
Ola Serneke 
föreläste

Ger nytt liv åt
gammal dansbana

Glatt firande
i slottsparken
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Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror till fast pris!
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MED LILLA EDET-EXTRA

Ale Torg

Gäller v 26 • 24/6–28/6

God mat
till bra priser Matglädje 

varje dag.

GRILLAD KYCKLING
Kronfågel. Ursprung Sverige.

Råvikt ca 935-1040 g.
Jfr pris ca 37:50-41:71/kg.

39:-/st

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

DET 
KLIMATSMARTA 
VALET!

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

HANDLA PÅ 
HEMMAPLAN!

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

ÖGONLYSNING

ÖPPET HELA
SOMMAREN!

PÅ KLINIKEN MÅN 27/7

Boka tid på 0303-74 26 80

ALLA DAGAR
06.00–23.00

VECKANS VARA

RÖKT SKINKA
CHARKMÄSTER

5 
:-
/ST

100g

TEAM SPORTIA, ALE TORG 7, Tel. 0303-973 01
Öppet med ordinarie tider hela sommaren

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

SOMMARREA
Fira sommar & semester hos oss!

Gäller ej beställningsvaror, klubbartiklar och presentkort

Gäller torsdag 25/6 t o m söndag 28/6

Den billigaste varan på köpet

Gäller alla ordinarie varor i 
butiken oavsett tidigare pris

Mixa som du vill

KÖP
BETALA FÖR
32
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Andrea Lindgren blev matchens och Skepplandas enda målskytt när Stenungsunds IF hemmabesegrades i torsdags. Segern är Skepp-
landas fjärde i år och för tillfället ser det ut som om SBK:s damer kommer klara av bedriften att greja nytt kontrakt i division ett.



Efter några spydiga 
ledare om Sveriges 
polismyndighet är 

det kanske på sin rätta plats 
att också ge sin syn på ett 
gediget arbete. Få trod-
de väl att de förmodade 
gärningsmännen bakom 
historiens största sabotage i 
Ale kommuns historia skulle 
komma till känna. Om ett 
par veckor inleds rättegång-
en mot två 20-åriga män 
från Lilla Edets kommun 
som misstänks ligga bakom 
åtminstone delar av den om-
fattande skadegörelsen längs 
E45, där totalt 330 glasade 
bullerskydd har förstörts 
under året. Medborgarna 
engagerade sig och polisens 
tipstelefon gick varm. Det 
verkar ändå ha varit slum-
pen som till sist avslöjade 
gärningsmännen. Åklagaren 
fick genom vittnesuppgifter 
uppgifter som gjorde att han 
kunde lägga ett framgångs-
rikt pussel. Polisens totala 
engagemang i frågan har 
ändå fört upp frågan och 
gjort den till en angelägen-
het. Det har säkert bidragit 
på sitt sätt till att händelsen 
kan få ett slut. Trafikverket 
som självklart har yrkat på 
ett visst skadestånd kommer 
sannolikt att få stå sist i kön 
och lär aldrig få se skymten 
av några pengar markerar 
ändå för kommande illdåd 
att det inte är mödan värt, 

att skadegörelse som denna 
tas på högsta allvar och 
att konsekvenserna kan bli 
mycket kännbara. Så bra 
jobbat, polisen!

Intresset för Ola Sernekes 
anförande för Aleföretagare 
på Kungsgården i Alafors 
var stort. Det krävdes 
extrastolar för att ge alla 
sittplats. Hans positiva syn 
på Ale måste ha gillats av 
kommunala företrädare 
samtidigt som de också fick 
kännas vid en viss kritik. 
Serneke tycker att de borde 
finnas fler markanvisningar 
och byggprojekt att ta tag 
i med tanke på den för-
vandling Ale genomgått i 
samband tillskottet av både 
pendeltåg och motorväg. 
Det är självklart inte svårt 
att hålla med. Att BanaVäg 
i Väst pågick och skul-
le ge hela Götaälvdalen 
nya förutsättningar var ju 
ingen hemlighet. Projektet 
påverkade i princip allas 
vardag. Ändå fanns det 
få klara byggplaner att 
sätta tänderna i när väl 
pendeltågen gick igång. 
Det borde under den 
långa byggtiden ha 
genomförts en tydlig 
vision och plan för 
hur våra framtida 
stationssamhällen 
skulle utvecklas. Det 
är först tre år efter att 

byggdammet lagt sig som 
detaljplanearbetet för Ales 
två centralorter, Älvängen 
och Nödinge, inleds. Det 
känns som ett sent uppvak-
nande.

På tal om centralorter 
så kommer beslutet om var 
ett eventuellt nytt kom-
munhus i Ale ska placeras 
allt närmare. Centerpartiet 
blev på måndagen först ut 
med att tydligt deklarera 
sin ståndpunkt. Svaret blev 
varken Nödinge eller Äl-
vängen, utan istället kräver 
partiet ett bättre underlag. 
Inte minst anser Centerpar-
tiet att en kostnadskalkyl för 
vad kalaset förväntas kosta 
som en rimlig information 
innan beslutet tas. Jag får en 
känsla av att fler kommer att 
hänga på den linjen.

Bra jobbat!
VECKA 26         NUMMER 24|02 LEDARE

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

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

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

ÄLVÄNGEN

VI FIXAR TELEFONEN!

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

www.ipatrol.se

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

Catering
för alla

festliga tillfällen
hemma eller på jobbet!

0701-44 35 31 / henrikdaniel.se

Det är vi som  
lagar maten  
på Klädkällaren!

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

TYGLADAN heminredning
Tyger, gardiner & 

VÄLKOMNA IN TILL OSS OCH  
SPANA IN ALLA VÅRNYHETER!

VAXDUK 30-40:-/m

Trassel bordstablett
Finns i fler färger 29:-/st

Mörkläggningsväv  

80-135:-/m

Mörkläggningsgardiner 

Enkel längd199:-/m

VAXAT TYG 85-149:-/m

En sektion med prisvärda  

sommartyger  20-40:-/m

Ale Klinik

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

Ta med kupongen Till buTiken

Sommarerbjudande
Ansiktsbehandling
Hudförnying
Vaxning & Trådning

50%
rabaTT Gäller t.o.m. 25/7

www.broms-experten.se

BROMSEXPERTEN
KAMPANJ!

DÄCKBYTE OCH VISUELL KONTROLL 
AV BROMSSYSTEMET FÖR BARA 

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

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

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

VERKSTAD FÖR BROMSSYSTEMET

OMSORGSHUSET
LÅT OSS SKÖTA  

OM DITT HUS
Grovrengöring 

högtryckstvätt - snickeri 
måleri - murning

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

Ring 0705-522377



19 
:-
/ST

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 26 2015 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se

FÄRSK LAXFILÉ

89/KG
:-

ALLA DAGAR
06.00–23.00

DELIKATESSEN

SURDEGSLIMPOR

PLANTERINGSJORD

99:-
5 FÖR

GRILLKOL/BRIKETTER

99:-
3 FÖR

BUDAPESTLÄNGD

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

59:-
/ST

VARMRÖKT LAX

VARMRÖKT BOG

GRILLAD KYCKLING

KUBBSKINKA

1290
/HG

2990
/ST

VÅR EGNA
 POTATISSALLAD

7 90
/HG

7 90
/HG

GALIAMELON, CANTALOPEMELON
HONUNGSMELON

YOGGI

10 
:-
/ST

max 3st/hushåll

990
/HG

ENTRECOTE/BIFF

119:-
/KG

max 2st/hushåll

10 
:-
/KG

Medlemspris

max 5kg/medlem
 

KYCKLINGFILÉ

5990
/ST

Medlemspris

 

30 
:-
/ST

max 2st/hushåll

PULLED PORK 
SHANK • TURKEY

BEEF • SPARERIBS

15 
:-
/KG

NEKTARINER

99:-
5 FÖR

TOALETTPAPPER 6-PACK 
HUSHÅLLSPAPPER 3-PACK

BLANDFÄRS

49/KG
:-

TVÄTTMEDEL • SKÖLJMEDEL

99:-
5 FÖR

Ariel/Lenor
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Serneke är med på allt
ALVHEM. – Fram med 
planerna och peka ut 
marken så bygger vi!

Ola Serneke gav 
tydliga besked om hur 
exploateringen ska 
skjuta fart i Ale.

Modet och optimis-
men leder också Serne-
ke till börsen i höst.

Intresset för superentrepre-
nörens föredrag på företa-
garlunchen på Kungsgården 
var stort. Det blev riktigt 
trångt i Ale GK:s konferens-
lokal när Ola Serneke berät-
tade om sin målmedvetna 
resa som företagare. Efter 
att ha blivit uppmanad av 
sina blivande kunder tog han 
till sist steget och startade 
eget 2002. Sefa AB bytte för 
ett år sedan namn till Serne-
ke för att även vara gångbart 
internationellt. I november 
infriar han ett av sina största 
mål, då företaget börsintro-
duceras.

– Tanken var att vi skulle 
nå en omsättning om 3 mil-
jarder i samband med detta, 
men enligt prognosen kom-
mer vi att missa med några 
miljoner. Det får vi ta igen 
nästa år. 2020 är målet att 
omsätta 10 miljarder så det 
gäller att hålla ångan uppe, 
säger Ola Serneke utan 
minsta tvekan.

Framgångsreceptet stavar 
han engagemang. 

– Det är nyckeln. En-
gagerade, ordningsamma, 
kostnadsmedvetna, utveck-
lande och miljömedvetna 
medarbetare gör underverk 

hos kunderna. Vi har skalat 
bort alla mellanchefer och 
försöker istället ha produk-
tionsnära arbetschefer. Det 
är där vi skiljer oss mot kon-
kurrenterna och det gör ock-
så att vi kan räkna hem job-
ben, förklarar Ola Serneke.

Företaget är idag Sveri-
ges största privatägda bygg-
koncern som inte bara har 
ett starkt fäste i Västsverige, 
utan har numera en stark 
förankring i både Stockholm 
och Malmö. Det är dock i 
Göteborg som Serneke har 
sina stora profilprojekt. I 
juli invigs till exempel Gö-
teborgs Nya Arena, en Mul-

tisportarena med egen skid-
tunnel.

Idiotprojekt
– De flesta sa att det var ett 
idiotprojekt och pekade på 
hur kostnaderna har skenat 
för de nybyggda arenorna 
i Stockholm. Skillnaden är 
att vi är bäst på byggkalky-
ler och byggekonomi. Våra 
kalkyler håller och nu när vi 
summerar Göteborgs Nya 
Arena ser vi till och med att 
kostnaden blir lägre än för-
väntat och intäkterna högre, 
avslöjar Ola.

Ett annat stort projekt är 
Karlavagnsplatsen på norra 

Älvstranden. En 230 meter 
hög skyskrapa. Nästa höst 
hoppas han få arrangera ett 
första spadtag.

Ales kommunalråd med 
särskilt ansvar för nä-
ringslivsfrågorna, Mikael 
Berglund (M), ville natur-
ligtvis höra hur Serneke ser 
på möjligheten att fortsätta 
exploatera i kommunen.

– Vi tror stenhårt på Ale. 
Nu är infrastrukturen på 
plats och det är ont om mark 
i Göteborg. Det är här ute vi 
måste bygga. Fram med pla-
nerna och peka ut marken så 
bygger vi. Jag är med på allt. 
Det spelar ingen roll om det 

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

LEDIGA TJÄNSTER

är Älvängen, Nödinge, Surte 
eller Skepplanda, svarar Ola.

Sedan tidigare har Serne-
ke vunnit markanvisnings-
tävlingen om Gustavas Plats 
i Älvängen. Projektet har 
kört fast på grund av buller-
problematiken.

– Det är en fråga som sek-
tor samhällsbyggnad mås-
te ta på fullaste allvar och 
det tror jag man gör, men 
vi måste verkligen komma 
fram till en lösning. Om jag 
har förstått Länsstyrelsen 
rätt har de givit vissa teck-
en på att vi skulle kunna få 
göra ett avsteg när det gäller 
Gustavas Plats. Älvängen är 
enligt mitt sätt att se på sa-
ken oerhört attraktivt med 
närhet till både Göteborg 
och Trollhättan, service och 
natur, säger Ola optimistiskt.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande, Paula Örn (S), und-
rade om kommunen kunde 
få lite råd om hur de ska se 
på sitt eget fastighetsbestånd. 
Ska kommunen äga?

– Fastigheter är alltid bra, 
men just nu är det säljläge 
om man vill få en bra avkast-
ning. Historiskt sett har det 
aldrig varit ett bättre tillfälle 
och jag tror det dröjer innan 
vi får en liknande chans. Det 
finns dessutom en stor inves-
teringsvilja och många köpa-
re, löd svaret.

När Serneke kliver in på 
börsen i höst vänder koncer-
nen blad, men Ola hoppas 
att hans egen vardag inte ska 
påverkas.

– Jag kanske inte kan pra-
ta vitt och brett som jag gör 
idag. PR-byrån vill gärna ut-
bilda mig... Det är självklart 
en stor mängd administra-
tion och många rapporter 
som ska fram, men det får 
någon annan sköta. Jag tän-
ker köra på som jag har gjort.

Det har ju onekligen varit 
ett framgångsrik koncept, 
något som säkert kan tilltala 
aktieägarna.

Superentreprenören Ola Serneke mötte kommunalråd Mikael Berglund (M) och ett 60-tal företagare på en företagarlunch på Kungs-
gården i Alvhem.

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

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

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

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

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

Mejla: info@jio.se

ELEKTRIKER

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

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

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

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

tjänster är stort och vi söker nu...

INDUSTRI-
ELEKTRIKER
Med egen servicebil och stort kundansvar får du 

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

social kompetens. Vi ser gärna kvinnliga sökande.

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

Mejla: info@aiab.nu

– Snart även på börsen
Vad ska
du göra i 
sommar?

Jacob Rydberg, Älvängen
– Har inte planerat så 
mycket. Blir väl lite 
träning och hänga med 
kompisar

5 RAKA SVAR

Gustaf Abelin, Göteborg
– Jag ska hjälpa Ale 
kommuns invånare 
med kökslösningar.

Linnéa Mattsson, Ölanda
– Spela fotboll och bada.

Kristina Lungren, 
Skepplanda
– Vara hemma ganska 
mycket då vi nyss flyt-
tat. Men även ut och 
segla samt åka motor-
cykel.

Svea Kjällen, Skepplanda
– Vet inte riktigt, 
hoppas väl på bad och 
bra väder så man kan 
sola. Dricka kaffe i träd-
gården och ta det lugnt.



 

www.ale.se 
0303-33 00 00

På gång

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

Kostnadsfri och opartisk energi-  
och klimatrådgivning
Du vet väl om att du kan kontakta kommunens energi- och 
klimatrådgivare för kostnadsfri och opartisk rådgivning 
kring din energianvändning? Rådgivningen riktar sig till 
privatpersoner, små och medelstora företag och föreningar i 
kommunen.Telefon: 0303-33 03 33 / Mail: caroline.rundlof@
ale.se Webb: www.ale.se/energi

Vill du nå ut till Ale kommuns seniorer 
på årets Seniormässa 60+?
Ale kulturrum, Nödinge
Måndag 26 oktober kl. 10–14.30
 
Seniormässan hade 2014 ca 275 besökare. Mässan är ett 
mötestillfälle för seniorer och berörda aktörer fyllt med 
information, aktiviteter och samvaro. Vi bjuder nu in 
utställare från föreningsliv och näringsliv, sjukvård och 
friskvård som vill vara med och skapa en informativ och 
händelserik dag i höst. Är du intresserad? Hör av dig till 
Carina Wallström och presentera det du vill visa upp senast 
tisdag 1 sept. OBS!  Vid platsbrist förbehåller vi oss rätten att 
göra urval av utställare.

Kontaktperson
Carina Wallström Äldrepedagog
e-post: carina.wallstrom@ale.se
Tel.nr. 0704 320772

Nu är en ny yta för avlämning av 
trädgårdsavfall iordningställd på 
Sörmossen ÅVC
Trädgårdsavfallet ska sorteras i grövre ris/grenar samt kvistar/
löv/ gräs. Kvistar/löv/gräs komposteras och grövre ris/grenar 
går till energiutvinning och behöver därför hålla viss kvalitet.
 
Vad är då grövre ris/grenar?
Allt som är tjockare än ett lillfinger ska läggas på anvisad plats 
för grövre ris/grenar. Vad gör jag med övrigt trädgårdsavfall?
Lämna på anvisad plats för kvistar/löv/gräs.
 
Är du osäker så fråga gärna ÅVC-personalen!
Tack för att du gör rätt och hjälper till med att materialet kan 
användas så miljöriktigt som möjligt!

Vi kommer inte fram till soporna
Glöm inte att klippa buskar och träd så att renhållningsfordo-
nen kan komma fram och tömma dina sopor. Det utgör både 
en trafikfara vid vägkorsningar och i områden där barm befin-
ner sig samt åsamkar onödiga skador på fordonen. 
Tack för att du hjälper oss på renhållningsenheten att få en 
trafiksäker arbetsmiljö!

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
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LEDIGA TJÄNSTER

SÖKER BLIVANDE
ARBETSLEDARE
Inom Luft- och Vattenspolning och kontroll av felkopplingar.

Vår kompetenta servicepersonal åker landet runt för att 
hjälpa kommuner och industrier med deras VA-nät.  
Nu söker vi dig med stor ansvarsförmåga, social kompetens 
och med ett brinnande intresse för kundservice. Du gillar 
att resa och är van att jobba i team för att lösa problem. 
Vi förbereder och dokumenterar våra projekt i Excel och 
AutoCad så god datorvana krävs. I början blir du upplärd av 
en erfaren försteman inom produktområdet. På sikt blir du 
drivande försteman i teamet med ökande krav på  
arbetsledning, ansvar och noggrannhet. Har du erfarenhet 
från VA-branschen, tagit BE- eller C-körkort så är detta  
meriterande.

Mer information om våra produktområden och lediga 
tjänster hittar du på vår hemsida.
Frågor om tjänsterna besvaras av vår produktionschef 
Michael Sandlund, Tel 0303-33 24 35.

Skicka snarast in din ansökan med CV till:  
nyttjobb@pollex.se.

Pollex AB, Rödjans väg 9, 449 34 Nödinge,  
Tel 0303-33 24 30
www.pollex.se

VI GÖR GAMLA RÖR SOM NYA

Utbildade lagledare ska bära frukt i skolan
NOL.Vägen till bättre 
kunskapsresultat i sko-
lan går via kompetens-
utvecklade lagledare.

Under läsåret 2014-
15 har 120 pedagoger 
i skolan och förskolan 
fortbildats i sitt ledar-
skap.

– Väldigt lärorikt och 
rollen som lagledare har 
blivit tydligare både för 
oss och våra medarbe-
tare, säger Martina An-
dersson, Äppelgårdens 
förskola i Nödinge.

Som ett led i det föränd-
rings- och förbättringsarbete 
som pågår i Ales skolor tog 
sektor utbildning initiativ till 
en anpassad fortbildning för 
”lagledare”.

– I vår handlingsplan för 
att höja resultaten i skolan 
och förbättra arbetsmiljön 
för våra pedagoger såg vi att 
ledarskapet är en viktig del i 

det systematiska kvalitetsar-
betet. Därför har vi tillsam-
mans med konsultföretaget 
Åkesson skapat en lagleda-
rutbildning som är helt an-
passad efter våra behov, sä-
ger verksamhetschef Joakim 
Östling.

Utbildningen har pågått 
under hela läsåret och varit 
fördelad på sex tillfällen. 

– Syftet med upplägget 
har varit att ge deltagarna tid 
att testa de olika verktygen 
och metoderna som ges un-
der utbildningen. Vid varje 
träff har pedagogerna haft 
möjlighet att utvärdera och 
dela med sig av erfarenheter, 
säger Katrin Busk, verk-
samhetschef utveckling och 
elevhälsa.

Kalle Åkesson som har 
lett utbildningen är impone-
rad av Ale kommuns initiativ.

– En så här omfattande 
satsning har vi inte varit med 
om tidigare och min känsla 
är att det har fungerat myck-
et bra. Jag upplever en tydlig 

utveckling i sättet att tänka 
och reflektera över sitt ledar-
skap, säger han.

Som lagledare är pedago-
gen ansvarig för att enheten 
med ett antal medarbetare 
träffas och planerar verk-
samheten. Utbildningen 
syfte är att stärka lagledarna 
i sin roll. Det handlar myck-
et om beteende och konsten 
att skapa delaktighet. Lag-
ledarna har bland annat fått 
lära sig om DISA-hjulet, ett 
verktyg för att analysera vil-
ka personligheter som finns i 
gruppen.

– Du har ofta medarbetare 
som antingen är dominanta, 
inspirerande, stabila och/
eller analytiska. Det gäller 
att veta hur man ska förhålla 
sig till dessa. Ingen behöver 
vara bättre än den andra. Det 
är snarare en styrka om alla 
egenskaper finns i en grupp, 
menar Joakim Östling.

Tanken har också varit att 
växla upp lagledarna, att tyd-
liggöra deras uppdrag och få 

dem att bli en mer aktiv del 
i att utveckla både laget och 
verksamheten.

– Det kommer självklart i 
en förlängning att leda till att 
vi också når ett bättre resul-
tat i skolan, menar Östling.

Att utbildningen har slagit 
väl ut råder det ingen tvekan 
om. I veckan hölls det sista 
av sex seminarium.

– Det har varit en lärorik 
process. Överenskommel-
sen, att det inte är vi som 
lagledare som bestämmer 
reglerna, utan gruppen, har 
jag tagit fasta på, säger Ma-
lin Levin, Komvux i Ale.

Camilla Fri, lärare på 
Madenskolan, känner att re-
flektionsdelen har varit vär-
defull och att den skulle gå 
att utveckla.

