
Teodor blir 
Ales nya polischef Sommarmusikanter!

Annorlunda 
kamp mot cancer

Det tama rådjuret Doris tvingades avlivas av jägare i Surte, då hon påträffats med en pil genom huvudet. Någon har gjort sig 
skyldig till grovt jaktbrott och polisen söker uppgifter om det inträffade.

Dådet som skakar om
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Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror till fast pris!
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Ale Torg

Gäller v 27 • 1/7–5/7

Grönt och gott
till grillen

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

KÖRSBÄRSTOMATER
PÅ KVIST
ICA. Holland. 300 g. Klass 1.
Jfr pris 50:00/kg.

FÖRKOKTA MAJSKOLVAR
ICA. Spanien. 400 g.
Jfr pris 37:50/kg.

15:-/st15:-/st

ALLA DAGAR
06.00–23.00

SOMMARBUNKRA

10%
RABATT 
PÅ ETT KÖP  

MED DENNA  

KUPONG!

För dig som handlar med

G
äller o

n
s-sö

n
 v27

ANSVAR 
FÖR  

SVERIGE

Vi har öppet hela sommaren!

Ha en skön sommar!

ÄLVÄNGEN • Tel. 0303-74 60 12

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

Sommar

Rea
JEANS
REAR

E
A

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

SOMMARREAN
FORTSÄTTER
MÅNGA
ERBJUDANDEN 
I BUTIKEN

ÖPPET MED ORDINARIE  
TIDER HELA SOMMAREN

REA



Under maj månad har 
över 300 alebor varit 
oss behjälpliga med 

att besvara en stor mängd 
frågor om sina läsvanor. 
Skop har genomfört en 
omfattande läsarundersök-
ning med utgångspunkt 
från Alekuriren. Det är ett 
uppdrag som alltid meför 
en viss nervositet. Självklart 
märker vi att det finns ett 
stort engagemang runt 
tidningen och att den är 
efterfrågad om distributio-
nen klickar eller om budet 
är försenat, men exakt vad 
ni tycker om tidningen tar 
vi bara reda på vart tredje år. 
Årets Skop-undersökning 
visar att 82% av de tillfrå-
gade läser Alekuriren varje 
vecka. Det är en fantastisk 
siffra och ett stolt ögonblick 
för oss alla på redaktionen. 
Lika häftigt, den digitala 
världen till trots svarar 99% 
av läsarna att de helst läser 
papperstidningen. Det är 
också ett stolt ögonblick, 
men det som gör redaktio-
nen mest stolt är siffran över 
vår trovärdighet. 98% anser 
att tidningen är att lita på. 
Det utgör grunden för vår 
roll som informationsbärare 
i kommunen och ställer 
stora krav på vår förmåga 
att värdera innehållet i vad 
vi publicerar. Jag vågar inte 
tänka på hur det hade varit 
om ni läsare svarat tvärtom, 
att tidningen saknar trovär-

dighet. Det finns mängder 
av fina omdömen i läsar-
undersökningen och det är 
med stolthet vi slickar i oss 
resultatet, däremot måste 
vårt fokus ändå riktas mot 
de brister som finns. Ett av 
dem är att yngre människor 
tenderar att läsa lokaltid-
ningen i mindre omfattning. 
Det ska vi självklart fundera 
kring och rikta åtgärder 
mot.

Som vanligt är det in-
tressant att se vad ni läsare 
helst vill läsa om och inte 
heller årets undersökning 
skiljer sig mot tidigare. Det 
är samhällsbyggnad och 
artiklar med koppling till 
Ale kommun som lockar 
störst intresse, men även 
skolfrågor engagerar. Även 
den lokala debatten med 
insändarsidor har ett högt 
läsvärde. Sträck på er alla 
insändarskribenter, era rader 
uppskattas av läsarna!

I veckans tidning har 
Jan A Pressfeldt (AD), 
vars insändare ofta väcker 
debatt, valt att ta bladet 
från munnen i den 
omtalade diskussionen 
om bullerproblema-
tiken. Länsstyrelsen 
har som bekant är 
stoppat all planerad 
bostadsexploatering i 
de centrala delarna av 
Älvängen. Pressfeldt 
ger en detaljerad bild 

av situationen. Det är inte 
utan att man blir upprörd. 
Här investerar staten 
nära på 14 miljarder i ny 
infrastruktur för att skapa 
tillväxt i Göteborgsregionen 
och sen sitter det ett gäng 
tjänstemän och tar godtyck-
liga beslut utefter regler 
som inte ens har antagits av 
Sveriges riksdag.

Det diskuteras på fullt 
allvar att vidta åtgärder, 
säkerhets- och bullerskydd 
längs järnvägen och E45 
som totalt beräknas kosta 
närmare 100 miljoner kro-
nor bara i Älvängen.

Enligt Jan A Pressfeldt 
räcker det att sänka hastig-
heten på godstågen så är 
problemet löst. Det torde 
vara en både billigare och 
enklare lösning.

Sa jag, trevlig sommar?

Stolta ögonblick
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SOFIA HAGSTRÖM
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

GRAFISK FORM

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

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

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

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

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

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

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

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

VDANSVARIG UTGIVARE

REDAKTÖR GRAFISK FORM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

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

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

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

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2015. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

WEBB & GRAFISK FORM WEBB & FILM

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

GRAFISK FORM

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto.
Behandling 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 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

HAR DET 
HÄNT NÅT?
Tipsa oss på jourtelefonen eller 
mejla perra@alekuriren.se

Tel 0704-92 35 07

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

SÖKES 
MÅLARE

Till vår fortlöpande förvaltning av  
ca 300 lägenheter + lokaler i Ale kommun,
samt till vår fortsatta nybyggnation av bl.a.  

ca 50 nya hyreslägenheter i Alafors,  
söker vi ytterligare 1-2 målare. 

För ytterligare information ring 
0303-74 06 00

Fråga efter Bengt eller Emris

Lunnavägen 4, Alafors • www.svenskastenhus.se

www.ipatrol.se

 Har du också 
 fått nog av 
 djurens lidande?
Sms:a DJUR till 72120 för 
mer information.

www.djurensratt.se 
08-555 914 00

Foto: Tom
 Uhlm

an/Alam
y

Catering
för alla

festliga tillfällen
hemma eller på jobbet!

0701-44 35 31 / henrikdaniel.se

Det är vi som  
lagar maten  
på Klädkällaren!

K-RIDCENTER
Kvalitetsridskolan för ungdomar och vuxna

Vi kan erbjuda ridlektioner på alla  
nivåer på häst och ponny.

Se vår hemsida sök på Kattlebergs Ryttarförening  
alt K- ridcenter. Annika 0709-817711

Börja rida?

Ale Skomakeri & Nyckelservice

SKOREPARATIONER,  

NYCKELSERVICE  

& CYKELVERKSTAD

Ale Torg 10. Tel 0303-971 40



Glädjande siffror!

82%
Läser Alekuriren  

varje vecka!

LÄSER TIDNINGEN I PAPPERSFORMAT 99%
ANSER ATT TIDNINGEN ÄR TROVÄRDIG 98%
HAR NYTTA AV ANNONSERNA 90%
TYCKER TIDNINGEN ÄR BRA 74%
GILLAR LAYOTEN 66%

DET HÄR GILLAR FLEST ATT LÄSA
SAMHÄLLSBYGGNAD 86%

ARTIKLAR OM ALE KOMMUN 85%

POLISRONDEN 79%

NÖJEN OCH EVENT 77%

SKOLA 70%

FAMILJESIDOR 63%

INSÄNDARE 63%

GATOR OCH VÄGAR 63%

POLITIK 63%

FÖRETAGSNYTT 57%

LEDAREN 52%

SPORT 46%

Fakta: Skop genomförde i maj 2015  
en läsarundersökining i Ale kommun. 
Undersökningen är statistiskt säkerställd.

Tack för fortsatt  

förtroende!



VECKA 27         NUMMER 25|04

ALE. Bostaden var var-
ken kontrollerad eller 
anpassad innan Ann-Ma-
rie Nyberg, 82, förlamad 
efter en stroke kördes 
hem från Sahlgrenska 
på midsommarafton.

Ingen från hemtjäns-
ten fanns på plats för att 
ta emot och inga hjälp-
medel skickades med.

Först efter ett fyra 
dygns långt helvete fick 
Ann-Marie ett tillfälligt 
boende på Klockareäng-
en i Skepplanda.

Hur kunde det gå så snett?
I fyra år har Birgitta Jo-
hansson tagit hand om sin 
mamma Ann-Marie, 82, i 
familjens hus ute på landet i 
närheten av Uspastorp. Det 
var ett sätt att betala tillba-
ka för all hjälp och stöd som 
hon känt av sina föräldrar 
och när pappa Bertil Ny-
berg gick bort var det ett lätt 
beslut att låta mamma flytta 
in. Ann-Marie har skött sina 
vardagsrutiner själv – mat, 
hygien och mediciner. 2012 
ställde Angereds Närsjukhus 
en koldiagnos, men tack vare 
god omvårdnad och skickliga 
läkare har Ann-Marie mesta-
dels mått bra. I vintras blev 
hon plötsligt sämre och sjuk-
husbesöken intensifierades. 1 
juni hittade Birgitta sin mam-
ma på golvet. Hon var blå 
om läpparna och inte kon-
taktbar. Det blev ambulans 
till Sahlgrenska sjukhuset i 
Göteborg. Det konstaterades 

att hon förutom kol också 
hade fått en hjärnblödning. 
Det medförde bland annat 
en gradvis förlamning. Efter 
två veckor ansågs hon färdig-
behandlad och en diskussion 
om hemgång inleddes.

– Jag betonade flera gång-
er att mamma i nuvarande 
tillstånd inte kunde flyttas 
hem, åtminstone inte till oss. 
Vårt hem är inte anpassat 
för rullstol och den omvård-
nad hon är i behov av kan vi 
inte bistå med. Min man och 
jag är båda heltidsarbetande. 
Får mamma andnöd måste 
hjälpen finnas nära. Jag blev 
lovad att få vara med när bi-
ståndsbedömningen skulle 
ske, men löftet glömde jour-
nalföras och dagen före mid-
sommarafton fick jag besked 
om att de tänkte skicka hem 
mamma, berättar dottern 
Birgitta Johansson.

Bad om korttidsboende
Ann-Marie Nyberg själv be-
rättar för lokaltidningen att 
hon bad om att få komma 
till ett korttidsboende för att 
träna upp sin rörelseförmåga 
igen. Hon insåg det orimliga 
i att bo hemma hos dottern. 

Ansvarig biståndsbedö-
mare i Ale kommun tänkte 
annorlunda. Utan att besöka 
hemmet och utreda förut-
sättningarna för att vårda 
Ann-Marie där togs beslutet 
att skicka hem henne. Hem-
tjänsten skulle trygga vår-
den och säkerställa behoven. 
Strax efter klockan ett på 
midsommarafton körde en 
transport upp utanför huset. 
Föraren rullade ut Ann-Ma-
rie i rullstolen och åkte sedan 
vidare. Det är tre trappsteg 

upp till dörren och utan ramp 
en omöjlig uppgift för en 
rullstolsburen.

– Där stod vi. Jag med min 
whiplaschskada kunde inte 
hjälpa mamma in i huset. 
Regnet hängde i luften, knot-
ten yrde runt oss. Det var en 
mardröm. Jag tvingades ringa 
hem min man från jobbet för 
att hjälpa mamma in under 
tak. 

Vid tvåtiden dök en kvin-
na från omsorgsenheten 
upp. Hon hade i uppdrag att 
installera ett larm och bad 
samtidigt om att få nycklar 
till bostaden som personalen 
behöver vid en eventuell ut-
ryckning. Några sådana fanns 
inte.

Inga nycklar
– När skulle vi haft möjlighet 
att lösa det. Vi fick beskedet 
på eftermiddagen, dagen före 
midsommar, att mamma trots 
våra försök att påpeka det 
orimliga skulle skickas hem. 
Således blev det inget larm 
installerat heller, berättar 
Birgitta.

Till skillnad från inn-
an hjärnblödningen satt 
Ann-Marie nu i rullstol och 
omsorgsbehoven var stora. 
Inkontinensskydd hade ex-
exempelvis inte skickats med 
och hemtjänsten var heller 
inte korrekt informerad om 
behovens omfattning.

– Vi i familjen var inte för-
beredda på något sett, någon 
information kring överläm-
ningen existerade inte. Får 
det verkligen lov att gå till 
så här i Sverige 2015, undrar 
Birgitta.

Det tog inte många tim-
mar efter hemkomsten innan 

familjen förstod att de inte 
skulle klara av att hantera 
situationen. De tog kontakt 
med sjukhuset, då de inte 
lyckades att få tag i hem-
tjänsten. På avdelning 134 
där Ann-Marie legat svarade 
att ”åk in till akuten så förbe-
reder vi en plats här, det får bli 
en överbeläggning”. Sagt och 
gjort. Väl inne på Sahlgren-
ska akuten var ansvarig läkare 
av en annan uppfattning.

Inte sjukhusets ansvar
– Han menade att det inte var 
sjukhusets ansvar att hjälpa 
till när kommunens hem-
tjänst misslyckats. Det åligger 
biståndsbedömaren att se till 
att rätt vård tillämpas, säger 
Birgitta.

Sjukhuset lyckades få tag 
i hemtjänsten och när famil-

jen Johansson återvände hem 
senare på kvällen stod de på 
trappan.

– Den omvårdnad som 
personalen har givit min 
mamma har varit fantastisk. 
Det är inte där problemen 
ligger. Det är i de direktiv de 
fått eller rättare sagt inte fått. 
För att klara uppdraget som 
biståndsbedömaren beslutat 
om krävdes i princip minst 
två personal, men oftast kom 
de själva. Det blev en mycket 
tuff midsommarhelg för alla 
inblandade, berättar Birgitta.

Av biståndsbedömningen 
framgår klart att man utgått 
från att någon i hemmet all-
tid ska vara hemma. Det stod  
till exempel inget om varken 
medicinering eller mat.

– Man utgick från att vi 
skulle vara hemma varje dag, 

trots att jag berättat att så inte 
är fallet. Mat och medicin är 
ju två ganska viktiga faktorer 
i vården av en sjuk människa, 
men det var inget hemtjäns-
ten skulle hjälpa mamma 
med. Det måste vara ett bevis 
på att allt har gått alldeles för 
fort. Så här brutala misstag är 
inte acceptabelt att begå när 
det gäller människor, säger 
Birgitta Johansson.

Under tisdagen fick famil-
jen besök av biståndsenheten 
och en ansökan om boende 
fylldes i. Samtidigt erbjöds 
Ann-Marie Nyberg ett till-
fälligt boende på Klockare-
ängen.

– Här trivs jag jättebra. De 
är så rara och jag känner mig 
äntligen trygg.

En självklarhet kan tyckas.

Midsommarkaoset
– Stora brister i omsorgen när Ann-Marie Nyberg skickades hem 

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

Trygghet på Klockareängen. Ann-Marie Nyberg fick till sist ett tillfälligt boende efter att ha skick-
ats hem från Sahlgrenska, trots stora vårdbehov och en helt ny livssituation efter en stroke. Dot-
terna Birgitta Johansson fick strida för en ny biståndsbedömning.

”Inte roligt när någon är besviken”
ALE. Den enskildes öns-
kan är överordnat, ändå 
fick Ann-Marie Nygren 
inget korttidsboende.

Vid vårdplaneringen 
gjorde biståndsbedö-
maren bedömningen att 
hon kunde återgå till 
bostaden med stöd av 
hemtjänsten.

– Vad som gäller är 
noga reglerat i lagstift-
ningen och jag bedömer 
att vi har följt praxis, 
säger tillförordnad sek-
torchef Ebba Sjöstedt.

Hon kan med hänsyn till 
sekretessen inte uttala sig om 
enskilda ärenden eller be-
dömningar, men talar gärna 
om principen för vårdplane-
ring och biståndsbedömning-
ar.

– Den enskilde indivi-
dens vilja väger tyngst och 
generellt sett så vill de flesta 
komma hem igen efter en 
sjukhusvistelse. Vi bedömer 
då vilka insatser som krävs för 
att återgå till ett liv hemma. 
Det kan handla om särskilda 
bostadsanpassningar, men 
också vad hemtjänsten ska 

bistå med. Anpassningarna är 
inte alltid utförda innan per-
sonen kommer hem, utan kan 
ofta ske i samband med hem-
gång, berättar Ebba Sjöstedt 
med ansvar för arbetsmark-
nad, trygghet och omsorgs-
frågor i Ale.

Att bli hemskickad precis 
i anslutning till en långhelg 
låter inte genomtänkt?

– Det kan jag förstå, men 
det är tyvärr ganska vanligt. 
Sjukhusen vill gärna tömma 
sina avdelningar inför helger-
na för att minska sin belast-
ning och bemanning, svarar 

Ebba Sjöstedt.
Finns det någon kopp-

ling mellan kommunens 
dåliga tillgång på korttids-
platser och att Ann-Marie 
Nygren skickades hem?

– Nej, absolut inte. Bedö-
mer vi att en individ är i be-
hov av en korttidsplats så är 
vi skyldiga att tillgodose det 
behovet. Kan vi inte lösa det 
i kommunen får vi köpa en 
plats i närområdet. Bistånds-
bedömaren har heller ingen 
koppling till ekonomin. De-
ras uppdrag är att besluta om 
vilka insatser som krävs för 

att hjälpa den enskilde, säger 
Ebba Sjöstedt bestämt.

Är det något du vill häl-
sa till Ann-Marie Nygrens 
anhöriga angående det som 
hände i midsommar?

– Som sagt kommenterar 
vi inte enskilda ärenden, men 
det är inte roligt när vi hör att 
anhöriga är besvikna och att 
någon känner sig felaktigt be-
handlad. Sedan kan man alltid 
bli bättre på att kommunicera 
och informera om vad som 
gäller, internt och externt, 
avslutar Ebba Sjöstedt.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

– Biståndsbedömaren har följt praxis

Ebba Sjöstedt, tillförordnad 
sektorchef för arbetsmarknad, 
trygget och omsorg i Ale. 

StudSmattaSommarmöbel
komplett Set! inkl SkyddSnät!

Ø 4.57 m • H: 2.6m 
bord, parasoll ocH 6 stolar! 
aluminium, GlaSSkiva i bordet

parasoll 270cm 
diameter. 

1 999:-2 999:-
Vikenvägen 295, Bohus • Kör E45. Vi ligger mellan Jordfallsbron och Ale Torg • info@kladkallaren.se • Mån – tors 9 – 19, Fre 9 – 18, Lör  10 – 17, Sön 11 – 17  • Tel 031- 46 29 00 • www.kladkallaren.se • Reservation för slutförsäljning

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

Lördag kL 10.00–17.00
Söndag kL 11.00–17.00

7000 kvm lågprisvaruhus

brett Sortiment
låGa priSer
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Frågor och funderingaR till sannisblogg@gmail.com

prova på dans
i sommar!
Med dansaren Sandra Poswiatowska

Street Fusion, show dance, commercial kids dans m.m.

gratis! först
till

kvarn!
Varmt

välkomna!

Måndagar 29/6 + 6/7  kl17-18   ålder:10-13 år

onsdagar 1/7 + 8/7  kl17-18   ålder: från 14 år

danssalen i Ale kultuRrum Nödinge

Granskning av detaljplan för del av Svenstorp 1:15 m fl Ale kommun, 
Västra Götalands län
Ett förslag till detaljplan över rubricerat område har utarbetats och finns 
utställt för granskning från och med den 6 juli 2015 till och med den 11 
september 2015. Detaljplanen har tidigare varit föremål för samråd.
Planområdet ligger i anslutning till Göteborgsvägen i norra utkanten av 
Älvängen. Området är cirka 2000 kvm stort och ligger i direkt anslutning 
till det planerade verksamhetsområdet i Svenstorp. 

