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Skepplanda, denna lilla 
ort med knappa 2000 
invånare har ändå visat 

sig vara en av Ale kom-
muns största talangfabriker. 
På idrottssidan hittar vi 
bollgenier som ex-ängeln 
Peter ”Erra” Eriksson 
och handbollsgeneralen, 
mångårige lagkapten i det 
svenska herrlandslaget, Ste-
fan Lövgren. ”Erra” har ju 
sedan länge valt att avsluta 
karriären i Ale och citeras 
numera ofta som huvudträ-
nare i Älvängens IK. Stefan 
Lövgren däremot är fort-
farande navet i den svenska 
landslagshandbollen. Det är 
som verkställande direktör 
för landslagsbolaget som 
lokaltidningen får ett samtal 
med honom och det är ett 
glatt konstaterande att han 
inte glömt sina rötter. En 
annan man som också är i 
ropet, men på kultursidan, 
är den hyllade skådespelaren 
Adam Lundgren. Även han 
har sitt ursprung i Skepplan-
da. Ni möter honom i årets 
stora sommarintervju.

På tal om historiska 

ursprung. Det var en mäktig 
känsla när Ostindiefararen 
Götheborg i slutet av juni 
på sin färd mot Vänern pas-
serade Bohus fästning och 
inte minst Repslagarmuseet 
i Älvängen, där allt tågvirke 
till båten är slaget. Stolta 
repslagare och många andra 
också för den delen vinkade 
till Ostinidefararen som sköt 
salut. Bilden här på sidan är 
numera Alekurirens mest 
”klickade” bild på hemsidan. 
Det säger en del om intres-
set och den fascination som 
historien skänker oss. När 
skeppet nådde Ströms sluss 
i Lilla Edet fanns ett par 
tusen nyfikna ögon på plats.

Likt tidigare år innehåller 
också årets sommarbilaga 
intervjuer med Ales och 
Lilla Edets politiska makt-
havare. Alla brottas de med 
en kärv ekonomi som kräver 
prioriteringar, men de kan 
också glädja sig åt en och 
samma sak – tillväxten! Båda 
kommunerna ser hur be-
folkningen ökar och en ökad 
inflyttning medför på sikt 
ett förbättrat skatteunderlag. 

Fram till dess gäller det att 
fatta genomtänkta beslut 
som ger samhällets yngsta 
medborgare en bra start i 
livet, samtidigt som de som 
lagt grunden för välfärden 
inte får falla i glömska.

I Ale har skolresultaten 
vänt och verksamheten 
andas optimism. Politiken 

kan konstatera att över-
enskommelsen om en bred 
samsyn när det gäller skolan 
fick önskvärd effekt. I Lilla 
Edet har man inte kommit 
riktigt lika långt. Där står 
parterna, politiskt sett, långt 
ifrån varandra. Ena sidan 
vill lägga ner byskolorna 
och centralisera resurserna, 

den andra tvärtom. Den po-
litiska kampen lär fortsätta 
under hösten. Om det sker 
på bekostnad av resulta-
ten i skolan är det bara att 
beklaga för då lär det bli en 
dyr nota att betala för även i 
framtiden.

Fortsatt trevlig sommar!
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Om flykten från 
Afghanistan

Det antika har 
blivit mode
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Grattis 
till våra kunder 
för bästa valet!

Test av utomhusfärger 2015
Bara 4 av 45 utomhusfärger får godkänt 
Färger som klassas som Bra val i Folksams färgtest 2015:

Färg (toppfärg) Färgtyp

Beckers Akrylatfärg Max Täckfärg, akrylat

Beckers Perfekt Akrylatfärg Täckfärg, akrylat

Falu Vapen Fasadfärg Slamfärg

Alcro Bestå Täckfärg  Täckfärg

Vill ni läsa testet i sin helhet finner ni det på www.folksam.se/
testergodarad/varatester/testavutomhusfarger

*Alcro Bestå Täckfärg är godkänt i Folksamstest och är den bästa 
täckfärgen som vi säljer.

Alcro Bestå  
Täckfärg  
är bäst!

Göteborgsvägen 88. 0303-74 60 85. www.colorama.se | Öppet: måndag-fredag 07–18, lördag 10–14
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Vad fick er att börja med 
politik?

IA: – För mig började det 
när SSU Ale kom till Mimers 
Hus, där jag studerar. De frå-
gade om mina intressen och 
jag blev intresserad av dem. 
Efter det började jag kolla 
runt lite själv och sedan gick 
jag med.

OA: – För mig drog det 
igång på grund av en skämt-
grej som mina kompisar gjor-
de. De nominerade mig till 
ungdomsrådet och jag kom 
med. Därefter frågade MUF 
Ale mig om jag ville vara med. 
Trots att jag inte visste så 
mycket om dem så verkade de 
bra och jag tyckte det kunde 
bli kul. Efter att jag gått med 
blev jag mer intresserad och 
satte mig in i politiken. Nu 
har jag varit med i MUF i lite 
mer än ett år tror jag. 

Är det viktigt att ungdomar 
visar politiskt intresse?