– Jag hade gärna sett att vi 
haft ännu mer tid åt att dis-
kutera med kollegor i exakt 
samma position fast från an-
dra skolor.

De gläds också åt att rol-
len som lagledare har blivit 

tydligare och att det även 
gäller hos övriga medarbe-
tare.

– Jag känner att alla nu 
är överens om att det här 
är viktigt. Det har saknats 
en klar beskrivning av upp-
draget, men genom den här 
satsningen har rollen som 
lagledare också utvecklats, 
säger Tim Andersson, Ma-
denskolan.

Konflikthantering har 
varit ett av ämnena som 
diskuterats flitigt. Det är 
ofrånkomligt att som ledare 
någon gång hamna i ett läge 
där alla inte håller med.

– Så är det, men det är inte 
alltid som konflikterna ligger 
på lagledarens nivå. Det kan 
vara större frågor som inte vi 
rår över. Vi är absolut inga 
”minichefer”, menar Malin 
Ek, Alboskolan.

Att lagledarutbildningen 
har sträckt sig över ett läsår 
tycker Martina Andersson 
och Anita Österberg, Bo-
hus Förskola, är en stor del 

av det goda resultatet.
– Det är en stor skillnad 

mot tidigare utbildningar. 
Nu har det mer varit en pro-
cess, där vi fått tid att testa 
de olika verktygen för att 
sedan bolla erfarenheterna 
med andra, säger Anita och 
tillägger:

– Nu gäller det att vi också 
får tid att implementera allt 
vi lärt oss i verksamheten. 
Jag hoppas också att det blir 
en uppföljning.

Martina Andersson häv-
dar också att metoderna som 
kursen förmedlat inte bara 
är användbara i rollen som 
lagledare.

– Förmågan att analysera 
en medarbetare fungerar lika 
bra i mötet med föräldrar. 
De är också olika individer 
och bör bemötas på rätt sätt. 
Vissa vill ha raka svar, andra 
vill resonera. Som sagt, ut-
bildningen har varit väldigt 
lärorik.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

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.

Lagledare i skolan. Tim Andersson, Malin Levin, Camilla Fri och Malin Ek. 

Lagledare i förskolan. Martina Andersson, Äppelgårdens förskola och Anita Österberg, Bohus för-
skola.

KONTOR OCH LOKALER

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

Ring Nol Företagscenter 
där gemenskapen finns 

och där kontakter skapas.

Sitt inte 
hemma 

och tryck!



NUMMER 24         VECKA 26| 07

Just nu!

REA REA REA REA REA

REA REA REA REA REA

@kladkallarenKlädkällaren

Följ oss på Facebook och 
Instagram för massor av 

nyheter varje vecka

Dagens lunch 79:- • bARnpoRt. 0-12 åR 39:-
Inkl. Bröd, salladsbuffé, dricka & kaffe

Veckans lunchmeny hittar du alltid på www.kladkallaren.se
LunchöppettIder: Mån – Fre 11 – 14.30 • Lör – Sön 11 – 15

7000 kvm lågprisvaruhus
gästvänlig milJö
bREtt soRtimEnt

lågA pRisER

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

REA på
mängdER  
Av klädER
dAm & bARn

Martin och Anne Tallheden 
tog över Uspastorp konfe-
rens- och äventyrscenter i 
januari 2011. Men redan fyra 
år tidigare, efter att paret 
själva firat sina 40-årsdagar 
i centrets lokaler, väcktes ett 
intresse för verksamheten. 

– Anne sa mer eller min-
dre på skoj till de tidigare 
ägarna att de skulle höra av 
sig när de ville sälja, säger 
Martin Tallheden och för-
klarar att både han, men kan-
ske framförallt hans fru blev 
mycket förtjusta i Uspastorp. 

De tidigare ägarna tog 
Annes uppmaning på allvar. 
Ett år efter födelsedagsfiran-
det ringde de upp paret Tall-
heden och berättade om sina 
planer på att sälja. Mycket 
skulle gå ihop innan ett köp 
kunde bli av. Det tog därför 
ytterligare några år innan 
Uspastorp blev i Martin och 
Annes ägo. Idag har de drivit 
verksamheten i fyra och ett 
halvt år.

– Det har gått fort och pe-
riodvis har det varit mycket 
att göra, säger Martin Tall-
heden och fortsätter:

– Sen vi tog över har vi 
byggt till en beachvolley-
bollplan och rustat upp i la-
dan. 

Utöver de nya projekt 
Martin tagit sig an måste 
dessutom allt vardagligt ar-
bete bli gjort. Det är gräs 
som ska klippas, mat som ska 

handlas, bollar som ska pum-
pas och inte minst en pool 
som ska underhållas. 

– Det finns alltid något 
som ska göras. Jag jobbar 
inte sju till fyra som många 
andra. Ibland kan jag arbeta 
uppemot 16 timmar på ett 
dygn.

Martin beskriver Uspas-
torp konferens- och även-
tyrscenter som enkelt men 
funktionellt. De erbjuder 
logi i vandrarhemsstandard, 
olika typer av festarrange-
mang, sommarbröllop och 
konferenser. Men också en 
rad olika aktiviteter som 
fotbollsgolf, paintball, fem-
kamp och beachvolleyboll.

– Vi har egentligen hela 
kittet, säger Martin Tall-
heden men medger att det 
krävs en hel del planering för 
att få allt att gå ihop. 

Inte minst med tanke på 
att både Martin och Anne 
har andra arbeten vid sidan 
av verksamheten Uspastorp. 
Martin är egenföretagare 
och snickare. Anne arbetar 
på Volvo. 

– Jag är nog ändå den i 
familjföretaget som är mest 
flexibel eftersom jag har en 
egen firma. Jag kan välja att 
inte ta på mig de stora job-
ben, säger Martin Tallheden.

Vad är det som får dig 
att vilja driva Uspastorp?

– Jag tycker det är roligt 
när folk kommer hit och är 

nöjda. 
Vad tror du att era gäs-

ter uppskattar hos er? 
– Själv blir man lite hem-

mavan, men när det kommer 
hit nya människor förstår 
man att miljön uppskattas. 

Hur ser verksamheten 
ut idag och vad har ni för 
framtidsutsikter? 

– Idag går vi inte enbart 
runt på att driva det här. 
Skulle man få igång konfe-
renserna ordentligt hade vi 
kunnat göra det. Det skulle 
behövas två till tre konfe-
rensbokningar i veckan för 
att gå runt. 

Skulle ni vilja bedriva 
Uspastorp på heltid?

– Det vill vi allt. 

MATILDA SÄDÅS

FYRA RAKA
Sommar – Vinter

Fotbollsgolf – Beachvolleyboll

Katt – Hund

Inomhus – Utomhus

lingsönerna Henric och Urban.
Gör: Driver Uspastorp konferens- 
och äventyrscenter och arbetar 

Martin trivs
nära naturen

som snickare.
Intressen: Spela golf och att resa. 

Ålder: 48 år.
Bor: Uspastorp.
Familj: Frun Anne och tvil-

FÖRETAGARE I FOKUS MARTIN TALLHEDEN

Martin Tallheden driver tillsammans med sin fru Anne Uspastorp konferens- och 
äventyrscenter. Han mår bra i den natursköna miljön kring centret och tycker om  
att se sina gäster nöjda. Förhoppningen är att så småningom kunna ägna sig åt  
verksamheten på heltid. 

USPASTORP KONFERENS

Grundat: 1997.
Slogan: Din upplevelse nära 
naturen.
Aktiviteter: Paintball, bastu-
bad, femkamp, fotbolls-
golf, beachvolleyboll och 
ölprovning.
Tjänster: Konferens, festar-
rangemang, sommarbröllop, 
möhippor och svensexor.
Logi: 27 bäddar i vand-
rarhemsstandard och ett 
gårdshus som fungerar 
som självhushåll med åtta 
bäddar. 
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NÖDINGE. Sex ungdo-
mar jobbar i sommar för 
Öppna fritidsverksam-
heten i Ale kommun.

Med en budget på 10 
000 kronor har de till 
främsta arbetsuppgift 
att planera och ar-
rangera olika typer av 
aktiviteter för andra 
ungdomar i kommunen.

Öppna fritidsverksamheten i 
Ale kommun fick i uppdrag 
av Kultur- och fritidsnämn-
den att se till så att den verk-
samhet de har under somma-
ren till 75 procent bedrivs av 
ungdomar. 

– I och med det uppdraget 
kom vår enhetschef Åsa på 
att man kan låta feriearbeta-
re ha till uppgift att bedriva 
verksamhet för andra ung-
domar, säger fritidsledare 
Mats Berggren.

Kommunens satsning på 
sommarjobb för unga har 
även den varit en bidragan-
de faktor till att Öppna fri-
tidsverksamheten nu anställt 
sex feriearbetare fördelat på 
två treveckorsperioder. Fe-
riearbetarna har till uppdrag 
att på olika sätt arrangera 
aktiviteter för ungdomar 
mellan 13 och 20 år. I förra 
veckan drog arbetet igång 
för de tre feriearbetare som 
är anställda under den första 
perioden. 

– Under första veckan har 
de fått en inblick i sin tjänst 
och sitt uppdrag. De har 

dessutom arbetat med plane-
ring och tagit fram idéer för 
vad de kan tänkas vilja göra, 
säger Mats Berggren. 

Planerar aktiviteter
En lista på över 70 olika 
aktivitetsförslag sitter uppe 
på väggen i feriearbetarnas 
arbetsrum. Det är idéer om 
allt från fotbollsmatcher och 
badutflykter, till besök på 
Skara sommarland och heli-
kopterturer.

– Just nu planerar vi vad 
vi ska göra under de andra 

två veckorna, säger Johanna 
Leino, 17, och fortsätter:

– Det går jättebra!
Även om idéerna hag-

lat fram är ungdomarna väl 
medvetna om att allt inte 
är genomförbart. De har en 
budget på 10 000 kronor att 
förhålla sig till. Pengar som 
ska räcka under två veckor 
och till en rad olika aktivi-
teter. 

– Allting kostar inte peng-
ar, så det ska nog gå bra säger 
Johanna Leino. 

Feriearbetarnas målsätt-

ning är att arrangera ett eve-
nemang om dagen de kom-
mande två veckorna.

– Vi försöker få in nå-
got varje dag så att det blir 
så mycket som möjligt. Det 
finns inga andra aktiviteter 
för unga på sommaren, säger 
Albin Gashi, 16, och Jitta-
rin Sakchai, 17, fyller i:

– Det känns bra att plane-
ra aktiviteter för ungdomar, 
så att de har något att göra.

Förutom Mats Berggren 
finns under den första pe-
rioden även fritidsledarna 

Paula Dahlqvist och Saman 
Fattah på plats för att stötta 
och vägleda ungdomarna i 
arbetet. 

– De har oss som verktyg 
och det är vi som ger dem 
förutsättningarna, men det 
är ungdomarna som gör job-
bet, säger Mats Berggren.

Både ungdomarna och fri-
tidsledarna har blivit tvung-
na att gå ifrån de roller som 
de är vana vid. Ungdomarna 
är nu anställda och fritidsle-
darna deras arbetsledare.

– Det är en utmaning från 

vår sida att inte lägga oss i, 
säger Mats Berggren och 
fortsätter:

– Men om man tror och 
visar att man tror på att ung-
domarna kan, så fixar de det.

Processen det viktiga
När lokaltidningen besökte 
Öppna fritidsverksamheten 
hade planeringsarbetet pre-
cis påbörjats. Två aktiviteter 
var dock bestämda redan då 
– laserdome och att paddla 
kanot. Sannolikt har fler ak-
tiviteter planerats in nu. 

– När vi har klart för oss 
vad det är vi ska göra kom-
mer vi gå ut med det på so-
ciala medier och trycka affi-
scher, säger Albin Gashi. 

För Mats Berggren och 
de andra fritidsledarna är det 
processen som leder fram 
till aktiviteterna som är det 
viktiga, inte det faktiska re-
sultatet. 

– Förhoppningen är att 
ungdomarna ska växa som 
människor och få känna att 
de kan. Att de lär sig tänka 
utanför ramarna och är kre-
ativa, säger Mats Berggren. 

Ungdomarna själva upp-
lever att de fått en inblick i 
hur fritidsledarnas arbete ser 
ut. Det mesta har varit som 
de förväntat sig och de kän-
ner sig så här långt mycket 
nöjda med sitt sommarjobb. 

– Det känns skönt. Vi får 
betalt för något som är kul, 
säger Albin Gashi.

MATILDA SÄDÅS

Ungdomar ordnar aktiviteter för andra unga

Jittarin Sakchai, Albin Gashi och Johanna Leino är i sommar anställda av kommunen för att arrangera aktiviteter för andra ungdo-
mar. 
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*  ERBJUDANDET GÄLLER VID KÖP AV PROGRESSIVA GLAS FRÅN 
 ALLROUND OCH UPPÅT. T.O.M DEN 31/7 2015.
** SOM ANDRA PAR GÄLLER, SOLID=SOLID OCH FRÅN ALLROUND   
 OCH UPPÅT GÄLLER ALLROUND SOM ANDRA PAR.
 (Progressiva eller Läsglasögon, Index 1.5)
 KAN EJ KOMBINERAS MED ANDRA ERBJUDANDEN.

ÄLVÄNGEN

Svenstorpsvägen 1
Tel: 0303-746 006
Öppettider: mån-fre 10.00-18.00 
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UPP TILL

50%
RABATT

MASSOR AV UTVALDA KVALITETS- 
OCH  MÄRKESKLÄDER REAS UT! 

DAM-, HERR OCH UNGDOMSKLÄDER.

Triumph, Object, Twist & Tango, Tasty,  
Signature, Ted Nicol, Cream, Ze-Ze

DAMKLÄDER

Dahlin, Oscar Jacobson, Sebago
Park Lane, Henri Lloyd, Jack & Jones, Selected

HERRKLÄDER

börjar torsdag 25/6

Sommar

Rean

Vi har öppet hela sommaren!
Ha en skön sommar!

ÄLVÄNGEN • Tel. 0303-74 60 12

JEANS
REA

JEANS
REAR

E
A

ÄLVÄNGEN. Lennie 
Kjellman är engagerad i 
kommunpolitiken.

2014 kandiderade 
han till Ale kommunfull-
mäktige för Sverigede-
mokraterna och blev 
invald.

Hans politiska upp-
drag ogillas av facket, 
Svenska Transportarbe-
tareförbundet, som nu 
hotar med uteslutning.

Ett öppet demokratiskt sam-
hälle med åsiktsfrihet? Så 
beskrivs Sverige, men Sve-
rigedemokraternas Lennie 
Kjellman tvekar. Skälet är 
en konflikt med Svenska 
Transportarbetareförbundet 
som han tillhört sedan 2010. 
Facket har meddelat honom 
att det inte anses förenligt 
med föreningens stadgar att 
vara medlem i förbundet och 
samtidigt vara aktiv i Sveri-
gedemokraterna. 

Det är en diskriminering 
som heter duga. Du får tycka 
vad du vill bara du inte tyck-
er som SD och framför allt 
inte har några uppdrag för 
partiet. Vad var och en gör 
på sin fritid, så länge det inte 
är kriminellt, borde väl vara 
högst personligt? Om jag 
varit provocerande på jobbet 
eller uppmanat andra aktivt 
att göra som jag hade det 
varit en sak, men mitt poli-
tiska engagemang har aldrig 
påverkat mig i tjänsten. Mina 
åsikter har jag hållit för mig 
själv, säger Lennie Kjellman 
som i början av maj kontak-
tades av sitt fackförbund.

Transport har bedömt 
att Sverigedemokraternas 
människosyn på ett grund-
läggande plan krockar med 
förbundets. Den som sitter 
i fullmäktige har tagit på sig 
uppdraget att representera 
partiet och dess medlemmar, 
vilket är något helt annat än 
att ”bara” ha en åsikt.

– Vi utesluter inte de som 
röstar på Sverigedemokra-
terna, men vår förbundssty-
relse tog redan 2005 beslut 
om att det inte är förenligt 
med våra stadgar att med-
lemmar har uppdrag för par-

tiet. Det handlar främst om 
människosynen, där vi till 
skillnad mot SD anser att alla 
människor har ett lika värde. 
Arbetarrörelsen bryr sig inte 
om ursprung eller varifrån 
våra medlemmar kommer. 
På den punkten skiljer vi 
oss radikalt från Sverigede-
mokraterna och det framgår 
tydligt av allt vårt marknads-
föringsmaterial, säger Patrik 
Ljunggren, sektionsordfö-
rande för Transport avdel-
ning 3.

Känns meningslöst
Lennie Kjellman har varit 
fackligt ansluten hela livet, 
mesta tiden i Metall, men 
sedan han bytte jobb 2010 
har han varit med i Trans-
port. Brevet om att han ho-
tas av uteslutning kom som 
en chock.

– Jag har alltid betalat 
min avgift och aldrig varit i 
någon konflikt med dem ti-
digare. Nu har de meddelat 
att de överväger att öppna 
ett uteslutningsärende och 
att de vill att jag yttrar mig 
senast 13 juli. Det känns me-
ningslöst. De jagar mig för 
mina åsikter som inte har nå-
got med mitt fackliga med-

lemskap att göra. Vad ska 
jag svara? Genom att göra 
som Transport diskrimineras 
13% av befolkningen och de 
känns inte intresserade av en 
diskussion. De vill bara spar-
ka ut mig. Det framgår tyd-
ligt av de brev som tillsänts 
mig, menar Lennie Kjellman 
och tillägger:

– Det känns ändå skönt 
att de inte kan sparka ut mig 
från A-kassan nu när jag sö-
ker jobb, men det kommer 
kanske också i framtiden…

Efter valet i september 
2014 fick han en lista med 
tunga förtroendeuppdrag. 
Han är ledamot i Ale kom-
munfullmäktige och i Kul-
tur- och fritidsnämnden 
samt nämndeman i Alingsås 
Tingsrätt och Kammarrät-
ten i Göteborg. I Svenska 
Transportarbetareförbundet 
får han dock inte vara med. 

Transport är inte ensam-
ma om att tillämpa liknande 
principer för uteslutning av 
medlemmar. Flera fackför-
bund har på ett eller annat 
sätt valt samma hållning, 
men det är olika hur hårt det 
tillämpas.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Transport utesluter SD-politiker
– Diskriminering anser Lennie Kjellman

Lennie Kjellman hotas av uteslutning ur Svenska Transportarbe-
tareförbundet. Skälet är att han är aktiv i Sverigedemokraterna. 
Något för diskrimineringsombudsmannen undrar Kjellman?

Tips • Lotter 
Nettotobak 
Tidningar

Vinnarbutiken!
Andelsspel varje dag

Mjukglassen  
köper du här

Handelsplats Älvängen
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Välkommen till
en kundägd bank!
lansforsakringar.se

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

www.kungalvssolskydd.se

Välkommen till vår NYA utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv

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

LÖRDAGS-

ÖPPET
KL 11-14

P
L

IS
S

É
G

A
R

D
IN

E
R

  T
R

Ä
P

E
R

S
IE

N
N

E
R

  P
E

R
S

IE
N

N
E

R
  M

A
R

K
IS

E
R

  L
A

M
E

L
L

G
A

R
D

IN
E

R

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

ALE. Under februari och 
början av mars förstör-
des 330 glasade buller-
skydd längs E45 mellan 
Nödinge och Nol.

Två 20-åriga män 
är nu misstänkta för 
gärningen och riskerar 
ett stort skadestånd till 
Trafikverket.
Notan för de nya bul-
lerskydden kommer att 
landa på uppskattnings-
vis 5 miljoner kronor. 

Två unga män från Lilla 
Edet är misstänkta för grov 
misshandel av en man i Var-
berg. I samband med denna 
brottsutredning framkom 
fakta som kunde kopplas 
till den grova skadegörel-
sen i Ale kommun. Totalt 
förstördes 330 bullerskydd 
längs E45. Bara städningen 
efter dådet beräknas ha kos-
tat 600 000 kronor. 120 ton 
glassplitter har fraktats bort.

– I dagsläget ser det inte ut 
som att vi kommer att kräva 
dem på dessa kostnader och 
det kan man alltid diskutera. 
Vi har försökta vara sansade 
och realistiska. Det verkar 
åtminstone finnas tydliga 
vittnesuppgifter på att de 
båda männen har skjutit sön-
der 20 bullerskydd i Nol. Vi 
har hälsat åklagaren att vi 
yrkar på 11 100 kronor per 
ruta, säger Morgan Wester, 

driftledare på Trafikverket.
Några fler glasrutor blir 

det inte heller. Istället har 
Trafikverket nu upphandlat 
bullerskydd av ett material 
som påminner om plexiglas. 
Det ska vara mer tåligt och 
har testats på några ställen i 
Surte.

– Glas är att föredra, men 
vi varken orkar eller klarar 
av att hantera skadegörel-
sen. Det blir för kostsamt. Vi 
har tidigare uppgivit att ska-
degörelsen skulle landa på 
närmare 7 miljoner fast upp-
handlingen visar nu att det 
snarare kommer att handla 

om cirka 5 miljoner kronor, 
säger Morgan Wester.

Upphandlingen har dragit 
ut på tiden, då beslutet har 
överklagats till förvaltnings-
rätten.

– Tyvärr kan vi inte med-
dela när de nya bullerskyd-
den kommer att vara på 

plats. Det ser inte ut att bli 
före semestern i alla fall, av-
slutar Morgan Wester.

Delar av skadegörelsen 
har de misstänkta 20-åring-
arna erkänt. Återstår att se 
vad åklagare Jon Lindahl 
mer kan bevisa.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Två 20-åringar från Lilla Edet har erkänt delar av skadegörelsen längs E45 i Nol. Totalt förstördes 330 bullerskydd i vintras.