Syftet med detaljplanen är att omvandla området från allmän platsmark 
till kvartersmark med användning industri, handel och kontor. Området 
skulle då få samma användning som intilliggande område.  

Detaljplanen finns utställd för granskning under tiden 6 juli till 11 
september på följande plats:
Kommunhuset, Sektor Samhällsbyggnad, Alafors
(expeditionstider mån - tors kl 08.00-16.30, fre kl 08.00-16.00)
Kommunreceptionen, Ale torg, Nödinge
(expeditionstider mån - tors kl 08.00-16.30 fre kl 08.00-16.00)
Biblioteket i Älvängen

Upplysningar om planförslaget lämnas av planarkitekt Elin Celik  
0303-33 06 79, elin.celik@ale.se och planarkitekt Eva Frennered  
eva.frennered@ale.se 

Eventuella synpunkter framförs skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden 
i Ale kommun, 449 80 Alafors, eller till plan@ale.se senast den 11 
september. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten 
att senare överklaga beslutet att anta planen.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

KUNGÖRELSE
www.ale.se 

0303-33 00 00

Vi kommer inte fram  
till soporna
Glöm inte att klippa buskar och träd så att 
renhållningsfordonen kan komma fram och 
tömma dina sopor. Det utgör både en tra-
fikfara vid vägkorsningar och i områden där 
barm befinner sig samt åsamkar onödiga 
skador på fordonen. 
Tack för att du hjälper oss på renhållnings-
enheten att få en trafiksäker arbetsmiljö!

Ny e-tjänst för special-
kost i grundskolan
Nu inför Ale kommun en ny e-tjänst för 
specialkost. Du som har barn som går i 
grundskolan kan nu ansöka om specialkost 
via e-tjänsten på Ale kommuns hemsida. 
Du behöver göra en ny ansökan även om 
ditt barn tidigare haft specialkost.
Du hittar e-tjänsten på  www.ale.se

Ny regel för ansökan  
om förskoleplats
När du ansöker om plats i förskolan 
placeras barnet i kö efter ansökningsdatum. 
Din kötid räknas tidigast sex månader före 
ditt önskade placeringsdatum.
 
För att underlätta kommunens planering 
av förskoleverksamheten är du välkommen 
att anmäla ditt intresse av förskoleplats 
redan åtta månader innan du behöver 
plats. Läs mer om ansökan till förskolan på 
www.ale.se

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 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 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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KUNGÄLV. Det är den 
största statliga re-
formen på 50 år när 
polisen genomför sin 
omorgansiation och blir 
en myndighet.

Teodor Smedius är 
utsedd till chef för det 
nya lokalpolisområdet 
Kungälv/Ale.

– Huvudsyftet med 
den här reformen är att 
vi ska komma närmare 
invånarna och lyssna 
på vad medborgarna 
tycker, säger Teodor till 
Alekuriren.

Ale, som de senaste åren 
tillhört lokalpolisområde 
Nordost, kommer från och 
med den 1 januari 2016 att 
sammanfogas med Kungälv. 

– Kungälv/Ale kommer att 
hamna under Storgöteborg 
där Erik Nord sitter som 

chef. Jag kommer att ha en 
dialog med Erik under hösten 
där vi bland annat ska disku-
tera personalbiten. Jag förut-
sätter att jag får de resurser 
som krävs för att vi ska klara 
det uppdrag som ligger fram-
för oss.

Teodor Smedius firade 20 
år som polis i höstas. Han har 
tidigare jobbat som ordnings-
polis, spanare, men även inom 
underrättelseverksamheten.

– Närmast kommer jag från 
Nordost där jag varit biträ-
dande chef till Håkan Frank.

Om du skulle beskriva 
dig själv som chef?

– Precis sådan jag är som 
person är jag som chef. Jag 
är tydlig, vetgirig, engagerad 
och brinner för polisarbetet. 
Jag vill att vi inom polisen gör 
bra saker för medborgarna, att 
vårt arbete får effekt.

Vad är signifikativt för 
bra polisverksamhet?

– Det är att vi både orkar 
med att arbeta brottsbekäm-
pande, lagföra och gripa, men 
också att vi arbetar trygghets-
skapande och brottsförebyg-
gande på lång sikt.

Största fördelen med den 
nya organisationen?

– Att vi får en helhetssyn 
inom polisen, det har spretat 
tidigare. Nu får vi ett enhetligt 
synsätt som kommer att ligga 
till grund för polisens arbete. 
På ett strukturerat sätt ska vi 
komma närmare invånarna, 
samarbetet med respektive 
kommun eller stadsdel ska 
förbättras. Lägesbilden ska bli 
så komplett som möjligt innan 
vi bestämmer vad vi ska göra. 
Så har det inte riktigt fungerat 
historiskt sett.

Hur ska polisarbetet 
fungera rent operativt i vårt 
område?

– Poliserna i lokalpoli-
sområdena utgör hjärtat i 
verksamheten, det är själva 
grundtanken med den nya 
organisationen. De ska fin-
nas närmare medborgarna 
och där har rikspolischef Dan 
Eliasson varit väldigt tydlig i 
sina direktiv.

Hur kommer aleborna 
att märka skillnaden?

– Jag kan inte lova mer re-
surser per den förste januari, 
men Ale kommer att få myck-
et mer uppmärksamhet och 
engagemang. Mitt huvud-

uppdrag är att öka tryggheten 
och minska brottsligheten. I 
det nya polisområdet blir Ale 
delad etta med Kungälv. I 
Nordost finns det stadsdelar 
som kräver väldigt stora re-
surser.

Vilken problembild ser 
du i Ale?

– Vi måste bli bättre på att 
ta hand om ungdomar som är 
på glid. Ungdomsbrottslig-
heten och de individer som 
befinner sig i riskzonen är po-
lisens viktigaste uppdrag. Det 
klarar vi inte själva utan här 
måste det till samverkan.

Var kommer stationen 
att placeras?

– Vi har en station i Kung-
älv och det finns inga andra 
planer än att vi kommer utgå 
därifrån. Öppettiderna är en 
viktig fråga i sammanhanget. 
Som det är nu är stationen 
öppen en dag i veckan. Ambi-
tionen är att vi i framtiden ska 
kunna utöka öppettiderna. 

Det är trygghetsskapande 
och därför en fråga att prio-
ritera, det är min personliga 
uppfattning.

Sist men inte minst, vad 
har du för semesterplaner?

– Vi ska åka till Dalarna där 
vi har släktingar. Sedan blir 
det till att vara hemma och 
greja med huset. Förhopp-
ningsvis blir det en del sol och 
bad också.

JONAS ANDERSSON

Teodor Smedius, lokalpolisområdeschef Kungälv/Ale:
”Vi ska komma närmare invånarna”

Teodor Smedius, chef för det nya lokalpolisområdet Kungälv/
Ale.

TEODOR SMEDIUS 

Ålder: 43.
Bor: Villa i södra Göteborg.
Familj: Sambo och en dotter 
på två och ett halvt år.
Intressen: ”Huset med allt vad 
det innebär, älskar att läsa. 
Sedan gillar jag att umgås 
med familj och vänner”.
Om jag inte varit polis: ”Då 
hade jag nog jobbat inom vår-

den. Jag har haft en hemlig 
dröm om att bli läkare”.
Kan jag inte vara utan på 
sommaren: ”Då svarar jag 
grillen”.
Sommarpratare du gärna 
hade lyssnat på: ”Det vore 
intressant att höra vad Olof 
Palme hade att säga”.
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Har du 
badat i år?

Vera Liljevall, Skepplanda
– Nej det är ju jätte-
kallt! Runt 20 grader 
är bra temperatur.

5 RAKA SVAR

Marcus Jonsson, Surte
– Nej, det har inte 
blivit av. Och det är 
för kallt.

Hanna Claesson, Alvhem
– Nej, alldeles för kallt.

Carl Andersson, Alafors
– Ja! Badade i Sjövallen.

Anthony Hajibrahim, 
Skepplanda
– Ja, i Skepplanda sim-
hall!

Framtidens programmerare
GÖTEBORG. Rekryte-
ringen av framtidens 
medarbetare kan se 
annorlunda ut.

Zcooly satsar till 
exempel på lovläger för 
barn som får lära sig 
konsten att programme-
ra spel.

– Det är ett sätt att 
tidigt skapa ett intresse 
för dataprogramme-
ring, där det finns ett 
stort kompetensbe-
hov i framtiden, säger 
entreprenören Cäthrin 
Wadström.

Familjeföretaget Zcooly har 
riktat in sig på pedagogiska 
spel, främst inom matema-
tik. Efterfrågan ökar stadigt.

– Det hänger självklart 
ihop med att datorisering-
en i landets skolor börjat få 
gennomslag. Framtidens lä-
romedel kommer till största 
delen att vara digitala, men 
alla har inte varit så förutse-
ende som Ale som var väldigt 
tidigt ute med elevdatorer, 
säger Cäthrin Wadström.

Pedagogiska läromedel, 
spel som förmår eleverna att 
lära sig att förstå nya sam-
manhang och ta in ny kun-
skap, är framtiden.

– Forskning visar att inn-
an barnen har fyllt 21 år 
kommer de att ha spelat över 

10 000 timmar. Pedagogis-
ka dataspel blir ett viktigt 
komplement till den ordina-
rie undervisningen. Det är 
garanterat genom spelen vi 
bäst fångar elevernas intres-
se i framtiden, säger Cäthrin 
Wadström.

Med hänsyn till den allt 
större efterfrågan ökar ock-
så behovet av spelprogram-
merare. Zcooly har därför 
utformat ett lovläger, där 
barn får lära sig hantera ett 
enkelt verktyg för spelpro-
grammering. I förra veckan 
arrangerades lägret för fjärde 
gången, för andra gången i 
samverkan med Universeum 
i Göteborg. Elin Wadström 

är en av pedagogerna och lä-
gerledarna.

Skyldighet
– Vi tycker att det är vår 
skyldighet att dela med oss 
av den kunskap vi har i pro-
grammering. Vi visar upp 
en helt ny värld med sto-
ra möjligheter för barnen. 
Att dessutom få vara i dessa 
fantastiska lokaler gör inte 
saken sämre, säger hon och 
fortsätter:

– Upplägget är att delta-
garna programmerar på för-
middagarna och sedan har vi 
olika aktiviteter på Univer-
seum. Det finns ju så mycket 
annat att se och lära här.

Intresset för aktiviteten 
är stort. 16 barn antogs och 
minst lika många stod i kö. 
En av deltagarna på lovlägret 
i Universeum var Alex Par-
mar, 10 år från Alafors. Han 
stortrivdes och var mycket 
nöjd med vad han uträttat.

Hajvak
– Jag har programmerat ett 
eget spel där en basketboll 
jagar en fotboll. Om basket-
bollen nuddar vid fotbollen 
förlorar du ett liv. Du kan 
både spela enskilt eller mot 
någon annan.

Vad har varit roligast 
under veckan?

– Jag tycker hajvakningen 

har varit mest spännande. 
Programmering är kul och 
kanske något att jobba med i 
framtiden, men helst vill jag 
bli fotbollsproffs, säger Alex 
och avslöjar att idolen heter 
Neymar.  

Zcooly har en förhopp-
ning om att spelprogram-
mering skulle kunna vara ett 
inslag på elevens val i grund-
skolan.

– Det kommer säkert att 
bli så i framtiden. Intresset 
för att lära mer om digitala 
pedigogiska läromedel är 
stort hos pedagogerna och 
vi håller redan en hel utbild-
ningar, säger Cäthrin Wad-
ström.

Lovläger med spelprogrammering på programmet. Zcooly har testat ett nytt koncept för att ge barnen en rolig aktivitet, men också för att på sikt få fler att lockas av 
yrket. På Universeum hölls den fjärde upplagan av Zcooly Hak och 16 barn i åldern 9-12 år trivdes.

– Zcoolys lovläger ska locka fler till yrket

Elin och Anna Wadström, systrar och arbetskollegor på Zcoolys 
lovläger där barn i åldern 9-12 år får lära sig programme-
ra spel. Att aktiviteten genomfördes i Universeum gjorde inte 
saken sämre.

Alex Parmar, 10 år från Alafors, var en av 16 deltagare på 
Zcoolys lovläger på Universeum i Göteborg.

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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Vi önskar alla 
en trevlig sommar!

Vecka 
29-32  
har vi  
stängt

(pga semester)

Vid akuta reperationsärenden 
hänvisar vi till vår samarbetspartner 

Stendahls Bil i Lilla Edet

Välkomna!
/Niclas med personal

0303-74 61 79 Göteborgsv 56, Älvängen. Fax 0303-749637  
Email info@hardesjobil.se  www.hardesjobil.se

Det som från början var en 
bilverkstad utvecklades med 
tiden till att bli ett försälj-
ningsställe av begagnade 
husvagnar. I år firar Bengts 
Husvagnar 35-årsjubileum.

– Efter ett tag blev vi åter-
försäljare för Cabby och se-
nare Hobby. Det var 1992, 
samma år som vi flyttade in 
i nya lokaler, berättar Bengt.

Sedan tolv år tillbaka er-
bjuder han också försäljning 
av husbilar.

– Husbilar köps mestadels 
av generationen 55 plus. För 
småbarnsfamiljerna är fort-
farande husvagnen nummer 
ett och det kan man förstå.

Under åren har Bengt fått 
uppleva en enorm utveckling 

inom husvagnsindustrin. 
Det är stor skillnad på de 
vagnar som såldes på 80-talet 
mot dagens lyxvarianter.

– Den tekniska utrust-
ningen är fantastisk på en 
ny vagn. Det beror på att 
kunderna ställer högre och 
högre krav. Nu ska man ha 
de flesta bekvämligheter och 
campinglivet är inte så spar-
tanskt som det var förr.

Ni är själva campare?
– Ja, vi har husvagnsplats 

på Lyckorna sedan 21 år till-
baka. Vi trivs utmärkt där. 

Har du någon annan 
campingplats att rekom-
mendera?

– Oj, det finns många. 
Ursand i Vänersborg, Vita 

Sannar i Mellerud och Greb-
bestadFjorden är exempel på 
några riktigt fina camping-
platser. Det finns också någ-
ra riktiga pärlor längs med 
västkusten.

Blir det någon semester 
i sommar?

– Nej, då låter vi persona-
len vara ledig. Vid den här 
tiden på året brukar det gå 
för högtryck, inte minst i bu-
tiken där vi säljer tillbehör. 
Birgit och jag tar semester på 
vintern istället, då brukar vi 
åka till varmare breddgrader.

Har du inga tankar på 
att gå i pension?

– Det finns inget slut-
datum sagt. Arbetet är min 
hobby. Sedan är det som så 
att jag är rätt bra på att de-
legera.

När satt du upp på mo-
torcykeln senast?

– Det var i höstas. Jag har 
haft problem med en höft, 
men nu är tanken att jag ska 
åka lite motorcykel igen.

JONAS ANDERSSON

FYRA RAKA
Lyckorna – Mallorca

Husvagn – Husbil

Euro – Krona

Sommar – Vinter

Gör: Ägare till Bengts Husvag-
nar Alvhem.
Intressen: ”Sport, i synnerhet 

För Bengt är
arbetet en hobby

motocross och enduro. Campingli-
vet får också ses som ett intresse”.

Ålder: 72.
Bor: Alvhem.
Familj: Fru och två söner.

FÖRETAGARE I FOKUS BENGT JOHANSSON

Alvhem har satts på kartan mycket tack vare Bengts Husvagnar. 
Senast i förra veckan kom det en kund från huvudstaden för att köpa en husvagn.
72 år till trots har ägaren själv inga planer på att gå i pension.

BENGTS HUSVAGNAR ALVHEM

Grundat: 1980.
Antalet anställda: 9.
Omsättning: Cirka 30 miljo-
ner kronor.
Verksamhetsinriktning: 
Försäljning av husvagnar 

och husbilar samt butik med 
diverse tillbehör.
Bonusinfo: Blev 2012 utsedd 
till ”Årets företagare” i Ale 
kommun.
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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

Alvägen 4
Björkvägen 1B
Brodalsvägen 15-23
Eklidsvägen 1
Eklidsvägen 3
Eklidsvägen 5
Eklidsvägen 7
Eklidsvägen 9
Eklidsvägen 11
Eklidsvägen 13
Eklidsvägen 15
Eklidsvägen 17
Eklidsvägen 19
Eklidsvägen 23
Eklidsvägen 25
Eklidsvägen 27

Eklidsvägen 29
Grafitvägen 13
Granhäcksvägen 3C
Granhäcksvägen 24
Göteborgsvägen 30
Göteborgsvägen 84
Heidenstams gata 11
Hemvägen 3
Hältorp 127
Hövägen 49
Kalvhagevägen 10
Karolinernas Gata 1
Klockarevägen 50B
Klostergatan 22
Ljungvägen 19
Långa gatan 41

Nypongången 8
Oljobergsvägen 20
Rumpetorp 105
Simontorp 111
Slittorp 345
Smältaregränd 6
Smörkullevägen 6
Svalörtsvägen 22
Viesbacke 240
Viesbacke 395
Vildängsvägen 9
Västerängsvägen 23
Westmarks Gränd 14
Övre Skogsbacken 18
Övralidsvägen 21

Vi vill tacka våra kunder 
för ett fantastiskt första halvår 2015  
där Alekontoret genomfört 47 affärer!

Henrik Kjellberg
Fastighetsmäklare/Kontorschef

Ale/Lilla Edet
0727-316 360

henrik@axelssonsfast.se

Gunnar Carlström
Fastighetsmäklare

Ale/Lilla Edet
0723-618 618

gunnar@axelssonsfast.se

Genomförda affärer Alekontoret första halvåret 2015

Vad är det bästa med ditt 
yrke?
– Personligen är det att få se 
när tron landar hos en männ-
iska, när han eller hon blir 
frälsta.

Vilken är din favorithögtid 
på året?
– Påsken. Långfredagen gillar 

jag allra bäst för att Jesus vin-
ner sin frälsning på korset.

Den finaste psalm du vet?
– ”Blott en dag” som håller i 
många sammanhang. Får jag 
ändra mig? I så fall säger jag 
”Pärleporten”.

Om du arbetat med något 
annat, vad hade du gjort 
då?
– Då hade jag nog kört Fin-
landsbåten, varit sjökapten.

I augusti blir det bikerguds-
tjänst i Skepplanda kyrka. 
Vad är det?
– Det var min far Uolevi 
som kom med idén. Han är 
själv medlem i The Salva-
tion Raiders MC som tillhör 
Frälsningsarmén. Min chef, 
Vivianne Wetterling, gillade 
förslaget. Samverkan kom-
mer att ske med olika kristna 
motorcykelklubbar. Sannolikt 

kommer det att ske en motor-
cykelkortege av kristna bikers 
upp till kyrkan.

Kör du själv motorcykel?
– Nej, de har försökt lobba 
men jag anser det vara ett för 
dyrt intresse.

Vad ska du göra i sommar?
– Min hustrus föräldrar har ett 
sommarställe på Käringön där 
vi kommer att tillbringa en del 
tid. Vi har även bestämt oss för 
att åka till Värmland.

Är det något du inte kan 
vara utan i sommar?
– Ja, jag klarar mig inte utan 
Jesus.

JONAS ANDERSSON

Ingen sommar 
utan Jesus

Mika Auvinen prästvigdes i Luleå, har arbetat i Arvidsjaur men är sedan ett  
drygt år tillbaka verksam som präst i Skepplanda församling.