OA: – Det tycker jag verk-
ligen. Jag brukar säga att om 
du klagar på en massa grejer 

i samhället, men inte försöker 
göra något åt det har du inte 
rätt att klaga. Ta vara på din 
rätt att ha åsikter och tycka 
till.

IA: – Det är ju vi ungdo-
mar som kommer att bo här 
sedan. Vi måste kämpa för 
samhället vi kommer att leva 
i.

Känner ni att ni kan påver-
ka?

OA: – Ja. Ingen av oss har 
dock haft ett förslag att ”så-
här ska vi göra” och så gick 
det igenom helt. Utan det är 
mer att man blir hörd och 
ens åsikt och idéer blir dis-
kuterade. Ungdomsrådet är 
däremot väldigt bra om man 
vill påverka direkt. Där har vi 
faktiskt vår egna budget som 
vi själva bestämmer över. Så-
klart ska vi ungdomar kämpa 

för våra åsikter, men i nuläget 
ligger ju sista ordet hos våra 
vuxna.

Vad gör man som ungdom-
spolitiker?

IA: – Man får delta på 
kampanjer, träffa folk, försöka 
värva medlemmar, skapa olika 
arrangemang. Till exempel 
fotbollsturneringen i gamla 
Ale gymnasium (nuvarande 
DaVinci) arrangerade vi i 
SSU.

Vilka frågor engagerar er?
OA: – Jag tycker drogsitu-

ationen är viktig att diskutera 
och göra något åt.

IA: – Hahaha! Jag skulle 
precis säga det! För att försö-
ka fixa den nuvarande drogsi-
tuationen är det bra om ung-
domar hjälper till och tipsar. 
Det är trots allt vi som är i 
mitten av allt detta.
Att man inte tvekar till att 
ringa polisen om man ser 
något som ser misstänkt ut. 
Peka ut platser där man vet 
eller tror att något skumt 
händer.

OA: – Det är inte helt of-
ficiellt än, men jag är med i 
ett relativt nytt projekt med 
Vakna där jag har möjlighet 
att påverka. 

Tycker ni rösträtt ska ha en 
åldersgräns?

OA: – Det är så olika. Bara 
för att man är 18 år betyder 
det inte att man kan ta hand 
om sig själv. Det bästa svaret 
på när man ska få rösta borde 
ju vara typ ”när man är mo-
gen”. Men hur mäter man då 
det?. 

IA: – Jag håller med. För 
att förbereda ungdomar tyck-
er jag man ska uppmärksam-
ma demokrati mer i skolan. 
Om man inte har några grun-
der och tankar själv är man 
väldigt lätt att påverka.

Trots att ni representerar 

två olika ideologier verkar 
ni ha en fantastisk relation. 
Berätta?

OA+IA: – Vi båda tycker 
det är bra att vi har en sådan 
god relation till varandra. Vi 
båda är ungdomar. Visst det 
finns vissa grejer vi tycker 
olika om, men vem där ute 
har exakt samma åsikter som 
du? Bara för att vi står för 
olika partier betyder det inte 
att det ska förhindra en vän-
skap. Det hade varit kaos om 
vi knappt kunde vara i samma 
rum utan att börja bråka.Mi-
kael Berglund (M) och Pau-
la Örn (S) är två väldigt bra 
förebilder när det kommer till 
att visa att man inte behöver 
bråka bara för att man har 
olika åsikter. Samverkan löser 
fler problem. 

ALEXANDRA SÖDERLIND
MOHAMMAD HAJ ALI

Sommarreportrar

Ungdomar som påverkar
ISABELLA ANDERSSON

Ålder: 17 år
Äter helst: Korv stroganoff 
med ris
Dricker helst: Smult-
rondryck 
Andra intressen: Bowla, 
vara med kompisar.
Aktuell som: Ordförande i 
SSU i Ale (Socialdemokrater-
nas ungdomsförbund)

OLIVER ANDERSSON

Ålder: 15 år
Äter helst: Stuvade makaro-
ner med falukorv
Dricker helst: Sprite 
Andra intressen: Vara med 
kompisar
Aktuell som: Ordförande för 
MUF i Ale (Moderaternas 
ungdomsförbund)

ÄLVÄNGEN. Ungdoms-
demokratin är utveck-
lad i Ale.

Det finns flera olika 
forum för unga att tycka 
till i.

Vi har träffat två som 
valt att till och med 
engagera sig politiskt. 
Här följer en intervju 
med SSU:s Isabella An-
dersson (IA) och MUF:s 
Oliver Andersson (OA).

Ungdomspolitiker. Oliver Andersson är ordförande i MUF, Moderata ungdomsförbundet i Ale, och 
Isabella Andersson är ordförande för socialdemokratiska SSU i Ale.