– Två 20-åringar från Lilla Edet har erkänt delar av skadegörelsen
Inga nya bullerskydd före semesternPOLIS

RONDEN
POLISEN I ALE GER FÖLJANDE

RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 16 juni
Bilbrand
Nattlig bilbrand vid Gul-
klövergatan i Nödinge. Det 
börjar brinna under en par-
kerad bil. Räddningstjänsten 
släcker. Polis tar kontakt 
med ägaren som berättar att 
bilen är stulen.

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

Ale Torg

VÄLJ
DEN GULA
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Öppet: Måndag-Fredag 7-17 (lunch 13-14) • Tel 0303-33 60 87

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

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

Vi har semesterstängt  
     vecka 29-32

Vi passar på att önska alla en  

härlig sommar!

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 (lunch 13-14) • Tel 0303-33 60 87
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Bilverkstad
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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
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     vecka 29-32

Vi passar på att önska alla en  

härlig sommar!

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 (lunch 13-14) • Tel 0303-33 60 87

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

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

Vi har semesterstängt  
     vecka 29-32

Vi passar på att önska alla en  

härlig sommar!

HUS PÅ 
KÖPET!

VID KÖP AV EN HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 320  

ELLER 330X

www.husqvarna.se

HUSQVARNA AUTOMOWER® 305

10.900:-
Ord. rek pris 12.900:- inkl. moms

KAMPANJ 
PRIS!

ÅF ADRESS

GARANTERAT  
PERFEKT KLIPPRESULTAT!

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 330X

26.900:-
Rek. cirkapris inkl. moms

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 320

22.900:-
Rek. cirkapris inkl. moms

VÄRDE: 1.800 :-

HUS PÅ 
KÖPET!

VID KÖP AV EN HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 320  

ELLER 330X

www.husqvarna.se

HUSQVARNA AUTOMOWER® 305

10.900:-
Ord. rek pris 12.900:- inkl. moms

KAMPANJ 
PRIS!

ÅF ADRESS

GARANTERAT  
PERFEKT KLIPPRESULTAT!

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 330X

26.900:-
Rek. cirkapris inkl. moms

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 320

22.900:-
Rek. cirkapris inkl. moms

VÄRDE: 1.800 :-

HUS PÅ 
KÖPET!

VID KÖP AV EN HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 320  

ELLER 330X

www.husqvarna.se

HUSQVARNA AUTOMOWER® 305

10.900:-
Ord. rek pris 12.900:- inkl. moms

KAMPANJ 
PRIS!

ÅF ADRESS

GARANTERAT  
PERFEKT KLIPPRESULTAT!

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 330X

26.900:-
Rek. cirkapris inkl. moms

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 320

22.900:-
Rek. cirkapris inkl. moms

VÄRDE: 1.800 :-

Utrymme för Åf-LOGO

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

www.husqvarna.se

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

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

Kraftfull såg  
till kraftigt sänkt pris.

Nu endast 

4.995:-
Begränsat antal.

Julklappstips      

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

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

kombidunk  
295:-

(Ord. Ca-pris 495.- )

VErkTYgSbälTE 
1.095:-

(Ord. Ca-pris 1.495.- )

huSqVarna  
handSkar  
från 125:- SågSkYddSbYxor 

från 995:-

FilSET 
150:-

(Ord. Ca-pris 200.- )

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

MED 35 ÅRS ERFARENHET  
HJÄLPER VI DIG VÄLJA RÄTT!

Nya och begagnade husvagnar 
och husbilar till bra priser!

ALVHEM, Riksväg 45. Söderifrån avfart -91, norr avfart -92 • tel 0303-33 64 80VI SÄLJER: Cabby, Hobby, Elnagh Mobil, Eura Mobil samt tillbehör WWW.BENGTSHUSVAGNAR.SE
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ALE Ale Torg 
KUNGÄLV Strandg. 80

ALE Ale Torg 
KUNGÄLV Strandg. 80ALE Ale Torg 
KUNGÄLV Strandg. 80

BLI FIN I
SOMMAR
BEHANDLINGAR
JAG UTFÖR:
✔ Ansiktsbehandling
✔ Frans- & bryn
✔ Massage
✔  Permanent 

hårborttagning
✔ Vaxning

EMMA BERGDAHL HUDTERA
PE

U
T

BOKA
BEHANDLING:

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

Ale Torg 7 (Pfagers Ljuva hem) Nödinge

Independent Forever
Business Owner

Ale Torg
Tel. 0303-962 72

Vardag: 10-19
Lördag: 10-14

25% 
RABATT 

på Carat 10-litersburkar

Spelmän gick i täten när midsommarstången fördes till sin rätta 
plats på Grönköp i Skepplanda.

Klart för dans när midsommarstången på Grönköps hembygds-
gård var rest.

Många besökare på Vimmervi idrottsplats i Nödinge.

Med kransen i håret och den 
svenska flaggan i handen 
gick dansen runt midsommar-
stången.

Dans och glada skratt i Prästalund.

Susanne Boberg med barnbarnet Wilma på plats i Starrkärr för 
att fira midsommar.

Hunden Sickan bar midsom-
markrans dagen till ära.

Danslekar som krävde en viss koncentration.

Midsommar firades i vackert väder
ALE. Midsommarfiran-
det gick som en dans på 
olika håll i Ale.

Arrangörerna på res-
pektive plats kunde räk-
na in många besökare.

Solen sken vilket 
förhöjde feststämningen 
ytterligare.

Midsommarfirandet vid hem-
bygdsgården Grönköp inled-
des reden klockan 12 med att 
man tågade med midsommar-
stången mot dess rätta plats. 
I täten gick spelmän iklädda 
folkdräkt. Efter dansen var 
det dags för förfriskningar 
och hembygdsföreningens 
hembakade kakor.

– Tack till Eva Karlsson i 
Frövet som ensam bakade 400 
kakor, vilka hade en strykande 
åtgång, säger Siv Grahn.

Barnen prövade lyckan i 
fiskdammen och fick napp 
varje gång. De vuxna fyndade 
på loppisen som fanns inrymd 
i ladugården. I gammelstugan 
guidades besökarna om hur 
livet tedde sig förr i tiden, vil-
ket var mycket uppskattat av 
både barn och vuxna.

I Nödinge var det som van-
ligt samling vid badplatsen 
och sedermera avmarsch till 
idrottsplatsen. Dansen gick 
runt midsommarstången och 
Nödinge SK erbjöd även gril-
lat, lotterier och fiskdamm. 
Vid avslutningen delades det 
ut godispåsar till alla barn.

I Prästalunds hembygds-
gård skedde traditionsenligt 
firande där veteranerna i sam-
manhanget, Lennart Thor-
stensson och Jan Alberts-
son, ledde dansen.

– Vi var oroliga att det 
skulle börja regna, men med 
facit i hand kan vi konstatera 
att förutsättningarna blev de 
bästa tänkbara, säger Inga-
Britt Karlbom, ordförande i 
Starrkärr-Kilanda hembygds-
förening.

JONAS ANDERSSON
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Ale Torg

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar

10:-
POMMES FRITES,

STRIPES
ICA. 1 kg. Fryst.

Kortpris

5:-/st

15:-/st

Självscanningspris

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

SVENSK GURKA
Odlarna.se. 300-560 g. Klass 1.
Jfr pris 8:93-16:67/kg.

MAKRILLFILÉ
ICA. 375 g- 3-pack. Jfr pris 40:00/kg.
Max 1 köp/hushåll.

NORSK LAXFILÉ
Pacific. 500 g. Fryst.

Jfr pris 98:00/kg.
Max 2 köp/hushåll.

49:-/st

God mat
till bra priser
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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

Mån-fre 9.30-18.00
Lördag 9.30-15.00
Söndag 11.00-15.00

Vecka 28-33 kommer vi att ha söndagsstängt

Massor av  
nyheter i butiken!

0303-74 94 96 • 0735-45 66 53

Fransförlängning

ord. pris 1095kr
(Gäller t o m 30/6)

Öppettider i juli  
mån-fre: 10-18, lör: 10-15

695kr
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Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

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 1.780.000:- Visas 28/6. Herrgårdsvägen 23A.
Henrik Kjellberg 0727-316 360, henrik@axelssonsfast.se

Pris 3.300.000:- som utgångspris. Visas 28/6. Hea Gränd 1.
Henrik Kjellberg 0727-316 360, henrik@axelssonsfast.se

4:a i toppskick!
Vi är glada att kunna presentera denna 
otroligt fina fyrarummare i populär och stabil 
förening. Här bor du endast en halvtrappa 
upp - perfekt för både äldre och barnfamiljer. 
Lägenheten har genomgående renoverats 
med bl a nytt kök och badrum. Inglasad 
balkong. Gångavstånd till Surte C och 
pendeltåg mot GBG! Vån. 1/3. 96,7 kvm.  
Avg. 4.344:- 

Nyskick på gräddhyllan!
Vi har nu förmånen att få erbjuda ett boende 
utöver det vanliga på gräddhyllan i Lödöse. 
Ett enplanshus byggt 2006 med generösa 
utrymmen och med de bästa materialvalen. 
Öppen planlösning och vardagsrum i 
anslutning till matplats och kök några steg 
upp. Härlig utemiljö med pool, altan och 
soldäck. 155 kvm.

Surte
Lödöse

Svenska kraftnät och Vattenfall bjuder in till 
samråd enligt 6 kap. miljöbalken om en ny 
elförbindelse mellan Skogssäter och Stenkullen. 
Den nya ledningen behövs för att stärka elförsörj-
ningen i västra Sverige.

Vid Göta älv i Kungälvs och Ale kommuner 
föreslår vi att vår nya ledning sambyggs 
med Vattenfalls 130-kV ledning. Ledning-
arna kommer att gå i samma stolpar. För-
slaget är ett resultat av tidigare samråd. 
Kartan visar vilket område det gäller.

Kompletterande skriftligt samråd
Vi bjuder nu in berörda i området till ett 
kompletterande skriftligt samråd för den 
aktuella sträckan. Syftet är att få in syn-
punkter inför vår och Vattenfalls ansökan 
om tillstånd (koncession) att bygga led-
ningen. 

Synpunkter lämnas skriftligen senast 
den 10 augusti 2015 till registrator@svk.se 
eller per post till Svenska kraftnät, Jenny 
Sirland, Box 1200, 172 24 Sundbyberg. 
Märk ditt ärende med dnr 2012/1167. Ange 
eventuell fastighetsbeteckning eller den 
fastighet som du företräder när du lämnar 
dina synpunkter. 

SVENSKA KRAFTNÄT PLANERAR NY ELFÖRBINDELSE
MELLAN SKogSSÄTER och STENKuLLEN.

 skriftligt samråd – göta älv 

Mer information
Samrådsunderlaget finns på:  
www.svk.se/skogssater-stenkullen. När-
mast berörda fastighetsägare har fått 
inbjudan till samrådet  via brev.
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ÄLVÄNGEN. Frågan om 
var ett nytt kommun-
hus i Ale ska placeras 
närmar sig.

Centerpartiet i Ale har 
redan bestämt sig – för 
att inte ta beslut.

– Så länge ingen säger 
något om prislappen 
tänker vi inte ta ställ-
ning, säger Elena Frid-
feldt, ordförande.

I höst är det tänkt att Ale 
kommunfullmäktige ska ta 
ett inriktningsbeslut om var 
ett eventuellt nytt kommun-
hus bäst placeras. Frågan står 
mellan Nödinge och Älväng-
en. En konsultrapport som 
nyligen presenterades pe-
kade ut Nödinge som mest 
lämpligt för en etablering. 
Markförhållanden, trafik-
lösningar, planerings- och 
byggtid talar enligt experti-
sen för att en samland kom-
munadministration får mest 
fördelar för flest alebor om 
den placeras på Ale Torg. 
Ärendet diskuteras nu flitigt 
i respektive parti. Center-
partiet är först ut med att of-
fentliggöra hur tankarna går.

– Vi har kommit fram till 
att underlaget och förutsätt-
ningarna för att ta ställning 
är riktigt dåligt. Prislappen 
måste ändå anses vara en av 
de viktigaste faktorerna för 
beslutet och om den har vi 
inte hört någonting. Center-

partiet tänker inte delta i ett 
så här stort beslut, utan att 
veta vad det innebär. Vi har 
heller inte fått reda på om 
tanken är att kommunen ska 
äga det själv eller hyra. Det 
vi kan vara helt säkra på är 
att ett kommunhus innebär 
en stor investering och om 
det påverkar skatten för ale-
borna bör det framkomma 
redan nu. Om det leder till 
att vi måste prioritera bort 
andra viktiga investeringar 
är det också angeläget för 
oss att veta det och gärna vad 
vi då måste avstå från, säger 
Elena Fridfeldt och fortsät-
ter:

– Ale är en tillväxtkom-
mun och vi ser stora behov 
av många nödvändiga sats-
ningar inom både samhälls-
byggnad, barn- och äldre-
omsorg. Det kanske till och 
med är som så att ett nytt 
kommunhus inte är lämpligt 
att bygga just nu.

Flera möten
Centerpartiet har haft flera 
gemensamma möten med 
Allianspartierna och Framtid 
i Ale. Sedan har medlem-
marna kallats till ett antal in-
terna överläggningar. Även 
om C har vidrört ämnet om 
vilken ort som kan tänkas 
vara mest lämplig har partiet 
landat i att beslutsunderlaget 
är för tunt.

– Vi inser också att det på 
sikt är viktigt att få en mer 

samlad administration ur ett 
arbets- och rekryteringsper-
spektiv, men vi är inte redo 
att sätta ner foten innan vi 
fått mer kött på benen kring 
kostnaderna. Någon ska ju 
trots allt stå för notan. Att 
låta frågan bara handla om 
placeringen och ställa Nö-
dinge mot Älvängen känns 
amatörmässigt. I valet av ort 
är självklart kostnadsbilden 
en av flera väsentliga saker 
att beakta. Dessutom vore 
det rimligt att få höra lite 
kring planerna om vad som 
ska hända om kommunhuset 
i Alafors blir tomt. Att bara 
överge det är en enorm ka-
pitalförstöring, menar Elena 
Fridfeldt.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Elena Fridfeldt (C), ordförande 
för Centerpartiet i Ale, anser 
att underlaget för att ta beslut 
om var ett nytt kommunhus 
bör ligga är för dåligt. Inte ens 
prislappen är känd.

– Centerpartiet först ut i frågan om kommunhus
”Tänker inte ta beslut utan underlag”



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

i samarbete med 

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

NÖDINGE 4 rok, ca 65 + 15 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 3 650 000 kr/bud. TOMT 2 495 kvm
. EP 61 kWh/m²/år. Kilanda-Hult 160. ALE Daniel Eriksson
0303-74 90 06.

KILANDA 6 rok, 178 + 20 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 550 000 kr/bud. TOMT 50 183
kvm . EP 89 kWh/m²/år. Skår 190. ALE Daniel Eriksson
0303-74 90 06.

SKEPPLANDA 4 rok, 116 + 45 kvm

S
M
S
:A

9
4
7
2
6

T
IL
L
7
1
1
2
2

VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 700 000 kr/bud. TOMT 2 204
kvm. EP G. VISAS Ring för tidsbokning. Sjöbrisvägen 350.
ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ÄLVÄNGEN 4 rok, 67 kvm
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VARUDEKLARERAT*

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

ALAFORS 6 rok, 179 + 38 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 3 250 000 kr/bud. TOMT 1 855
kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Dalabäcken 145. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

NOL 7 rok, 192 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 350 000 kr/bud. TOMT 3 307
kvm. EP C. VISAS Ring för tidsbokning. Lilla Alfhem 480.
ALE Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALVHEM 5 rok, 174 + 67 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 775 000 kr/bud. AVGIFT 5 714
kr/månad. EP 100 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Skjutsvägen 13. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

NÖDINGE 4 rok, 114,5 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 850 000 kr/bud. AVGIFT 4 339
kr/månad. EP 80 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Torkels Kulle 2. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

NÖDINGE 3 rok, 82 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 995 000 kr/bud. AVGIFT 5 095
kr/månad. VISAS Ring för tidsbokning. Hägers gränd 27.
ALE Sandra Andersson 0303-211036.

NÖDINGE 4 rok, 109 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 650 000 kr/bud. AVGIFT 2 317 kr/
månad. EP 124 kWh/m²/år. Göteborgsvägen 95 D. ALE
Sandra Andersson 0303-211036.

SURTE 1 rok, 30,5 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 995 000 kr/bud.
AVGIFT 3836 kr/mån. EP 147 kWh/m²/år. Alkalievägen
15a. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

BOHUS 3 rok, 65 kvm
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VILLOR ALE

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

Följ Kiabilen med Sara på vår facebooksida och vinn fina priser 
i de små tävlingar som vi kommer annonsera, facebook.com/karebybil

Mästare möter mästare 

Sara Dikanda + Kareby Bil = Sant
Nu kan vi på Kareby Bil stolt presentera ett samarbete med kungälvsbon och 
och en av mästarna Sara Dikanda. Vi är oerhört glada över att Sara har valt 
att samarbeta med oss. Nu kan du följa hennes 

äventyr i sin nya bil från Kia på vår facebooksida.                       

Sara Dikanda

kia.com

Mästarpris fr. 189.900 kr
Special Edition-paketet innehåller
backkamera, navigationssystem med sju
års fria kartuppdateringar, 17” aluminiumfälgar,
panoramasoltak och eljusterbar förarstol.

1,6 CRDI SPECIAL EDITION II    ORD.PRIS 214.800 kr

Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 30/6 2015 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar. Gäller ej businessmodeller. 
Bränsleförbrukning blandad körning Kia ceed Sportswagon  4,5-6,6 l/100 km, CO2-utsläpp 117-149 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 5. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilen på 
bilden kan vara extrautrustad. *Kia Privatleasing: 36 mån, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgift. Rörlig ränta. Max körsträcka 1500 mil/år, övermil debiteras. Sedvanlig kreditprövning sker. 
Slitagedelar, övriga reservdelar och ev. tillval från kund ingår inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Med reservation för eventuella tryckfel.

Vi säger ofta ”går det 
bra för Volvo så går det 
bra för Sverige” och just 
nu går det riktigt bra.

I alla fall för bilmärket 
som huserar på Väst-
kusten.

Modellår 2015 är helt 
slutsålt, försäljningen 
av 2016 pågår för fullt 
och orderböckerna är 
riktigt välfyllda.

Volvo kan fira mid-
sommar på bästa 
tänkbara vis och strax 
kommer nästa storsäl-
jare – nya V60 Cross 
Country.

Sju miljoner bilar har pre-
cis tillverkats i Torslandafa-
briken och det firade man 
genom att införa ett tredje 
skift och rekrytera 1 500 nya 
medarbetare. ”Det går bra 
nu” konstaterar Volvo-bos-
sen Håkan Samuelsson som 
därmed kan fira midsommar 
i lugn och ro. ”Härligt, det är 
ju trots allt det svenskaste vi 
har - efter Volvo” säger vd:n 
och småskrattar.

Stöd på vägen
65 millimeter högre mark-
frigång, hasplåtar i plast, 
skärmbreddare och marke-
rade tröskellådor är känne-
tecken för V60 Cross Coun-

try vars grundpris rivstartar 
från 320 000 kr. De kromade 
listerna runt sidorutorna har 
blivit svarta och hjulhusen 
kan fyllas upp med 19-tum-
mare skodda med 235/45-
däck. 

Inredningen är riktigt ele-
gant och framstolarna ger ett 
härligt stöd hela vägen från 
axlar till lår. Baksätet är inte 
lika bekvämt och när man 
som oss fått provköra nya 
XC90 så känns mittkonsolen 
relativt ålderstigen – men 
det är i alla fall inget fel på 
funktionen. Pekskärmen gör 
sitt jobb galant och infotain-
mentsystemet kan allt från 
att streama musik till att leta 
efter lediga parkeringsplat-
ser. 

En äkta herrgårdsvagn 
ska dessutom vara lättlastad 
och flexibel, något som V60 
Cross Country är tack vare 
det tredelade ryggstödet i 
baksätet.   

Risk för förväxling
Man skulle kunna tro att 
Cross Country är synonymt 
med fyrhjulsdrift, men så 
är inte fallet. Drivning på 
alla hjulen ligger helt enkelt 
inte i topp på de äventyrs-
lystna kundernas önskelista 
och räcker det med fram-
hjulsdrift så erbjuds en vass 
bensinfyra på 245 hästkrafter 
(T5) eller två nya turbodies-

lar på 150 (D3) respektive 
190 hästar (D4). 

Vill du däremot ha fyr-
hjulsdrift så börjar det bli 
lite krångligt och dags att 
läsa det finstilta. Den enda 
motorn som erbjuds är näm-
ligen en D4 på 190 hästkraf-
ter – men låt dig inte luras. 
Väljer du fyrhjulsdrift så får 
du den gamla dieselfemman, 
fast med framhjulsdrift så 
ingår en nyutvecklad diesel-
fyra. 

AWD-systemet kommer 
som vanligt från Haldex och 
kan vid behov skicka femtio 
procent av drivkraften till 
bakaxeln. Därmed spelar det 
ingen roll om midsommar-

firandet bjuder på solsken, 
åska, hagel eller drivis. Det 
finns nämligen inget dåligt 
väder - om du kör rätt bil…  

Johannes Gardelöf
Staffan Swedenborg

Det går bra nu, Volvo 

VOLVO V60 CROSS COUNTRY 2,4 D4 AWD

Motor: 5-cyl turbodiesel med 
dubbla överliggande kamaxlar 
och fyra ventiler per cylinder. 
Max effekt: 190 hk vid 4 000 
varv/minut. Max vridmoment: 
420 Nm mellan 1 500-3 000 
varv/minut. 
Kraftöverföring: Motorn 
fram, fyrhjulsdrift. 6-växlad 
automatlåda.
Fjädring: Fram: fjäderben 
med undre triangellänk. Bak: 
multilänkaxel.
Styrning: Elservo. Vändcirkel: 
11,8 meter. 
Bromsar: Skivor fram och 
bak. ABS. Antispinn/sladd.

Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-
stånd 277, längd 464, bredd 
187, höjd 155. Tjänstevikt 1 
836 kg. Bränsletank 67 liter.
Prestanda: Toppfart 205 
km/h. Acceleration 0-100 
km/h 8,9 sek.
Förbrukning/Miljö: 5,7 liter 
per 100 km under blandad 
körning. CO2: 149 g/km. 
Pris: 363 900 kronor. 
Plus för: Bra framkomlighet, 
bekväm komfort, hög säker-
het, tuff design.
Minus för: Nästan lika dyr 
som XC70 Classic, gamla 
D4-motorn till AWD.

Volvo V60 Cross Country 2,4 
D4 AWD.
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SKEPPLANDA. Stig 
Karlsson har en dröm.

Dansbanan på Fors-
vallen ska få nytt liv.

– Det vore fantastiskt 
att kunna arrangera 
dans här för folk i alla 
åldrar, säger ”Stuf-
fa-Stig” till lokaltidning-
en.

Stig Karlsson är ursprungli-
gen från Örnsköldsvik. Han 
började dansa 1978 och blev 
frälst. Otaliga är de skolbarn 
som ”Stuffa-Stig” har lärt 
dansa genom åren.

– När jag flyttade till 
Skepplanda implementerade 
jag samma koncept som jag 
hade använt mig av i Örn-
sköldsvik med omnejd. Jag 
var ute i Ales skolor under 
åren 2005-2013, innan jag 
pensionerade mig, förklarar 
Stig.

Pensionerat sig från dan-
sen har han emellertid inte 
gjort. Stig är still going 
strong och älskar att röra 
fötterna till musik. Nyligen 
väcktes en tanke i honom – 
att få liv i Skepplandas gamla 
dansbana.

– Visst vore det häftigt? 
Forsvallen erbjuder en fan-

tastisk miljö och naturligt-
vis ska vi kunna ha dans här 
också.

Stig Karlsson presente-
rade sina tankar för Skepp-
landa BTK, som omedel-
bart gjorde tummen upp. 
Tillsammans med SBTK:s 
styrelserepresentant Sven 
Rydén förbereds nu en an-
sökan om ett investeringsbi-
drag från kommunen.

– Vi behöver få till ett 
tak, elinstallationer måste 
åtgärdas, golvet renoveras 
och så vidare. Det finns lite 
grann att göra, men vi ser 
bara möjligheter, säger Sven 
Rydén.

Känner mig hemma
Stig Karlsson är tacksam 
över den stöttning han får 
från föreningen i att kunna 
driva projektet vidare.

– Jag känner mig hemma 
här. Skepplanda BTK grun-
dades 1948, samma år som 
jag är född. Laget har gula 
tröjor, precis som Björna där 
jag bodde tidigare, skrattar 
Stig.

Responsen från allmän-
heten har inte låtit vänta på 
sig. Stig får odelat positiva 
reaktioner när han berättar 
om framtidsplanerna han har 

för Forsvallens dansbana.
– När kan vi börja dansa? 

Det är en vanlig förekom-
mande fråga. Av den anled-
ningen har jag bestämt att 
vi kör en dans på nuvarande 
rotunda nu på onsdag, den 
24 juni, då Kent & Torsten 
ställer upp och spelar under 
två timmar. Besökarna är 
välkomna att ta med egen 
fikakorg. Skulle det bli regn 
ställer vi in arrangemanget.

När kan arbetet med 
dansbanan ta sin början?

– En del arbete kan göras 
i höst och vinter, sedan ska 
vi om allt går enligt planer-
na kunna komma igång med 
snickrandet till våren, säger 
Sven Rydén.

Stig Karlsson myser vid 
blotta tanken då han prome-
nerar runt i försommarsolen 
på Forsvallen.

– Här skulle man kunna 
ha prova på-dans på idrotts-
lektionen, examensdans för 
skoleleverna, pensionärsdans 
och mycket annat, säger Stig 
och blickar ut över rotundan.

Första steget för en ny-
gammal dansbana i Skepp-
landa har tagits.

JONAS ANDERSSON

– Första steget är taget
Nytt liv för gammal dansbana
Stig Karlsson, alias ”Stuffa-Stig”, och Sven Rydén smider planer om att ge den gamla dansbanan 
på Forsvallen nytt liv.

Beijer i Älvängen 
Tel: 075-241 7050 
www.beijerbygg.se

Vi har sommaröppettider
29/6 – 2/8 (v.27-31)

Mån-Fre 07.00-17.00, Lör 09:00-14.00, Sön stängt

Trevlig sommar!
Önskar vi på Beijer Bygg i Älvängen

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

www.mecaalvangen.se
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däckcenter



Lattjo på Liseberg
VECKA 26         NUMMER 24|18

Eftersom det hänt inciden-
ter tidigare, till exempel när 
Rainbow kraschade år 2008, 
frågade vi Jessica om sä-
kerheten på Liseberg. Den 
senaste incidenten var då 
Mechanica stannade i luften. 
Som tur var skadades inga, 
men funderingarna kring 
åtgärder och hur säkerheten 
fungerar gjorde oss tvungna 
att fråga.

– Det finns ordningsvak-

ter runt om i Liseberg för att 
hålla koll på vad som händer. 
Som personal känner man 
sig väldigt trygg. Enligt Jes-
sica finns inget direkt farligt 
på Liseberg. Säkerheten tas 
på stort allvar och t.ex vid 
spelen där hon arbetar vid-
tas åtgärder direkt om något 
skulle hända. Spelet brukar 
alltid vara i bruk redan dagen 
efter, eller en kort stund ef-
ter en incident. I avrundade 

tal sker ca. 550 ”stopp” per 
år, men det är väldigt få som 
märks. Oftast tar det bara 
några sekunder och passage-
rarna märker aldrig av något. 
Alla som jobbar på Liseberg 
är kunniga och känner ma-
skinen de arbetar med, säger 
Jessica Alfredsson.

Rädslan för säkerheten 
ska inte hindra någon från 
att åka alla de attraktioner 
som finns på Liseberg!

Vi gjorde en undersökning 
där vi frågade folk på Li-
seberg vilken åkattraktion 
de tyckte var roligast. Efter 
många svar kunde vi tydligt 
se en ”topp 5”, där ettan och 
tvåan var överlägsna. I top-
pen hamnade de senaste till-
skotten till Liseberg, Helix 
och Mechanica. Vilket är tur 
för Liseberg då konstruk-
tionen av Helix kostade 239 
miljoner kronor och Mecha-
nica kostade 30 miljoner 
kronor.

Helix vann överlägset 
med flest röster. Till frågan 
varför Helix var så bra fick 
vi motiveringarna att den 
var rolig, lite som kanonen 
fast åkturen var längre vilket 
gjorde den 
roligare att 
åka efter-
som den 
bjöd på 
fler mo-
ment.

Mechanica sa de är ny, läs-
kig och man får en ordentlig 
adrenalinkick efter den.

Balder är en klassiker som 
ger en lång och spännande 
åktur. Många tycker att tun-
neln i Balder är favoritdelen 
av resan.

Det roliga med Liseberg-
banan är bland annat att den 
har vissa plötsliga upp- och 
nedgångar. Sådär så det his-
nar i magen. Även när tåget 
åker under en annan attrak-
tion på tre olika spår nära 
varandra i en snabb sväng är 
en annan lockelse.

FlumeRide säger många 
är roliga på grund av viljan 
att inte bli blöt, fast de sam-
tidigt vet och vill att de vill 
bli det. Det är med skräck-
blandad förtjusning de åker 
den sista branta backen ner 
och blir täckta av vatten. Ef-
ter åkturen går de därifrån 
blöta men nöjda.

Lattjo på Liseberg

LISEBERG

Antal besökare 2014: 3,1 
miljoner varav 0,5 miljoner 
besökte under jul.
Antal åkattraktioner: 42
Antal lyckohjul: 18
Antal spel: 25 spel i parken. 
Samt ett flertal spel inne i 
spelhuset.
Anställda: 380 årsanställda, 
2400 säsongsanställda.
Mest populära spelet: De 
populäraste spelen i spelhuset 

är arkadmaskiner. På senare år 
har det varit Superbares, SEGA 
Rally 1,2 och 3, samt GRID, 
som dragit in flest gäster. Av 
de gamla klassikerna är Water-
Ball och Woody mest populära.
Mest populära åkattraktionen: 
De mest populära attraktio-
nerna är Lisebergsbanan och 
FlumeRide. Däremot är Helix 
och Balder populära på ett 
annat sätt då det är många 

som vill åka de. Men dessa två 
åkattraktioner har inte samma 
kapacitet att köra lika många 
personer i timman som Lise-
bergsbanan och FlumeRide.
Mest populära lyckohjulet: 
Chokladhjulen är de mest 
populära. Speciellt de som 
ligger i ”Blå Gången”. Vilket är 
mellan Lisebergs Värdshus och 
Radiobilarna.
Vinst år 2014: 118,9 miljoner kr.

Vad tycker
du är bäst med 

Liseberg?

Theo Hägg, 12 år
– Attraktionerna är 
absolut roligast!

Julia Ramberg, 11 år
– Att åka karuseller! 
Det är roligt och spän-
nande.

Dina Olsson, 12 år
– Det är kul här för det 
finns så många olika 
karuseller man kan 
åka och titta på.

Oscar Persson, 13 år
– Det finns en stor scen 
så många kommer och 
kollar och de brukar ha 
bra artister och före-
ställningar. Och såklart 
är åkattraktionerna 
jätteroliga!

Yvonne Karlsson, 
glad pensionär 
– Jag tycker det bästa 
med Liseberg är att få 
vara med barnbarnen. 
Även att det är väldigt 
vackert här, även en 
lite regnig dag som 
denna. Det är allt som 
allt väldigt trevligt här!

Sixten Modig, 11 år
– Jag tycker attrak-
tionerna och spelen 
är det som är roligast. 
I alla fall när man 
vinner stjärnvinst!

Incidenter och säkerhet
Jessica Alfredsson, 20, är från Alafors och period-
arbetar på Liseberg under sommaren. 

De fem populäraste
åkattraktionerna11
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MECHANICA BALDER

LISEBERGSBANAN FLUMRIDE
MOHAMMAD HAJ ALI ALEXANDRA SÖDERLIND
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Nytorget 1 Kungälv  |  www.bomansfoto.se
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& krukväxter
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50%
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Maskingatan 1, Rollsbo   0303-94131   
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HALVA PRISET!

ÖPPET MÅN TILL FRE 10–18  LÖR 10–15  
VÄSTRAG. 59 I KUNGÄLV • 0303-106 19 • JEANETTEOCO.SE

J E A N E T T E  &  C O  P R E S E N T E R A R  S T O L T

E N  S T O R  O C H  VA R M 

S O M M A R H Ä L S N I N G 
F R Å N  O S S  A L L A  
T I L L  E R  A L L A

NYA Opel Corsa 1,4t Kongahälla Edition 

fr. 141900 kr
Kongahälla Edition 
med 100 hk Turbomotor 
och massor av utrustning 
Bi-xenon strålkastare, Backkamera, ECC, 
Intellilink, Siktpaket, Parkeringssensor bak, 
Mörktonad sido & bakruta, 
17” Aluminiumfälgar, m.m

Ord. pris 180.900 kr
NU 141.900 kr  

Du sparar 39.000 kr
Köp till metallic för 5.900 kr,
Magmaröd för 1.200 kr

CORSA

KUNGÄLV Filaregatan 7
0303-20 86 00  
www.kongahallabil.se
Vard 9 -18 (lördagsstängt under sommaren)

Bränsleförbrukning blandad körning 5,3 l/100 km, CO2utsläpp blandad körning 123 g/km. Begränsat antal.
Erbjudandet kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter. Bilen på bilden är extrautrustad.
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SERVICE
NÄRA DIG

HANDEL

Disponentvillan i Göta, 4 juli
Grillbuffé kl 18-20, inkl. inträde: 390:-

Förköp av buffé, före 1 juli, 100:- rabatt
Bokning: linda@disponentvillan.se 

Inträde, enbart spelning  
och pub, efter kl 21: 100:-

Booze  
Brothers

Med  
gästartist: 

”Bas-Berra”!

Ehrenhofers, 

från Lödöse, 

grillar lamm- 

och viltkött!

PRÄSSEBO. När tidigare 
arrendator av kiosken 
vid Prässebo badplats 
sade upp sig blev tiden 
knapp att finna en 
lösning.

Kommunen ställde 
frågan till Lödöse/Ny-
gård IK som nappade på 
idén.

I lördags öppnade ki-
osken för säsongen, som 
sträcker sig ända fram 
till slutet av augusti.

Lödöse/Nygård IK har 
tecknat ett nyttjanderätts-
avtal med kommunen för 
kiosken i Prässebo. Förutom 
att hålla kiosken öppen ska 
idrottsföreningen sköta den 
dagliga tillsynen av toaletter 
och omklädningsrum, utföra 
gräsklippning och så vidare.

– Vi ska se till så att det 
är en välskött, ren och säker 
badplats under hela den här 
sommaren, säger LNIK:s 
styrelseledamot Lars Hans-
son.

Det är sommarjobbande 
ungdomar från LNIK som 
kommer att bemanna kios-

ken. Alva Olson har utsetts 
till arbetsledare i föreningen 
och kommunens motsvarig-
het är Ninni Torstensson.

– Vi är jätteglada över att 
vi kunde få till den här lös-
ningen på ett smidigt och bra 
sätt. Det är dessutom kul att 
ungdomar involveras och får 
sysselsättning. Det är starkt 
gjort av LNIK att ta åt sig det 
här uppdraget, säger Daniel 
Johansson, representant för 
Lilla Edets kommun.

Prässebo är utan tvekan 
kommunens mest välbesök-
ta badplats under sommar-
månaderna. Solvarma dagar 
brukar hundratals personer 
slå läger på den stora gräs-
mattan.

– Lille Väktor, Borydsjön 
och Prässebo är kommunens 
tre prioriterade badplatser. 
När det gäller Prässebo så 
har vi utvecklat anläggning-
en med en handikappanpas-
sad ramp. Vi har även en 
handikapptoalett. Det som 
kvarstår är att bygga en ramp 
till omklädningsrummen, sä-
ger Daniel Johansson.

Området erbjuder en li-
ten sandstrand, lekplats, fot-
bolls- och beachvolleyplan. 
Det finns också möjlighet till 
fiske runt sjön.

– Fiskekort säljer vi här 
och båtar finns för uthyr-
ning, poängterar Ninni 
Torstensson.

Lödöse/Nygård förväntar 
sig inte att kiosken ska bli 
någon kassako, men ambi-
tionen är att det ska kunna 
bli några kronor över när sä-
songen är slut.

– Vi ser detta som en bra 
service till alla badgäster. 
Förutom godis, glass och 
dricka kommer vi att erbjuda 
hamburgare med pommes 
frites, korv med mos och 
naturligtvis kaffe och bul-
le. Förhoppningsvis lämnar 
folk kaffekorgen hemma för 
att stötta LNIK, säger Lars 
Hansson.

Alva Olson är entusiastisk 
inför sommaren, som hon 
hoppas ska bli soldränkt och 
badvänlig.

– Vi har startat en face-
booksida där vi kommer att 
informera om badtempera-
tur och de aktiviteter som 
är på gång. Vi tänker bland 
annat att arrangera turnering 
i fotboll, beachvolley och 
brännboll.

– För de mindre barnen 
vill jag slå ett slag för de 
sommarleksaker som finns 
att pantlåna i kiosken, avslu-
tar Alva Olson. 

JONAS ANDERSSON

STRÖM. Väderprognosen 
skvallrade om regn.

Så blev inte fallet och 
midsommarfirandet i 
Ströms slottspark ge-
nomfördes utan neder-
börd.

Danslekar och ponny-
ridning gladde alla barn.

Verdandi stod som värd för 
midsommarkalaset i Ströms 
slottspark. När stången var 
lövad och rest kunde dansen 
ta sin början.

– En festlig tradition i 
vacker miljö, konstaterade 
Verdandis Anna Backelin 
som dagen till ära skötte kor-
vförsäljningen.

Mycket folk deltog i firan-
det. I vimlet syntes en hem-
vändare i Bert Andersson, 
som flyttade från Lilla Edet 
till Kanada 1967.

– Jag har varit hemma 
i Sverige 31 gånger sam-
manlagt, men det är första 
gången som det sker över en 
midsommarhelg. Jättekul, 
tyckte Bernt som kom i säll-
skap med barn och barnbarn.

Midsommarfirande hölls 
även på andra håll i kom-
munen, som exempelvis på 
Tösslandagården, på As-
kerödgården, i Prässebo och 
i Västerlanda.

JONAS ANDERSSON

Bert Andersson, ursprungligen från Lilla Edet men sedan 1967 
bosatt i Kanada, firade midsommar tillsammans med sina barn-
barn Jordyn, Kai, Ava Andersson och Linnéa Andrén.

Elise Malm, 6 år från Lilla Edet, fick en ridtur i parken med Su-
sanne Bengtsson.
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Midsommarfirande i slottsparken

Fredagen den 12 juni hade PRO Lödö-
se-Nygård dans på Locktorp och Hob-
bygänget spelade. Det var en varm och 
skön kväll, som verkligen var efterlängtad.

I pausen tog vi fram våra kaffekor-

gar och så blev det lottdragning. Sedan 
fortsatte dansen. Nästa dans på Locktorp 
blir den 7 augusti, då spelar Susann och 
Hasse.

Pia Ek

Varm danskväll på Locktorp

Anna Backelin från Verdan-
di höll i korvförsäljningen. Här 
ses hon tillsammans med sina 
korvätande barn, Dante och 
Olivia.

Kiosköppet i Prässebo tack vare LNIK

Lars Hansson, Lödöse/Nygård 
IK, och Daniel Johansson, Lilla 
Edets kommun, är båda nöjda 
med uppgörelsen.

Alva Olson och Tilda Magnus-
son Tell.



 
Evenemang & aktiviteter                            » lillaedet.se/evenemang

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN JUNI - JULI 2015

0520-65 95 00
Fler nyheter och
evenemang

» lillaedet.se

Sommartider 
Följande öppettider gäller i kommunen under sommaren. Mer information och eventuella ändringar hittar du på lillaedet.se.

 Sommarboken 
Onsdag 15 juli och 19 augusti kl. 15-16

OBS! Då biblioteket i Lilla Edet är stängt sker träffarna 15 juli 
och 19 augusti i annan lokal. Information om lokal
publiceras på lillaedet.se/biblioteksflytt närmare träffarna.

Är du mellan 8-12 år och gillar att läsa och träffa 
kompisar? Då ska du vara med i Sommarboken! Här 
träffar du kompisar, fikar, pysslar, pratar och tipsar om 
böcker du lyssnat på eller läst. Dessutom delar vi ut 
snygga sommarboken-armband, fina väskor och tygpå-
sar. Ingen föranmälan, bara att dyka upp!

 Bytardag på återvinningscentralen
Lördag 19 september

Återvinningscentralen, Göta Bruks väg 1, Göta

I september är det premiär för kommunens bytardag på 
återvinningscentralen, ÅVC, i Göta. Ta med kläder och prylar 
som är hela, rena och som fungerar men som ni inte har nytta 
av längre och som istället kan komma till användning för 
någon annan. Dessutom kanske ni hittar något ni själva skulle 
ha nytta av att byta till er. Vi kommer även att inviga vår nya 
återanvändningshörna på ÅVC denna dag.
Vi bjuder på fika.

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

i samarbete med Systembolaget, Länsstyrelsen och Polisen. Alla arbetar vi 

gemensamt för att underåriga inte ska dricka alkohol. Som vuxen kan du 

med bra argument vara ett viktigt stöd för din tonåring.

» lillaedet.se/tankom        » tänkom.nu



Nya lokaler och möjligheter för biblioteket 
Biblioteket i Lilla Edet flyttar till nya och fräscha lokaler i Folkets Hus 

till hösten. Biblioteket kommer därför vara stängt under perioden 1 juli 

till 15 november. Ett minibibliotek kommer att öppnas i Medborgar-

service i kommunhuset. Där kan du läsa tidningar och göra enklare 

biblioteksärenden. Lödöse biblioteksfilial kommer även ha utökade

öppettider under flytten. 

Löpande information om biblioteksflytten och 

vår framtida kulturarena hittar du på

» lillaedet.se/biblioteksflytt

Medborgarservice
Vecka 26 - vecka 33 (22/6-14/8) har Medborgarservice i kommunhuset

öppet måndag - torsdag kl. 8-16 och fredag kl. 8-15.

Återvinningscentralen
Har öppet som vanligt under sommaren. Måndag - torsdag kl. 13-18

Lördag kl. 8-14. Stängt fredag och söndag.

Kundtjänst Tekniska avdelningen
Har öppet som vanligt under sommaren. Öppettiderna är måndag 

kl. 9-12 och kl. 13-16, tisdag-torsdag kl. 9-12.

Mobila poliskontoret
Det mobila poliskontoret finns som vanligt på plats utanför kommun-

huset i Lilla Edet torsdag kl. 10-14 hela sommaren.


 



Ostindiefararen slussar i 
Lilla Edet 30 juni
Missa inte skeppets historiska resa genom 

Göta älv, från Göteborg till Vänern. Tisdag 30 

juni, kl. 14 passerar Ostindiefararen Göthe-

borg slussen i Lilla Edet.