Nu planerar han för en bikergudstjänst i Skepplanda kyrka söndagen den 30 augusti.
Sommarledigheten tillbringar Mika på Käringön och i Värmland.

MIKA AUVINEN

Ålder: 38.
Bor: Nödinge.
Familj: Gift och två barn, 9 
och 6 år.
Intressen: Film, läser böcker 
och gillar att umgås med 
människor.
Ser helst på tv: Mästarnas 
mästare.
Bästa film: Braveheart.
Motto i livet: ”Allt är möjligt 
för den som tror”.

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

www.mecaalvangen.se

Ä L V Ä N G E N

TVÅOR PÅ
besIkTnIngen?

VI ÅTgäRdaR Och 
OmbesIkTaR!

ÖPPeT sOm 
VanlIgT hela 
sOmmaRen!

Service 

Ac repArAtion

reServdelAr & tillbehör

SläpvAgnSService

4-hjulSinStällning

diAgnoSutruStning

elektronik 

däckcenter
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

NYA Opel Corsa 1,4t Kongahälla Edition 

fr. 141900 kr

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.

SURTE. Det tama rådju-
ret Doris besökte under 
fem års tid Stina Beck-
mans trädgård för att få 
mat. 

I lördags tvingades 
jägare avliva henne ef-
ter att hon hittats med 
en pil genom huvudet. 

Det var i lördags som Sti-
na Beckman i Surte fick ett 
omtumlande telefonsamtal 
av sin granne. Grannen hade 
sett Doris, det rådjur som 
kontinuerligt besökt Stinas 
trädgård, med en pil genom 
huvudet. 

– Jag tappade allt, säger 
Stina Beckman om det fruk-
tansvärda.

Hon ringde själv till poli-
sen som i sin tur kontaktade 
Eftersöksjägarna i Ale. Under 
lördagseftermiddagen påbör-
jade två jägare sökandet efter 
Doris. När de fann henne be-
dömde de att pilen satt så illa 
att det inte skulle gå att rädda 
henne.

– Tidigt på söndagen hör-
de jag skottet. Då visste jag att 
Doris var död, säger Stina. 

Det var för ungefär fem år 
sedan som Stina Beckman för 
första gången kom i kontakt 
med Doris. En kall och snöig 
vinterdag låg hon, då orkeslös 
och utmärglad, utanför Stinas 
köksfönster. Stina som är en 
oerhörd djurvän hämtade tul-
paner och foder som hon gav 
rådjuret. Hon såg till så att 
Doris piggnade till och kom 
på benen igen.

– Efter det har hon varit 
här konstant. Doris blev väl-
digt tam. Jag har aldrig klap-
pat henne, det har jag inte 
velat. Men jag har kunnat stå 
några meter ifrån henne, sä-
ger Stina och fortsätter:

– Att det var så illa med 
Doris då, gör att det känns så 
nära nu.

I söndags kväll begravdes 
Doris på den plats hon gillade 
allra bäst, i Stinas paradisträd-
gård. 

Det som hänt rådjuret är 

oerhört brutalt och upprör 
många. Vad som gör historien 
än värre är att Doris hade ett 
kid. En rådjursunge som hon 
fortfarande diade och som 
därmed inte klarar sig utan en 
mamma. I de allra flesta fall 
måste jägarna även avliva ung-
arna om en diande mamma 
gått bort, men i det här fallet 
kan det finnas en möjlighet att 
kidet får leva vidare. 

– Vi har sett en annan hona 
med två kid, vilket vi inte gjort 
förut, säger Stina.

Det kan kanske vara så att 
en av ungarna är Doris, men 
det går inte att säkert säga. 

En polisanmälan har gjorts 
och polisen ska bland annat 
ha säkrat den 60 centimeter 
långa pil Doris träffades av. 
Rådjuret ska ha skjutits med 
en jaktbåge och personen som 
har utfört detta har gjort sig 
skyldig till jaktbrott. 

Nu uppmanas alla som vet 
något om händelsen att ta 
kontakt med polisen.  

MATILDA SÄDÅS

Skjuten med 
pil i huvudet
– Rådjuret Doris öde upprör



VECKA 27         NUMMER 25|12

MARKSTEN DEKORSTEN
FONTÄNER m.m.MURAR

Varmt välkomna på ett besök!

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

lansforsakringar.se

Tryggt och prisvärt larmpaket!
Du får vårt larmpaket, installerat och klart, för 1 995 kronor. 
Är du Guldkund betalar du bara 495 kronor för grundpaketet. 
I månadsavgiften på 299 kronor ingår dygnet runt-uppkoppling 
mot vår larmcentral och support under hela avtalstiden.

Ring oss på 020-20 79 00 eller gå in på LFlarmcentral.se

Till hösten startar Ale BK 
massor av roliga kurser.

– Det finns en för alla, 
hävdar Jane och fortsätter:

– Våra valpkurser är 
mycket populära och fylls 
snabbt på med deltagare var-
je år. De är till för valpar som 
är mellan 3 och 6 månader 
gamla. Där får du och din 
hund träna på kontakten och 
samspelet er emellan för att 
säkra en trygg relation. 

Förutom detta så får del-
tagarna prova på att lägga 
spår och sedan låta hunden 

följa det.
– Oavsett målet med 

din hund så kommer du ha 
mycket stor nytta av denna 
kurs, och väldigt roligt på 
vägen.

En hundsport som väldigt 
få hört talas om är rallylyd-
nad. Den är dock ganska stor 
i Sverige. Ale Brukshund-
klubb har visat upp sporten 
på My Dog två gånger.

– Rally är väldigt kul och 
passar alla hundar. Ale BK 
startar en rallykurs för ny-
börjare den 3 september, 
berättar Jane von Techel och 
avslutar:

– Att vara med i en bruks-
hundklubb är mycket socialt. 
Du träffar nya vänner och ni 
alla har världens bästa hobby 
– hund!

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. Ica 
Supermarket i Älvängen 
utsattes för ett inbrott 
strax efter klockan tre 
på onsdagsmorgonen. 
G ä r n i n g s m ä n n e n 
forcerade dörren, en så 
kalla smash and grab, och 
lyckades få med sig tobak 
innan de försvann från 
platsen. Polis har säkrat 
skoavtryck, men ingen är 
gripen.

JONAS ANDERSSON

Inbrott på
Ica Supermarket 

Ica Supermarket i Älväng-
en utsattes för ett inbrott 
tidigt på onsdagsmorgonen.

Jessica tränar rallylydnad med sin hund Kiwi.

– Till Ale BK är alla välkomna
Hundkurser i olika former

LINDÅSEN. Ale Brukshundklubb är en liten klubb 
med god stämning och hög kamratanda.

Klubben bildades 1982 och har idag över 200 
medlemmar.

– Alla är välkomna till oss, oavsett hundras, 
förkunskaper och intresse, säger Jane von Techel, 
sekreterare i Ale BK.

ALAFORS. Det byggs nya 
bostäder i Alafors och 
fler är på gång.

Lennart Zackrisson 
har tre tomter till för-
säljning i Hältorp.

– Intresset är mycket 
stort, säger Lennart till 
lokaltidningen.

Det har minst sagt varit 
sparsamt med nybyggnation 
i Alafors under de senaste 
åren, men nu har det tagit 
ordentlig fart. Svenska Sten-
hus utvecklar Solgården med 
nya lägenheter och det sker 
etappvis inflyttning även i 
Furulundsområdet där Ale-
byggen erbjuder både hyres- 
och bostadsrätter.  

I Hältorp har Lennart 
Zackrisson ute tre tomter 
om vardera cirka 1 350 kva-
dratmeter styck till försälj-
ning, i västerläge och med 
sjöutsikt.

– Jag har anlitat ett ex-
ternt bolag som sköter för-
säljningen eftersom det är 
jag som äger marken. Jag har 
arbetat som fastighetsmäkla-
re i 20 år utan anmärkning, 
men får inte lov att sälja det 
som är mitt eget, säger han.

Lennart Zackrisson har 
relativt begränsad erfarenhet 
av tomt- och husförsäljning 
i Ale. Lennarts spetskompe-
tens avser istället gårdar och 
skogsfastigheter.

– Det är få men lite stör-
re objekt som har blivit min 

grej, säger Lennart.
Han bor själv bara några 

hundra meter från den plats 
där hugade spekulanter till 
de tre tomterna nu gör sig 
till känna.

– Gården där vi bor har 
gått i arv sedan 1880-talet. 
Hältorp är definitivt ett om-
råde jag kan prata mig varm 
för. Det är lugnt och frid-
fullt. Utsikten kommer att 
bli magnifik, säger Lennart 
Zackrisson och pekar bort 
mot Hältorpssjön.

– Här råder fin natur, ändå 
är det nära till storstaden. Jag 
har svårt att hitta något som 
inte skulle vara fördelaktigt 
med att bo i Hältorp, avslu-
tar Lennart Zackrisson.

JONAS ANDERSSON

Lennart Zackrisson har tre tomter till försäljning i Hältorp, Alafors.

– Nu säljs tomter i Hältorp

Även
Alafors 
växer

Ta deT lugnT 
och vackerT 

i sommar
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TUNGE. Det lyser av 
rosa ensilagebalar lite 
varstans i landet.

Nils-Erik Nilsson på 
Kärra Södergård är en 
av lantbrukarna som 
stödjer kampanjen för 
bröstcancerforskningen.

– För mig var det 
självklart att nappa på 
den här idén.

Gården har gått i arv och 
Nils-Erik Nilsson, 57, har 
arbetat som lantbruka-
re sedan 70-talet. Idag är 
verksamheten inriktad på 
köttdjursuppfödning med 
amkor, spannmålsproduk-
tion, vall och skog.

– Situationen för oss 
svenska lantbrukare har för-
ändrats, konkurrensen uti-
från har hårdnat. Jag tycker 
att vi borde värna mer om 
det som är svenskproducerat. 
Det är hårda krav på djur-
hållning, odling, gödsling 
och så vidare vilket är bra, 
men det borde vara samma 

krav på det som vi importe-
rar, säger Nils-Erik Nilsson.

– Levande lantbruk ska-
par arbetstillfällen, i föräd-
lingsleden, transport och så 
vidare.

Nils-Erik Nilsson är sam-
hällsengagerad och när Lant-
männen, tillsammans med 
leverantörerna Trioplast och 
Tama, presenterade sitt upp-
slag om rosa ensilagebalar 

tvekade han inte.
– De trodde att det skul-

le bli ett köpmotstånd, men 
så blev inte fallet – tvärtom. 
Jag och min fru Helen kän-
ner flera som har drabbats av 

bröstcancer och självklart vill 
man dra sitt strå till stacken 
och bidra till forskning kring 
denna sjukdom.

Kampanjen har blivit en 
stor succé och har hittills in-

bringat cirka 300 000 kronor 
till bröstcancerforskningen.

– Det har blivit ett enormt 
genomslag, men det är långt 
ifrån alla som vet bakgrun-
den till de rosa balarna. 
Många tror att det bara är en 
kul grej.

Blir det fler rosa balar 
för din del i sommar?

– Jag har beställt, men det 
går inte att få tag på. 

Som lantbrukare, vad 
säger du om vädret så här 
långt?

– Vi har upplevt en kall 
och våt vår, som har ställt till 
det. Grödorna har inte ut-
vecklats på samma sätt som 
önskat, de lider av syrebrist. 
Nu är det sol och värme som 
behövs och måttligt med 
regn.

Blir det någon semester 
i sommar?

– Någon vecka och even-
tuellt några strödagar ska det 
kunna bli. Vädret styr när jag 
kan ta ledigt, det blir mellan 
sådd och skörd.

Några tankar om res-
mål?

– Jag vill till Italien, säger 
Helen varpå Nils-Erik infli-
kar:

– Det är inte omöjligt att 
det blir så…

JONAS ANDERSSON

Lantbrukare Nils-Erik Nilsson, tillsammans med sin hustru Helen, välkomnar kampanjen med de rosa ensilagebalarna till förmån 
bröstcancerforskningen.

Rosa balar för bröstcancerforskningen
– Många 
lantbrukare 
har nappat 
på idén

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 :-

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

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

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

Sommartider på K-B RÖR

Butiken är öppen 
vardagar kl  09.00-13.00 
veckorna 28, 29, 30 , 31

Servicetelefon hela perioden
0303-74 20 20.

Telefontid 08.00 - 13.00
OBS! Begränsad service under perioden

Glad sommar!
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Gott, ursprungligt och 
äkta.

Är det därför vi 
svenskar är som besatta 
av grillmat på somma-
ren?

Nej, så enkelt är det 
inte.

Här är hela sanningen 
bakom de senaste årens 
glödheta mattrend. 

Först vill glöden inte ta sig. 
Pappa slänger då på en mo-
lotovcocktail av tändvätska, 
undkommer grava brännska-
dor med en hårsmån – och 
osar ner hela grannskapet. 
När det är dags att sätta sig 
till bords har det vidbrända 
köttet kallnat, tillbehören 
sloknat och solen gått i moln.

Känns rutinen igen? Är 
det inte ärligt talat ett mi-
rakel att grillning som mat-
lagningsform är så populär? 
Är det egentligen inte före-
ställningen om grillandet vi 
älskar?

Som Per Morberg skriver 
i förordet till sin grillbok: 
”Vi känner oss som kungar 
i eget rike när vi står där en 
vindstilla kväll i ångorna av 
varm sommarjord och med 
ett glas vin och en lååång 
stekspade i nyporna”.

Tidigare såg finkockarna 
ner på det folkliga fibblandet 
med marinader och flintaste-
kar och ville hellre dutta med 
kolsyreis och minimalistiska 
uppläggningar. Nu har de 
ändrat sig. Bara i Stockholm 
har ett tiotal lyxkrogar med 
fokus på grillat etablerat sig 
de senaste åren. Bland dem 
tv-kocken Niklas Ekstedt 
med krogen Ekstedt. Där 
tillagas all mat över öppen 
eld eller i vedeldad ugn med 
skandinaviska träslag som 
smaksättare.

Orsaken till trenden är 
den globala idérörelse som 
vill tillbaka till det enkla, 
äkta och ursprungliga. Med 
resultatet att vår mat ska vara 
närproducerad, ekologisk – 
och grillad. Att det inte är 
något vidare för miljön talas 
det tyst om. Varken kolen, 
tändvätskan eller köttet vi 

tillagar är speciellt klimats-
mart.

Att laga mat över öppen 
eld är givetvis den mest ur-
sprungliga formen. För om-
kring 1,5 miljoner år sedan 
lärde sig våra förfäder att 
kontrollera elden, och med 
hjälp av en vass pinne var den 
primitivaste formen av grill-
ning född. Sedermera lärde 
man sig antagligen att hetta 
upp stenar nära elden eller 
i askan, som maten kunde 
placeras på. Grillgaller som 
liknar våra har man funnit i 
järn och brons från omkring 

4 000 fKr. Kokning är däre-
mot ett relativt sent påfund 
eftersom det kräver att man 
kan tillverka täta kärl.

Det finns till och med 
forskare som påstår att det 
var grillandet som gjorde oss 
till människor. Våra förfäder 
hade länge ätit rått kött, som 
man kanske gjorde mört ge-
nom att hamra sönder med 
stenredskap. Men då de med 
eldens intåg började äta tilla-
gad mat gjorde evolutionen 
ett drastiskt språng, eftersom 
kroppen kunde tillgodogöra 
sig en större del av matens 
energiinnehåll. Hjärnans 
storlek och komplexitet öka-
de drastiskt.

Men den moderna 
människans längtan efter 
det ursprungliga – vad be-

ror den på?
– Vi har blivit helt igenom 

domesticerade, förklarar 
Jan-Åke Alvarsson som är 
professor i kulturantropolo-
gi vid Uppsala universitet. Vi 
lever och arbetar inomhus, 
allt är hygieniskt. När våren 
kommer och vi plockar ut 
grillen är det ett sätt att åter-
ta en del av det gamla jägar- 
och samlarsamhället.

Lika mycket gillar vi den 
forntida uppdelningen av ar-
betsuppgifter. Enligt en un-
dersökning gjord av en känd 
ketchuptillverkare sköts 87 
procent av grillarna av män. 
När det gäller sådant som att 
duka och fixa tillbehör har 
kvinnorna ansvaret (72 pro-
cent).

– Det finns en stark påfå-

gelsmentalitet i 
det, menar Jan-
Åke Alvarsson. 
Eftersom män-
nens traditionella 
sysslor som att jaga eller skö-
ta transporter har försvunnit 
blir grillandet ett sätt att visa 
att man bidrar i hushållsar-
betet. Däremot tar de inte 
lika ofta disken efteråt…

Enligt samma undersök-
ning tror 78 procent av kvin-
norna att män gillar att grilla 
eftersom de bara behöver 
fokusera på en enda uppgift.

– Det kan ligga något i 
det, säger Jan-Åke Alvarsson 
och skrattar. Men viktigare 
är nog just kopplingen till 
övergången mellan natur 
och kultur. Grillning är inte 
att göra en sufflé. Det får 
inte vara avancerat. En re-
jäl köttbit bara, och kanske 
pensla lite med marinad.

Någon som vet att utnyttja 
mytologiseringen kring gril-
landet är prestigetillverkaren 
Weber. Man berättar gärna 
historien om klotgrillens 
uppfinnare, amerikanen Ge-
orge Stephen. Stephen var 
metallarbetare och grillfrälst. 
En dag i början av 50-talet 
fick han snilleblixten att såga 
itu en av de stora havsbojar 
han tillverkade på jobbet. På 
den undre halvan satte han 
ben, den övre använde han 
som lock för att kunna styra 

tem-
peraturen. Stephen 

kunde äntligen få sin 
biff som han ville – och 

företaget fick en perfekt le-
gend om manlig handlings-
kraft och uppfinningsrike-
dom.

Företaget lanserade för-
resten för ett par år sedan en 
kampanj under namnet ”Jag 
och min Weber”. I manifes-
tet kunde man läsa att den 
handlar om ”samspelet mel-
lan den äkta grillentusiasten 
och hans vapen – grillen. 
Om att vårda den passion 
och kärlek som bara en grill 
kan frambringa.”

Och den växande skara 
grillare som vill göra sin 
hobby till materialsport har 
alla möjligheter. Biltillver-
karen Porsche erbjuder gril-
len Grand Hall X-series 2 
för omkring 75 000 kronor. 
Men då ingår fyra keramis-
ka brännare, rotisserie med 
motor och livstidsgaranti.

Pizzasten, röklåda och 
ekspån med whiskyarom är 
kanske mer överkomliga sätt 
att förhöja grillupplevelsen 
på. Eller varför inte inves-
tera 400 kronor i en speci-
aldesignad lampa som fästs 
i handtaget – perfekt när du 
grillar i mörker.

OSKAR EKMAN

Galen i grillen

Så här ser en svensk grillidyll ut, enligt tillverkaren Landmann. 

VARFÖR ÄR GRILLAT SÅ GOTT (NÄR DET LYCKAS)? 

Somliga skyller på mari-
naden, andra på träkolens 
rökarom. Sanningen ligger 
snarare i den gyllenbruna 
yta som köttet får när det 
grillas (eller för den skull 
steks i en vanlig panna, men 
då missar du ju alla andra 
aspekter med grillningen). 
 
Processen har till och med 
ett eget namn – Maillardre-
aktion (efter den franske 
kemisten Camille Maillard, 
1878–1936). När den yttre 
delen av ett livsmedel hettas 
upp i temperaturer kring 
150 grader sker en mycket 

komplicerad reaktion mellan 
proteiner och sockerarter. 
Ytan färgas härligt gyllen-
brun och hundratals nya 
aromer frigörs. Smaken blir 
mustig, fyllig och rökig. 
 