SVEN NIELSEN

Ålder: 53 år 
Yrke: Ungdomslots
Intressen: Stort miljöen-
gagemang, har en gammal 
elbil som det är mycket 
meck med. Hålla på med 
mitt gamla hus. Har ett jord-
bruksrelaterat företag och 
en liten gård att ta hand om.
Fem måsten i sommar: 
Garda Sanna, sandstrand vid 
Vänersnäs, vara med mina 
fem barnbarn, projekten 
hemma, göra något själv 
med hustrun och vila.
Äter helst: Vegetariskt, Da-
niel Anderssons vegetariska 
köttfärslimpa är en favorit.
Ser helst på TV: Morden i 
Midsummer
Favoritställe i Ale: Min lilla 
gård
Dröm som liten: Hade idéer 
om att göra något åt apar-
theid i Sydafrika när jag var 
runt 8-9 år, i 15-årsåldern 
var intresset amerikanska 
bilar och vid 18 år hade jag 
anarkistiska punkdrömmar.
Drömmar nu: För egen del 
handlar det om barn och 
barnbarn att de ska ha 
det bra. Större perspektiv 
få ordning för ekologiska 
kriser.

ALE. Sven jobbar som 
ungdomslots, tillsam-
mans med andra med-
arbetare utvecklar han 
ungdomsinflytandet i 
Ale kommun. 

Arbetet har många oli-
ka aspekter, allt för att 
hjälpa ungdomar eller 
förmå dem att hjälpa sig 
själva.

— Det är ungdomslot-
sens huvudsakliga upp-
drag, att lotsa ungdo-
mar rätt, säger Sven.

Det är ingen gröngöling vi 
träffar. Sven Nielsen har job-
bat närmare 25 år med ung-
domar i Ale kommun. De 
senatste tio åren har det varit 
som ungdomslots.

– 75 procent av mitt jobb 
går åt till ungdomsrådets för-
valtning, rådgiva ungdoms-
fullmäktige, stötta elevråd och 
göra enkätundersökningar 
(till exempel LUP). De reste-
rande 25 procenten är admi-
nistrativt arbete för Ale Fritid, 
varifrån mitt jobb har sin ut-
gångspunkt, säger Sven och 
fortsätter:

– På den tiden då jag bör-
jade jobba som ungdomslots 
fanns det redan ett sug i kom-
munen hos beslutsfattarna att 
det skulle finnas flera beslu-

tande organ. Dock hade de 
inte kommit så långt än, men 
viljan fanns där. I början ut-
gick man från fritidsgårdarna 
som hade gårdsråd och det ut-
gjorde grunden för bildandet 
av vårt ungdomsråd. Ett annat 
exempel var på dåvarande Ale 
gymnasium i Nödinge, där 
eleverna hade en lokal sty-
relse med elevmajoritet som 
till och med hade makten att 
ta beslut över skolans budget. 
Efter valet 2006 tog tyvärr re-
geringen bort elevmakten.

Sedan dess har Ale kom-
mun gjort andra framsteg i att 
utveckla ungdomsfullmäktige, 
där ungdomar kan bli hörda. 

Ingen makt
– Dock har de ingen direkt 
makt, då makt väldigt ofta 
handlar om pengar. Men ung-
domarna har ändå möjlighet 
att påverka här. Ungdomsrå-
det är däremot ett bra exem-
pel på ungdomsdemokratin i 
Ale. De är ett väl fungerande 
organ som har sin egen bud-
get på 200 000 kronor som de 
själva beslutar över.

Ungdomars engagemang 
är viktigt, då det ger samhället 
och kommunen tydliga signa-
ler och impulser om vad som 
är viktigt just nu.

– Vuxna kan ha olika syn 
på varför ungdomsinflytande 

är betydelsefullt, kanske bero-
ende på yrke. En fritidsledare 
kanske tänker att ”istället för 
att de ska göra dumma saker 
kan vi engagera dem i något”. 
En lärare däremot kanske ser 
det som en chans för ungdo-
marna att lära sig saker inför 
framtiden. Ur en politikers 
ögon kanske den främsta an-
ledningen till att man vill en-
gagera ungdomar är att de är 
oroliga för återväxten inom 
politiken. Det viktigaste per-
spektivet är dock ungdomar-
nas: att de vill vara med och 
påverka samhället nu.

Ungdomsfokus
Ett annat projekt var förra 
årets feriejobb som kallades 
Ungdomsfokus. Ungdomar-
na fick vara med och utveckla 
politiska förslag i kommunen, 
utifrån LUP-enkäten.

– I Ale nu finns det en vil-
ja hos kommunen att vara 
duktiga och bra, ta saker på 
allvar och allt sånt. Mitt i alla 
dessa beslut och anställda som 
byts ut får man inte glömma 
ungdomarna! Jag tror det är 
viktigt att fokusera på hur 
ungdomar är organiserade 
och engagerade, inte bara på 
roliga aktiviteter.  När ungdo-
mar kommer med förslag är 
det ofta att de vuxna på något 
sätt styr och riktar ungdo-

mens åsikt till något personen 
egentligen inte hade menat 
från början. Det är viktigt att 
inte försöka styra ungdomars 
åsikter. Det är mitt uppdrag 
som ungdomslots att vägleda 
ungdomar och försöka hjälpa 
dem att utveckla sina idéer. 
Ale Fritid har spelat en vik-
tig roll när det kommer till 
att hjälpa och framföra ung-
domars åsikter. Tyvärr slutar 
många nyckelpersoner hos oss 
nu, vilket kommer göra jobbet 
tuffare till hösten.