30 juni

kl.07 – Kastar loss från Frihamnen i Göteborg

kl.14 – Passerar slussen vid Lilla Edet

kl.18 – Övernattar i Gamle Dal i Trollhättan

1 juli

kl.09 – Avgår från Gamle Dal

kl.12 – Ankrar vid Vassbotten utanför Vänersborg

3 juli
Ankommer till Vänersborg

Torghandel
I Lilla Edets centrum finns ett torg med 

plats för torghandel. Det ligger i nära 

anslutning till parkering, lekplats, af-

färer och offentlig verksamhet. Är du 

intresserad av att hyra en torgplats el-

ler vill du veta mer kan du kontakta 

mark- och exploateringsavdelningen. 

» lillaedet.se/torghandel

Vuxenutbildning
Utveckla din kunskap och kompetens! 

Det finns fortfarande platser kvar till 

höstens kurser på lärcentrum i Lilla 

Edet. Ansökningstiden är förlängd till 

17 augusti. Läs mer om vuxenutbild-

ningen, lärcentrum, kursutbud och 

mycket annat på 

» lillaedet.se/vuxenutbildning

Simskola - platser kvar!
Kommunen anordnar simskola för 

nybörjare födda 2009 eller tidigare. 

Simskolan äger rum 3-14 augusti vid 

Bodasjön, Prässebo. Det finns 50 plat-

ser och det är först till kvarn som gäl-

ler. Sista anmälningsdag är 28 juni. Läs 

mer och anmäl dig på 

» lillaedet.se/simskola

Ungdomsmottagningen
flyttar till nya lokaler
Från och med 24 juni hittar du ungdomsmot-

tagningen i nya lokaler vid nuvarande vård-

centralen i Lilla Edet. 24 juni-26 augusti har

ungdomsmottagningen öppet onsdagar för 

bokade tider. Telefontid måndag-fredag kl. 11-12. 

När mottagningen är stängd kan du vända dig 

till ungdomsmottagningarna i Trollhättan och 

Vänersborg. Mer information hittar du på

» umo.se
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LILLA EDET. Olle Isaks-
son började sin anställ-
ning som bildningschef 
vid årsskiftet. 

I slutet av mars fat-
tades beslut om en ny 
skolorganisation i Lilla 
Edets kommun.

– Det har varit en 
hektisk vår. Jag har 
kunnat dra nytta av den 
erfarenhet jag samlat på 
mig genom åren, säger 
Olle till lokaltidningen.

Det är ingen överdrift att 
påstå att Olle Isaksson kas-
tades rakt in i hetluften när 
han tillträdde jobbet som ny 
bildningschef. 

– Det har varit en hel del 
att ta tag i, men jag måste 
säga att det andas en för-
hoppning, energi och kraft 
hos chefer och övriga med-
arbetare inför hösten, säger 
Olle.

Den nya skolorganisatio-
nen, som fattades av majo-
ritetsgruppen i Utbildnings-
nämnden, är fortfarande en 
het politisk fråga. Opposi-
tionen har överklagat beslu-
tet och ärendet ligger nu på 
förvaltningsrättens bord.

– Vi får arbeta utefter det 
beslut som är fattat, konstigt 
vore annars. Med anledning 
av det har vi nu skapat en ny 
ledningsorganisation. Per-
sonligen måste jag tillstå att 
vi har skapat en bra besätt-
ning av chefer på respektive 
område och nivå, säger Olle 
Isaksson och fortsätter:

– Alla strategiska beslut 
som fattas grundar sig i att vi 

ska nå en högre måluppfyl-
lelse i skolan och att barnen 
ska må bättre. Lilla Edets 
skolor har haft låga resultat 
under en lång följd av år. 
Som chef för verksamheten 
har jag lyft en rad föränd-
ringar som måste till.

Hur upplever du sam-
arbetet med politikerna i 
Utbildningsnämnden?

– Jag tycker att vi har 
en bra dialog även om det 
finns avvikande ställnings-
taganden. Det hindrar oss 
emellertid inte från att prata 
framtid och ambitioner för 
grundskolan i Lilla Edet. 

Kontentan av den nya 
skolorganisationen innebär 
bland annat att Tingbergs-
skolans högstadium nu är 
avvecklat och att elever i 
årskurs 7-9 överförs till Fux-
ernaskolan redan till höstter-
minen.

– Annelie Eriksson, 
som är ny rektor, har skapat 
gemensamhetsdagar med 
personal och elever. Till en 

början var det säkert många 
som ställde sig frågan: Varför 
ska vi flytta? Nu ser man det 
i ett större sammanhang, ser 
möjligheter istället. Inställ-
ningen har förändrats hos 
såväl elever som personal, 
säger Olle Isaksson.

Den nya ledningsorgani-
sationen ser ut enligt följan-
de:

Annelie Eriksson, rektor 
Fuxernaskolans högstadium

Marie Hagman, biträ-
dande rektor Fuxernaskolans 
högstadium

Daniel Magnusson, rek-
tor för Strömsskolan, Väs-
terlandaskolan och Hjär-
tumsskolan

Junita Eklund, rektor 
Fuxernaskolan och Ryrsjö-
skolan F-6

Benita Hansson, biträ-
dande rektor på Fuxernasko-
lan och Ryrsjöskolan F-6

Marit Foss Fredriksson, 
rektor på Tingbergsskolan 
F-6 och Nygårdsskolan

Carl Nyström, ansvarig 

för gymnasiefrågor samt rek-
tor för Elfhems gymnasium

Marie Lundgren, Filippa 
Köner och Birgitta Kennhe-
den kommer att arbeta som 
förskolechefer.

– Varje chef ska ges be-
tydligt större chans att vara 
pedagogisk ledare. Vi ska 
jobba än mer målinriktat. 
Hög måluppfyllelse, trivsel 
och välmående är det över-
gripande uppdraget. Det är 
cheferna som styr enheter-
na och vi har de cheferna 
som kan göra det, säger Olle 
Isaksson.

– Det finns en stor för-
väntan i alla led. Att vi ska-
par miljöer och en positivitet 
runt lärandet är jätteviktigt. 
Lyckas man vill man ännu 
mer.

När går det att se kon-
kreta resultat med en bätt-
re måluppfyllelse i Lilla 
Edets skolor?

– Det gäller att jobba 
långsiktigt, men jag vill tro 
att vi inom tre år kan se kon-
kreta resultat av vårt arbete.

Det stundar lite som-
marlov för bildningsche-
fen också, hur tillbringar 
du ledigheten?

– Med bad och fiske på 
Ellös.

Hur taggad är du inför 
en ny termin?

– Jag ser många möjlig-
heter för skolan i Lilla Edet, 
samtidigt som vi står inför 
stora utmaningar. Det finns 
dock en energi och en kraft 
som vi ta vara på och göra 
något riktigt bra av.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. I slutet av 
förra året skickade IK 
Bergaström en skrivel-
se till kommunen med 
ansökan om att få starta 
fritidsgårdsverksamhet 
i centrala Lilla Edet.

Efter diverse turer 
fram och tillbaka står 
det nu klart att fören-
ingen kommer att få 
disponera lokalen i före 
detta Fritidsborgen.

– Fritidsgården 
kommer att bygga på 
mycket ideella insatser 
och drivas framförallt 
med hjälp av ungdo-
marnas egna initiativ 
och idéer, säger Richard 
Cander, ordförande IK 
Bergaström.

Utöver ideella krafter i 
projektgruppen för Mö-
tesplats Fritidsgård har IK 
Bergaström beslutat om att 
anställa en fritidsledare med 
huvudansvar för verksam-
heten. Klubben har ansökt 
om ekonomiskt stöd från 
kommunen, men inte fått 
gehör för sitt önskemål.

– Därför mobiliserar vi 
alla goda krafter som finns i 
Lilla Edet med omnejd för 
att finansiera projektet, säger 
Richard Cander.

En stödkonsert arrangeras 
på Ljungkullen redan nu på 
fredag. Där kommer ett an-
tal band och artister att spela 
gratis till förmån för den nya 
fritidsgården. På scenen står 
bland annat två hip hop-ar-
tister från Göteborg – Mac 
och Mollgan.

– Alla som vill kan vara 
med och bidra under denna 
helg. Vi kommer att sälja 
fadderskap om femhundra 
kronor där alla faddrar får 
en specialdesignad t-shirt. Vi 
har tryckt upp 300 t-shirtar 
som kan förbeställas på vår 
hemsida. Vi har redan lyckat 
sälja ett närmare hundratal, 
säger Richard Cander.

Målsättningen är att få in 
150 000 kronor, för att på så 
sätt kunna finansiera en fri-
tidsledartjänst.

– Vi upplever ett stort 
stöd från näringslivet som 
stöttar oss på olika sätt, där 
bland annat Ica Boström 
och Ital Cargo gått in som 
huvudsponsorer. Dispo-
nentvillan i Göta anordnar 
en grillkväll med livemusik 
nu på lördag där en del av 
kuvertkostnaden går direkt 
till fritidsgården, förklarar 
Richard Cander.

– Vi känner att vi har ett 
brett stöd för den här sats-
ningen och tar tacksamt 
emot hjälp från föräldrar och 
övriga vuxna i samhället som 
vill vara med och göra en 
god sak för våra ungdomar. 
Både ideella insatser och 
ekonomiskt stöd är mycket 
välkommet, säger Cander.

När öppnar fritidsgår-
den?

– Så fort som möjligt! 
Målsättningen är att ha öp-
pet fritidsgården under som-
maren.

– Vi trycker mer på mö-
tesplats än fritidsgård. 
Många har en bild av vad en 
fritidsgård är för något. Fo-
kus för oss ligger på att få till 
mötet mellan ungdomar, den 
sociala delen. Vad de gör är 
inte det primära.

IK Bergaström har en 
vision om att vara en aktör 
som skapar välkomnande 
mötesplatser i Lilla Edet. 
Satsningen på fritidsgård blir 
ytterligare ett steg på vägen. 
Härom året öppnade man 
seniorgymmet och i fjol ska-
teparken vid Fuxernaskolan.

– Vi känner oss väldigt 
glada för att fritidsgården 
äntligen kan öppna och häl-
sar alla välkomna att tillsam-
mans med oss göra något bra 
och positivt för nästa gene-
ration Lilla Edetbor, avslutar 
Richard Cander.

JONAS ANDERSSON

I före detta Fritidsborgens lokaler i centrala Lilla Edet kommer 
IK Bergaström att starta fritidsgårdsverksamhet.

Klart med 
fritidsgård 
i Lilla Edet
– Och på fredag hålls stödkonsert

Bildningschef Olle Isaksson.

– Olle Isaksson ser stora möjligheter för skolan

Hektisk vår för nye 
bildningschefen

Vi önskar er en  
God jul och Gott nytt år!

 

Surte och Älvängen

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

Utöver våra traditionella  
banktjänster erbjuder vi ett 
brett utbud av finansiella  

tjänster och juridisk rådgivning.  
Både för privatpersoner  

och företag...

Swedbank Götaälvdalen
Lilla Edet

0520-486151, Storgatan 17

Välkommen  
till oss för ett 

personligt möte 

Lilla Edet • Tel 0520-66 16 80
www.handelsbanken.se/lilla_edet 
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Anmälan till ”Årets Mattis”

Röstningen kan ske mellan 15 juni–15 augusti.
Röstsedel kan sändas till Lödöse museum 46371 Lödöse.

Jag tycker att _________________ skulle bli en bra Mattis,

Motivering: ___________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Jag heter _______________ Telefon: _______________

LILLA EDET. Onsdagen 
den 1 juli stänger Lilla 
Edets bibliotek.

Verksamheten öppnar 
igen den 15 november i 
nya lokaler.

– Biblioteket tar plats i 
Folkets Hus, i nuvarande 
restaurangdel, förklarar 
Kultur- och fritidsnämn-
dens ordförande Kjell 
Johansson (S).

Det var i mitten av december 
förra året som Kelleby & co 
byggnads AB sade upp hy-
resavtalet för biblioteket.

– Hyreskostnaden skulle 
öka med 30 procent och då 
började vi titta på alternati-
va lokaler, berättar Kjell Jo-
hansson.

De nya lokalerna i Folkets 
Hus blir aningen mindre till 
ytan än de befintliga. Utbu-
det av böcker, annan littera-
tur och media begränsas.

– Vi ingår numera i Bib-
liotek Väst som är ett sam-
arbete mellan Ale, Kungälv, 
Orust, Stenungsund, Tjörn, 
Öckerö och Lilla Edet. Det 
innebär att en bok som be-
ställs finns att hämta bara nå-
gon eller några dagar senare. 
Det är en oerhört bra servi-
ce, säger Kjell Johansson.

– Tidningsrummet kom-
mer vi att flytta till Medbor-
garkontoret. Här blir också 

ett utlämningsställe vilket 
ytterligare förbättrar servi-
cen för våra invånare.

Utöver matsalen kommer 
biblioteket att överta Leifabs 
Bo-butiksamt intilliggande 
kontorsrum som står tom-
ma. Här ska en personalmat-
sal iordningställas samt två 
studierum.

– Vi tar även över en lä-
genhetsdel som vetter in mot 
gården.

Filialen i Lödöse blir kvar 
och får ökade öppettider un-
der flytten då huvudbibliote-
ket håller stängt.

– Det kommer inte att ske 
några förändringar vad det 
gäller personalstyrkan, po-
ängterar Kjell Johansson.

Oppositionen röstade för 
att biblioteket skulle vara 
kvar i nuvarande lokaler. Ca-

rina Andersson (C) är vice 
ordförande i Kultur- och fri-
tidsnämnden.

– Ett ogenomtänkt beslut 
som främst kommer drabba 
våra barn och ungdomar. Att 
dessutom stänga biblioteket 
som är en viktig mötesplats 
under sommarlovet är förö-
dande och vittnar om dålig 
planering.

Kjell Johansson är av en 
annan uppfattning.

– Jag tycker att vi har fått 
till en bra helhetslösning. Vi 
ser istället på de möjligheter 
som finns. Ett sådant ex-
empel skulle kunna vara ett 
utvecklat samarbete mellan 
biblioteket och musiksko-
lan, som sedan en tid tillbaka 
återfinns i Folkets Hus.

JONAS ANDERSSON

Biblioteket stänger den 1 juli och öppnar igen den 15 novem-
ber i Folkets Hus.

Biblioteket flyttar in i Folkets Hus

LÖDÖSE. ”Årets Mattis” 
utses för fjärde året i 
rad.

Mattiskommittén 
efterlyser nu lämpliga 
kandidater.

Förslag kan lämnas 
fram till och med den 15 
augusti.

”Årets Mattis” ska vara en 
person eller personer som 
har gjort något positivt i 
Lilla Edets kommun eller 
för dess invånare. En som 
har glatt, stöttat, gett goda 
råd eller varit en eldsjäl. En 
att beundra för sitt engage-
mang.

– Nytt för i år är att vi 
kommer att utse Årets Mattis 
i samband med Edetfestiva-
len, lördagen den 29 augus-
ti. Tidigare ceremonier har 
hållits vid Lödöse museum, 

berättar Tord Andersson.
Tidigare års Mattis har 

varit Hillevi Peterson (2012), 
Kjell Abrahamsson (2013) 
och Greta Hedin (2014).

Talong och röstlåda för 
Årets Mattis finns på Spelbu-
tiken, Lilla Edet, Medbor-

garservice, Lilla Edet, Pre-
em, Ström, Ica Matkassen, 
Lödöse, samt Lödösehus. 
Det går även att klippa ut 
nedanstående talong i tid-
ningen.

JONAS ANDERSSON

Vem ska bli ”Årets Mattis”?

Jenny Brattén, Lödöse museum, och Tord Andersson, Mattis-
kommittén.

RESETIPS!
FLYG OCH BUSS TILL ÖSTERRIKE
Wien, Salzkammergut, Salzburg hemresa genom Tyskland,  
avresa 23/8. Flyg ner och buss hem inkl. transfer till flyget,  
halvpension.............................................................................. 9.475:-

UT I EUROPA 10 dagar
Kroatien, Slovenien, Österike och Tyskland, avresa 1/9.
Utflykter, vinprovningar båtresor mm, halvpension.................. 9.995:-

SKOTTLAND med flyg och buss 6 dagar
Flyg från Göteborg. Inkl anslutning till flyget, avresa 10/9.
För program se www.lillaedetbuss.se/resor..............................

9.995:-

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

SPARGRISARNA KAN RÄDDA VÄRLDEN

750:-
Per person

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

NYHET!

NYHET!

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 310

16.900:-
Rek. cirkapris inkl. moms

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 315

19.900:-
Rek. cirkapris inkl. moms

ÅF ADRESS

ARBETAR NÄR DU  
ÄR BORTA

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

Julklappstips!

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

www.gostaericson.se

Årets nyheter från CPI
och Generic nu i lager.

CPI Formula
3 Färger (silver)

CPI Aragon
3 färger (brun/vit)

Trigger SM
(svart)

21.900:-

CPI Super Motard
3 färger(vit/svart)

12.990:-

14.990:-

25.900:-

NYHET!

NYHET!

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 310
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Rek. cirkapris inkl. moms

HUSQVARNA  
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19.900:-
Rek. cirkapris inkl. moms

ÅF ADRESS

ARBETAR NÄR DU  
ÄR BORTA
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HUSQVARNA  
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HUSQVARNA  
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19.900:-
Rek. cirkapris inkl. moms

ÅF ADRESS

ARBETAR NÄR DU  
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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:-

Nödinge SK önskar 
medlemmar, ledare, 

sponsorer och  
supportrar en

trevlig 
sommar

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
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Nordic Wellness Älvängen 
Sventorpsvägen 2
alvangen@nordicwellness.se
0303-74 60 05

Nordic Wellness Kungälv 
Västra Strandgatan 2
kungalv@nordicwellness.se
0303-130 01

TRÄNA HOS OSS I SOMMAR!
NU HAR VI ÖPPNAT I KUNGÄLV!

DELAR AV VÅRT UTBUD: 279KR / MÅN

GYMKORT FR.

GYM
KONDITION
CYKEL
GRUPPTRÄNING
FRIA VIKTER
PERSONLIG TRÄNING

REHAB & SJUKGYMNASTIK
FÖRETAGSFRISKVÅRD
KIDZ CLUB & BARNDANS
UNGDOMSKORT
SENIORKLUBB
SOL & RELAX

1400 KVM TRÄNING I VÄRLDSKLASS
FRÄSCHA MASKINER OCH VIKTER

NU ÖPPNAR VI SKIDOME!1,2 KM INOMHUS-SKIDSPÅR ÅRET RUNT!

SKEPPLANDA. Skepplan-
das damer har prickat in 
formen.

Poängen borta mot 
topplaget Skövde i sön-
dags var ingen tillfällig-
het.

På tordagskvällen be-
segrades Stenungsunds 
IF och den fjärde segern 
i division 1 är därmed 
bärgad.

Det råder längre ingen tve-
kan om att Stig Persson 
och Skepplanda BTK lyckats 
skapa ett lag som står sig bra 
i damettan. Truppen har en 
perfekt kombination av am-
bitiöst hårt arbetande och 
bolltekniska spelare. När 
alla är tillgängliga råder tuff 
konkurrens om en del posi-
tioner, vilket medför att kva-
liteten höjs. Undantaget ett 
antal individuella misstag är 
den gulsvarta försvarsmuren 
ytterst svårforcerad. Det fick 
Stenungsunds IF erfara på 
Forsvallen. 

– Vi släppte knappt till en 
enda målchans. Nu valde vi 
att återigen prioritera defen-
siven och ställde upp med en 
ensam forward. Det gör na-
turligtvis att det blir svårare 
för motståndaren att få hål 
på oss, men samtidigt tappar 
vi lite slagkraft framåt. Idag 

visade det sig ändå vara rätt 
taktik, säger en oerhört nöjd 
Stig Persson.

Det fanns skäl till belå-
tenheten. Skepplanda bjöd 
på säsongens bästa halvlek, 
kryddat med ett mål i 28:e 
spelminuten. Sandra Au-
gustsson tog sig loss på 
kanten och slog ett perfekt 
inlägg till Andrea Lindgren 
som bara behövde sätta pan-
nan till.

– Det var ett riktigt fint 

anfall från början till slut. En 
jätteskön känsla att göra mål 
i en match som vi på förhand 
visste var väldigt viktig. Se-
ger och vi skulle passera Ste-
nungsund. Härligt att vi gre-
jade det, säger målskytten.

Hemmalaget fortsatte 
prestera en underhållande 
fotboll och med lite mer flyt 
hade utdelningen blivit stör-
re.

– Sandra hade ytterli-
gare tre jättelägen att göra 

mål, men Stenungsund kom 
lindrigt undan. Det är fan-
tastiskt att se hur hon nästan 
sysselsätter hela backlinjen 
på egen hand. Hon är otro-
ligt bra just nu, berömmer 
Persson som var imponerad 
av fler.

– Ja, efter en sådan här 
match kan jag räkna upp hela 
laget, men jag måste nämna 
Josefine Claesson och An-
drea Lindgren. Vilka mittfäl-
tare vi har.

Återigen blev det 90 mi-
nuter utan ett enda byte. Det 
är med andra ord svårt att slå 
sig in i laget.

– När vi spelar på den här 
nivån blir det så. Jag vägrar 
byta för bytandets skull och 
när matchen är så tät vill du 
inte riskera något, men jag 
måste ändå ge hela bänken 
beröm. Inte ett enda ont ord, 
ingen besvikelse över att inte 
få spela. Bara positivt tänk 
med laget i fokus. Det är en 
enorm styrka och chanserna 
kommer att komma. Det är 
bara att fortsätta träna, men-
ar Persson.

Redan mot Holmalund 
på onsdag kommer någon 
få kliva in istället för Sandra 
Augustsson som är bortrest.

– Det finns flera alter-
nativ. Vi får se hur veckans 

träningar förlöper. Det är 
en av årets absolut svåraste 
matcher, men vi är bättre än 
någonsin så allt kan hända, 
avslutar Stig Persson hopp-
fullt.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Division 1 norra Götaland dam
Skepplanda BTK – Stenungsunds IF 1-0

FOTBOLL

– Andrea Lindgren avgjorde på Forsvallen

Segerskytt och matchhjälte. Andrea Lindgren poserade glatt 
efter vinsten mot Stenungsund.