Maillardreaktionen sker ock-
så när man exempelvis gräd-
dar bröd eller rostar kaffe. 
Men den ska inte blandas 
ihop med karamellisering. 
Karamellisering är en annan 
process, som dock kan in-
träffa samtidigt och som gör 
att du lättare bränner vid ett 
kött om du har socker eller 
honung i marinaden.

FO
TO

: L
A

N
D

M
A

N
N

...av svenskarna
grillar minst en

gång i veckan på
sommaren.

60%

Prestigegrillen från Porsche är din för omkring 75 000 kronor. 
Men då ingår livstidsgaranti.

Helst grillar svensken
fläskkött, följt av nötkött,

kyckling, fisk, korv och grönsaker. 

Majoriteten grillar med kol eller 
briketter, men andelen sålda  

gasolgrillar ökar.

GLÖDHET
FAKTA

12%
...grillar året om.
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Koll på läget

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

Glad sommar önskar vi på Svensk Fastighetsförmedling!

22-23/8

Sommarläge?

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

Marie Engström  
 FaSTiGhETSmäKLarE

0704 22 50 44

Niclas Hylander  
 FaSTiGhETSmäKLarE

0723 88 52 97

Lars-Erik Eriksson  
FaSTiGhETSmäKLarE

0705 67 54 61

Danijela Todorovic  
 mäKLaraSSiSTENT

0708 18 78 14

Daniel Eriksson 
 FaSTiGhETSmäKLarE

0722 09 11 01

Sandra Andersson  
 FaSTiGhETSmäKLarE

0703 01 35 15

Vi har koll på Ale.

Tel: 0303 - 74 88 93   
Repslagarvägen 1 446 37 Älvängen

www.klippotekethuvudsaken.se

RESETIPS!

www.lillaedetsbuss.se • 0520-65 75 00

TAUBESPELEN 12 JULI
Med buss och skärgårdsbåt till Taubespelen
Buss- o båtresa inkl. frukost, lunch och inträde 895:-
BRÖLLOP I KIKAR’N
Vallarnas Friluftsteater 2/8. Buss, entré och 
”räksmörgås de luxe”  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:-
JERRY WILLIAMS  
- Man måste få lira
Kajskjul 8, 26/9. Buss, show och 3-rätters meny  1.280:-

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  
Vänersborg resecentrum 16.50  
via resecentrum Trollhättan den 11/12.
17.10 och busstation Lilla Edet  
17.30. Föreställningen börjar  
19.30 och beräknas vara 2,5 h 
inklusive paus.........................

www.ale.nu

VI ÖNSKAR ALLA EN 
Skön & härlig 
SOMMAR!

Hälsningar
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ÄLVÄNGEN. Ale kom-
mun slår i år rekord i 
antalet sommarjobb.

504 ungdomar, varav 
211 i det privata nä-
ringslivet är sysselsatta.

– En bra möjlighet 
att få prova på arbets-
livet, förstå skrivna 
och oskrivna regler på 
arbetsplatser samt att 
få känna sig behövd och 
få göra nya saker, säger 
Lillie Östlund, arbets-
marknadsenheten i Ale.

Lillie har jobbat med kom-
munala feriejobb i Ale kom-
mun de senaste tre åren. Ett 
uppdrag som fick ett nytt 
innehåll i år. För första gång-
en är det privata näringslivet 
med och hjälper kommunen 
att sysselsätta sommarjob-
bare. Det gör att sökande 
har haft möjlighet att önska 

sommarjobb både i kommu-
nen och ute hos företag.

– Jämfört med i fjol har 
vi nära på fördubblat antalet 
sommarjobb. 

Hela processen med att 
hitta arbetsplatser har i år 
varit lite annorlunda då pri-
vata företag är med. De har 
bland annat fått knacka dörr 
hos privatföretagare i Ale, 
för att se om de var villiga att 
ställa upp. 

– Jobbet tycker jag är skit-
kul! Det är så varierande, sä-
ger Lillie.

Blandade åldrar
De startade året med att söka 
arbetsplatser, både kommu-
nala och privata. Därefter 
följer de upp ungdomarnas 
arbeten på vissa av platser för 
att se hur det fungerar.

Det är även bra för arbets-
platserna att få in unga som 
arbetar så att åldersgrupper-
na blandas lite. Några få fö-

retagare var skeptiska till att 
ha feriearbetare hos sig, på 
grund av tidsbrist med mera. 
De allra flesta har varit po-
sitiva till att erbjuda platser.

Matchningen viktig
Det är också bra om det 
finns lediga platser över ifall 
det inte fungerar på någon 
arbetsplats.

Det finns några ungdo-
mar som inte är i de angiv-
na åldrarna för sommarjobb 
som IFO (individ och famil-
jeomsorgen) har hjälpt till att 
hitta platser för. Även några 
som ansökte väldigt sent har 
kunnat beredas plats. Målet 
har varit att matchningen 
ska vara så bra som möjligt 
mellan arbetsplats och ung-
dom. Men det har funnits en 
möjlighet att byta.

Lillie upplever att många 
har sett en stor fördel med 
att jobba i det privata nä-
ringslivet, då chansen att få 

jobba vidare efter sommar-
jobbet är större än hos kom-
muen. 

– Vissa privata företag har 
sagt att de kan ta in ungdo-
mar efter sommarjobbet och 
om de vill förlänga arbetspe-
rioden så får företaget stå för 
kostnaden, säger Lillie. 

ALEXANDRA SÖDERLIND
MOHAMMAD HAJ ALI

ÄLVÄNGEN. Emilia är en 
av de som hittat precis 
det rätta sommarjobbet. 

Hon lever drömmen 
på Café Magnolia.

—Jag vill ha ett liknan-
de jobb i framtiden! 

– Jobbet på Café Magnolia 
fick jag genom kommunens 
erbjudande om feriejobb. 
Att jobba på caféet var högst 
på listan av mina önskemål. 
Till stor del på grund av att 
jag går på Ester Mosessons 
gymnasium med inriktning 
bageri och konditori. Att 
ha ett eget konditori/café 
i framtiden är en av mina 
största drömmar. Det är bra 
med denna erfarenheten då 
eftersom jag får det på mitt 
CV, vilket kan ge mig större 
chanser att få ett liknande 
jobb framöver. 

– Det jag gör på arbetet är 
till exempel, fylla på grejer, 

såsom grönsaker i salladsdis-
ken, kaffetillbehör, bestick 
och även förbereda olika rät-
ter samt diska och servera. 

– Det bästa med jobbet 
är att man får möjligheter 
till att få ett liknande jobb i 
framtiden samt att man får 
lön. För lönen kommer jag 
väl antagligen shoppa lite, 
spara och sedan har jag väl 
inga speciella planer. 

– Det är skönt att ha något 
att göra på dagarna och veta 
att det lönar sig. Eloge till 
kommunen som fixar som-
marjobb!

– Personalen på Café 
Magnolia har tagit emot mig 
hur bra som helst! Alla är 
otroligt trevliga och välkom-
nande mot såväl ny personal 
som kunder. De förklarar 
arbetet bra och vägleder. Se-
dan får jag även bra tips på 
vägen mot mitt eget café, sä-
ger Emilia entusiastiskt.

SKEPPLANDA. Abdul-
kader Alyoussef verkar 
trivas som fisken i vatt-
net på sitt sommarjobb.

Han älskar att simma 
och att lära andra.

—Jag har simmat se-
dan jag var sju år.

– Jobbet på simhallen valde 
jag själv då simning är ett 
av mina stora intressen. Jag 
tycker det är roligt att lära 
barn att simma, säger Abdul-
kader.

– Jag är från Syrien och 
har bott här i Sverige i sex 
månader och studerar på Ale 
gymnasium i Älvängen.

– Jag lärde mig simma på 
simskola under en sommar 
när jag var sju år och fast-
nade för det. I framtiden 
vill jag inte jobba med det-
ta utan drömmer om att bli 
pilot. Mina arbetsuppgifter 
här i simhallen är att städa 
och hjälpa till med att lära 
barn simma. Jobbet är bra 
för jag tjänar pengar och 
får något att sysselsätta mig 
med nu när jag ändå är ledig. 
Med pengarna ska jag kanske 
köpa en ny dator eller resa 
till Spanien, eller någon an-
nanstans. Personalen har ta-
git emot mig jättebra. De är 
snälla och trevliga.

Rekord i sommarjobb!

Många ungdomar i Ale kommun har Lillie Östlund att tacka för 
deras jobb.

SOMMARJOBB

Antal: 504, varav 211 i 
privat sektor
Vilka: Aleungdomar födda 
1998 och 1999
Lön: ungefär 5679 kr (ca 
75 kr/h)
Antal timmar: 75 timmar 
arbete som kommunen 
finansierar.
Feriejobb har funnits i Ale 
sedan: Mitten av 90-talet.

Emilia Bengtsson kunde inte fått ett mer passande jobb.

Jennie Kornesjö blir glad av att få hjälpa kunder.

Abdulkader Alyoussef tycker det är spännande att barn att 
simma.

Ålder: 16 år
Ort: Älvängen
Sommarjobb: Café Magnolia

Ålder: 17 år
Ort: Bohus
Sommarjobb: Skepplanda Simhall

Ålder: 16 år
Ort: Nödinge
Sommarjobb: Ica Kvantum, Nödinge

Tre som trivs på jobbet

Äter helst: Kött och ris
Favoritsport: Simning

EMILIA (MILIS) BENGTSSON ABDULKADER ALYOUSSEF

Äter helst: Tacos eller 
lasagne 
Dricker helst: Coca-cola

Dricker helst: Coca-cola
Mest besökta mataffär: 
ICA

JENNIE KORNESJÖ

Jennie har fått ett jobb 
med många sysslor.

Det är bra då hon all-
tid har något att göra.

— Jag älskar att hjälpa 
kunderna!

– Sommarjobbet på Ica 
Kvantum i Nödinge fick jag 
av kommunen. Vi jobbar 
mellan klockan 12.00 till 
17.30. Jag skulle kunna tänka 
mig att fortsätta jobba här, 
säger Jennie och skrattar. 

– Det bästa med jobbet 
är att hjälpa kunder, det är 
så kul att prata med dem. 
Eftersom man jobbar själv 
på sin ”station”, jag jobbar 
till exempel med frukt, så 
blir det lite ensamt. Det jag 
får göra är att hjälpa kunder, 

sedan dela massa saker, me-
lon, sallad, med mera. Jag får 
även plocka upp varor och 
fixa smakprover. 

– Anledningen till att jag 
sommarjobbar är för att jag 
ska få arbetslivserfarenhet 
och lite pengar att leva på 
under sommaren. Jag har 
dock inga speciella planer 
om vad jag ska använda 
pengarna till. Blir förmodli-
gen att spara. 

– Personalen här på Ica 
har tagit emot oss alla väldigt 
bra. De har visat och väglett 
oss i våra arbetsuppgifter 
och man kan alltid fråga de 
om det är något man undrar 
över.

ALEXANDRA SÖDERLIND
MOHAMMAD HAJ ALI



TACK!

58 200 kronor
STÖDFÖRENINGEN VAKEN

INSAMLINGENS STÖRSTA BIDRAGSGIVARE

Moldavien är Europas fattigaste land. Här lever många barn under extremt svåra 
förhållanden. Rinnande vatten och avlopp är ingen självklarhet. Trafficking och 

människohandel tillhör däremot vardagen i Moldavien. De mest utsatta försöker Budesti 
kommun erbjuda ett sommarläger under tio dagar. Syftet är att ge dem framtidstro, 
god mat, roliga aktiviteter – kort och gott – en sommar att minnas. De senaste sex 

åren har det saknats pengar till verksamheten som drivs med hjälp av volontärer. Tack 
vare vår insamling i Ale kommun har sommarlägret ändå kunnat genomföras. Vår 

gemensamma kraftsamling har gjort en omedelbar skillnad för Europas fattigaste barn.  

Målet för årets insamling var att få ihop 55 000 kronor. 
Det klarade vi – tillsammans!

Ett särskilt tack till alla barn och ungdomar som engagerat sig!

PONNYKLUBBEN

PONNYKLUBBEN
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Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

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

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

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag sommarstängt!
Tel. försäljning: 0303-62 090
www.bilab.se

Boka på stenaline.se eller ring 0770-57 57 00
Bokningsavgift tillkommer vid personlig service. *Båtresa t/r inkl bil, dubbelrum. Prisexempel gäller 
Radisson Blu Scandinavia Aarhus Hotel. Prisexempel gäller t o m 15/8. Totalt fr 2 170:-/2 pers.

Mode, konst, caféer och puls 
i den gröna staden vid vattnet!
Shoppa i staden som har blivit framröstad till Nordens bästa shoppingstad, 
njut av avkopplande pauser på de många caféerna, strosa runt i Latinerkvarteren 
och utforska staden som har allt. Du får alltid 20% rabatt på båtresan när du 
bokar hotel 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 Djursland och Aarhus!

OMBORD PÅ ALLA SVENSKA FÄRJELINJER

/PERS*

AARHUS

VARBERG – GRENÅ
GÖTEBORG – FREDRIKSHAMN

FR

T/R INKL BIL + 1 NATT

1085:-

Lyckat lyft för Avensis
Skärmflygare reser till Verbier för den gynnsamma 
termiken. Höga alptoppar och djupa dalar skapar 
förutsättningar för kraftiga vindar och mycket 
turbulens. 

Det här är inget för nybörjare och detsamma 
gäller för vår vistelse i den schweiziska idyllen. De 
slingriga bergsvägarna slår knut på sig själva och 
det finns inget utrymme för misstag. 

Frågan är om nylyfta Toyota Avensis drabbas av 
svindel? 

Plåtningen blir perfekt då 
ett gäng skärmflygare visar 
sig på styva linan och gärna 
gör några lågsniffningar över 
vår knallblåa Toyota Avensis 

Touring Sports. Man skulle 
faktiskt kunna säga att ja-
panen är lika fulländad som 
landets fällbara armékniv: 
den är innovativ, mångsidig 

och fullspäckad med avance-
rad teknik.

Den tredje generationen 
av Toyota Avensis har fått sig 
ett rejält lyft. Toyota-emble-
met har en mer framträdan-
de placering samtidigt som 
de nya strålkastarna har för-
setts med LED-belysning. 
Sidolinjen är smäcker och 
smalnar av mot bakpartiet 
som avslutas med en ele-
gant sluttande bakruta och 
nya baklysen. Ändå är det 
på insidan som vi hittar de 
största förändringarna och 
här är den gamla interiören 

som bortblåst. Framför rat-
ten, mellan varv- och hastig-
hetsmätaren, sitter en liten 
display som ger föraren all 
matnyttig information. Spa-
nar vi lite åt höger så hittar 
vi en 8-tum stor pekskärm, 
även den i färg och här kan 
du styra de flesta av bilens 
funktioner. 

Att sitta flera timmar bak-
om ratten brukar ofta ge 
någon form av träsmak när 
man kliver ur, men inte i Av-
ensis. Sätena har nämligen 
blivit omarbetade och fått 
bättre ergonomi.

Fyra motorer varav två 
helt nya dieslar finns att väl-
ja mellan. Bensinmotorerna 
är som tidigare på 147 (224 
900:-) respektive 152 häst-
krafter (273 900:-) samtidigt 
som de nya oljebrännarna är 
på 112 (224 900:-) respek-
tive 143 hästar (264 900:-). 
Toyota Avensis har alltid va-
rit en säker bil och då är det 
måhända inte så konstigt att 
japanen fått högsta betyg i 
Euro NCAP:s krocktester. 
Bland säkerhetssystemen så 
hittar vi bland annat ”Safety 
Sense” som arbetar med så-
väl laser som kamerateknik 
och övervakar vägen framför 
dig. 

I systemet ingår nöd-
broms, kollisionsvarning, 
avbländning, filvarning och 
skyltidentifiering. På de 

slingrande bergsvägarna i 
alperna känns Avensis som 
en riktigt stor bil, vilken den 
också är. 

Jämför vi med kombi-
konkurrenterna Ford Mon-
deo, Volkswagen Passat och 
Volvo V70 så står sig Avensis 

Touring Sports med sina 543 
liter mycket bra. Nej, Toyota 
Avensis har inte drabbats av 
svindel utan det enda som 
svindlar är tanken på att vår 
dieselmotor faktiskt kommer 
från – BMW.              

Staffan Swedenborg

TOYOTA AVENSIS

Motor: 4-cyl turbodiesel med 
dubbla överliggande kamax-
lar och fyra ventiler per cyl. 
Max effekt: 112 hk vid 4 000 
varv/minut. 

Max vridmoment: 270 Nm 
mellan 1 750-2 250 varv/
minut. 

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

Fjädring: Fram: MacPher-
son-fjäderben. Bak: dubbla 
triangellänkar.

Styrning: Elservo. Vändcirkel: 

10,8 meter. 

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

Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-
stånd 270, längd 482, bredd 
181, höjd 148.

Tjänstevikt 1 530. Bränsle-
tank 60 liter.

Prestanda:  
Toppfart 185 km/h. Accelera-
tion 0-100 km/h 11,7 sek.

Förbrukning/Miljö: 4,2 liter 
per 100 km under blandad 
körning. CO2: 109 g/km. 

De största förändringarna på nya Toyota Avensis hittar du på 
insidan.

Nya Toyota Avensis har fått sig ett lyft, framför allt på insidan.
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ÖPPETTIDER 2015
Datum Vardag Helg
28/3 - 31/8 9 - 20 9 - 18
1/9 - 31/12 10 - 19 10 - 17

För alla storlekar och priser se

SKANSKABYGGVAROR.SE
FRAKTFRI 

HEMLEVERANS
Endast exp. avgift 195:- tillkommer

UTERUM  •  VÄXTHUS  •  STUGOR  •  FÖRRÅD  •  FÖNSTER  •  DÖRRAR  •  FÖRVARING  •  BADRUM  •  MARKISER  •  SPA  •  BASTU  •  GARAGE  •  HEMSÄKERHET

Sadeltak 42x41 Fasadmonterat (Bredd x djup i dm) 
Prisexempel avser S30 Optimalpartier och 10 mm kanalplast.
PRISEXEMPEL 43.953:-

Snabbaste vägen till 
ett färdigt uterum! HALVA PRISET 

PÅ STOMMAR!

Kom in i butiken och prata uterum med oss. I inspirerande butiksmiljö bjuder vi in dig att botanisera i vårt sortiment. Välkommen!

GÖTEBORG, Tagene (i Plantagens butik), Tagenevägen 15, Hisings Kärra

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



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



FOTBOLL
Division 1 norra Götaland
Holmalunds IF – Skepplanda BTK 2-1 
(1-0)
Mål SBTK: Josefin Classon. Matchens 
kurrar: Lisa Qvarfordt 3, Sandra Alvenby 
2, Josefin Classon 1.

Holmalunds IF 11   21 28
IK Rössö Uddevalla 11   29 22 
Skövde KIK 11    4 22
IK Gauthiod 11   11 21
IFK Skoghall 11     9 19
Rävåsens IK 11     3 18
Mossens BK 11     1 15
Stenungsunds IF 11    -5 14
Skepplanda BTK 11    -9 13
Mariestads BoIS 11    -7 12
Töreboda IK 11  -24   5
Sils IF 11  -33   4

Division 2 Västergötland S, dam
Alingsås KIK – Lödöse/Nygård 1-5 (1-2)
Mål LNIK: Jennifer Rosén, Matilda 
Johansson, Tilda Magnusson Tell, Patricia 
Johansson, Rebecca Heinerås.