Det finns som sagt många 
sätt för ungdomar att göra 
sina röster hörda.

– Egentligen är det inte 
så svårt. Varje år har vi till 
exempel evenemanget På-
verkans Torg. Där samlar vi 
makthavare i kommunen och 
tjänstemän samt ungdomar. 

Ungdomarna har då gett för-
slag på frågor man vill ställa 
till politikerna och ungdoms-
rådet har valt ut ett antal av 
dem. Därefter får ungdomar 
debattera om sina åsikter med 
makthavarna. Detta är ett väl-
digt bra sätt att få fram åsikter 
från de unga i kommunen, be-
rättar Sven och tillägger:

– Deltagandet har varit 
ganska bra. Cirka 80-90 ung-
domar deltog på Påverkans 
Torg. Jämfört med hur många 
vuxna som deltar i fullmäk-
tigmötena är det ett bra del-
tagande. Självklart skulle det 
vara kul om ännu fler engage-
rade sig.

Ett sätt för att få med flera 
ungdomar, menar Sven, skulle 
kunna vara att skolorna i Ale 
förbereder sina elever inför 
evenemanget. Till exempel 

att man på SO-lektionerna 
pratar om demokrati och hur 
man för fram åsikter inför på-
verkanstorget.

ALEXANDRA SÖDERLIND
MOHAMMAD HAJ ALI

Sven Nielsen tycker att engagemang från ungdomar är viktigt.

Sven lotsar till rätt väg
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KYCKLINGINNERFILÉ

Kronfågel. Ursprung Sverige.
700 g. Fryst.

Jfr pris 42:86/kg.

/st

POTATISSALLAD
Prinsens. 1 kg. 
Jfr pris 29:90/kg.
Max 1 köp/hushåll.

ROSTAD LÖK
ICA. 150 g.
Jfr pris 46:67/kg.

SÅSER
ICA. 200 g. Fryst.
Olika sorter.
Jfr pris 75:00/kg.

EKOLOGISK FETA
ICA. I love eco. 150 g.
Jfr pris 116:67/kg.

GRÄDDFILSDIPP
ICA. 3 dl.
Jfr pris 33:33/kg.

GRILLMARINADER
Santa Maria. 75 g.
Olika smaker.
Jfr pris 66:67/kg.

MAJS
ICA. 400 g.
Max 2 köp/hushåll.

2990
/st

7:-/st 35:-

10:-/st5:-/st

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

Ale Torg

15:-

Matglädje 
varje dag.

God mat
till bra priser

Nyhet!

svenskt

kött
Vi gillar

FLÄSKKARRÉ BBQ
Ursprung Sverige.

I skivor. Med ben. Grillkryddad.
Max 2 köp/hushåll.

4990
Kortpris

22:-
POTATISKROKETTER

ICA. 600 g. Fryst.
Jfr pris 18:33/kg.

2 för

2 för



ÄLVÄNGEN. Alliansen 
i Ale fick lämna ifrån 
sig makten efter valet i 
september.

Oppositionsledare 
Mikael Berglund (M) har 
nu återfunnit energin 
i en ny allians och en 
kärlek på två hjul.

Han rapporterar om 
ett intensivt framåtrik-
tat arbete tillsammans 
med Framtid i Ale och 
målet är tydligt – makt-
skifte 2018.

Det började med en traktor 
för några år sedan, nu är det  
en 1000 kubikare Yamaha på 
två hjul som upptar mycket av 
Mikael Berglunds fritid.

– Frihetskänslan är enorm. 
Jag fullkomligt älskar det. Jag 
körde båge i yngre år, men 
när vi bildade familj kändes 
det inte ansvarsfullt att ge sig 
ut på vägarna. Nu när barnen 
är större har modet återvänt, 
säger Mikael och ögonen 
riktigt gnistrar över vårens 
”spontanköp”.

– Jag skulle åka iväg och 
köpa en burk färg. Jag ham-
nade av en händelse i Tagene 
och granne med färghandla-
ren ligger en MC-butik. Jag 
kikade in och såg pärlan, men 
just då kändes det inte helt 
motiverat att åka iväg för att 
köpa färg och komma hem 

med en motorcykel. Det fick 
värka några dagar innan jag 
slog till.

Det politiska uppdraget 
som numera är vice ordföran-
de i Kommunstyrelsen är det 
inte samma drag i.

– Det är ingen hemlighet 
att uppdraget i opposition är 
mindre krävande. Nu är det 
inte mig alla jagar, men vi lig-
ger inte för den sakens skull 
på latsidan i Alliansen. Varje 
måndag träffas vi hemma i 
mitt kök och det finns en tyd-
lig vilja att skapa en ny stabil 
plattform för Ale, berättar 
Mikael.

Maktskifte 2018 tar redan 
mycket tid i anspråk. Det an-
dra stora samtalsämnet i op-
positionslägret är ett eventu-
ellt nytt kommunhus.