Tar sig över de flesta hinder. Skepplanda BTK:s damer och i allmänhet och mittbacken Sandra Al-
venby i synnerhet löser det mesta på ett imponerande sätt. Senast var det Stenungsunds IF som 
fick kröka rygg för den gulsvarta lagmaskinen.

Sandra Augustsson på språng, 
men Skepplandas vasse an-
fallare saknas i mötet med 
serieledande Holmalund på 
onsdag. Det ger någon annan 
chansen att visa upp sig. 
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Nya friska poäng till SBTK:s damer
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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

Ale Torg

PANTA FÖR BARN OCH 
UNGDOMAR I ALE!

VÄLJ
DEN GULA
KNAPPEN
NÄR DU
PANTAR

ANNELUND. Skepplanda 
vann en poäng borta 
mot jumbon Annelund.

Christian Rönkkö 
kvitterade med bara 
minuten kvar att spela.

– Det hade varit grymt 
att förlora, säger en 
efter omständigheterna 
nöjd SBTK-tränare Jo-
nas Andersson.

Det blev ”bara” en poäng 
borta mot tabelljumbon An-
nelund. Förväntningarna var 
självklart högre ställda. Det 
började också bra. Mattias 
Johansson satte 0-1 efter 11 
minuter och SBTK spelade 

sin vana trogen stabilt bakåt. 
Ledningsmålet blev det enda 
i första halvlek. Efter paus 
kvitterade hemmalaget och 
med tio minuter kvar att spe-
la gjorde Annelund även 2-1. 
Skepplanda som varit med 
om flera tunga motgångar i 
matchernas slutminuter gav 
denna gång tillbaka. Christian 
Rönkkös kvitteringsmål kom 
med blott minuten kvar av or-
dinarie tid.

– Det hade varit surt att 
ännu en gång tappa poäng i 

slutet, men nu kanske det har 
vänt. Rönkkös mål var oer-
hört viktigt för moralen och 
inte minst poängen i tabel-
len, säger Jonas Andersson i 
telefon till lokaltidningen.

Nu vänder serien
SBTK parkerar på kvalplatsen 
och är bara ett mål bättre än 
jagande IFK Örby. På tors-
dag kommer Kinna på besök 
till Forsvallen. Lagen spelade 
oavgjort i premiären och nu 
går gulsvart för tre friska.

– Men det blir tufft. Vi får 
klara oss utan både Niklas 
Antonsson och Emil Rydén 
som är borta av olika anled-
ningar. Jonathan Westlunds 
onda ljumskar kan stoppa ho-
nom och även Daniel Bladh 
lär vara borta. Oscar Frii klev 
av senast och hans medverkan 
är osäker – fast annars är det 
bra, säger Jonas Andersson 
med ett snett leende.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM PÅ ALE GOLFKLUBB
Älvdalens vackraste och populäraste 18-håls golfbana. Endast 25 min. från  Göteborg                            

Ale GK erbjuder nu medlemmar i annan klubb att bli medlem på Ale GK för 
2016 och samtidigt få full spelrätt på Ale GK:s 18-hålsbana och 9-håls 
korthålsbana, redan fr o m 1 augusti i år.

Årsavgiften för 2016 betalas antingen månadsvis med AUTOGIRO eller med  
hälften I samband med medlemsansökan och resterande under februari 2016.

Kontakta oss för mer information: 0303-336033,  E-post: info@alegk.se

BYT GOLFKLUBB NU  
OCH FÅ 5 MÅNADER FRITT 

FOTBOLL I ALE

Tor 25 juni kl 19.30
Forsvallen
Skepplanda – Kinna

Fre 26 juni kl 19.00
Elon Arena
Nol – Mossen

Ons 1 juli kl 19.00
Sjövallen
Ahlafors – V Frölunda

Ons 1 juli kl 19.00
Forsvallen
SBTK dam – Mossen

Christian Rönkkö räddade poäng åt Skepplanda BTK på onsdags-
kvällen. Hans 2-2 prickades in med minuten kvar att spela.

Division 4 Västergötland S
Annelunds IF – Skepplanda BTK 2-2 (0-1)

FOTBOLL

– Christian Rönkkö poängräddare
Skepplanda kvitterade i slutminuten
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NOL. I förra veckan 
arrangerade Nol IK sin 
årliga fotbollsskola. 

70 barn i åldrarna 
7-13 år fick under fyra 
dagar inte bara lära sig 
mer om fotboll utan 
även möjlighet att träffa 
nya kompisar. 

Under fotbollsskolan i förra 
veckan tränade entusiastiska 
barn dribblingar, skott och 
nya finter på Nolängens IP. 
Där fanns även möjligheten 
att testa på nya saker som 
styrketräning, pannafotboll 
och freestyle. 

– Tanken är att barnen ska 
få göra sådant de inte gör på 

vanliga träningar, säger ung-
domsansvarige Jens Nilsson 
och fortsätter:

– Därför blir fotbollssko-
lan ett komplement till den 
vanliga träningen.

Till sin hjälp har fören-
ingens ledare bjudit in olika 
gäster. I onsdags var fre-
estylestjärnan Philip War-
ren Gertsson på plats för 
att dela med sig av sina kun-
skaper. Till sin hjälp hade 
han Mery Jadan som håller 
på med pannafotboll och är 
expert på att dribbla.

– Det blev otroligt upp-
skattat av barnen, säger Jens 
Nilsson. 

Nytt för i år har bland an-
nat varit att barnen serverats 

lunch och mellanmål under 
dagarna. Men också möjlig-
heten till målvaktsträning. 
Till nästa år hoppas man att 

ytterligare förbättringar kan 
göras.

– Vi vill att fotbollssko-
lan ska vara en höjdpunkt 

på sommarlovet, säger Jens 
Nilsson. 

MATILDA SÄDÅS

En lyckad fotbollsskola 

Deltagarna lär sig att balansera bollen på nacken och foten.  

vs
VÄSTRA FRÖLUNDA

Onsdag 1 juli kl 19.00
SJÖVALLEN

SVENSKA STENHUS ARENA

AHLAFORS IF
1913 2015

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF
Division 3 NV Götaland

Matchvärd



NOL. Med hela det or-
dinarie mittfältet borta 
blev FC Komarken en 
omöjlig uppgift.

Det blev inte lättare 
för Nol med två röda 
kort.

– Ovana spelare på 
ovana positioner, då kan 
vi inte begära mer än så 
här, konstaterar tränare 
Peter Karlsson.

Förutsättningarna inför topp-
matchen på Elon Arena i tis-
dagskväll var tuffast tänkbara 
för hemmalaget. Nol tvinga-
des till stora förändringar, då 
Jesper Garvetti var avstängd, 
Marcus Hansson och Jonny 
Stenström bortresta. Fred-
rik Johansson är skadad och 
Boban Ilic borta på grund av 
arbete.

– Jag gillar inte att skylla på 
de som inte är med, men idag 
var listan lite väl lång. Det är 
klart att vår slagstyrka påver-
kas när så många ordinarie 
spelare är borta samtidigt, sä-
ger Peter Karlsson uppgivet.

Det blev inte lättare när 
FC Komarken bjöds på 0-1 
redan i den första spelminu-
ten.

– En olycklig start på en 
match som var svår att vinna 
redan innan. Jag tycker ändå 
att killarna ger det en ärlig 
chans. Vi kämpar på och är 
inte så långt ifrån att stjäla en 
pinne, men det är klart med 
två röda korta är det inte lätt. 
Det är lite för mycket av den 
varan, tycker Peter Karlsson.

0-2 till gästerna kom i den 
25:e spelminuten. Ur snäv 
vinkel placerades kulan in i 
Niklas Koppels bortre bur-
gavel.

Hoppet återvände i den 
första halvlekens slutminut. 
Bojan Ilic bjöd hemmapu-
bliken på lite ögongodis och 
gav samtidigt Komarken på 
en teknisk lektion längs med 
sidlinjen. Tre motståndare 
grundlurades innan Bojan 
gav Rahel Faraj ett utsökt 
läge och hans avslutning höll 
om möjligt ännu högre klass. 
En yttersida i krysset. Tyvärr 
blev det inte mer av den va-
ran. En kvart in i andra halv-
lek  tappade Rahel humöret 
och fick syna det röda kortet.

Samma öde drabbade se-
nare även Komarkens Mat-
tias André som var inblan-
dad i den första incidenten 
och lika gärna kunde ha fått 
göra Rahel sällskap redan då.

Rättskiparens domslut 
hamnade i fokus och stäm-

ningen var smågrinig mellan 
flera av spelarna. Att hem-
malagets Anders Isaksson, 
som dagen till ära fick inle-
da på det centrala mittfältet, 
skulle visas av planen kändes 
däremot inte helt logiskt. 
Det var snarare en konse-
kvens av Komarkens på-
tryckningar efter några tuffa 
luftdueller med ”Isak”, ett 
spel de sällan gick segrande 
ur.

– Isaks andra gula kort 
som betydde rött är knappt 
en frispark. Nu hoppas jag 
att de flesta som saknades 
idag är tillbaka mot Mossen 
och då ska vi klara oss även 
om två avstäningar är tufft, 
säger Peter Karlsson.

Med två spelare kort or-
kade inte Nol forscera in en 
kvittering. Utbytte Bojan Ilic 
hade behövts vara på plan 
när frisparkarna dök upp i 
slutet. 

Mossens BK gästar Elon 
Arena nästa fredag och 
det blir vårsäsongens sista 
match. Oavsett utgång har 
Nol svarat för en impone-
rande insats den första halv-
an och är fortfarande med i 
den absoluta tätstriden.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ  

Div 5 A Göteborg
Nol IK – FC Komarken 1-2 (1-2)

FOTBOLL

Nol IK såg rött
– Uddamålsförlust i toppmatchen

Upprörda känslor. Rahel Faraj kopplade greppet om en mot-
ståndare och visades av plan. Senare fick även Komarken en 
man utvisad, men Nol var värst. Anders Isaksson fick sitt andra 
gula kort i slutet av matchen och såg rött.

Bojan Ilic svarade för ett nytt mästerverk när han trollade fram 
bollen till Rakel Farans eleganta yttersida som betydde reduce-
ring 1-2.

NUMMER 24         VECKA 26| 27SPORT

FOTBOLL
Division 1 norra Götaland
Skepplanda BTK – Stenungsunds IF 
1-0 (1-0)
Mål SBTK: Andrea Lindgren. Matchens 
kurrar: Josefine Claesson 3, Andrea 
Lindgren 2, Sandra Augustsson 1.

Holmalunds IF 10   20 25
Skövde KIK 10     5 22 
IK Rössö Uddevalla 10   20 19
IK Gauthiod 10     9 18
Rävåsens IK 10     5 18
IFK Skoghall 10     6 16
Mossens BK 10     4 15
Skepplanda BTK 10    -8 13
Stenungsunds IF 10    -6 11
Mariestads BoIS 10  -10 9
Töreboda IK 10  -21 5
Sils IF 10  -24 4

Division 2 Västergötland S, dam
IK Friscopojkarna – Lödöse/Nygård IK 
1-4 (0-1)
Mål LNIK: Matilda Johansson 3, Isabella 
Butkovic.

Division 3 Göteborg damer
Torslanda – AIF/ÄIK 5-0
Matchens kurrar: Ebba Olsson 3, Anneli 
Silfverberg 2, Elin Rautio 1.

Division 3 Nv Götaland
Ahlafors IF – IK Virgo 1-0 (0-0)
Mål AIF: Michael Hintze. Matchens kurrar: 
Peter Antonsson 3, Edwin Pearson 2, 
Hamdan Ramadan 1. 

Skoftebyns IF 10 13 23
Kungsbacka IF 10  10 20  
Vänersborgs IF 10  8 19
Västra Frölunda IF 10  5 19
IK Virgo 10  1 16
Älvsborg FF 10  2 13
Ahlafors IF 10  0 12
IFK Åmål 10 -2 12 
Dalen/Krokslätts FF 10 -9 12   
IFK Fjärås 10 -3 10
Melleruds IF 10 -10 7
Vallens IF 10 -15 5

Division 4 södra Götaland
Annelunds IF – Skepplanda BTK 2-2 (0-1)
Mål SBTK: Christian Rönkkö, Mattias 
Johansson. Matchens kurrar: Tobias 
Ottosson 3, Simon Liljeblad 2, Emil 
Rydén 1. 

Division 4 Västergötland V
Ulvåkers IF – Edet FK 3-0 (2-0)

Göta BK – Åsarp/Trädet FK 1-2 (0-2)
Mål GBK: Niklas Andersson.

Division 4  Västergötland södra
Annelunds IF – Skepplanda BTK 2-2 
(0-1)
Mål SBTK: Christian Rönkkö, Mattias 
Johansson. Matchens kurrar: Tobias 
Ottosson 3, Simon Liljeblad 2, Emil 
Rydén 1.

Gerdskens BK 11 17 31
Fristads GoIF 11 14 26  
Ulricehamns IFK 11 20 22
Alingsås IF FF 11 11 22
Byttorp 10 10 16
Kinna IF 11   0 14
Skene IF 10  -6 11
Dardania IF 11 -20 11
Gällstads FK 11 -11 8 
Skepplanda BTK 11 -7 8 
IFK Örby 11 -8 8
Annelunds IF 11 -20 4

Division 5 A Göteborg
Nol IK – FC Komarken 1-2 (1-2)
Mål NIK: Rahel Faraj. Matchens kurrar: 
Anders Isaksson 3, Totte Albinsson 2, 
Bojan Ilic 1. 

Stenkullens GoIK 11 15 24 
FC Komarken 11   8 23  
Utbynäs SK 11   2 21
Nol IK 11   6 20
Gårda BK 11 18 19
Olskrokens IF 11  -1 16
IK Zenith 10 -10 13
United Africa FC 11   0 12
Mossens BK 10  -5 12
IF Warta 11 -11 12
Marieholms BoIK 10 -9 8
Bergsjö IF 10 -13 5

Division 6D Göteborg
Neturala IF – Älvängens IK 1-1 (0-1)
Mål ÄIK: Alexander Bernhardsson.
Matchens kurrar: Eglinor Zaimi 3, Jesper 
Knaving 2, Joacim Fougelberg 1.

Älvängens IK 11  44 26
Finlandia-Pallo 10  29 26  
Neutrala IF 11  22 24
Backa BK 11    8 20
Hälsö BK   9  19 17
IF Vardar/Makedonija 11    7 15
Bosna IF 11   -9 15
Hermansby IF 11   -7 11
Backatorp IF 11 -10 8
Fotö GOIF 11 -34 8
Nödinge SK 10 -18 7
Lundby IF 11 -51 4

LÄNSMANSGÅRDEN. 
Älvängens IK behåller 
sin serieledning.

Tisdagskvällens borta-
möte med Neutrala IF 
slutade oavgjort.

– Det kunde gått hur 
som helst, konstaterar 
ÄIK-tränaren Peter 
”Erra” Eriksson.

På Länsmansgårdens konst-
gräs kryssade Neutrala IF 
och Älvängens IK, 1-1 i en 
jämn och spännande match.

– Vi gör en bra insats. 
Neutrala är ett duktigt lag 
med många kvicka spelare, 
säger Peter Eriksson.

Gästerna inledde bra, tog 
ledningen efter tjugo minu-
ter. Jesper Knaving hittade 
in med bollen till Alexander 
Bernhardsson som satte 0-1.

– Jag tyckte vi hade bra 
kontroll på händelserna i den 
första halvleken, summerar 
Eriksson.

I den andra halvleken tog 
Neutrala över initiativet och 
kvitteringen kom i den 78:e 
matchminuten. Målet gjor-
des av Abdulaziz Ahmed 
Abdi.

Det fanns chanser till 
ytterligare mål. Den bästa 
möjligheten för ÄIK hade 
Eglinor Zaimi vars avslut 
gick förbi målvakten, men 
räddades på mållinjen av en 
försvarare.

– Jag är ändå nöjd med 
att vi får med oss en poäng. 
Den kan bli viktig, säger Er-
iksson.

Nästa match för Älväng-
ens spelas borta mot Hälsö 
BK på torsdag. En tuff match 
är att vänta på Prästängen då 
det är ö-lagets sista chans att 
hänga på topplagen.

JONAS ANDERSSON

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

FOTBOLL

Alexander Bernhardsson gjorde ÄIK:s mål i 1-1-matchen borta 
mot Neutrala IF.
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ÄIK kryssade i toppmötet

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 97 är de yngsta som får delta. Varje lag får ha max 
2 registrerade spelare per lag, endast en utav dem får vara på planen, de får således byta 
med varandra. De spelare som är födda mellan 86-97 som spelar A-, B- eller U-lagsfotboll 
2015 räknas som registrerade. Spelare födda 85 eller tidigare räknas ej som registrerade. 

Detta kan komma att kontrolleras av cupledningen.

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



utmana med fart.
Vad är den stora skill-

naden till att ni nu vinner 
matcherna?

– Hemligheten är att vi 
har satt försvarsspelet. Vi är 
oerhört svåra att göra mål 
på och sen fortsätter vi att 
skapa hyfsat med lägen, till 
sist trillar bollarna in, svarar 
Hintze.

Han får medhåll av sin 
tränare.

–  Vårt fokus har sedan 
den tunga inledningen le-
gat på att få till defensiven. 
Nu är alla överens från våra 
forwards bak till Andreas 
Skånberg i målet om vad 
som gäller. Sedan har jag 
förmånen att få leda en trupp 
med väldigt många krigare. 

De spelar med ett oerhört 
stort hjärta och det har starkt 
bidragit till vår starka trend. 
Det är ingen hemlighet att 
några spelare av olika skäl 
har haft en längre start-
sträcka. Nu är till exempel 
Kalle Hamfeldt och Mi-
chael Hintze ikapp, då blir vi 
såhär bra.

Skadeförföljde Edwin 
Pearson som gjorde come-
back mot Vänersborgs IF, 
men lyckades att stuka foten 
och varit borta sedan dess 
var återigen tillbaka i laget. 
Tillsammans med Kalle 
Hamfeldt dominerade han 
mittfältet. Michael Hintze är 
imponerad.

– Tänk att Edwin inte har 
spelat riktig tävlingsfotboll 

på 1,5 år. Att spela som han 
gör idag är helt galet bra. 
Med honom får vi ytterligare 
en dimension i spelet.

Det medförde att Sebas-
tian Hollstein, en av lagets 
formstarkaste spelare, fick 
flytta upp i anfallet och er-
sätta skadade Moha Razek. 
Ett uppdrag som ”tysken” 
klarade galant.

– Peter (Antonsson) och 
Hollstein är jobbiga att 
möta. De jobbar på konse-
kvent och det var ett under 
att vi inte fick hål på IK Vir-
go i den första halvleken.

Nästa onsdag avslutar AIF 
den svängiga vårsäsongen 
med bortamatch mot tabel-
ljumbon Vallens IF.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

VECKA 26         NUMMER 24|28 SPORT

Boka på stenaline.se eller ring 0770-57 57 00
Bokningsavgift tillkommer vid personlig service. *Båtresa, t/r, 4-bäddsrum för 2 vuxna 
+ 2 barn, frukost, bad. Prisexempel gäller sön–tors utvalda perioder. Totalt fr 2 094:-/4 pers.

THE REEF

GÖTEBORG–FREDRIKSHAMN

FR

/PERS*

T/R INKL BAD + 1 NATT

524:-

Bada ute och inne i sommar!
Fredrikshamn är ett riktigt badparadis. Här fi nns både The Reef Spa & Resort, 
ett karibiskt badäventyr, och den mycket populära Palmestranden. Du får alltid 
20% rabatt på båtresan när du bokar boendet samtidigt. Ombord njuter du 
av sköna timmar till havs med god mat och dryck. Passa på att shoppa i vår  
Bordershop ombord inför sommarens festligheter. 
Följ hjärtat till Nordjylland!

OMBORD PÅ ALLA SVENSKA FÄRJELINJER

ALAFORS. Ahlafors IF 
har plötsligt fått margi-
nalerna på sin sida.

Med matchens sista 
spark i den 96:e spelmi-
nuten avgjorde Michael 
Hintze hemmamötet 
med IK Virgo

– En helt otrolig käns-
la, säger matchhjälten.

Onsdagens fullpoängare 
blev den tredje raka vinsten 
för Ahlafors IF som för bara 
några månader sedan par-
kerade som jumbo i divi-
sion 3 nordvästra Götaland. 
De gulsvarta hjältarna har 
nu fem raka utan förlust. 
Matchen mot mittenlaget 
IK Virgo borde varit av-
gjord i första halvlek när AIF 
hade klart spelövertag, men 
oskärpan i avsluten rädda-
de gästerna. Efter paus var 
det Virgo som flyttade fram 
positionerna och pressade 
tillbaka hemmalaget på den 
regntunga planen. I den 60:e 
minuten lyckades Sebastian 
Hollstein slita sig loss och 
gästernas målvakt såg ingen 
annan utväg än att stoppa 
honom. Frilägesutvisningen 

innebar att en utespelare fick 
dra på sig målvaktshandskar-
na.

– Med de förutsättningar-
na borde vi självklart ha säk-
rat segern, men även om vi 
tog över taktpinnen lyckades 
vi inte hota tillräckligt för att 
avgöra, säger AIF-tränaren 
Michel Berndtsson-Gon-
zales som dock fick jubla till 
sist.

I den sjätte (!) övertidsmi-
nuten vann Ahlafors en uts-
park och skickade upp bol-
len mot straffområdet. Där 
tog Peter Antonsson emot 
i vanlig ordning. Det blir 
turbulens framför målet och 
ingen visste egentligen vad 

som hände, bara att Michael 
Hintze plötsligt dök upp.