Division 3 nordvästra Götaland
Vallens IF – Ahlafors IF 0-0
Matchens kurrar: Jonathan Lindström 3, 
Markus Hedberg 2, Edwin Pearson 1. 

Skoftebyns IF 11 14 26
Vänersborgs IF 11 12 22  
Västra Frölunda IF 11  7 22
Kungsbacka IF 11  9 20
Älvsborg FF 11  3 16
IFK Fjärås 12  1 16
IK Virgo 12 -4 16
Ahlafors IF 11  0 13 
IFK Åmål 11 -3 12   
Dalen/Krokslätts FF 11 -11 12
Melleruds IF 11 -13 7
Vallens IF 11 -15 6

Division 4 södra Götaland
Skepplanda BTK – Kinna 1-1 (1-1)
Mål SBTK: Patric Skånberg. Matchens 
kurrar: Erik Häggström 3, Emil Frii 2, 
Jonathan Franzén 1. 

Division 4 Västergötland norra
IFK Trollhättan – Edeet FK 2-1
Mål EFK: Shakiw Majeed

Division 4  Västergötland södra
Skepplanda BTK – Kinna 1-1 (1-1)
Mål SBTK: Patric Skånberg. Matchens 
kurrar: Erik Häggström 3, Emil Frii 2, 
Jonathan Franzén 1.

Gerdskens BK 12 17 32
Fristads GoIF 12 16 29  
Alingsås IF FF 12 14 25
Ulricehamns IFK 12 20 23
Byttorp 12   7 17
Kinna IF 12   0 15
Gällstads FK 12 -10 13
Skene IF 12   -7 12
Dardania IF 12 -22 11 
Skepplanda BTK 12 -7 9 
IFK Örby 12 -9 8
Annelunds IF 12 -19 7

Division 5 A Göteborg
Nol IK – Mossens BK 1-0 (0-0)
Mål NIK: Bojan Ilic. Matchens kurrar: 
Bojan Ilic 3, Niklas Koppel 2, Jonny 
Stenström 1.

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

Division 6D Göteborg
Hälsö BK – Älvängens IK 0-3 (0-1)
Mål ÄIK: Felix Rudin, Niklas Ahlbom, 
Niklas Pålsheden. Matchens kurrar: 
Eglinor Zaimi 3, Niklas Pålsheden 2, Albin 
Leyonlund 1.

Division 6 Trollhättan
Wargöns IK – Lödöse/Nygård 2-2 (2-0)
Mål LNIK: Tobias Johansson, Filip 
Kannerholt.

Trollhättan Syrianska – Lödöse/Nygård 
2-1 (0-0)
Mål LNIK: Tobias Johansson.

Älvängens IK 12  47 29 
Finlandia-Pallo 10  27 26  
Neutrala IF 11  22 24
Backa BK 11    8 20
Hälsö BK 10  16 17
IF Vardar/Makedonija 12    7 16
Bosna IF 12   -9 16
Hermansby IF 11   -7 11
Backatorp IF 11   -8 8
Fotö GOIF 11 -34 8
Nödinge SK 10 -18 7
Lundby IF 11 -51 4

Heroisk insats räckte inte
– Skepplanda fick ge sig mot serieledarna

Josefin Classon bjöd på lite artisteri i allmänhet och mål i syn-
nerhet. Dessvärre föll SBTK:s damer ändå borta mot serieledan-
de Holmalund. 

ALINGSÅS. Trots en 
närmast heroisk insats 
fick Skepplandas damer 
vända hem med tomt 
bagage.

Serieledande Holma-
lunds IF avgjorde på 
en snygg frispark tio 
minuter före slutet.

– Visst är de bätt-
re än oss, men det är 
alltid surt när vi trots 
allt är så nära, suckar 
SBTK-tränaren Stig 
Persson.

Det krävdes en insats utöver 
det vanliga för att rå på se-
rieledande Holmalunds IF. 
Inte nog med att motstån-
det var bästa tänkbara, de 
gulsvarta saknade dessutom 
sin skyttedrottning Sandra 
Augustsson. Skepplanda 
svarade för en ny obeskrivlig 
arbetsinsats.

– Tjejerna gjorde en grym 
match. Vi krigade över hela 
planen och våra mittbackar 
Lisa Qvarfordt och Sandra 
Alvenby lämnade inget åt 
slumpen. Holmalunds stjär-
na Antonia Ferm Sandberg 
kom faktiskt ingenstans, sä-
ger Stig Persson.

Hemmalaget fick ändå 
utdelning på en retur efter 
hörna när en dryg halvtim-
me  var spelad. En kvart in 
i andra halvlek kvitterade 
Skepplanda efter en fin pre-
station av Josefin Classon 
som placerade in bollen.

– Classon tillhör absolut 
en av division ett seriernas 
skickligaste fotbollsspelare. 
Hon gör grejer med bollen 
som knappt killarna klarar 
av, menar Persson som fick 
njuta av ett par tvåfotare han 
själv bara kunnat drömma 
om att göra.

Unga stjärnskottet Sop-
hie Högrell fick uppdraget 
att ersätta Sandra Augusts-
son på topp. Det klarade hon 

med bravur.
– Hon har framtiden för 

sig, men är redan en myck-
et användbar spelare. Sophie 
var duktig i spelet och gjorde 
precis det vi ville.

När dryga tio minuter 
återstod av matchen satsa-
de Lisa Qvarfordt tufft i en 
duell. En klockren brytning 
tyckte det gulsvarta lägret 
och inte heller domaren re-
agerade. Däremot vinkade 
linjedomaren. 

– Den tveksamma frispar-
ken skruvade Holmalund in 
i krysset. Snyggt, men surt, 
berättar Persson.

Josefin Classon var sedan 
nära att återigen kvittera för 
Skepplanda, men poängen 
stannade i Holmalund.

– De var värda att vinna, 
men vi var så enormt nära att 
besvikelsen inte går att hålla 
tillbaka.

SBTK får ta med sig re-
vanschlusten till den sista 
matchen innan sommarup-
pehållet, då Mossens BK 

gästar Forsvallen på onsdag.
Om det blir med eller utan 

Sandra Augustsson återstår 
att se. Stig Persson bekräftar 
nu att två elitklubbar rycker i 
den vasse anfallaren.

– Vi vet ingenting, mer än 
att intresset är mycket seri-
öst.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Div 1 norra Götaland
Holmalunds IF –Skepplanda BTK 2-1

FOTBOLL

Sjätte krysset för Skepplanda
SKEPPLANDA. Skepp-
landa inledde och 
avslutade bäst, men det 
räckte inte till seger.

Precis som i vårmö-
tet med Kinna slutade 
matchen oavgjort.

– Tycker ändå att vi 
återigen tar ett steg 
framåt, sa en haltande 
lagkapten Oscar Frii 
efter slutsignalen.

Det var helt klart två jämn-
bördiga lag som mätte kraf-
ter på Forsvallen i torsdags 
kväll. Matchen böljade fram 

och tillbaka. Hemmalaget 
inledde piggast och radade 
upp ett antal giftiga hörnor. 
Vid ett tillfälle avslutade 
Christian Rönkkö från nära 
håll och bollen balancerade 
på mållinjen. Huruvida den 
var helt över eller ej blev en 
snackis efteråt. Det blev is-
tället Patric Skånberg som 
skickade in lädret i nätmas-
korna efter blott åtta minu-
ter. Ett långt inkast från Jo-
nathan Franzén nådde fram 
till Skånberg som klippte till 
direkt. 

Målet blev dessvärre mest 
in injektion för Kinna som 
tog över kommandot. Efter 
dryga kvarten var det kvitte-
rat. Gästerna behöll initiati-
vet, men allt eftersom halv-

leken led tog sig Skepplanda 
tillbaka.

Efter pausvilan var det 
dock de rödskrudade som 
dominerade. Gulsvart hade 
svårt att få grepp om bollen 
och anfallen blev både korta 
och uddlösa. Matchen skulle 
dock skifta karaktär en gång 
till. När tjugo minuter var 
spelade av andra halvlek var 
det återigen Skepplanda som 
anförde tonen. Patric Skån-
berg jagade förtvivlat ute till 
vänster och Jonas Rhodén 
till höger. Centralt löpte 
Erik Häggström, Tobias 
Ottosson och Christian 
Rönkkö. Alla var nära vid 
något tillfälle att få den av-
görande tån på bollen, men 
allt som oftast hittade inte 
den sista passningen rätt.

– Bollinnehavet är relativt 
jämnt fördelat sett över hela 
matchen, men jag tycker nog 
att det är vi som skapar de 
hetaste chanserna, summe-
rade Oscar Frii.

Krysset var det sjätte för 
året och inför den sista batal-
jen innan sommaruppehål-
let, bortamatch mot serie-
ledande Gerdsken, är laget 
åtminstone för tillfället kvar 
på kvalplatsen.

Spelet som SBTK visat 
upp under stora delar av vår-

säsongen skvallrar ändå om 
att laget kommer att kunna 
avancera i tabellen under 
hösten. Någon gång måste 
vinden vända.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Hade Christian Rönkkö i SBTK haft ögon i nacken hade han ga-
ranterat blivit skrämd av Kinna-keepern... 

Jonathan Franzén var återigen tillbaka i en central position på 
mittfältet, men som vanligt befann sig arbetsmyran både högt 
och lågt på plan.

NUMMER 25         VECKA 27| 21SPORT

Div 1 norra Götaland
Skepplanda BTK – Kinna 1-1 (1-1)

FOTBOLL

BRA UTBUD AV BEGAGNADE BILAR • FULLSERVICEVERKSTAD 
AC SERVICE & REPARATION • DÄCKVERKSTAD 
4-HJULSINSTÄLLNING • DÄCKHOTELL • GÖR-DET-SJÄLV-TVÄTT

www.bat t reb i l . se

Bättre BilNödingevägen 2 • Tel 0303-960 90

Tvättar du också bilen 
med rent samvete?



VECKA 27         NUMMER 25|22 SPORT

Ahlafors kryssade borta
STORA HÖGA. Det blev 
en fattig historia mellan 
Vallens IF och Ahlafors 
IF på Stora Höga IP på 
onsdagskvällen.

Lågt bolltempo, få 
målchanser och dålig 
intensitet.

Den starka blåsten 
gjorde det inte lätt att 
trilla boll och matchen 
slutade rättvist mållöst. 

Efter tre raka segrar var 
det med stor förväntan som 
Ahlafors IF tog sig an tabel-
ljumbon Vallens IF på bort-
aplan. Att truppen mer eller 
mindre är skadefri, bortsett 
Johan Elving, gjorde inte 
saken sämre. Konkurrensen 
om platserna gav tränare Mi-
chel Berndtsson-Gonzales 
angenäma problem. Det blev 
också några överraskande 
rockader. Erik Gunnarsson 
som varit given som vän-
sterback, petades till förmån 
för rutinerade Henrik An-
dersson, vilket betydde att 
mittlåset kom att bestå av 
Tobias Bratt och Markus 
Hedberg. Kalle Hamfeldt 
fick starta på bänken, då Ed-
win Pearson och Sebastian 

Hollstein fick förtroendet 
i mittens rike. Jonathan 
Lindström som gärna också 
vill spela centralt startade ute 
till vänster.

AIF inledde positivt och 

Moha Razek serverades ett 
bra läge tämligen omgående, 
men målvakten hann ut och 
täckte avslutet. På samma 
sätt tvingades gästernas An-
dreas Skånberg dyka ner 

i mattan när hemmalaget i 
ett av få tillfällen tog sig ige-
nom den gulsvarta backlin-
jen. AIF spelade med kraftig 
medvind i första halvlek, 
men det var inte till någon 
fördel. Det blev förvisso inte 
mycket bättre i andra halvle-
kens motvind. Den blå bus-
sen var parkerad och det var 
uppenbart att Vallen bestämt 
sig för att försvara åtminsto-
ne en poäng.

– Vi tog inte jobbet idag. 
Rörelsen både med och utan 
boll måste vara bättre för 
att vinna en match mot ett 
så defensivt fokuserat mot-
stånd. Det är inte mycket 

att säga om, delad pott i en 
match där inget lag levererar 
tillräckligt bra för att vinna, 

summerar Michel Berndts-
son-Gonzales.

Han fick också göra ett 
tidigt byte när lagkapten 
Hollstein tvingades lämna 
över till Kalle Hamfeldt när 
fem minuter återstod av för-
sta halvlek. Tio minuter ef-
ter paus var olyckan framme 
igen. Moha Razek som änt-
ligen var tillbaka efter skada 
föll ihop. Baksidan igen. Det 
gav Jesper Johannesson 
chansen att komma in på 
högerkanten och Jonathan 
Lindström tog plats i anfallet 
bredvid Peter Antonsson. 
Det gav en viss spets under 
slutforceringen. Jesper är 
definitivt en av truppens pig-
gaste kantlöpare och skadefri 
är han given. Med ”Jonte” 
centralt blev också avslu-
ten mot Vallens målbur fler. 
Nu blev det ingen utdelning 
denna gång, men sex raka 
matcher utan förlust är ändå 
ett facit som ger gulsvart 
självförtroende.

På onsdag väntar Västra 
Frölunda hemma på Sjö-
vallen. När lagen möttes på 
Ruddalen i våras slutade mö-
tet också mållöst, men AIF 
tänker knappast låta måltor-
kan bestå…

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Dam div 1 N Götaland
ONSDAG 1 JULI KL 19.00

SBTK  vs 
MOSSENS BK

FOTBOLL
PÅ FORSVALLEN

Matchsponsor:

Välkommen till vår NYA utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv

VI LEVERERAR OCH MONTERAR ALLT VI SÄLJER! 

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

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

Utmarksvägen 18.  Tel 0303-644 96 Öppet: Mån-tors 14-18,  fre 14-16

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

www.kungalvssolskydd.se

Div 3 nordvästra Götaland
Vallens IF – Ahlafors IF 0-0

FOTBOLL

Edwin Pearson är tillbaka på allvar och vilken imponerande arbetskapacitet denna kille har! Så länge Edwin orkade var han fullständigt dominant på mittfältet och 
med ett par matcher till i kroppen blir han svårstoppad. 

Jonathan Lindström visar gryende storform och var närmast att 
spräcka nollan i slutskedet.

– Jumbon Vallen försvarade nollan



ALVHEM. Nyligen bjöd Ale 
GK in till så kallad clinic 
med europamästarinnan i 
longdriving, Jessica Wall-
ström. Kvällen inleddes med 
teori i konferensrummet där 
Jessica Wallström gick ige-
nom teknik, utrustning och 
de nycklar som är viktiga 
att förstå för att man ska slå 
längre.

– Föredraget syftade 
framförallt på vad vi damer 
kan göra för att hitta lite mer 
längd, förklarar Ale GK:s 
ordförande Merja Forsäng.

Efter den teoretiska delen 
visades grunder och övning-
ar för longdriving. 

– Målet med denna dag 
var att vi skulle gå härifrån 
med högre förståelse om hur 
man med lite övning kan öka 
längden i sina slag. Kvällen 
överträffade förväntningar-
na, säger Merja Forsäng. 

Jessica Wallström har 
vunnit EM i longdriving sex 
gånger och hennes längsta 
slag mäter 310 meter.

JONAS ANDERSSON

Jessica Wallström gav tips 
och råd till deltagarna under 
sin vistelse på Kungsgården i 
Alvhem.

– Clinic med 
Jessica Wallström

Longdriving
på Ale GK

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

”Bengan höll” nollan
– Lyckad debut för målvaktsveteranen i ÄIK
HÄLSÖ. Det blev en 
lyckad debut för mål-
vaktsveteranen, Bengt 
Andersson, i Älvängens 
IK.

Svårspelade Hälsö BK 
slogs tillbaka med klara 
siffror.

”Bengan” motsvarade 
förväntningarna och 
höll nollan intakt.

Älvängen befäster sin po-
sition i toppen av tabellen. 
Målvaktskrisen som fick en 
mycket intressant lösning ti-
digare i veckan när ex-blåvite 
Bengt Andersson, 48, pre-
senterades för klubben, är 
över och med stort självför-
troende reste ÄIK till Hälsö.

Felix Rudin kunde nicka 
in 0-1 fem minuter före 
pausvilan, men det hade inn-
an dess varit bud på fler mål.

– Vi brände två frilägen 
och hade lite problem med 
den starka vinden, men det 
ordnade sig till sist, säger 
tränare Peter Eriksson nöjt.

Notoriske målskytten 

Niklas Ahlbom gjorde sitt 
16:e mål för säsongen när 
prickade in 0-2 åtta minuter 
in i andra halvlek.

– Efter det kändes det väl-
digt tryggt. Vi kunde spela av 
matchen disciplinerat. Det 
är alltid svårt och nervöst att 
spela matcher när du känner 
att du måste vinna. Det är ju 
oerhört jämnt i toppen, sä-
ger Eriksson.

Tryggt är väl det minsta 
man kan säga om matchens 
ÄIK-debutant. Bengt An-
dersson behövde inte sträcka 
ut vid ett enda tillfälle. Med 
stor pondus och erfarenhet 
styrde han försvaret. Nollan 
förblev intakt.

Inte yngst
– Han är inte vår yngsta de-
butant genom tiderna, men 
det var helt fantastiskt att ha 
med ”Bengan” i laget. Hälsö 
hade förvisso inte ett enda 
avslut mot mål och det är ju 
ett bra betyg på backlinjen, 
säger Eriksson som hoppas 
att det blir fler matcher för 
den meriterade målvakten.

– Vi ska sätta oss ner och 
diskutera situationen. Ett 
antal matcher till blir det. 
Henrik (Mellomgård) finns 

fortfarande tillgänglig, men 
han reser mycket i jobbet 
varför vi måste ha flera alter-
nativ.

Älvängen går nu på som-
marledighet med nio vinster 
och bara en förlust i bagaget.

– Killarna har gjort en 
enastående vår och egent-
ligen har vi bara spelat en 
dålig halvlek. Nu gäller det 
att vi konserverar formen, 
då kan det bli en riktigt rolig 
höst, avslutar Peter ”Erra” 
Eriksson.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

”Attraktiva Bengan”. Blåvitts 
legendariske målvakt debu-
taerade med att hålla nollan 
i ÄIK.

Div 6 D Göteborg
Hälsö BK – Älvängens IK 0-3 (0-1)

FOTBOLL

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

FOTBOLL
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Bojan straffade Mossen
NOL. Nol tog årets sjun-
de serie när Mossens 
BK slogs tillbaka med 
uddamålet.

Det var en chansrik 
och underhållande vår-
avslutning som kunde 
slutat hur som helst.

– Jag tycker ändå att 
vi vinner rättvist. Vi 
hade flest och hetast 
målchanser, säger Nol-
tränaren Peter Karlsson.

Han hade skäl att vara nöjd 
när domarens signal ljöd 
över Elon Arena i Nol. Nu 
väntar ett sommaruppehåll 
och laget parkerar på tredje 
plats i division 5 A Göteborg. 
Trots att Nol sällan har kun-
nat ställa samma manskap på 
plan två matcher i rad har 
insatserna ändå varit av god 
kvalitet.

– Det är fördelen med 
en bred trupp, men det är 
rätt många som inte riktigt 
är tränade för 90 minuter 
som tvingats spela. Nu har 
vi ändå skaffat oss ett riktigt 
bra slagläge för hösten och 
då hoppas vi att skador, sjuk-
domar, avstängningar och 
resor inte ska ställa till det 
för oss, säger Peter Karlsson.

