 
konditori, Dressman, Team 
Sportia, Kicks, Hälsoteket, 
Klockmaster/Smycka, Klipp-
studion, Blomsterriket, Ale 
Optik , Nols Färg, Limit, Ale 
skomakeri & Nyckelser-
vice, STC Nödinge, XLNT 
och Drömhuset på Ale Torg. 
Stort tack för att ni spons-
rade med så fina gåvor till 
vår Gökotta. Det fantastiska 
lotteriet och allt kaffebröd 
gjorde att årets Gökotta 
blev succé!

Ale DHR

Till föräldrar som ordnade 
och genomförde klassresa 
till Tinnsjön.

Ett stort tack från elever 
och lärare i 5A

Himlaskolan

BORTTAPPAD

Nyckel med långt band och 
djur-ID-bricka är tappad i 
Älvängen, eventuellt cen-
trum. Jag tappade nyckeln 
den 6/4-15, annandag påsk. 
Har du sett den?  
Ring Alekuriren så  
kontaktar de mig.

Hittelön utlovas, 300kr!

UPPHITTAT

Mobiltelefon upphittad vid 
Aroseniusskolan, Älvängen. 
Återfås mot beskrivning.

Tel. 0704-32 04 16
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Veckans!

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se
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Träna graTis  
hela sommaren

AllA klubbAr
GruppträninG, Gym 

och kondition!

Träna nu, Börja BeTala 

den försTa sepTemBer!

12 månaders bindningstid. Första dragning sker 

den första september. Klubbavgift tillkommer.

299
KR/MÅN 12 mån aG

ord. pris 399kr

www.stc.se

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

Fira midsommar

med oss på sTc!
plats: Järntorget  

(Utanför Manufakturen)

kl 09.45–10.15  

cXWorX™ release

kl 10.20–11.05  

afho™

öppeT
För alla
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