– Jag vet faktiskt inte hur 
det gick till. Det var trångt 
och målvakten fick inte 
tag i bollen. Den studsade 
ut mot mig och jag kunde 
stöta in den. Den gick nog 
mellan benen på målvakten. 
En helt otrolig känsla, säger 
Hintze som med matchens 
sista spark gav Ahlafors IF 
betydligt fastare mark under 
fötterna.

– Det går fort i fotboll. 
Nu ser det ju riktigt bra ut 
i tabellen. Personligen kän-
ner jag mig starkare för varje 
match som gått och jag trivs 
ute på min kant där jag kan 

Hintze avgjorde 
med sista sparken
– Ahlafors IF tog tredje raka segern

Matchhjälte. Michael Hintze avgjorde mot IK Virgo med matchens sista spark i den 96:e spelminu-
ten.

Bollen i mål. HIntze och Emil Jovicevic hade skäl att jubla!
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SKEPPLANDA. I övervä-
gande fint sommarväder ar-
rangerade Skepplanda BTK 
Landslagets fotbollsskola 
under fyra dagar på Forsval-
len. 82 barn, födda 2002-08, 
deltog i aktiviteterna som 
förutom diverse fotbollsöv-
ningar även innehöll inslag 
som dans och fair play. På 
avslutningsdagen gästades 
barnen av fotbollsdomaren 
Per Rehnlund, som pratade 
regler och föredömligt upp-
trädande på planen.

– Vi har haft riktiga ka-
nondagar. All heder åt våra 
feriearbetande ungdomar 
som utgjort en stark ledar-
stab, säger Håkan Enyck 
från SBTK:s ungdomssek-
tion och ansvarig för årets 

fotbollsskola.
Som ett bevis för sin med-

verkan erhöll deltagarna en 
boll, vattenflaska och kor-

tärmad tröja med landslagets 
emblem på.

JONAS ANDERSSON

Dans fanns med som ett inslag i Skepplanda BTK:s fotbollsskola 
på Forsvallen som lockade 82 deltagare.

Landslagets fotbollsskola på Forsvallen

Div 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – IK Virgo 1-0 (0-0)

FOTBOLL

Herr div 4 Västergötland V

TORSDAG 25 JUNI KL 19.30

SBTK  vs KINNA IF

FOTBOLL PÅ FORSVALLEN

LÖRDAG 27 JUNI  
KL 8.30-16.00

KORPCUP

Matchvärd:
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Äventyr i Alperna
8 dagar i Rauris, Salzburgerland
Hotel Ferienwelt Kristall  
����

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

Kuravgift EUR 1,10 per person och dygn.

Pris per person i dubbelrum

3.549:-                          
Pris utan reskod 3.849:- 

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

savdelning/bastu
•  Rabatt på entré till 

Swarovski Kristallwelten
•  10 % rabatt på entré 

till Salzbergwerk 
Berchtesgaden

•  10 % rabatt på aktiviteter 
i upplevelsepark Area 47

•  Rum med balkong

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

 

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

Slottsromantik i Neetzow
4 dagar på sl�   i Nordtyskland

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

Pris per person i dubbelrum

1.749:-
Pris utan reskod 1.899:-

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

dinner i Kaminrestaurangen
•  1 x entré till Museum Otto 

Lilienthal
•  1 x lån av cykel

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

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

Schlosshotel Neetzow 

4 övernattningar 2.349:-

Pris per person i dubbelrum 

1.149:-
Pris utan reskod 1.299:-

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

Restaurant Castello
• Fri Wi-Fi

Vackra Karlskrona
3 dagar i centrum

First Hotel Ja ����

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

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

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

Extranatt

m. frukostbuffé 449:-

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

BESTÄLL NU PÅ:

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

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

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

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

NÖDINGE. Ett kärt åter-
seende.

Senast som Christel 
Olsson-Lindstrand och 
Kent Carlsson hade 
nöjet att arbeta till-
sammans med Agneta 
Danielson var 1989 och 
teaterproduktionen 
”Det stora lyftet”.

Nu korsas deras vägar 
igen när Teatervinden 
planerar för en revyka-
valkad.

Den 2 januari ska ”Den gam-
la goda (?) tiden” ha premi-
är. Totalt kommer det att 
ges fem föreställningar i Ale 
Kulturrum.

– Det ser vi verkligen fram 
emot. Det ska bli hur roligt 
som helst, säger Christel 
Olsson-Lindstrand, numera 
ordförande i Teatervinden.

Manuset har redan börjat 
ta form och skrivandet kom-
mer fortgå hela sommaren. 
Christel Olsson-Lindstrand 
har god hjälp i det arbetet av 
Ronny Schäfer och Agneta 
Danielson. Den sistnämnda 
kommer också att fungera 
som regissör tillsammans 
med Christel.

– Vi är så glada över att 
ha Agneta med oss. Hon är 
ett proffs och kommer med 
många goda idéer. Hennes 
medverkan fungerar som 
inspirationskälla för övriga i 
ensemblen, förklarar Chris-
tel.

Agneta Danielson slog 
igenom som en del av tant-

paret Alfhild och Ortrud i 
Kurt Olsson-serien ”Fåd-
da blommor”. Mest känd 
är hon kanske ändå för sin 
roll som Marianne i Carin 
Mannheimers populära 
tv-serie ”Svenska Hjärtan” 
under åren 1987-1998.

– Jag har väldigt goda 
minnen från förra gången 
jag var här. Åren går och 
det har hänt en hel del i Ale 
kommun kan jag konstatera.

Vad kan publiken för-
vänta sig för typ av revy?

– Det blir samhällssatir 
med plats för skratt, sång 
och musik. Vi vill väcka tan-
kar, det är inget trams det är 

frågan om. Det måste finnas 
någon botten i det som för-
medlas, säger Agneta Da-
nielson.

– Igenkänningsfaktorn 
kommer att vara hög. Många 
av sångerna kommer att ut-
föras tillsammans med pu-
bliken. Besökarna ska känna 
sig fria att sjunga, poängterar 
Christel.

I augusti är det tänkt att 
repetitionerna ska ta sin bör-
jan, även om manuset inte 
kommer att vara klart i sin 
helhet.

– Det måste finnas plats 
för dagsfärska aktualiteter, 
säger Agneta Danielson.

Som producent har en 
annan veteran kontrakterats 
– Kent Carlsson.

– Det var Christel som 
övertalade mig. Jag finns 
med på ett litet hörn i skri-
vargruppen, annars är det 
uteslutande i rollen som pro-
ducent som jag kommer att 
verka.

Biljettsläpp till ”Den 
gamla goda (?) tiden” sker 
söndagen den 8 november.

– Det passar ju bra efter-
som det är fars dag då, avslu-
tar Agneta Danielson.

JONAS ANDERSSON

Revykavalkad 
med Teatervinden
– Premiär i början av nästa år

I fredags tog vi tåget från 
Nödinge till Älvängen. Vi 
fortsätter sedan med buss 
till Skår på gränsen till 
Hålanda. Här ansluter Bror 
Andersson. Han guidar 
oss i byn och följer oss till 
Alfhems golfbana. Härifrån 
går vi till Grönnäs och tar 
bussen hem.

Den 19 augusti åker vi 
till Lidköping. Vi guidas 
på Läckö slott och äter på 

golfrestaurangen. Tillfälle 
ges att handla i Spikens 
fiskeläge.

Den 2 september har 
SPF-distriktet Seniordag på 
Ursand utanför Vänersborg. 
Häng med och delta i en 
mångfald aktiviteter.

Heja också på vårt 
Hjärnkollslag. Kerstin 
Öberg, Owe Dafgård och 
Uno Petersson försvarar 
SPF Seniorernas Ale färger i 

allmänbildning. Kontakta 
styrelsens medlemmar för 
information.

Den 1-2 oktober gör vi 
en intressant resa till Öster-
len. Vi bor på Hotell Svea i 
Simrishamn. Det blir cider-
provning i Kivik och mycket 
mera. Du kan anmäla dig till 
Lena Thorén före den 15 
augusti.

Lennart Mattsson

SPF Seniorerna Ale går i Skår

Strålar samman för en revykavalkad. Agneta Danielson, Christel Olsson-Lindstrand och Kent Carls-
son har arbetat ihop tidigare och planerar nu som bäst för produktionen ”Den gamla goda (?) 
tiden” som kommer att ha premiär i Ale Kulturrum lördagen den 2 januari 2016.

SPF-seniorerna Skepp-
landa-Hålanda arrangerade 
tisdagen den 9 juni det 
sedvanliga biltipsrallyt. 40 
bilar hade ställt upp med 
fyra personer i varje. Detta 
är rekord!

Färden gick norr över 
mot Hålanda kyrka där 
första frågan var. Sedan till 
bygdegården med fråga 
två samt praktiskt prov för 
föraren och bilen.

Färden gick vidare till 
Gräfsnäs där vi drack kaffe 
i denna vackra slottspark. 
Sedan var det ny fråga plus 
praktisk uppgift.

När vi njutit färdigt 
åkte vi mot Sollebrunn, 
men svängde vänster vid 
Bergsgården, skylt Anstorp. 
Vi kom ut på väg 42, körde 
förbi Koberg, mot Upphä-
rad, Dunevallen, Nygård, 
Mossen, Lödöse. Målet 

för rallyt var Skepplanda 
bygdegård. Korv och kaffe 
serverades, sedan blev det 
prisutdelning.

Vi som var med vill tacka 
rallykommittén för en 
mycket bra rundtur i vacker 
natur och kluriga frågor 
samt praktiska prov. Tänk 
att kunna pricka in första 
sommardagen!

LH

Biltipsrally för pensionärer

VOLKSWAGEN
WORLD RX OF SWEDEN
R6: 3-5 JULI 2015
HÖLJES • SWEDEN

FIA WORLD RALLYCROSS 
CHAMPIONSHIP
PRESENTED BY MONSTER ENERGY

HÖLJES

Kringarrangemang:

1/7 Lång�ons köpcenter  •  VARM UP
2/7 Scenshow  • TVÅ BLYGA LÄPPAR
KÄNDISFOTBOLL PÅ HÖLJESVALLEN
3/7 Scenshow • TOP CATS
4/7 Dans • FERNANDOZ   
& • RUNE RUDBERG   BAND

I Race Bar 
• NOICE GATE • PISTONHEADS • TURBOTITS

Välkomna!



VECKA 26         NUMMER 24|30 NÖJE

Företaget PA Carlmarks 
grundades i Åmål 1848 av PA 
Carlmark, men redan 1811 
började Lars Carlmark att 
tillverka enklare produkter. I 
början av 1900-talet flyttade 

företaget till Älvängen.
– Efterfrågan fanns i Gö-

teborg med tanke på den in-
ternationella sjöfarten. Det 
var en av anledningarna att 
företaget flyttade till Älväng-

en, berättar Kurt Flodin.
Ostindiefararen Göthe-

borg lägger till i Åmål den 
19 juli och stannar till den 21 
juli. Besöket i staden blir det 
femte och sista hamnstoppet 
under Vänern Tour.

– Vi vill berätta för Åmåls-
borna vad det blev av PA 
Carlmarks repslageri, hur 
det utvecklades och vad som 
hände när det såldes. Facit 
kan ses i riggen av Ostind-
iefararen, säger Bernt Lars-
son, en av Repslagarmuseets 
verkliga eldsjälar.

Vid repslagarbanan i Äl-
vängen har det slagits cirka 
25 ton tågvirke till Ostindie-
fararen Götheborg, som kan 
beskådas när skeppet ligger 
vid kaj i Åmål. 

– Vi kommer att slå tåg-
virke på beting på samma 
sätt som man gjorde under 
1700-talet när man byggde 
ostindiefarare i flertalet län-
der i Europa. Det kommer 
även att slås rep på kronhjul, 
upplyser Kurt Flodin.

Vänerseglatsen i Åmål är 
långt ifrån den enda aktivitet 
som Repslagarmuseet har på 
agendan i sommar. 

– Nu till helgen kommer 
vi att finnas med på Volvo 
Ocean Race, vi håller fast 
vid traditionen och deltar på 
Träbåtsfestivalen i Skärhamn 
den 11-12 juli. Dessutom 
finns en del småaktiviteter 
inplanerade ibland annat 
Trollhättan, Uddevalla och 
på Brännö, avslutar Bernt 
Larsson. 

JONAS ANDERSSON

Knyter an till historien
– I sommar sker repslagning i Åmål

Ostindiefararen Götheborg.

Kurt Flodin, Bernt Larsson och Christer Engström på Repslagarmuseet ser fram emot sommarens 
utåtriktade verksamheter.

NÖDINGE. Under några 
veckor, med start måndagen 
29 juni, så har alla barn och 
ungdomar i Ale kommun 
möjlighet att prova på dans. 
Det är den numera etablera-
de dansaren Sandra Poswi-
atowska från Nödinge som 
kommer att hålla i dansklas-
serna.

Tidigare i år var Sandra 
i Dubai och uppträdde till-
sammans med Salseras DC 
på Dubai latin festival. Hon 
har även egna dansklasser 
på Adrianas Danshus, med 
stilar som bland annat Stre-

et Fusion, High heels, bur-
lesque och commercial kids 
dans.

– Sandra är grymt duktig! 
Hon är en eldsjäl som brin-
ner för dans. Det är vansin-
nigt kul att vi genom detta 
samarbete kan erbjuda Ales 
ungdomar dansklasser helt 
gratis, säger kommunens 
drogförebyggare Thomas 
Berggren.

Dansklasserna hålls i Ale 
Kulturrum och det är först 
till kvarn gäller.

JONAS ANDERSSON
Sandra Poswiatowska erbjuder gratis dansklasser för Ales ung-
domar under sommarlovet. Start sker måndagen den 29 juni.
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Prova dans med Sandra
L I V E  N A T I O N  &  N Ö J E T  K O N S E R T  P R E S E N T E R A R  -  D E T  B Ä S T A  A V  M I G  D E L  2  -  S O M M A R E N  2 0 1 5

7/8  GÖTEBORG, TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN
21/8  STENUNGSBADEN CONCERT ARENA

BILJETTER: NOJET.SE, TICNET.SE 077-170 70 70 C A R O L A . C O M

FREDAG 26/6 GÖTEBORG
TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN

BILJETTER: nojet.se, ticnet.se 077-170 70 70

Live Nation och Nöjet Konsert presenterar:

8 aug 2015 Göteborg
Trädgårdsföreningen

Biljetter:  nojet.se, ticnet.se 077-170 70 70

Nöjet Konsert presenterar

Fler konserter på www.nojet.se

ÄLVÄNGEN. Ostindiefararen Götheborg kommer 
under sin Vänerseglats angöra Åmål den 19-21 juli.

Representanter från Repslagarmuseet kommer då 
att finnas på plats.

– Vi knyter an till historien, som började i Åmål 
en gång i tiden, säger Kurt Flodin, tidigare ordfö-
rande i Föreningen Bevara Repslagarbanan.
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Regionfullmäktige 
Justerat protokoll

Protokollet från regionfullmäktiges samman- 
träde den 8 och 9 juni 2015 är justerat 
(godkänt och underskrivet). 

Justeringen har gjorts offentlig den 17 juni genom 
anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla 
i Regionens Hus på Östergatan 1 i Vänersborg.

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

Protokollet från regionfullmäktiges samman-
träde den 15 april 2014 är justerat. 

Justeringen har gjorts offentlig den 30 april genom 
anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla i 
Regionens Hus på Östergatan 1 i Vänersborg.

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

Ale genomsyras av 
vi-känsla. Tillsam-
mans i samverkan har 

blivit nyckeln. Känslan är 
att Ale -politiken aldrig varit 
mer samspelt och vi i Fram-
tid i Ale hoppas att det bara 
börjat. Försiktiga tendenser 
och glädjande rapporter 
tyder på att skolresultaten 
går i rätt riktning. Smått 
unikt för Ale och nyckeln 
till detta stavas överenskom-
melser. Det är inget nytt i 
sig. Familjeliv, föreningar 
och svensk arbetsmarknad 
fungerar så. Politiken har 
en inbyggd motsättning där 
meningsskiljaktigheter alltid 
har präglat hanteringen av 
människors vardag. I grun-
den är det ohållbart när det 
handlar om så små kommu-
ner som Ale. Vi sitter alla 
i samma båt med samma 
bekymmer. Partiet Framtid 
i Ale bildades och kom in i 
fullmäktige på grund av den 
synen.

Nu är Ale redo för ytter-
ligare steg i rätt riktning för 
inte kan det vara så att våra 
äldre, våra bostadsbyggare 
och arbetslösa unga inte är 

värda överenskommelser likt 
skolan? Naturligtvis är det 
nästa självklara steg i Nya 
Ale. Kortsiktiga troféfrågor 
som används för att glänsa i 
det egna partirummet måste 
ersättas av långsiktighet och 
stabila överenskommelser. 

Något annat som tynger 
politiken är hanterandet av 
Sverigedemokraterna. Inget 
av rikspartierna vågar/vill/
kan hantera faktumet att 
de växer ohämmat. Spre-
tiga försök att isolera eller 
nonchalera SD görs, men i 
praktiken innebär det fler 
sympatier. Skalar vi bort 
diverse järnrör och märkliga 
uttalanden från enskilda 
SD-politiker så hamnar 
vi bland vanliga familjers 
farhågor. Det är inget 
allmänt hat mot invandrare 
och flyktingar. Det är vanlig 
osäkerhet om vart vi är på 
väg. En familj, svensk eller 
invandrad, sitter med sin 
20 åriga son/dotter och 
pratar om jobb och boen-
de. Mamma och pappa är 
fundersamma över den höga 
ungdomsarbetslösheten och 
bostadsbristen. Plötsligt 

meddelar nyhetsuppläsaren 
på TV att Sverige ska ta 
emot ytterligare 10 000-tals 
flyktingar. Familjen tittar på 
varandra och undrar natur-
ligtvis över sina egna barns 
möjligheter. Inget konstigt 
i sig, tvärtom. I avsaknad 
av vettig politik på detta 
område frodas mörka tankar 
och SD växer.

Partier i riksdagen måste 
ta tillbaks dessa frågor och 
se Sverigedemokraterna 
som ett demokratiskt valt 
parti. I Ale har vi samsyn i 
många frågor, utom den att 
flyktingarna bär ansvaret för 
ovanstående familjs osäker-
het om deras son/dotter – 
det ansvaret har politiken!

Framtid i Ale
Tyrone Hansson

Ordförande
Ulrika Sten Sporrong

Vice ordförande

Skolavslutningen inne-
bar tidigare för mob-
bade elever en lättnad, 

att det väntade ett uppehåll 
– ett par månaders vila ifrån 
plågandets inferno. Så är det 
inte längre.

Många elever som under 
skoldagarna blivit utsatta för 
kränkningar och trakasse-
rier, fysiskt genom sparkar, 
slag och knuffar, verbalt, 
genom att bli hotade, 
tilltalade med könsord eller 
annan nedsättande benäm-
ning, psykosocialt, genom 
utfrysning, ondskefull imi-
tation, elaka suckar, miner 
och blickar, blir idag också 
mobbade under sommaren.

Åtskilliga av dessa 
elever blir in i sina hem, 
på badstranden eller där 
de befinner sig, under hela 
sommarlovet – vissa elever 
varje dag!, utsatta för det jag 
sammanfattningsvis kallar 
för elektronisk mobbning, 
genom sms, mms, e-post 
och på olika sociala medier.

Det finns inte längre 
några för mobbningsoffer - 
fredade zoner.

Med en smartphone – 
med komplett datorfunktion 
– kan alla förnedringspro-
cesser utföras.

Tänk att vara på bad-
stranden och Din mobil 
indikerar att du har ett sms 

och du får läsa: Med det 
utseendet Du har bör Du ta 
Livet av Dig. Häng Dig!

Samtidigt vet Du att den 
digitala mobbaren också vill 
ha publik, och kan ha mång-
faldigat meddelandet, och 
skickat det till flera andra, 
för att de skall veta vad Du 
har blivit utsatt för.

Möjligheterna för 
mobbaren att tortera – jag 
vill vara försiktig med mina 
ordval – men jag använder 
medvetet ordet tortera, där-
för att det är psykisk tortyr 
det handlar om – är näst 
intill outtömliga.

Det som är extra ohygg-
ligt grymt för mobbade 
elever är, att många ger sig 
själva skulden. Det finns 
mobbade elever, som till 
hundra procent är överty-
gade om, att det är deras 
eget fel, att de utsätts för 
mobbning.

Det är aldrig den mob-
bades fel att mobbning sker. 
Aldrig!

Mitt råd till mobbade 
elever är: Tala om det direkt 
för någon vuxen, som Du 
har förtroende för. Det är 
vuxnas plikt att hjälpa dig! 

Mitt råd till föräldrar 
är: Det är extra viktigt att 
barnet möts med respekt, 
och utan skam eller skuldbe-
läggande, när han eller hon 

vänder sig till en förälder 
och berättar om kränkning-
ar. Dokumentera bevis – till 
exempel genom att spara 
sms, om möjligt ip-adres-
ser och ta skärmdump på 
datorn. 

Gå in på nätet och 
granska ibland. Det är inte 
att överträda våra barns och 
ungdomars integritetsgräns. 
I stället kan det betyda att 
de får en stark moralisk vux-
enryggrad att luta sig emot.

Därtill uppmanar jag alla 
vuxna som lever med, eller 
har kontakter med barn och 
ungdomar – främst föräld-
rar – men också far- och 
morföräldrar – lärare och 
ungdomsledare inom olika 
verksamheter – att hjälpa 
dem att upprätthålla en 
schysst stil på, och via olika 
medier.

Mitt råd till skolper-
sonal är: Trots att jag vet 
hur viktigt sommarlovet 
är också för er – så har jag 
ändå en from önskan om, 
att ni då och då skall gå in 
och kolla på nätet. När ni 
då upptäcker nätmobbning 
– att ni orkar agera som ett 
stöd för era elever och deras 
föräldrar.