Avstängningar ser han 
tyvärr inte ut att slippa. De 
gula korten haglade mot 
Mossen och Simon Enyck 
fick dessutom två, vilket be-
tydde att det röda kortet åkte 
upp. Rahel Faraj som visa-
des ut senast är avstängd i 
ytterligare två matcher.

Hur som helst finns det 
mycket annat att glädjas 
åt i Nol. Bojan Ilic visade 
gryende storform och sys-
selsatte gång på gång göte-
borgarnas backlinje. Även 
Simon Enyck hotade med 
sin offervilja. Det fanns läge 
för både ett och två hem-
mamål i första halvlek, men 
i sanningens namn ska också 
sägas att Mossens BK brände 
minst lika många klara lägen. 
Niklas Koppel svarade för 
en stabil insats mellan stol-
parna, men det märktes att 
mittbacksstrategen Anders 
Isaksson inte var på plats 
(avstängd).

Giftiga omställningar
Den andra halvleken påmin-
de mycket om den första, fast 
med ett tydligare spelövertag 
för Mossen. Det passade Nol 
bra. Giftiga omställningar är 
en av lagets bästa sidor. Med 
kvarten kvar sprang Bojan 
Ilic igenom gästernas för-
svarslinje, avslutade mot mål 

där en back inte täckte skott 
bättre än att bollen hamnade 
på armen. Ofrivilligt, men 
ett regelbrott. Bojan prick-
ade själv in straffsparken. 
Dessförinnan hade han även 
haft en stramare i ribban.

– Bojan var fantastisk 
idag. Det är så här vi vill se 
honom, berömmer Peter 
Karlsson.

Nol inleder hösten borta 
mot Warta fredag 7 augusti. 

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Bojan Ilic var på strålande spelhumör och bjöd både publik och motståndare på artisteri. Det var 
också Bojan som orsakade straffen som han själv placerade säkert i mål en kvart före slutet. 

Kapten Jonny Stenström var tillbaka på mittfältet och det märktes 
tydligt. Här är han på ett offensivt äventyr.

Peter Karlsson, har all anled-
ning att vara nöjd med Nols 
vårsäsong. 
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SKEPPLANDA. Skepplan-
da Öppna Korpcup blev 
en fullträff.

Tjugo lag kom till spel 
i årets upplaga.

Segrade i A-slutspelet 
gjorde Terrys Millwall.

Skepplanda BTK:s korpcup 
har blivit en festlig tradition 
som lockar fotbollsspelare i 
alla åldrar, både aktiva men 
framförallt många med kar-

riären bakom sig. 
– Vi har hittat en alldeles 

lagom nivå för detta arrang-
emang. Glädje är ledordet 
och det fick vi verkligen upp-
leva på Forsvallen i lördags. 
Det var en trevlig stämning 
både på och utanför planen, 
säger SBTK:s årsfärske cup-
general Oscar Frii.

Gruppspelet drog igång 
vid nio-tiden på morgo-
nen och strax efter fyra var 
det finalklart i A- B- och 
C-slutspelet. Störst intresse 
tilldrog sig naturligtvis A-fi-
nalen där Terrys Millwall, 
anförda av lagkaptenen 
Krister Toomar, lyckades 
besegra Olympus med 3-1. 
Publiken fick bland att se 
ett vackert volleymål signe-
rat den forne SBTK-hjälten 
Thomas Eloranta, efter fin 
assist av Göran Fransson. 
I målet briljerade Jonas 
Brattlöf, som avvärjde flera 
vassa motståndarattacker.

B-finalen vanns av FC 
Ejafjallgökur och i C-finalen 
segrade Broccoli.

JONAS ANDERSSON

Segrare i Skepplanda Öppna Korpcup 2015 blev Terrys Millwall. Övre raden från vänster: Jonas Bäck, Göran Fransson, Thomas Elo-
ranta, Mattias Othzén, Henrik Persson, Jimmy Johansson. Nedre raden från vänster: Tobias Ottosson, Daniel Larson, Magnus Eriks-
son, Johan Andersson, Krister Toomar. Liggande: Jonas Brattlöf.

– Lyckad korpcup
Guld till Terrys Millwalll

Premiär för Vakna-loppet  15 augusti
NÖDINGE. Vakna-loppet 
– en utmaning för alla.

En runda för barn, ett 
snällare varv för den 
som bara vill röra på 
sig och ett tuffare lopp 
med Denofabacken som 
huvudingrediens.

Förberedelserna inför 
den 15 augusti är igång.

På initiativ av ungdomarna 
själva genomför Kultur- och 
Fritid i samarbete med Vakna 
och lokala sponsorer första 
upplagan av Vakna-loppet. 
Idén var det Qadir Akbari, 
19, som kom med.

– När Ale Torg arrang-
erade Vårloppet kände jag 
att det finns potential att 
utveckla arrangemanget. Vi 
vill göra lite mer runt själva 
eventet. Det blir bland annat 
en scen med ungdomar som 
uppträder, säger han.

Bakgrunden har dock ett 
djupare syfte.

– Det behöver hända lite 
mer i samhället. Ungdomar 
behöver ha saker att se fram 
emot. I samband med skol-
avslutningen arrangerade vi 
en fotbollsturnering i gym-

nasiet. Det lockade många 
att hänga där och förhopp-
ningen med Vakna-loppet 
är att det också skapar enga-
gemang och intresse. Det är 
sista lördagen innan skolan 

börjar och då tror vi det är 
bra  om det händer något 
kul, menar Qadir och får 
medhåll:

– Det är alltid en lite oro-
lig tidpunkt, men det här är 

också ett arrangemang för 
folkhälsan. Vi uppmuntrar 
alla att delta. Det finns ett 
barnlopp för de minsta, ett 
snällt spår och ett tuffare varv 
där sträckningen omfattar 

den ”hemska” Denofa-back-
en. Det varvet kommer att 
ligga på 10 km. Vi håller som 
bäst på med bansträckningen 
nu, säger Christina Wallöe, 
Ale Fritid.

Klara partners är Stu-
dieförbundet Vuxenskolan, 
ICA, STC och Vakna.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Förverkligar Vakna-loppet. Ida Ferger, Christina Wallöe, Johanna Leino och Asuda Mohammed. Bakre: Mustafa Ahmed och Qadir Akbari.
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Ons 1 juli kl 19.00
Sjövallen
Ahlafors – V Frölunda

Ons 1 juli kl 19.00
Forsvallen
SBTK dam – Mossen

Thomas Eloranta stänkte in 
ett vackert volleymål i finalen 
där Terrys Millwall besegrade 
Olympus med 3-1.
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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!
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Nödinge VårdcentralOrdinarie Öppettider 
Mån-tors 8-17 • Fre 8-16

AKUT mottagning alla dagar 8-9.30
0303-977 70 • Klockarevägen 14, Nödinge

Sommar 
på Nödinge Vårdcentral

Under v 26-33  
har vi öppet kl 8-16
AKUT mottagning som vanligt 8-9.30

Begränsad bemanning under denna tid!  
Gäller läkare, sjuksköterska och psykolog

Akut sjuka har alltid förtur, och tas självklart omhand även när akut mottagning är stängd.

Från och med 31/8 kommer vi endast ha bokade akuttider till läkarna, bokas via telefon samma dag.

Ring sjuksköterska för  
rådgivning 0303-977 70

TORP. Dansbandsveckan 
i Malung firar 30-årsju-
bileum.

Söndagen den 12 juli 
är det dags för Guldkla-
ven – dansbandsbran-
schens eget pris och 
gala.

Streaplers är nomine-
rade i kategorin ”Årets 
album”.

Thomas Deutgen leder 
Guldklavengalan när ar-
rangörerna, Svenska Dans-
bandsveckan i Malung och 
tidningen Får Jag Lov, för 
sextonde året i rad bjuder 
på en stjärnspäckad helkväll 
i Malung. Priset har sedan 
starten år 2000 vuxit och är 
idag synnerligen prestige-
fyllt.

Juryn, som valt ut de 
nominerade, består av re-
presentanter från de tre in-
stiftarna av priset (Sveriges 
Radio, danstidningen Får 
Jag Lov samt Dansbands-
veckan i Malung).

– Dansbandsveckan med 
Guldklavengalan utgör en av 
årets absoluta höjdpunkter. 
Vi hade förmånen att vara 
nominerade till ”Årets dans-
band” i fjol. Den här gången 
är vi nominerade i kategorin 
”Årets album” vilket också 
känns väldigt hedrande, sä-
ger Streaplers sångare Ken-
ny Samuelsson från Torp i 

Älvängen.
”Idag” är namnet på den 

platta som Streaplers släpp-
te tidigare i vår och som har 
blivit en stor succé.

– Vi har fått en fantastisk 
respons. Skivan har sålt för-
hållandevis bra och låtarna 
har tagits emot med stora 
famnen ute på landets dans-
banor, säger Kenny Samu-
elsson.

Intensiv sommar
Streaplers går i vanlig ord-
ning en intensiv sommar till 
mötes. Från 1 juli och en 
månad framåt är det inbokat 
22 spelningar runtom i Sve-
rige.

– Vi älskar vårt jobb. Det 
är en ynnest att få åka land 
och rike runt och möta se-
m e s t e r-
f i r a r e . 
Visst sli-
ter det på 
kroppen, 
men det 
är inget 
du tänker 
på när du 
är mitt 
upp i tur-
nerandet. 
S v e n s k 
s o m m a r 
och dans-
musik är 
en oslag-
bar kom-
bination, 

säger Kenny Samuelsson.
Till hösten gör Streaplers 

konsertdebut. Turnéprodu-
cent är European Concerts.

– Vi har valt att kalla kon-
serten ”Alltid på väg”, då det 
självklart inryms en del nos-
talgi, men framförallt för att 
vi i Streaplers alltid är på väg 
framåt. Det ska bli oerhört 
spännande att få möta våra 
fans på detta sätt

– Konserterna innebär 
inte att vi säger farväl till 
dansbanorna – tvärtom. Vi 
kommer fortsätta besöka 
festplatser från norr till sö-
der, avslutar Kenny Samu-
elsson.

JONAS ANDERSSON

Guldklav till Streaplers?
– Nominerade i kategorin ”Årets album”

Streaplers är nominerade till Guldklavengalan med 
sitt album ”Idag”.

ALAFORS. Det stundar 
återigen premiär på 
Pelarteatern i Alafors 
fabriker.

Det är inte vilket dra-
ma som helst heller.

August Strindbergs 
klassiska verk Fröken 
Julie står för dörren.

Repetitionerna av pjäsen 
som utspelar sig i midsom-
martid har pågått sedan ja-
nuari och efter mycket vånda 
spikade Nol-Alafors kultur-
förening till sist lördag 11 
juli som premiärdatum. Siri 
Leifsdotter som spelar Frö-
ken Julie inspirerades av en 
uppsättning som spelades i 
Ale Kulturrum för några år 
sedan.

– Jag kände direkt att den 

pjäsen skulle jag vilja sätta 
upp. Min känsla är att den 
kan spelas hur många gånger 
som helst för ingen kommer 
att tolka den på samma sätt. 
Handlingen är tidlös och be-
handlar ämnen som än idag 
är högaktuella, trots att det 
är över hundra år sedan den 
hade premiär. Som vanligt 
i Strindbergs verk finns ett 
tydligt fokus på jämställdhe-
ten och skillnaden på hans 
och hennes, säger Siri.

Fröken Julie är en av de 
mest spelade Strindberg-pjä-
serna i världen och manuset 
ställer stora krav på skåde-
spelarna. Helt enkelt har det 
inte varit att läsa in repliker-
na.

– Vi har repeterat två 
gånger i veckan under en 
lång period. Pjäsen är en 

bit över två timmar och 
innehåller mycket tänktvärt 
– intensiv dramatik när den 
är som bäst. Om jag måste 
placera den i en genre säger 
jag att Fröken Julie är ett na-
turalistiskt sorgespel. I grun-
den en tragedi, menar Siri.

Dramat har tre huvudper-
soner, även om Fröken Julie 
är centralfigur. De övriga är 
betjänten Jean och Kristin, 
kokerskan i grevens hushåll. 
Jean spelas av Albin Pers-
son och Kristin av Mimmi 
Törnell. För regi, ljud och 
ljus svarar Andreas Hen-
riksson. Nol-Alafors kultur-
förening spelar pjäsen på Pe-
larteatern vid fem tillfällen 
med premiär lördag 11 juli.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Fröken Julie. Nol-Alafors kulturföreningen presenterar i sommar ett av August Strindbergs mest 
klassiska och spelade verk. I rollerna ses Albin Persson , Siri Leifsdotter och Mimmi Törnell.

Fröken Julie tar plats 
på Pelarteatern



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:
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SURTE. Glasbruksmuseets 
fasad håller på att bytas ut. 
Det är kommunens fastig-
hetsavdelning som utför ar-
betet. Byggnaden är Surtess 
äldsta och uppfördes någon 
gång före 1850 och blev se-
dan kvarnbyggnad år 1862 när 
Glasbruket startade.

– Vi förvaltar, driftar och 
underhåller fastigheter av en 
yta på cirka 123 000 kvadrat-
meter. Detta görs med till 
exempel planerat underhåll 
för att bibehålla ett långsiktigt 
bra skick på våra fastigheter, så 
dessa kan ha en bra fungeran-

de verksamhet som exempelvis 
förskolor, skolor, idrottsan-
läggningar med mera, för-
klarar förvaltningsassistent 
Per-Arne Lidarp.

Fastighetsavdelningen har 
även ansvaret för den dagliga 
driften och åtgärdar de pro-
blem som kan uppstå på fast-
igheterna.

– Ibland blir det så kallade 
brandkårsutryckningar när 
något akut händer, i övrigt 
försöker vi planera vårt ar-
bete så gott det går, avslutar 
Per-Arne Lidarp.

JONAS ANDERSSON

LÖDÖSE. Verksamheten 
på Lödöse museum går 
knappast på sparlåga 
under sommaren – 
tvärtom.

Nu rustar personalen 
för att ta emot semes-
terfirare, vuxna och 
barn.

– Vi kommer att ha 
pilgrimstema, förklarar 
Jenny Brattén.

Museet kommer att erbjuda 
pilgrimsvandring för barn i 
vuxet sällskap under juli och 
augusti.

– Exakta tider finns angi-
vet på vår webbplats. Vand-

ringen tar ungefär en timme. 
Vi börjar inne på museet, går 
till berget bakom museet, 
över vatten och omgivna av 
växter och till ljudet av få-
gelkvitter. Det blir en lokal 
pilgrimsvandring, berättar 
Jenny Brattén.

Parallellt sker också vis-
ning av den medeltida bas-
utställningen plus att muse-
iverkstaden är öppen.

– Här har vi spel och di-
verse pyssel. Vi kommer 
också att ha framme material 
så att besökaren kan göra sin 
egen vimpel och lägga i en 
låda. Tanken är att vi ska de-
korera museet med vimplar i 
samband med vårt 50-årsju-

bileum, som infaller söndag-
en den 27 september.

– Då ser vi fram emot en 
festlig, färgsprakande hög-
tidsdag. Det blir musikun-
derhållning, mat och andra 
trevliga inslag. Detaljerna är 
inte helt spikade.

Lödöse museum invigdes 
1965 på Fornäng 2. 1994 
flyttade verksamheten till 
nuvarande lokaler.

– Det var 1961 som allting 
tog fart då sensationella fynd 
hittades. Vi skulle gärna vilja 
ta del av allmänhetens bilder 
och berättelser från den här 
tidsperioden. Någon kan-
ske var med vid grävningar-
na, andra kanske upplevde 

möjligtvis Carl XVI Gus-
tafs eriksgata 1975? Allt är 
av intresse för oss. De som 
inte vill mejla är välkomna 
att besöka oss, säger Jenny 
Brattén.

Ett annat datum värt att 
lägga på minnet är söndagen 
den 30 augusti då den årliga 
arkeologidagen äger rum.

– Då kommer Ing-Marie 
Trägårdh att berätta om våra 
pilgrimsmärken.

Lödöse museum välkom-
nar besökarna enligt ordina-
rie öppettider i sommar. Fri 
entré gäller.

JONAS ANDERSSON

Per-Arne Lidarp på plats vid Glasbruksmuseet i Surte där fasa-
den håller på att bytas ut.

Glasbruksmuseets fasad byts ut

Jenny Brattén hälsar välkommen till Lödöse museum. Under sommaren kommer det bland annat att erbjudas pilgrimsvandring för 
barn i vuxet sällskap.

– Och i höst väntar 50-årsjubileum
Händelserik sommar på museet

Vid PRO Ale Norras vårfest 
den 13 maj i Medborgarhu-
set var det underhållning av 
Matroserna. En härlig start på 
våren med sill och färskpotatis 
med goda tillbehör som triv-
selkommittén så fantastiskt 
hade anordnat. Det serve-
rades kaffe med hembakade 
kakor, bakade på smör,

När Matroserna äntrade 
scenen med sina medryckande 
och välkända sånger blev det 

”liv i luckan”.  Ett under-
bart nummer var ju ”Kaf-
ferepet”, med dessa tjusiga 
mansben och vackra röster, då 

visste jublet inga gränser.
Många glada vinnare blev 

det när vi avslutade med lot-
teridragning med fina vinster.

Årets Hemliga Resa den 
10 juni gick till Gnosjö i 
strålande solsken. Stigenbuss 
hämtade upp våra resenärer 
från Skepplanda i norr till 
Surte i söder.

Utanför Tranemo rastade 
vi på en vacker rastplats där 
vi fick jättegoda ost- och 
skinkfrallor samt hembak-
ade hallongrottor. Därefter 
styrde vi kosan mot Gnosjö, 
till Töllstorps industrimu-

seum. Efter en guidad tur i 
den vackra miljön berättade 
guiden om seder och bruk, 
vi fick se hur man tillverkade 
vispar och säkerhetsnålar, 
kakmått och musfällor med 
mera. Det fanns också en vat-
tenhjulsdriven kvarn där det 
maldes rågmjöl som vi kunde 
köpa och även få med recept 
på bröd.

Efter denna utflykt 
var det dags för lunch på 
Hestravikens Hotell och 
restaurang. Där serverades vi 
raggmunk med stekt fläsk. Vi 
reste vidare till Kvarnen i 

Hyssna där vi intog ekologiskt 
kaffe med fralla från deras 
eget stenugnsbageri och ett 
smarrigt bakverk. Mätta och 
belåtna styrde vi kosan hemåt, 
med roliga historier i bussen 
samt ett överraskningslotteri.

Vi tackar våra medlemmar 
för en fin vår och önskar en 
skön och avslappnande ledig-
het. Så ses vi den 26 augusti 
på vår Upptaktsträff i Med-
borgarhuset med underhåll-
ning och något gott att äta.

Eva Carlsson

PRO Ale Norras vårfest och hemlig resa
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Har bott i Ale Kom-
mun i 35 år och varit 
både ungdomsled-

are och nattvandrare samt 
egenföretagare i många år. 
Har därmed fått mycket 
erfarenhet vad som händer 
med både unga som gamla 
människor i samhället på 
fältet så att säga. Några fun-
deringar och reaktioner.

Det våld som utbreder 
sig i vår närhet och i övriga 
landet är förödande för vårt 
samhälle. Tänker närmast på 
förstörelsen efter E45:an som 
inte verkar ta slut.

Det förvånar mig att inte 
någon myndighet eller polis 
kommenterar detta! Framfö-
rallt kommer med åtgärder 
hur det kan förhindras.

Var är Ni som är ansvariga 
för detta? Någon måste väl 
sätta ner foten någon gång 
och se till att dessa människor 
åker fast. Kommun och polis 
vet säkert vilka det är!