– Vi försöker lyfta blicken 
och diskuterar flitigt hur vi vill 
att verksamheterna ska funge-
ra i framtiden. Det sker bland 
annat genom studiebesök och 
samtal med personalen. Den 
andra huvudfrågan gäller så 
klart kommunhuset. Det är 
inte ett enkelt beslut. Jag för-
står att vissa skattebetalare är 
ytterst tveksamma. Det har 
jag själv varit, men samtidigt 
som vi ställer krav på en effek-
tivare drift och administration 
måste vi också vara beredda 
att skapa förutsättningar för 
det. Med ett nytt kommunhus 
förbättrar och effektiviserar vi 
arbetet för väldigt många, vil-
ket kommer skattebetalarna 
till del. Det är inte enbart en 

kostnad att bygga nytt, vi får 
också många positiva effekter, 
säger Mikael och fortsätter 
sin utläggning:

– Framför allt blir vi en 
attraktivare arbetsgivare med 
moderna lokaler som för-
hoppningsvis oavsett det blir i 
Älvängen eller Nödinge kom-
mer att ligga lätt tillgängliga 
för alla. När vi rekryterar nya 
medarbetare är det många 
som tackar nej när de upp-
lever att kollektivtrafiken till 
Alafors är för omständig.

Alliansen är inte helt enig i 
hanteringen av kommunhus-
frågan. Elena Fridfeldt (C) 
har deklarerat att Centerpar-
tiet inte tänker ta ställning till 
ett nytt kommunhus förrän 
prislappen för respektive för-
slag, Nödinge och Älängen, 
ligger på bordet.

– Jag förstår hur hon tän-
ker. Kostnaden är viktig även 
för oss moderater, men jag 
tycker det är rimligt att dela 
upp beslutet i två delar. För-
sta frågan som ska besvaras är 

om vi behöver ett nytt kom-
munhus? Vilka effekter får 
det om det placeras i respek-
tive ort? När vi har bestämt 
oss för placeringen räknar vi 
fram priset och ställer den 
avgörande frågan, är det värt 
pengarna?

Ale är idag en av Göte-
borgsregionens tillväxtkom-
muner. I år nås en tillväxt 
med 1,5%. En lagom nivå an-
ser Mikael Berglud som ändå 
oroas över att den centrala 
byggnationen inte kommer 

igång på grund av bullerpro-
blematiken.

– Det är ett jättebekym-
mer som både Paula (Örn) 
och jag driver hårt uppåt i 
våra respektive pariter. Hur 
Trafikverket har behandlat 
Ale kommun är oaccepta-
belt. De jobbar dagligen med 
stora infrastrukturprojekt, 
en kommun som Ale är med 
om något liknande en gång 
på hundra år. Dubbelspåret 
skulle skapa förutsättningar 
för tillväxt, inte förhindra en 
framtida byggnation i Göta 
älvdalen, ryter Mikael.

I samband med att han 
lämnade ifrån sig klubban i 
Kommunstyrelsen tillkänna-
gavs att den nya majoriteten 
gärna ville se honom fortsätta 
ta ansvar för Ales näringslivs-
politik.

– Jättekul och väldigt in-
spirerande. Hedrande att jag 
fick behålla det mandadet. 
Det betyder mycket när jag 
är ute och träffar företagare. 
Vår positiva klimatförbätt-
ring fortsätter. Pia och Aida 
på näringslivsenheten gör ett 
fantastiskt arbete. Nu händer 
det nästan för mycket. 

NÖDINGE. Engagerad 
och positiv, men som-
marvilan kunde knap-
past ha kommit bättre.

– Det har varit en tuff 
vår och jag tror alla i 
Alepolitiken behöver 
koppla av, säger Kom-
munstyrelsens ordfö-
rande Paula Örn (S).

Motivationsboende i 
Bohus, nedlagd Vikinga-
gård, bullerproblematik 
som stoppar byggnatio-
nen och en känslig de-
batt om kommunhusets 
placering – det är många 
frågor som har tagit på 
krafterna.
Lokaltidningen träffar Ales 
båda kommunalråd och låter 
dem tala fritt i 60 minuter. 
Upplägget var inte känt för 
dem innan, men ingen av dem 
hade särskilt svårt att hitta 
samtalsämnen.

– Vi har så otroligt myck-
et på gång i Ale. Problemet 
är att allt tar tid. Jag vill ju 
att det ska ske nu. Det som 
för tillfället upptar mest tid i 
huvudet är hur Ale kommun 
ska kunna ta viktiga och stra-
tegiskt långsiktiga beslut som 
håller över tid, oavsett poli-
tisk ledning. Kommunhusfrå-
gan är ett bra exempel. Det 
känns som om det blir en mö-
dosam och onödigt lång pro-
cess. Det går inte att ta ett så 
tungt beslut om det finns risk 

att en ny majoritet river upp 
det nästa mandatperiod, säger 
Paula Örn som har taktiken 
klar för sig.

– Jag kommer redan i au-
gusti att bjuda in samtliga 
partier till överläggningar 
i kommunhusfrågan, men 
egentligen handlar det om 
mer. Jag vill se en långsiktig 
överenskommelse där vi är 
eniga kring hur och var vi ska 

växa. Om vi är tydliga från 
kommunens sida är jag över-
tygad om att marknadens in-
tresse ökar. 