Christer Olsson
Leg psykolog, föreläsare och författare

Ale behöver 
ta nästa steg!

Sommarlovsmobbning – 
ett inferno för många elever

Vi önskar dig en frisk och skön sommar!

Närhälsan Älvängen vårdcentral

Du vet väl att vi har öppet dagtid hela sommaren! När vårdcentralen inte 
har öppet kan du vända dig till jourcentralen. Här tar vi hand om dig som 
behöver hjälp kvällar eller helger med sjukdom och besvär som inte kan 
vänta till nästa dag.

Närhälsan Älvängen vårdcentral

Svenstorpvägen 1

Tfn 010-473 35 50

narhalsan.se/alvangenvardcentral

 

Sjuk kväll eller helg?

Närhälsan Kungälv jourcentral 
Kungälvs sjukhus, 442 83 Kungälv 

Tfn: 0303 - 98024 

Måndag – fredag 17:00–22:00 
Lördag–söndag 10:00–16:00

Ale Torg

PANTA FÖR BARN OCH 
UNGDOMAR I ALE!

VÄLJ
DEN GULA
KNAPPEN
NÄR DU
PANTAR

Nästa vecka kommer vårt sista ordinarie 
nummer innan semestern. Boka er 
annons senast fredag 26 juli.
Vi går på semester tisdag 30 juni 
och är tillbaka onsdag 29 juli. 
Första tidningen kommer vecka 32 
den 5 augusti.

Trevlig sommar!
Missa inte vårt 

sommarnummer 

vecka 29!

Manusstopp fredag 26 juli

0704-38 52 58

Jourtelefon: 0704-92 35 07
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www.svenskakyrkan.se/skepplanda

”LEVANDE VATTEN”
Musikgudstjänst S:t Peders kyrka

Söndag 28 juni kl 17.00
Trio Ancantus

Sabina Nilsson, Elisabet Ehlersson, Anette 
Svennblad – sång

Marie Ingemarsson Berg – piano

Välkomna!

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

Vi återgår till ordinarie  
öppettider vecka 33

Vi önskar alla en  
trevlig sommar!

Röda Korsets secondhandaffär 
KUPAN i Älvängen

SOMMARTIDER
VECKA 27-28 

TIS-FRE KL 12-17 LÖRDAGAR KL 10-13

VECKA 29-30 SEMESTERSTÄNGT
VECKA 31-32 

TIS-FRE KL 12-17 LÖRDAGAR KL 10-13

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

Sommarmusik • 
Paula Hedvall med kammarmusiktrio 
En konsert i den magiska mareldens tecken.  
Musik av bland andra Astor Piazzolla, Nino Rota och  
Arvo Pärt framförs av violonisten Paula Hedvall,  
flöjtisten Anna Melander och pianisten Viktor Stener.
TISDAG 30 JUNI KL 18 I NÖDINGE KYRKA

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling

Sommarmusik 
Livets vatten

Starrkärrs kyrka 
24 juni kl. 20.00 - Fri entré! 

Trio Acantus;  
Elisabet Ehlersson, Anette Svennblad 
och Sabina Nilsson sjunger sånger om 

vårt livsviktiga vatten.
Vid pianot:  

Maria Ingemarsson Berg

SPF-distriktets bouletäv-
ling i trippelspel gick av 
stapeln den 8 juni i Högsä-
ter. Det tävlades i tre klasser; 
dam, herr och mixedklasser. 
Skepplanda Hålanda Boule 
ställde upp med ett lag i 
varje klass. Våra tre damer, 
Sonia, Gunnel och Laila tog 
sig till spel om tredjeplatsen 
och vann där över Åmåli-
terna.

Det blev en lång dag med 
både sol och regn, men gläd-
jen över damernas prestation 
överglänste allt.

Olle Magnusson

Den är så nära oss, 
sitter på altan och 
är nästan på väg in 

i huset. Den vackra fågeln 
med sin svart-vita fjäder-
dräkt och långa stjärt.

Märkligt, tänker jag, 
varför kommer den så nära? 
Vill den ha mat?

Dagen efter, på morgo-
nen, förstår jag.

Då ligger den död strax 
nedanför altantrappan med 
huvudet böjt framåt och 
näbben i marken, nästan 
som om den framställde en 
begäran.  

 Så sorgligt, jag kan inte 
hålla tillbaka tårarna. Fågeln 
sökte en undanskymd plats 
för att dö. 

Jag ber maken ta hand 
om den. 

Mitt intresse och min 
beskyddarinstinkt för djur 
har alltid funnits där. 

Och mitt människovärde 
blir inte mindre för att jag 
respekterar alla varelser som 
Gud har skapat.

Jag känner en oerhörd 
frustration över att djur 
plågas. Jag inte kan sova på 
natten när jag sett en video 
om hur en elefant gråter 
efter att ha frigivits från sina 
bojor efter 50 år.

Jag undrar ständigt över 
när ska vi förstå att alla var-
elser har ett värde, när ska vi 
börja leva på ett sådant sätt 
att detta blir verklighet?  

Nu i midsommartid 
känner många en tacksam-
het för allt liv. Allt som rör 
sig omkring oss, naturen 
som är så färgrik och vacker. 
Allt det grå och mörka har 
försvunnit och vi livar upp 
igen.  Blommor och djur rör 

på sig till vår glädje. Skator 
och småfåglar hoppar om-
kring på vår tomt för att få 
en bit kavring eller helst en 
hembakt wienerbulle. Livet 
rullar på, men skatan som 
sökte sig till oss för att få ro, 
tänker jag på då och då. En 
liten varelse, skapad en gång 
för att leva och sedan dö. 
Inte olik oss. 

Jag är inte med i det so-
ciala mediet Facebook, men 
maken är det, och ibland 
läser jag hans sidor och 
märker att många av hans 
vänner tar ansvar för, och 
säger ifrån, när djur far illa. 

Det gör mig glad och jag 
känner trots allt att det finns 
hopp om en framtid för oss 
alla.

”Fråga markens kryp, de 
kan lära dig, havets fiskar 
kan upplysa dig . 

Finns det någon av dem 
som inte vet att detta är 
Herrens verk?”.

En fin sommar önskar jag 
Dig med glädje i djur och 
natur.

Kyrkoherde
Vivianne Wetterling

Det som skiljer den gemen-
samma askgravplatsen från 
en traditionell urngrav är att 
istället för att anhöriga köper 
en egen gravsten för sin spe-
ciella urngrav, så köper man 
en del av gravmonumentet 
och en gravsten med namn-
plats för högst två namn.

Blomsterrabatten som 
omger de gemensamma ste-

Askgravplatser på Starrkärrs kyrkogård
Tony Karlsson, fastighets- och kyrkogårdschef i Starrkärr-Kilanda församling, vid en av de askgravplatser som iordningställts på 
Starrkärrs kyrkogård.

Bouleframgång 
i Högsäter

BETRAKTELSE

”Fråga djuren, de kan 
lära dig, himlens fåglar 
kan ge dig svar”
Job. 12
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STARRKÄRR. Fyra askgravplatser har iordningställts 
på Starrkärrs kyrkogård och en i Kilanda.

Askgravplatserna är som vanliga traditionella 
urngravar med 25 års gravrätt och där anhöriga 
kan vara med vid gravsättning av stoft.

– Gravplatsen upplåts med gravrätt, men kyrko-
gårdsförvaltningen står för skötseln, säger Tony 
Karlsson, fastighets- och kyrkogårdschef i Starr-
kärr-Kilanda församling.

narna tillhör kyrkogården 
och planteras och sköts av 
kyrkogårdsförvaltningen.

– Nu har vårblommarna 
bytts ut och ersatts av som-
marblommor, säger Tony 
Karlsson och tillägger:

– Anhöriga kan medverka 
med utsmyckning med snitt-
blommor, ljus och krans som 
vi plockar bort efter behov. 
Det är detta man väljer när 
man beslutar om urngrav 
med gemensam gravsmyck-
ning istället för att väja en 
egen sten med tillhörande 
skötsel.

Varje sten på respektive 
askgravplats har försetts med 
ett minnesord.

JONAS ANDERSSON



Skepplanda Pastorat
Skepplanda sön kl 10, 
Gudstjänst L Ingvarsson. 
Hålanda sön kl 12, Mässa 
L Ingvarsson. S.t Peder sön 
kl 17, Musikgudstjänst L 
Ingvarsson. Ale-Skövde och 
Tunge se övriga.

Equmeniakyrkan i Surte
Ons 24/6 kl 18, Somma-
raktiviteter vid bouleplanen 
(eller inomhus om det 
regnar). Fika. Sön 28/6 kl 
11, Sommarandakt. Malte 
Jansson. MBL - Malte, Bodil 
och Lasse. Fika. Program-
met kan komma att ändras,-
men på www.surtemissions-
kyrka.se hittar du alltid ett 
aktuellt program.

Lilla Edets pastorat
Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Ons 24/6 kl 18.30, Mässa, 
Kristensson. Sön 28/6 kl 10, 
Högmässa, Isacson. Ons 1/7 
kl 18.30, Mässa, Kristens-
son. 29/6-3/7, sommarkyrka 
kl 13-16, andakt 15. Pingst-
kyrkan Bohus

Pingstkyrkan Bohus
Ons 24/6 kl 19, Bibelläsning 
och bön. Sön 28/6 kl 11, 
Lennart Ekström.

Nödinge församling
Sön 28/6 kl 11, i Nödinge 
kyrka: Mässa. Karin 
Karlsson.  Tis 30/6 kl 18, 
i Nödinge kyrka: Sommar-
musik. Paula Hedvall med 
kammarmusiktrio.

Smyrnakyrkan Älvängen
Sön 28/6 kl 10 - 11.30, 
Gudstjänst i Equmeniakyr-
kan: Leif Jöngren predikar.

Equmeniakyrkan 
Älvängen
Sön 28/6 kl 10, Gemensam 
gudstjänst med Smyrnaför-
samlingen i Equmeniakyr-
kan, Leif Jöngren, Sång: 
Marianne Collvin.

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi � nns här för dig

Trygghet  •  Omsorg  •  Kompetens

Etabl. 1932

Dygnet runt   

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

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

 SURTE  LÖDÖSEÄLVÄNGEN

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

PREDIKOTURERDÖDA TACK

HJÄRTS JUKDOMARNA 
SKA BESEGRAS

0200 - 89 19 00
pg 90 91 92-7

www.hjart-lungfonden.se

Var med och
rädda 
5000 fler liv
per år.

D3_1-4_38x65:Layout 3  09-03

Ann-Christine Persson. I 
Starrkärrs kyrka hölls tors-
dagen 18 juni begravnings-
gudstjänst för Ann-Christine 
Persson, Uppsala. Officiant 
var komminister Mikael 
Nordblom.

Kerstin Grund. I Skepp-
landa kyrka hölls torsdagen 
18 juni begravningsguds-
tjänst för Kerstin Grund, 
Skepplanda. Officiant var 
kyrkoherde Vivianne Wet-
terling.

JORDFÄSTNINGAR

Tack 
till Er alla som hedrade 
minnet av min Mor, vår 

Svärmor och Farmor 

Stina Carlsson 
vid hennes bortgång 
och för den vackra 
blomstergärden vid 

hennes bår. 
Ett särskilt tack till 

pastor Sigvard Svärd, 
Lis-Marie, Bengt och 

Annika för er medverkan 
vid begravningsakten. 

Tack även för alla gåvor 
till Smyrnakyrkans 

minnesfond. 

LEVI och LILLEMOR 
Anders, Lars, Mats 

med familjer 

Min älskade Livskamrat 
Vår käre Pappa 

Svärfar och Farfar 

Kurt Alfredsson 
* 4 maj 1937  

har idag lämnat oss i 
stor sorg och saknad 

men i ljust och tacksamt 
minne bevarad. 

Svenstorp 
16 juni 2015 

KERSTIN 
ANDERS och SOFIA 
Viktor, Ludvig, Vilmer 

Syster, släkt och vänner 

Du var så kunnig 
Du var så klok 

Du visste på råd 
när nå´t gick på tok 

Din humor och  
glada sinne 

kommer vi alltid att  
ha i minne 

Vi glömmer Dig aldrig 
för den som Du var 

I våra hjärtan 
lever Du kvar 

Sov gott, Farfar! 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen 10 juli 

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 7 juli.  

Lika välkommet som 
blommor är en gåva till 

Starrkärr-Kilanda 
Hembygdsförening,  

pg. 71 45 86-5. 

Min älskade Make 
Vår käre Pappa 

och Farfar 

Torsten 
Andersson 
* 26 januari 1935  

har idag lämnat oss i 
stor sorg och saknad. 

Nödinge 13 juni 2015 

ANN-BRITT 
MORGAN 

Oliver 
Släkt och vänner 

Låt oss minnas de 
soliga dagar 

Då sorg och smärta oss 
fjärran var 

Låt oss minnas de 
glädjedagar 

Då vi alla tillsammans 
var 

Vi binder en krans av 
minnen 

De vackraste och 
finaste vi har 

Vi vet att de aldrig 
skall vissna 

Hos oss är Du alltid 
kvar 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum onsdagen 

1 juli kl. 11.00 i 
Nödinge kyrka. 

Efter akten inbjudes till 
minnesstund i 

församlingshemmet. 
Svar om deltagande 

meddelas till Ale 
Begravningsbyrå tel. 
0303-33 33 99 senast 
måndagen 29 juni. 

Vår Käre 

Stefan 
Pettersson 

* 20 juni 1949  

har idag förlorat 
kampen och lämnat oss 

i sorg och saknad. 

Nödinge 
15 juni 2015 

BIRGITTA 
Eleonore och Dilan 

Amanda 
Susanne, Ann-Chatrin  

Lars-Åke 
med familjer 

Carolina 
Rand 

Vila i frid 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum torsdagen  

2 juli kl. 11.00 i Surte 
kapell. Akten avslutas 

vid graven. 

Ett varmt tack till all 
personal på Backavik, 
Nödinge för god och 

kärleksfull omvårdnad. 

Vårt allt 
Min älskade Make 
Vår älskade Pappa 
Svärfar och Morfar 

Jörgen 
Andersson 

* 28 februari 1942  

har idag lämnat oss i 
stor sorg och saknad. 

Nödinge 
18 juni 2015 

INGRID 
BETTAN 

GUNILLA och NIKLAS 
Hampus, Felicia 
Släkt och vänner 

Du ville oss alla 
så innerligt väl 

Du månade om oss 
med hela Din själ 
Du sparade aldrig 

Dig själv för de Dina 
Minnena av Dig 

är så ljusa och fina 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum torsdagen 9 juli 
kl. 11.00 i Nödinge kyrka. 
Efter akten inbjudes till 

minnesstund i 
församlingshemmet. 
Svar om deltagande 

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

måndagen 6 juli.  
Gärna ljus klädsel  

samt ej slips.  
Lika välkommet som 

blommor är en gåva till 
Änggårdens Hospice,  
bg. 5089-4112 eller till 

valfri fond. 

1 av 3 får cancer. Men alla drabbas.
Bli månadsgivare i dag. Gå in på cancerfonden.se eller ring oss på 020-59 59 59.

Tillsammans kan vi besegra cancer.

Min älskade Make,  
vår käre Pappa och Farfar

Alrik Johansson
* 17 november 1920 

i Hålanda

Har stilla insomnat,
 Sörjd och saknad av oss, 
syskon, övrig släkt och 

vänner

Björktorp 15 juni 2015

EDIT
SVEN

Villiam, Linnea

Blott en dag, ett ögonblick i 
sänder, vilken tröst, 

vad än som kommer på! 
Allt ju vilar i min Faders 

händer, skulle jag, 
som barn, väl ängslas då?

Han som bär för mig
en faders hjärta, 

han ju ger åt varje 
nyfödd dag

dess beskärda del av
fröjd och smärta, 

möda, vila och behag.

”Den sista säcken får 
Jesus bära”

Alrik

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredag 26 juni kl 

11.00 i Surteby kyrka. 
Efter avsked vid graven är ni 
välkomna till minnesstund i 

församlingshemmet.
Tänk gärna på en gåva till 

abrigo Rainah Silvia,
pg 90 40 45-2
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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

Blandved, ej klyven. Pojkcykel 
20” 500 kr. Skepplanda. 
Tel. 0703-91 68 20

Prima ved säljes! Blandved 
400:-/kubik, björkved 550:-/
kubik. Veden förvaras  i stor 
säck! Så kom med släpkärra, så 

lyfter vi på dem åt er. 
Tel. 0760-99 88 49

ÖNSKAS HYRA
Hus önskas hyra
Jag önskar hyra hus/stuga
för längre period. 
kontakt@doggiedog.se
eller Stina 0709-562656

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

Kompost behållare bortskän-
kes mot annonskostnad, 40kr. 
Nödinge.
Tel. 0303-22 95 34

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 

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

Guldklippet. Vi köper ert guld 
till högsta dagspris. Kontant 
betalning. Tandguld, klockor, 
smycken, mynt, m.m. Vi lagar 
även smycken & klockor. Väl-
kommen till vår butik. Guld-
klippet finns på torget i Lilla 
Edet. Öppet Vardagar 10-17.  
Tel 0520 650382 
www.Guldklippet.se

GRATTIS

Alicia Wahlström
fyllde 8 år den 17 juni.

Grattis i efterskott 
önskar

Mamma, Pappa, Alexander
Mormor & Morfar

Grattis vår älskade
Rasmus

som fyller 9 år den 23 juni
önskar

Farmor, Farfar, Emma & 
Gammelmorfar

Hurra hurra
Nu fyller våran 5:e prins

Alfred
1 år 27/6

Grattis önskar
Farmor & Farfar

Grattis
Rebecca 

på 4-årsdagen 26 juni och
Oliver 

på 9-årsdagen 7 juli
Puss & kram

Mamma & Pappa

Vi vill önska 
Anna Karlsson  

Alafors, Lycka till 
inför Konfirmatio-

nen 27/6 i Starrkärrs 
kyrka samt  
Gratulera på  

15-årsdagen 29/7.
Hälsningar från 

Mormor & Morfar.

TACK

Tack till Er som stöttade 
Skepplanda Cup: Alekuriren, 
Assa Abloy, Bergendahls, 
Blomsterriket, Colorama, 
Coop, Drömhuset, Estrella, 
Ica Supermarket, Kakser-
vice, Kicks, Kärcher, Pfagers 
Ljuva Hem, Smycka, Team 
Sportia, Tempo, Tingstad, 
Zoonet, Älvblomman, Älv-
foto med leksaker.

Skepplanda BTK

Ett varmt och innerligt tack 
för alla presenter, blom-
mor, brev, sms, underbara 
kramar och ord jag fick när 
jag slutade på Älvblomman. 
Ingen nämnd, ingen glömd.

Kramar Marianne

UNDANBEDES

All eventuell uppvakning på 
min födelsedag undanbedes 
vänligen.

Helge Granath

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 0705-71 62 83
Senast den 29 juni.

 VÄLKOMMEN!

VECKANS ROS

Ett stort tack till Daniel för en oförglömlig dag, uppskat-
tad av både barn och vuxna. Detta kommer vi aldrig att 
glömma. Ha nu en fantastisk sommar och semester önskar 
vi på:       Sjöstjärnan, 

Båtsmans Förskola

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

Många grattiskramar från 
Mormor & Morgan 

till söta
Thilda Winberg  som blir 2 år den 26/6.

Även grattis i efterskott önskas Thildas pappa
Andreas som fyllde 36 år den 18/6.
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FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

Kurre
klurigt!

Veckans!

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

STC LILLA EDET SKANSENVÄGEN 0520–65 16 16 SkanSenvägen 34, LiLLa edet
STC NoL 0303–74 16 50 FoLketShuSvägen 1, noL
STC NöDINGE 0303–979 00 aLe torg 10, nödinge
STC ÄLVÄNGEN 0303–74 66 60 FabrikSvägen 3, äLvängen

2–3 år Dance anD fun lördagar kl 10.15 (695kr)

4–6 år street lördagar kl 11.00
4–6 år jazz/balett söndagar kl 15.00
7–9 år streetjazz måndagar kl 17.00
7–9 år streetjazz söndagar kl 16.00
10–12 år street tisdagar kl 17.00
10–12 år street* söndag kl 17.00
13–15 år street onsdagar kl 17.00

*För dig som har dansat hos oss i minst två terminer

SCHEMA STC NOL

STArT 
vECkA 39
boka redan

idag! 

höstens  
danskurser

895kr

BOkA-TidigT-rABATT

ord. priS 995kr


	AKAK001A0623A1V1
	AKAK002A0623A1V1
	AKAK003A0623A1V1
	AKAK004A0623A1V1
	AKAK005A0623A1V1
	AKAK006A0623A1V1
	AKAK007A0623A1V1
	AKAK008A0623A1V1
	AKAK009A0623A1V1
	AKAK010A0623A1V1
	AKAK011A0623A1V1
	AKAK012A0623A1V1
	AKAK013A0623A1V1
	AKAK014A0623A1V2
	AKAK015A0623A1V1
	AKAK016A0623A1V1
	AKAK017A0623A1V1
	AKAK018A0623A1V1
	AKAK019A0623A1V1
	AKAK020A0623A1V1
	AKAK021A0623A1V1
	AKAK022A0623A1V1
	AKAK023A0623A1V1
	AKAK024A0623A1V1
	AKAK025A0623A1V1
	AKAK026A0623A1V2
	AKAK027A0623A1V1
	AKAK028A0623A1V1
	AKAK029A0623A1V1
	AKAK030A0623A1V1
	AKAK031A0623A1V2
	AKAK032A0623A1V1
	AKAK033A0623A1V1
	AKAK034A0623A1V1
	AKAK035A0623A1V1
	AKAK036A0623A1V1