Den enda kommentar kom 
mycket starkt från tidning-
ens redaktör. Mycket bra 

reagerat.
Man kan ju fråga sig hur 

man har kommit på att sätta 
upp bullerskydd i glas, när 
vi har levt med sönderslagna 
busskurer och fönterutor se-
dan många år tillbaka i tiden!

Om det var för att det 
skulle se bra ut så har man 
misslyckats totalt. Man kanske 
kan se igenom dessa 10-15% 
av året, resten av tiden är 
dessa skitiga, frostiga med 
mera.

Nu har det kommit fram 
att man hittat de skyldiga till 
detta, men det fortsätter ju 
bevisligen ändå!

Dessa unga människor som 
inte har något annat att göra 
än att förstöra och våldföra 
sig på samhället skulle sättas 
i arbete med att bland annat 
rensa upp allt skräp i kom-
munen som ligger på gator 
och torg. Det ser bedrövligt 
ut på vissa platser bland annat 
i Nödinge. Även rusta upp 

parkbänkar med mera som 
står och ruttnar. Det är till 
nytta för både kommunen och 
invånarna och framförallt för 
dessa personer som får jobba 
på dagen och göra rätt för sig 
samt förhoppningsvis sova på 
natten och slipper att röja då.

Det är ju rekommenderat 
från högre ort att fem poliser 
i varje kommun på var 20 
000:de invånare för att klara 
av brott och kriminalitet. Var 
är polisen i Ale?

Vill vi att det skall se ut så 
här i vår kommun?

Vill avslutningsvis tacka 
Tyrone Hansson och Ulrika 
Sten Sporrong för en fin 
kommentar i nr 24 angående 
hur politiken förs idag vad det 
gäller bland annat invandring 
och flykting-frågan. Det är 
bedrövligt hur politiker kan 
uppföra sig mot SD, som ju 
har en del vettiga förslag om 
detta samt mycket annat.

Tack för ordet och ha en 
trevlig sommar!

 Reidar Johansson
Nödinge

När skall någon sätta ner foten?

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

SOMMARMUSIK I STARRKÄRRS KYRKA – ONSDAGAR KL. 20.00MUSIKCAFÉ I BLÅ – SÖNDAGAR KL. 19.00

GOSPELS, HYMNS OCH 
KLÅSSISK JAZZ
Onsdag 12 augusti kl. 20.00 
I New Orleansk anda

FRANSK AFTON 
Onsdag 5 augusti kl. 20.00
Ludovico Einaudi

IL PRETE ROSSO
Onsdag 29 juli kl. 20.00 
Vivaldi

FEM VISE MÄN
Onsdag 22 juli kl. 20.00 
Jazzmusikanterna

I DELIGHT TO SING HIS 
PRAISE
Onsdag 15 juli kl.  20.00

LYRISKA SOMMARTONER
Onsdag 8 juli kl. 20.00 
Piano- och filmmusik

HJÄRTATS LOVSÅNG
Söndag 12 juli kl. 19.00
Marcus och Lisa Gillsjö

TOBIAS OCH FRIDA
Söndag 26 juli kl. 19.00
Egenskriven och känd musik

DAFT PUMP
Söndag 9 augusti kl. 19.00 
Gospel/jazz/folkmusikinspirerad 
musik

Trafikverket, som är en 
sammanslagning av 
före detta Vägverket 

(VV) och Banverket (BV), har 
skaffat sig mer makt än vad 
som är normalt och nyttigt 
i det svenska samhället och 
har blivit en stat i staten. Den 
centrala diskussionspunkten 
under 1990-talet med att 
förlägga väg/järnvägsutbygg-
naden i Göta Älv-dalen (det 
vill säga som nu skett) var just 
farhågorna för ökat buller. 
Men vi fick lugnande besked 
från VV/BV: Inför byggbe-
sluten hade man ”noggrant” 
bullerundersökt och karterat 
samtliga fastigheter utmed det 
befintliga trafikstråket från 
Surte till Älvängen och de mest 
bullerutsatta löstes in och revs, 
en del fick förstärkt fasad och 
fönster och blev därefter ”god-
kända”. Resten förklarades få 
ett acceptabelt buller! 

Men de bullerutredningar, 
upprättade av Arkitektringen 
i september 2001 på uppdrag 
av VV/BV, som gjordes inför 
fastställande av de 9 stora 
detaljplanerna från Surte till 
Älvängen och de åtföljande 
väg- och järnvägsplanerna 
har visat sig helt felaktiga. 
Bullret, från främst gods- och 
snälltågen på järnvägen, ligger 
idag högt över de inför väg/
järnvägsbyggandet beräknade 
bullervärdena! Dessa riktvär-
den utgick från 110 tågrörelser 
i form av snabbtåg och godståg 
per årsmedeldygn, utöver de 
110 pendeltågen. Med dessa 
underlag gjordes offentliga 
samråd inför planbesluten 
och ingick också i Miljökon-
sekvensbeskrivningarna. Allt 
verkade frid och fröjd!

Inför planläggningen i 
Älvängen av Gustavas Plats 
och Gula Villan-området 

2013/14 togs det fram nya 
bullerutredningar som kom 
att visa helt andra värden än 
de från år 2001, med mycket 
kraftigt förhöjda bullervärden. 
Länsstyrelsen tvingade oss 
att stoppa utbyggnadsplaner 
med boende för närmare 500 
personer och planerna ligger 
fortfarande på is. Vi hade ett 
arbetsmöte där både Länssty-
relsens handläggare och en 
tjänsteman från TRV var med, 

men de hade inga förslag till 
lösningar. Det visade sig att 
den bullerutredning som gjorts 
nu hade helt andra ingångsvär-
den än vad vi kommit överens 
om år 2001: Den baserade sig 
på en tågtrafik om 165 tåg per 
årsmedeldygn, alltså 50% mer 
bullrande tåg än det vid sam-
rådet 2001 fastställda antalet! 
TRV har helt sonika frångått 
det vi ansåg vara en överens-
kommelse och överlämnat 
ansvaret och kostnaderna till 
Ale kommun. 

Perfekt uträknat
TRV tycker det är självklart 
med denna trafikuppräkning 
trots att järnvägen redan idag 
börjar närma sig kapacitetsta-
ket och inte kommer att klara 
av 165 tåg/åmd! Ale kommun 
har aldrig godkänt denna 
50%-iga uppräkning! TRV har 
räknat ut detta perfekt: Genom 
att inteckna framtida trafikök-
ning inför dagens bostadsut-
byggnader tvingar man Ale 
kommun och dess exploatörer 

att bekosta nya skydd utmed 
väg/järnväg!

Bullerproblemen är inget 
nytt fenomen. Men det gäller 
bara nyproduktion! I Sverige 
finns idag ca 4,5 milj lägen-
heter varav ca ½ vardera i 
villor respektive flerbostads-
lägenheter. Nyproduktionen 
hamnar runt 40.000 lghtr/år, 
det vill säga knappt 1% berörs 
av bullerreglerna. Att alls 
åtgärda boendemiljön för de 
bullerutsatta lägenheterna i de 
resterande 99% finns inte på 
dagordningen.

Dåvarande regeringen lade 
1996 till Riksdagen den så kall-
ade Infrastrukturpropositionen 
(lagförslag) med de bullervär-
den som idag tillämpas, det vill 
säga i princip 55 dBA utomhus 
vid fasad, max 70 dBA vid 
uteplats. Trots att proposi-
tionen aldrig antogs gjorde 
Boverket och andra berörda 
myndigheter detta till ”lag”. 
Sverige styrs inte längre av 
Riksdagen utan av sina myn-
digheter! Inte ens grunden för 
bullerproblematiken stämmer: 
Buller sägs orsaka allvarliga 
sjukdomar, kortisol (stress), 
hypertoni (högt blodtryck), 
akuta blodtrycksförändringar, 
hjärtinfarkt, stroke med mera, 
men trots en världsomfattande 
klinisk forskning finns inga 
samband bevisade – och det är 
bara på landsbygden i Sverige 
dessa farhågor tas på sådant 
blodigt allvar. 

I Göteborg och Mölndal 
byggs det överallt! Gårda, 
Porslinsfabriken med flera i 
mycket kraftigt störd trafik-
miljö. Nu senast presenterades 
jättelika planer på det gamla 
mejeriområdet i Kallebäck i 
direkt anslutning till E6/E20, 
rv44 och flerdubbla tågspår, 
med 10-faldiga trafikmängder 

jämfört med Ale! Där går det 
bra, men inte i Ale. I Stock-
holm har man skapat en egen 
modell: ”Stockholmsmodellen” 
som i princip medger bygg-
nation överallt: Vid Hornstull 
ansåg domstolen att 65-70 dBA 
och maxvärden 76-82 dBA 
(mer än dubbelt högre ljudnivå 
än normal standard!) vara 
godtagbar eftersom fasaden 
mot innergården bara hade 55-
56 dBA! Helt otänkbart i Ale 
enligt Länsstyrelsen i Västra 
Götaland. 

Egen utredning
Kommunen har på eget 
initiativ låtit göra en bullerut-
redning över hela Älvängen 
(se bilaga). Samtliga bygg-
nader i centrum skulle idag 
vara omöjliga att bygga. Lika 
fullt står de där och folk trivs 
med sitt boende. I den finns 

dessvärre också inritade diverse 
skyddsskärmar med olika 
förslag till åtgärder. Men var i 
Sverige, eller i världen, hittar 
man en järnväg inklädd i fyra 
meter höga bullerskärmar (som 
föreslås) + stora expanderande 
avkörningsskydd H4 mellan 
vägen och järnvägen + buller-
skydd 5 meter inkl betongfun-
dament + skyddsdiken + krav 
på ytterligare brandskärmar 
(mot Handelsplats Älvängen)? 
Allt på grund av krav från vår 
Länsstyrelse! Hur ser det ut i 
Göteborg? Där finns vare sig 
brandskydd, diken, H4-av-
körningsskydd, bullerskärmar 
på betongfot, möjligtvis ett 
tunt 1950-tals räcke! Enligt 
kostnadsberäkningarna i utred-
ningen kostar de nya buller-
skydden 95 milj kronor bara i 
Älvängen. Vem ska betala det? 
Varför gjordes det inte rätt från 

början? Varför inte kräva sänkt 
hastighet på tågen genom Ale 
kommun? En sänkning av 
tåghastigheten ger dramatiska 
bullerförbättringar!

Det är dags för Ale kom-
mun att sätta ner foten: Vi 
släpper helt enkelt igenom 
detaljplanen för Gustavas 
Plats eller Änggatan och tar 
den rättsliga striden. Vi ska 
inte komma med detaljerade 
förslag, det måste en domstol 
avgöra. Domstolen måste 
också förklara hur det kommer 
sig att, trots avsaknad av lag, 
våra myndigheter tagit sig 
detta mandat: Att göra olika 
bedömningar 
från plats till 
plats. Vart tog 
likställighet-
sprincipen 
vägen?

Jan A. Pressfeldt (AD)
Ledamot Samhällsbyggnadsnämnden

Trafikverket har lurat skjortan av Ale kommun!

Centrala Älvängen 11 meter över mark. De rödmarkerade områdena har bullervärden som över-
stiger 60 dBA, vilket medför att Länsstyrelsen stoppar nybyggnation.

Länsstyrelsen 
tvingade oss att 
stoppa utbygg-
nadsplaner med 

boende för närmare 500 
personer och planerna 
ligger fortfarande på is.
JAN A PRESSFELDT (AD)
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Sommarmusik • Marcus och Lisa Gillsjö 
Musik som kommer från hjärtat med riktning mot himlen.  
En konsert med temat ”Hjärtats Lovsång”.
TISDAG 7 JULI KL 18 I SURTE KYRKA

Sommarmusik • Eva Gusmark 
Sopranen Eva Gusmark med pianist bjuder på vacker klassisk musik.  
TISDAG 21 JULI KL 18 I SURTE KYRKA

Sommarmusik • Ida Andersson  
sjunger Edith Piaf 
I år är det 100 år sedan den franska vissångerskan 
 Edith Piaf föddes. I hennes liv möts styrkan och sårbarheten,  
den lilla människan och den stora rösten. Lowe Pettersson, piano.
TISDAG 14 JULI KL 18 I NÖDINGE KYRKA

Musikcafé • Hans Jernbratt och Thomas Sällström 
Ta dig tid att träffa vänner, dricka kaffe och sjunga med i välkända visor.
TISDAG 28 JULI KL 18 I NÖDINGE KYRKA

ÄLVÄNGEN. Ales som-
marmusikanter är sju 
till antalet.

Repertoaren är sam-
mansatt att passa såväl 
en yngre som en äldre 
publik.

– Det är många klas-
siker som vi bjuder 
på, förklarar Rebecca 
Hakso.

Lokaltidningen träffade 
sommarmusikanterna, eller 
Grävlingarna som de kall-
ar sig, i samband med deras 
genrep på Café Magnolia i 
Älvängen.

– Förutom förskolor och 
äldreboenden kommer vi att 
uppträda på diverse caféer. 
Spontanspelningar på ga-
tor och torg är vi inte heller 
främmande för när vi får tid 
över, säger Sigrid Larsen 
Karlsson.

Turnerandet pågår den 
här veckan, men arbetet star-
tade måndagen den 15 juni.

– Det är det perfekta som-
marjobbet, säger Emma 
Fors medan kompisarna 
nickar instämmande.

Samtliga i gänget har ett 
genuint musikintresse, men 
med olika professioner. För-
utom sång inryms gitarr och 
rytminstrument i sommar-
musikanternas framföran-
den.

– Det var ett pill att få 
ihop låtar och ett program 
som vi känner att vi kan stå 
för. Några av låtarna byter vi 
ut beroende på om vi är på 
en förskola eller på ett äldre-
boende, säger Amanda An-

dersson.
Bokningarna har ungdo-

marna skött på egen hand, 
men när det handlar om att 
ta sig till och från de olika 
ställena är Pelle Andersson 
en ovärderlig resurs.

– ”Party-Pelle” är med 
och roddar. Han hjälper till 
när det är något som behö-
ver ordnas, säger Karolina 

Andersson.
Vad är det bästa med att 

vara sommarmusikant?
– Att du får sprida glädje 

till aleborna, säger Rebecca 
Hakso.

Elvis, Dolly Parton, First 
Aid Kit och Håkan Hell-
ström är några av de artister 
som tolkas i Grävlingarnas 
låtlista.

– ”Cecilia” med Simon 
& Garfunkel är ändå höjda-
ren i vår repertoar. Ett vär-
digt slutnummer, anser Erik 
Jansson, som för övrigt är 
ensam kille i sällskapet.

– Det funkar bra, men jag 
har inte mycket att säga till 
om, skrattar Erik.

 
JONAS ANDERSSON

Nu befinner vi oss 
mitt i sommaren! 
Förhoppningsvis 

har många av oss haft till-

fälle till sol och bad. Kanske 
har också någon varit ute 
och fiskat. Många av oss bär 
säkert på sommarminnen 

när vi stod och fiskade som 
barn vid någon insjö eller 
ute till havs. Vilken glädje 
var det inte när vi fick den 

första abborren eller den 
första gäddan på kroken! 
Hur hjärtat slog extra slag, 
när fiskespöet böjdes kraf-
tigt, men också besvikelsen 
när fisken släppte och sim-
made iväg, just precis innan 
vi hade fått upp den på 
land. Däremot är det lättare 
att glömma alla de gånger 
man stått och tittat på ett 
guppande flöte, eller kastat 
ut något drag och vevat in 
om och om igen i hopp om 
att nu skall det väl ändå bli 
napp, men inte ens ett napp. 
Är det inte så att livet många 
gånger kan liknas vid ett 
fiskafänge? Vi hoppas att få 
rikligt med fisk, men fångs-
ten har alltför många gånger 
uteblivit och vi har fått gå 
tomhänta hem. För så är det 
att leva, livet blir inte alltid 
som vi tänkt oss.  

Det är här vi möter 
Jesu lärjungar i söndagens 
berättelse. Lärjungarna 
hade varit ut och fiskat hela 
natten utan att få någonting. 
Där stod de besvikna och 
sköljde sina nät. Då kommer 
Jesus och börjar prata med 
folket runt omkring, men så 
avslutar han det hela med 
att säga till Petrus, Ro ut 
på djupt vatten och lägg ut 
näten där. Petrus är precis 

som dig och mig, då han 
först bara måste få sagt, vi 
har fiskat hela natten utan 
att få någonting, bara så du 
vet. Kanske tänkte Petrus, 
är det verkligen någon idé 
att försöka en gång till. 
Men Petrus gör som Jesus 
sagt utan att egentligen tro 
pånågot resultat. Men då 
händer det något märkligt, 
näten blir fyllda av fisk. Pet-
rus trodde inte, men Jesus 
trodde på Petrus. 

Du och jag har säkert 
försökt och misslyckats 
många gånger, och vi vet 
hur lätt det är att ge upp. 
Hur många gånger har vi 
inte burit på samma känsla 
som Petrus; det är ingen 
idé, jag har ju redan försökt! 
Men hör ni, det är någon 
som viskar i ditt och mitt 
öra, även om du har svårt att 
tro, så tror jag på dig, försök 
igen, jag är med dig!  

 

Med önskan om en god sommar, 
Per Kjellberg

Pastor i Equmeniakyrkan i Surte 
(Läs gärna Lukas 5:1-11)

Ro ut på djupt vatten… 
BETRAKTELSE

Sommarmusikanter sprider glädje

Sommarmusikanterna sprider glädje med sin sång på bland annat förskolor och äldreboenden i 
Ale kommun.

DÖDA

Min älskade Make 
Vår käre Pappa 

Svärfar, Farfar, Morfar 
Gamlefarfar och 

Gamlemorfar 

Egil Johansen 
* 3 maj 1934  

har idag i sitt hem stilla 
insomnat och lämnat 
oss i sorg och saknad. 

Nol 
21 juni 2015 

INGA-LILL 
BJÖRN och MARIA 

PER-EGIL 
JON 

BENTE 
NETTAN och BENT 
ANNE och LASSE 

JOHNNY och MARIE 
TONE och ROLF-INGE 

Barnbarn 
Barnbarnsbarn 

Övrig släkt och vänner 

Din plåga har slocknat 
det skedde i frid 

trots att Du kämpat 
en ojämn strid 

Din låga har brunnit 
trots hårda vindar 

Den värmde oss alla 
som kunde den se  

Kampen var hård men 
Du vann dock till slut 

ty allt det Du skänkt oss 
kan aldrig dö ut. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen 10 juli 
kl. 11.00 i Nödinge kyrka. 

Efter gravsättningen 
inbjudes till minnesstund 

i församlingshemmet. 
Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå  

tel. 0303-33 33 99 senast 
tisdagen 7 juli. 

Vår Kära 

Anita Blomquist 
* 29 april 1935  

har idag lämnat oss i 
stor sorg och saknad. 

Alsbo 
23 juni 2015 

ROLF 
SYSTRAR 

SYSKONBARN 
med familjer 

Övrig släkt och vänner 

Tyst susar vinden kring 
hemmet Du älskat 

Farväl viskar blommor 
Du vårdat så ömt 

Tack kvittrar fåglar 
som var morgon 
Dig hälsat 

Tyst sjunger vinden, 
farväl 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i kretsen av de 
närmaste. Tänk gärna på 

Demensfonden, 
bg. 900-8582. 

Ett varmt tack till 
Hemtjänsten i 

Skepplanda samt all 
personal på Fridhem, 

Surte för god 
omvårdnad. 

Vår Kära 

Majken Jonsson 
* 22 mars 1921  

har idag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad. 