Nödinge är utpekad av 
fullmäktige som en av två 
centralorter i Ale. Här har 
centrumutvecklingen stannat 
upp menar Paula, mycket på 
grund av en politiska ovilja.

– Vi låg långt fram i pla-
nerna på ett nytt kommunhus 

och en utveckling av Ale Torg 
när Alliansen tog makten. Att 
det inte finns ett ICA Maxi 
i Nödinge idag beror på att 
kommunen plötsligt inte ville 
vara med och satsa. Därmed 
ville ingen annan heller. Om 
vi ska få andras kapital att job-
ba i Ale måste vi vara beredda 
att visa vägen, säger Paula.

Centrumutvecklingen i 
både Nödinge och Älväng-

en är prioriterade frågor hos 
Kommunstyrelsens ordföran-
de. I Älvängen störs processen 
av bullerproblematiken.

– Det står väl ganska klart 
att det på sikt kommer att 
krävas bulleråtgärder längs 
järnvägen för att skydda cen-
trum. Frågan är hur tidigt 
dessa åtgärder behöver vidtas 
och vem som ska betala. Jag 
upplever att det finns en bätt-
re dialog med Länsstyrelsen 
idag och att vi snart ska kunna 
komma igång med något av 
bostadsprojekten, säger Pau-
la.

Ett annat, mindre tilltalan-
de ämne, handlar om intern 
styrning och ledning.

– Vi behöver förstärka ana-
lysarbetet i kommunen. Vi 
gör många bra saker i verk-
samheterna, men kanske inte 
tillräckligt bra. Vilka skruvar 
ska vi då skruva på? Jag vill 
att vi skapar arbetsrutiner och 
system som håller även om 
chefen går hem.

Första sommaren som 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande gör att det finns skäl att 
summera och utvärdera.

Har det hänt nåt?
– Det händer mycket och 

det mesta är vi politiskt över-
ens om och det känns positivt. 
Fast på en sådan fråga vill jag 
ändå lyfta våra paradgrenar. 
Löneavtalen för 2015 visar att 
jämställdheten har tagit ytter-
ligare ett steg i rätt riktning. 

Arbetskläder till personal i 
barnomsorgen är också något 
vi har drivit i många år. Anta-
let heltider har ökat med ett 
20-tal tjänster. Det är förbätt-
ringar som vi gläds oerhört 
mycket åt, svarar Paula.

Vad händer i höst då?
– Vi kommer att levere-

ra en hel del positiva besked 
efter sommaren. Det första 
kommer förhoppningsvis att 
gälla ett centralt äldreboende 
i Älvängen. Mer än så säger 
jag inte idag.

 Värmen har gjort sitt in-
tåg och Paula ber att få bli 
fotograferad på golfbanan i 
Nödinge.

– Där hade jag gärna öns-
kat tillbringa fler timmar, 
men tiden räcker inte. Det 
kanske den gör i framtiden 
för även yrket som kommu-
nalråd känner jag att man lär 
sig. Jämfört med för fem år 
sedan så kan jag mitt jobb be-
tydligt bättre idag. Är du duk-
tigare går det snabbare.

Handikappet på 22 kanske 
ryker i höst?
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Paula Örn (S) trivs på golfbanan, men antalet rundor har blivit få. Jobbet som Kommunstyrelsens 
ordförande lämnar inte särskilt många blanka sidor i kalendern. Handikappet på 22 ligger dock 
kvar. 

Full gas. Kommunstyrelsens vice ordförande Mikael Berglund erkänner att uppdraget i opposition 
är lättare, men redan nu förbereder sig Alliansen för ett maktskifte 2018.

En nöjd Paula Örn pustar ut

Förbereder redan maktskifte 2018

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

MIKAEL BERGLUND

Är 42 årig tvåbarnspappa, 
bosatt i Älvängen,  vice ord-
förande i Kommunstyrelsen 
med ett särskilt ansvar för 
näringslivsfrågor och repre-
senterar Moderaterna.

PAULA ÖRN

Socialdemokraternas listetta 
är 37 år, tvåbarnsmamma, 
bosatt i Nödinge,  ordfö-
rande i Kommunstyrelsen 
och har starka band till 
familjens sommarbostad på 
Bohus Malmön.

Ta deT lugnT 
och vackerT 

i sommar

• Salta bad
• Jordgubbar
• Ligga i solen och läsa böcker

• Hålla koll på mejlen

•  Golfa

FEM MÅSTEN I SOMMAR

Ta deT lugnT 
och vackerT 

i sommar

• Åka motorcykel
• Grilla fläskkarré
• Bada i Hultasjön
• Jordgubbar och grädde

•  Spela ”Nya bondespelet” 

med barnen

FEM MÅSTEN I SOMMAR
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i samarbete med 

ACCEPTERAT PRIS 2 550 000 kr/bud. TOMT 50 183
kvm. EP 89 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Skår
190. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 00.

SKEPPLANDA 4 rok, 116+45 kvm
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PRIS 3 800 000 kr/bud. TOMT 20 950 kvm. EP E. VISAS
Ring för tidsbokning. Färdsle Ormadalen 140. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

SKEPPLANDA 5 rok, 124+40 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 750 000 kr/bud. TOMT 2 436
kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Sandåker 200. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

HÅLANDA 4 rok, 132 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 495 000 kr/bud. AVGIFT 4 587
kr/månad. VISAS Ring för tidsbokning. Skogsråets väg 18
c. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

ÄLVÄNGEN 4 rok, 81 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 495 000 kr/bud. TOMT 1 545
kvm. EP D. VISAS Ring för tidsbokning. Lövkullevägen 3.
ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

NOL 4 rok, 110+94 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 795 000 kr/bud. AVGIFT 4 339
kr/månad. EP 80 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Torkels Kulle 2. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

NÖDINGE 3 rok, 82 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 725 000 kr/bud. TOMT 354 kvm.
EP E. VISAS Ring för tidsbokning. Rosengången 15. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

NÖDINGE 6 rok, 156 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 200 000 kr/bud. TOMT 301 kvm.
EP C. VISAS Ring för tidsbokning. Konvaljvägen 47. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ÄLVÄNGEN 120+40 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 675 000 kr/bud. TOMT 1 708 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Torpvägen 115. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ÄLVÄNGEN Bygg ditt drömhus!
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ACCEPTERAT PRIS 2 200 000 kr/bud. TOMT 304 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Uppegårdsvägen 46. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

BOHUS 7 rok, 130+25 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 650 000 kr/bud. AVGIFT 2 317 kr/
månad. EP 124 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Gbgv 95 D. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

SURTE 1 rok, 30,5 kvm
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PRIS kr/bud. TOMT 3 467 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Granåsvägen 16. ALE Niclas Hylander
0303-74 90 07.

NÖDINGE 6 rok, 147 kvm

S
M
S
:A

9
8
6
9
8

T
IL
L
7
1
1
2
2

VARUDEKLARERAT*
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När Peder Engdahl (M) 
tackade för sig efter valne-
derlaget tillfrågades Julia 
Färjhage om att bli nytt op-
positionsråd. Hon har gjort 
sin röst hörd vid ett flertal 
tillfällen under den politiska 
debatten, inte minst när det 
gäller beslutet att lägga ned 
ett antal byskolor.

– Jag har full respekt för 
att man kan ha olika åsikter, 
men hanteringen av beslutet 
om den nya skolorganisatio-
nen har inte hanterats på ett 
demokratiskt sätt anser jag. 
Frågan borde ha lyfts i full-
mäktige och inte beslutats 
i Utbildningsnämnden på 
extremt kort varsel. Ären-
det borde ha förankrats på 
ett bättre sätt och under-
laget var undermåligt. Det 
har skötts dåligt, säger Julia 
Färjhage.

– Samma sak gäller flytten 
av biblioteket. Underlaget 
är inte tillräckligt genomar-
betet och det beror på kor-
ta ledtider. Jag saknar den 
demokratiska förankringen. 
Det strävas efter samför-
stånd, men det kräver en hel 
del av den majoritet som le-

der kommunen. Det måste 
finnas tid att processa frågor 
av den här digniteten.

Har arbetet som oppo-
sitionsråd motsvarat dina 
förväntningar?

– Det är svårt att ha för-
väntningar på ett sådant här 
uppdrag, det blir 
vad du gör det 
till. Jag trodde 
nog att det 
skulle vara 
en tajtare 
k o m m u n -
l e d n i n g 
som ville 
föra Lilla 
Edets kom-
mun framåt. 
Jag upplever inte 
att vi befinner oss i 
den situationen. Majoriteten 
jobbar för sig och oppositio-
nen för sig. Det är synd att 
det är så.

Hur är det att sitta i op-
position och inte vara den 
som styr skutan?

– Det är klart att det är 
tråkigt, men det är demokra-
tins gilla gång. Det gäller att 
vinna väljarnas förtroende. 
Anledningen till att jag valt 

att engagera mig politiskt är 
att jag vill göra Lilla Edets 
kommun bättre.

Vad har du för tankar 
kring det ekonomiskt an-
strängda läget?

– Det är otroligt bekym-
mersamt. Tertialrapporten 

visar på en avvikelse 
på 10,2 miljoner 

jämfört mot 
budget. Då 
har vi ändå 
fått fyra 
m i l j o n e r 
kronor i 
AFA-peng-

ar, så i rea-
liteten är det 

minus 14 mil-
joner kronor. Det 

är alldeles för mycket 
och det krävs krafttag. Verk-
samhetscheferna tar ansvar, 
men kommunledningen be-
höver gripa in. Det är ma-
joritetens ledande politiker 
som måste agera. Det krävs 
ett politiskt ledarskap, prio-
riteringar måste till för att få 
ihop ekonomin.

Om du hade fått riva 
upp ett politiskt beslut 
som fattats, vad skulle det 

vara?
– Jag hade så klart sett att 

F-3-skolorna får vara kvar. 
Det är den absolut viktigaste 
frågan.

Vad har du för förvänt-
ningar inför hösten?