Bohus 
25 juni 2015 

BROR 
SYSKONBARN 

med familjer 
Släkt och vänner 

Svårt att mista svårt 
att förstå 

Ett hjärta av godhet 
har slutat att slå 

Du ville oss alla så 
innerligt väl 

Du månade om oss med 
hela Din själ 

Alla som känt Dig och 
vet hur Du var 

Önskar så att Du bland 
oss fanns kvar 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen 10 juli 

kl. 14.00 i Surte kapell. 
Efter akten inbjudes till 

minnesstund i 
församlingshemmet. 

Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå,  
tel. 031-98 32 50 senast 

tisdagen 7 juli. 



Skepplanda Pastorat
Skepplanda sön 5/7 kl 17, 
Musikmässa M Auvinen. Sön 
12/7 kl 10, Gudstjänst Wet-
terling. Sön 19/7 kl 10, Mässa 
Wetterling. Sön 26/7 kl 17, 
Friluftsgudstjänst Grönköp, 
Wetterling. Sön 2/8 kl 10, 
Mässa Olenius. Hålanda sön 
5/8 kl 12, Gudstjänst Auvinen. 
Sön 19/7 kl 12, Gudstjänst 
Wetterling. Sön 26/7 kl 12, 
Mässa Wetterling. Sön 2/8 kl 
12, Gudstjänst Olenius. S.t 
Peder sön 5/7 kl 10, Mässa 
Auvinen. Sön 12/7 kl 17, Fri-
luftsgudstjänst Valla-Marias 
stuga Wetterling. Sön 26/7 
kl 10, Mässa Wetterling. Sön 
2/8 kl 17, Gudstjänst Olenius. 
Ale-Skövde sön 19/7 kl 17, 
Musikgudstjänst Wetterling. 

Tunge sön 12/7 kl 12, Mässa 
Wetterling.

Equmeniakyrkan i Surte
Sön 5/7 kl 11, Gemensam 
gudstjänst i Pingstkyrkan, 
Bohus. Leif Karlsson. Reine 
Bäck. Sön 12/7 kl 11, Gemen-
sam gudstjänst i Surte kyrka. 
Henny Forsberg. Nattvard. 
Sön 19/7 kl 11, Gemensam 
gudstjänst i Equmeniakyrkan 
i Surte. Reine Bäck. Malte & 
Bodil. Servering. Sön 26/7 
kl 11, Sommarandakt. Ylva 
Hagman. Fika. Sön 2/8 kl 11, 
Gemensam gudstjänst vid 
Dala Valfrids stuga i Nödinge. 
John Molén. Samling kl 10.30, 
i Surte för gemensam avfärd. 
Ons 5/8 kl 18, Sommarakti-
viteter vid bouleplanen (eller 
inomhus om det regnar). Fika.
Programmet kan komma att 
ändras, men på www.surtemis-
sionskyrka.se hittar du alltid 
ett aktuellt program.
 
Pingstkyrkan Bohus
Sön 5/7 kl 11, ekum guds-
tjänst Leif Karlsson. Sön 
12/7 kl 11, ekum gudstjänst i 
Surte kyrka Henny Forsberg 
HHN. Sön 19/7 kl 11, ekum 
gudstjänst i Equmeniakyrkan, 
Surte Reine Bäck. Sön 2/8 kl 
11, Leif Karlsson. Ons   5/8 kl 
19, Bibelläsning och bön. 

Guntorps Missionskyrka
Sön 28/6 - lör 4/7 Scoutläger 
i Lysekil. Guntorps Scouter 
åker dit tillsammans med 
Älvängens Equmeniascout. 
Lör 4/7 - Sön 12/7 Hönö-
konfgerensen.

Lilla Edets pastorat
Fuxerna-Åsbräcka församling
Ons 1/7 kl 18.30, Mässa, 
Kristensson. Sön 5/7 kl 10, 
Högmässa, Kristensson
29/6-3/7, sommarkyrka kl 
13-16, andakt 15. Ons 8/7 kl 
18.30 Mässa, Kristensson. Sön 
12/7 kl 10, Högmässa, Kris-
tensson. Ons 15/7 kl 18.30, 
Mässa, Nordblom. Sön 19/7 
kl 10, Högmässa, Nordblom. 
Åsbräcka kyrka, sön 19/7 kl 
18, Musikgudstjänst, Nord-
blom. Ons 22/7 kl 18.30, 
Mässa, Pettersson. Sön 26/7 kl 
10, Högmässa, Westergaard. 
Åsbräcka kyrka, sön 26/7 kl 
18, Musikgudstjänst, Wester-
gaard.

Starrkärr-Kilanda  
församling
Ons 1/7 Starrkärrs kyrka kl 
20, Sommarmusik, Duon 

Anda; Anders Peev och Mat-
tias Ristholm, Nilsson. Sön 
5/7 Nols kyrka kl 10, Mässa, 
Nilsson. Kilanda kyrka kl 19, 
Kvällsmässa, Nilsson. Ons 8/7 
Starrkärrs kyrka kl 20, Som-
marmusik, Emily Liu & Jaros-
law Kaliski, Holmgren-Mar-
tinsson. Sön 12/7
Starrkärrs kyrka kl 10, Mässa, 
Holmgren-Martinsson. 
Sön 12/7 6 e tref Älvängens 
kyrka kl 19, Gudstjänst med 
musikcafé, Marcus och Lisa 
Gillsjö. Ons 15/7 Starrkärrs 
kyrka kl 20, Sommarmusik, 
Cecilia Dalby och Marcin D 
Gluch. Sön 19/7 Nols kyrka 
kl 10, Mässa, Holmgren-Mar-
tinsson. Kilanda kyrka kl 19, 
Kvällsmässa, Holmgren-Mar-
tinsson. Ons 22/7 
Starrkärrs kyrka kl 20, Som-
marmusik, Jazzmusikanterna, 
Holmgren-Martinsson. Sön 
26/7 Starrkärrs kyrka kl 10, 
Mässa, Andersson. Älväng-
ens kyrka kl 19, Mässa med 
musikcafé, Tobias Österblom 
och Frida Johansson, Anders-
son. Ons 29/7 Starrkärrs 
kyrka kl 20, Sommarmusik 
Musik av Vivaldi m.fl. Sön 
2/8 Nols kyrka kl 10, Mässa, 
Andersson. Kilanda kyrka 
kl 19, Kvällsmässa, Anders-
son. Ons 5/8 Starrkärrs 
kyrka kl 20, Sommarmusik, 
Pärlor ur Ludovico Einaudis 
musikskatt, Andersson. 

Nödinge församling
Sön 5/7 kl 11, i Bohus Pingst-
kyrka: Gemensam gudstjänst 
med Bohus Pingstkyrka, Surte 
Missionskyrka och Nödinge 
församling. Reine Bäck m fl. 
Tis 7/7 kl 18, i Surte kyrka: 
Sommarmusik. Marcus och 
Lisa Gillsjö ”Hjärtats lov-
sång”. Sön 12/7 kl 11, i Surte 
kyrka: Gemensam mässa 
med Bohus Pingstkyrka, 
Surte Missionskyrka och 
Nödinge församling. Henny 
Forsberg m fl. Tis 14/7 kl 
18, i Nödinge kyrka: Som-
marmusik. Ida Andersson 
sjunger Edith Piaf. Sön 19/7 
kl 11, i Surte Missionskyrka: 
Gemensam gudstjänst med 
Bohus Pingskyrka, Surte 
Missionskyrka och Nödinge 
församling. Reine Bäck m fl. 
Tis 21/7 kl 18, i Surte kyrka: 
Sommarmusik. Eva Gusmark, 
sopran. Sön 26/7 juli kl 11, i 
Nödinge kyrka: Mässa. Henny 
Forsberg. Tis 28/7 kl 18, i 
Nödinge församlingshem: 
Musikcafé. Hans Jernbratt 
och Thomas Sällström.  Sön 

(OBS - dagen!) 2/8 kl 11, i 
Dala-Valfrids stuga: Frilufts-
gudstjänst tillsammans med 
hembygsföreningen. Präst 
John Molén.

Smyrnakyrkan Älvängen
Sön 5/7 kl 10, Gudstjänst, LG 
Eriksson predikar. Nattvard. 
Sön 12/7 kl 10, Gudstjänst i 
Equmeniakyrkan, Bo Ceder-
gård predikar. Sön 19/7 kl 
10, Gudstjänst, Sigvard Svärd 
predikar. Sön 26/7 kl 10, 
Gudstjänst i Equmeniakyr-
kan, Pia Tedefjord-Johansson 
predikar. Sön 2/8 kl 10, Guds-
tjänst, Ewa-Lena Sandberg 
predikar. Nattvard.

Equmeniakyrkan Älvängen
Sön 28/6 kl 10, Gemensam 
gudstjänst med Smyrnaför-
samlingeni Equmeniakyrkan 
Leif Jöngren Sång Mari-
anne Collvin. Sön 5/7 kl 
10, Gemensam gudstjänst i 
Smyrnakyrkan LG Eriksson. 
Sön 12/7 kl 10, Gemensam 
gudstjänst i Equmeniakyr-
kan Bo Cedergård Sång 
Rebecka Javerud. Sön 19/7 kl 
10, Gemensam gudstjänst i 
Smyrnakyrkan Sigvard Svärd. 
Sön 26/7 kl 10, Gemensam 
gudstjänst i Equmeniakyrkan 
Pia Johansson-Tedefjord 
Sång: Mattias Larsson. Sön 
3/8 kl 10, Gemensam guds-
tjänst i Smyrnakyrkan Ewa-
Lena Sandberg. 

Anders Johansson Johan Ekstedt 
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Gerd Martinsson. I Surte 
kapell hölls tisdagen 23 juni 
begravningsgudstjänst för 
Gerd Martinsson, Surte. Offi-
ciant var kyrkoherde Karin 
Karlsson.

Valter Olsson. I Skepplanda 
kyrka hölls tisdagen 23 juni 
begravningsgudstjänst för 
Valter Olsson, Skepplanda. 
Officiant var komminister Ida 
Olenius.

Monica Jonsson. I Starrkärrs 
kyrka hölls onsdagen 24 juni 
begravningsgudstjänst för 
Monica Jonsson, Hult. Offi-
ciant var kyrkoherde Björn 
Nilsson.

Sven-Eric Justesen. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 26 
juni begravningsgudstjänst för 
Sven-Eric Justesen, Älvängen. 
Officiant var komminister 
Mikael Nordblom.

JORDFÄSTNINGAR

Vår Älskade

Gudmar
Grosshög

* 11 september 1932

har i dag stilla somnat
in, sörjd och saknad av
oss, bröder, övrig släkt

och vänner.

Surte 22 juni 2015

ULLA-BRITT
STEFAN och YVONNE

Edvin, Emelie
Oscar, Henrik

ANN-CHRISTINE och
MARTIN

Sofia, Simon

Sörj ej, utan gläds

över stunden som varit

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen 8 juli
kl. 11.00 i Surte kyrka.
Efter akten inbjudes 

till minnesstund i
Församlingshemmet. 
Svar om deltagande 

till Begravningstjänst 
tel. 0303-144 77 senast

fredagen 3 juli. 
Som alternativ till

blommor ser vi gärna en
gåva till Cancerfonden

tel. 020-59 59 59.

Korrektur
Göteborgs-Posten

Införandedag lördagen den 27 juni 2015

Annonspris 3375 kr

(inkluderar publicering på www.begravningstjanst.se samt www.familjesidan.se)

Korrektur och pris godkänt av

För visad vänlighet och 
varmt deltagande i 

sorgen efter 

Ann-Christine 
"Anki" Persson 
samt för alla vackra 
blommor framföres 

härmed ett innerligt tack. 

ÅKE 
CAMILLA 

Kjell-Åke, Cerry 
med familjer 

Vår Kära 

Brita Holmås 
* 18 oktober 1924  

har idag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad. 

Älvängen 
25 juni 2015 

LARS-ANDERS och PIA 
CHRISTINA och 

JOHAN 
Adam och Maria 

Aline, Philip, Victor 
Erik och Linda 

Maj-Britt med familj 
Övrig släkt och vänner 

Den befriande vilan, 
sömnen famnar kropp 

och själ, 
i ett andetag mellan 

fågelsång och minnen 
J. Werkmäster 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum onsdagen  

15 juli kl. 11.00 i 
Starrkärrs kyrka.  

Akten avslutas i kyrkan. 
Lika välkommet som 

blommor är en gåva till 
Cancerfonden, gåvotel. 

020-59 59 59 eller till 
Änggårdens Hospice  

bg. 5089-4112. 

Ett varmt tack till 
personalen på 

Änggårdens Hospice. 

Katten ”Minuz” försvunnen 
ifrån Vallered i Alvhem!
Hon är en kastrerad och hem-
makär 7-åring, som förmo-
das blivit mycket skrämd av 
ett jaktskott i närheten av sitt 
hem den 12/6. Bär svart hals-
band med silvertråd (om ej 
tappats). Ögon är bärstensfär-
gade/gyllenbruna. Vita tassar 
och ½ bakben. Om Du sett 
eller vet något – snälla hör av 
Dig! All info är av stor vikt! 
Trovärdiga tips har kommit 
från både Lödöse och Nödinge!

Ring: 0303-23 30 40 eller 
0735-28 48 88. Hittelön!

BORTSPRUNGNA

Ett stort och varmt tack 
till Er alla er som på 
olika sätt hedrat vår 

älskade Mamma 

Kerstin Grund 
vid hennes sjukdomstid 
och bortgång. Tack för 
alla fina blommor vid 
hennes bår, gåvor till 
minnesfonden i SBTK 

och Cancerfonden, 
samt för Er personliga 

närvaro i kyrkan. 
 

Ett särskilt tack till 
kyrkoherde Vivianne 

Wetterling, Lotta Nilvall, 
Sofia Svensson, Peter 

Corneliusson samt 
Johan Ekstedt som 
tillsammans gjorde 

begravningsgudstjänsten 
till ett ljust och fint 

minne för oss. 

CECILIA, ANNIKA 

Katt försvunnen i Järnbo-Kol-
landa. Rödbrun tigrerad han-
katt 2år, kastrerad, chipmärkt, 
saknar halsband. Normalstor 
men smal kroppsform. Mycket 
snäll och kelig katt, men är 
lättskrämd och lite rädd för 
främmande människor. Lyst-
rar till namnet ”Sune”. Kan ha 
blivit skrämd och gått vilse i 
trakten av Kollanda, Kilanda 
eller ner till Burhult. Ring 
oss direkt om du finner en 
katt som stämmer med vår 
beskrivning.

Tel. 0736-41 77 00

VECKANS RIS

Till dig som gjorde inbrott 
på Bräckans Väg i Nödinge 
och stal bl.a. ett gammalt 
bord med svart gjutjärns-
stativ och kvarnstensskiva.
/Den gamla och sjuke pensi-
onären hoppas att du sover 
gott om nätterna

P.S. Du glömde  
 din Björkkäpp...

VECKANS ROS

Många rosor och kramar 
till den ärliga och snälla 
man som tog hand om, och 
lämnade in min plånbok i 
kassan på Coop i Älvängen 
för cirka en månad sedan. 
Den låg på en blomstervagn 
i entrén. 

I H.
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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

Volvo S40 -00 beiktigad till 
februari -16. Går bra.
Tel. 0703-94 75 94

4 roadstone däck på alumini-
umfälgar, 4 bult, 185/55 R14 
radial 2000. Pris 1.200:-
Tel. 0303-74 11 89

SÖKES
Snickarkunnig pigg, glad pen-
sionär sökes för enklare 
arbete mot ersättning någon 
gång då och då. 
Svar till Alekuriren

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

GRATTIS

Alf & Kerstin Gustavsson 
firar guldbröllop. 

Vigseln ägde rum i Anundsjö kyrka 
i Ångermanland den 19 juli 1965.

Stort grattis önskar 
Jan & Anna med familjer.

Grattis gullungen 
Edwin

på 7-årsdagen 10 juli
Kramar
Farmor

Grattis 
Ebba

på din 3-årsdag 28 juni
Kram

Farmor & Farfar

Grattis
Nathalie

på 5-årsdagen
önksar

Mamma, Pappa & Emilia

Grattis
Jan Franzén

på 50 årsdagen 29/6. 
Många kramar från 

Lena, Matilda och Fredrik, 
Malin och Niklas, Amanda, 

Jonatan & Caroline

Den 9/7 fyller du lika 
gammal som oss andra! 
Grattis på födelsedagen

Karin Hildesson
fira med mer tårta och 

godis än vanligt.
Prutt på dig
Kasjabajsa

7 juli 1995 kom vår solstråle till oss
Madeleine Lyngshede-Kangas

Hipp hipp hurra och ett stort grattis på din 20-årsdag. Vi 
önskar dig en toppendag med familj och vänner som du 

älskar, och vi älskar dig. Puss & kram från
Mamma, Pappa & Lillebror Mathias.

Trevlig sommar.

Grattis våra goa barnbarn
Milton 6 år 1/7, Emil 4 år 17/5

Joel 4 år 7/6
Önskar 

Mormor, Morfar & Jocke

TACK

Till Kerstins Minne
Vi tackar Kerstin Grund för 
allt hon gjort för barn och 
ungdomar i hela Skepp-
landa med omnejd samt 
speciellt för det arbete och 
engagemang Du lagt ner för 
Skepplanda BTK och sär-
skilt damfotbollen, som 
utan dig inte varit där den 
är idag. Vi tackar också för 
den minnesfond Du lämnat 
till oss att förvalta på bästa 
sätt för dam- och flickfot-
bollen. Åter ett stort TACK! 
Vi tackar alla vänliga givare 
till minnesfonden. Gåvor 
till Kerstins minnesfond 
kan fortfarande sättas in på 
bankgiro 163-6141 märkt 
”Kerstins Minnesfond”.

Styrelsen Skepplanda BTK

Vårt allra varmaste tack till 
alla våra underbara vänner 
som hjälpte oss att göra vår 
auktion till en så fantastisk 
lyckad dag. Ingen nämnd 
ingen glömd. Tack också till 
alla goa och glada besökare 
som hjälpte oss att tömma 
vår trädgård. Nu kan vi 
börja vårt nya liv med lätt-
are packning. Än en gång, 
vårt innerliga tack och vi 
önskar er alla en riktigt glad 
sommar. Kram
Margareta & Bengt i Grunne

Ett stort tack till grannarna 
Kristine, Åke, Gunnel och 
Fritz-Arne som agerade 
snabbt när tjuvarna i den 
belgisk registrerade Alfa 
Romeron gjorde inbrott i 
mitt hus.

Jan-Olov, Hålanda

UNDANBEDES

All eventuell uppvakning 
undanbedes.

Göran Jobrant

All uppvakning undanbe-
des på min 50-årsdag den 
12 juli

Christina Fridolfsson

Stort tack Mikael och alla 
andra i Nödinge som så hel-
hjärtat hjälpte till att hitta 
min stulna permobil, Klö-
verstigen lördag den 27/6.

Gun-Britt 
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Veckans!

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se
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träna hos oss
bli medlem nu!
så bjuder vi på  

månadsavgiften

fram till 1/9

AllA klubbAr

GruppträninG, Gym 

och kondition!

12 månaders bindningstid. Första dragning sker 

den första september. Klubbavgift tillkommer.

299
KR/MÅN 12 mån ag

Ord. pris 399kr

www.stc.se

STC LILLA EDET SKANSENVÄGEN 0520–65 16 16 skansenvägen 34, LiLLa edet
STC NoL 0303–74 16 50 FOLketshusvägen 1, nOL
STC NöDINGE 0303–979 00 aLe tOrg 10, nödinge
STC ÄLVÄNGEN 0303–74 66 60 Fabriksvägen 3, äLvängen
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