– Ekonomin är absolut i 
fokus. Sedan finns det en del 
att göra vad gäller företags-
klimatet. Jag uppfattar det 
som att det just nu finns en 
positiv anda hos många Lil-
la Edet-företagare, som vill 
vara med och bidra till en 
förändring och det måste vi 
ta vara på. En annan hjärt-
efråga är maten inom den 
offentliga sektorn. Vår mo-
tion om närproducerad mat 
avslogs, men då gäller det att 
hitta nya vägar, nya ingångar.

Var tillbringar du din 
semester?

– Vi kommer att ta en 
sväng till Norrlandskusten 
där min mans mamma har en 
sommarstuga. Sedan blir det 
segelsemester på västkusten 
om vädret tillåter.

Vad kan du inte vara utan 
på sommaren?

– Sol!
JONAS ANDERSSON 

LILLA EDET. Beslutet om 
en ny skolorganisation 
framkallade en het poli-
tisk debatt tidigare i år.

Lägg därtill en be-
svärande ekonomisk 
situation.

– Det gäller att se det 
positiva i vardagen, som 
exempelvis att befolk-
ningstillväxten fortsät-
ter, säger kommunalrå-
det Ingemar Ottosson 
(S).

När Ingemar Ottosson nju-
ter av ledigheten kan han se 
tillbaka på en intensiv vår. 
Först kom beslutet om den 
nya skolorganisationen och 
sedan fattades beslut om att 
flytta biblioteket till Folkets 
Hus.

– Jag tänker framåt, vad 
är nästa steg? Vad ska vi 
göra för att våra invånare ska 
fortsätta trivas i Lilla Edets 
kommun? Debatten ska fin-
nas, det är den demokratiska 
ordningen, men samtidigt är 
det vi i majoriteten (S, V och 
FP) som styr, säger Ingemar 
Ottosson.

Hur har du upplevt 
årets första sex månader?

– Befolkningsmässigt har 
vi en väldigt positiv utveck-
ling. 2014 var den på +1,6 
%. Det är roligt att folk vill 

bosätta sig i vår kommun, 
men det ställer också krav på 
att vi hänger med vad gäller 
barnomsorg, förskola och så 
vidare. Där vill jag passa på 
att lyfta fram den satsning 
som gjorts med en ny för-
skoleavdelning i Nygård.

– Det finns en stor opti-
mism om att kommunen ska 
fortsätta växa. Viktigt är att 
det sker i en lagom takt.

Ingemar Ottosson gläds åt 
det arbete som görs med att 
ta fram en ny detaljplan 
för området mel-
lan gamla 45:an 
och Ekebergs-
området.

– Här 
skapas ut-
rymme för 
mer expan-
sion, med 
bland annat 
en ny förskola.

– Enligt ti-
digare beslut sker 
också renovering av 
Lödöseborg. Ishallen kan 
åter bli den mötesplats som 
vi vill att den ska vara, säger 
Ottosson.

Hur har skolfrågan på-
verkat dig?

– Allting handlar om att vi 
vill ge våra elever bättre för-
utsättningar och att vi på så 
sätt kan förbättra resultaten 
i grundskolan. Genom att 
satsa på färre enheter frigör 

vi resurser till verksamheten. 
Det går inte att ha allt över-
allt. Ska vi ha en bra verk-
samhet måste vi centralisera 
till viss del. Det arbete som 
redan nu sker inom skolan 
visar på positiva effekter och 
årets meritvärde är nu 204,2 
för årskurs 9 så högt har det 
inte varit sedan 2002 det är 
en sådan utveckling som ska-
par goda förutsättningar för 
eleverna.

Hur ser du på kommu-
nens ekonomiska 

situation?
– Natur-

ligtvis är det 
viktigt att 
vi lyckas 
skapa en 
e k o n o m i 
i balans 
under den 

här man-
datperioden. 

Senaste tertial-
rapporten visade 

på ett fortsatt stort 
underskott – tio miljoner 
kronor. Kommunfullmäk-
tige har givit nämnder och 
styrelse i uppdrag att senast 
den 27 augusti presente-
ra olika förslag på åtgärder 
för att få en ekonomi i ba-
lans. Det krävs en fördjupad 
analys till varför kostnader 
sticker i väg som det gör.

Går det att prata om 
satsningar i det här ekono-

miskt utsatta läget?
– I mål- och resursplanen 

för 2016 är det omsorgen, 
skolan och individnämnden 
som tillförs mer pengar. 
Andra verksamhetsområden 
tvingas hålla igen.

Var tillbringar du din 
semester?

– Vi kommer att ta vår 
husvagn och åka längs med 
ostkusten – Stockholm och 
norrut. Tidigare har vi kört 
västkusten både fram och 
tillbaka.

Vad önskar du mest av 
allt i sommar?

– Att det ska bli en skön 

och avkopplande semester. 
Jag vill känna lugn och ro 
och kunna njuta av naturen 
samt umgås med familjen 
och barnbarnen.

JONAS ANDERSSON

”Lärorikt, spännande och frustrerande”
Oppositionsrådet Julia Färjhage (C):

Julia Färjhage (C), oppositionsråd i Lilla Edets kommun.

Grillat – Skaldjur

Båt – Husvagn

Morgon – Kväll

Korsord – Sudoku

Bok – Tidning

Sol – Skugga

Bok – Tidning

Morgon – Kväll

Liseberg – Botaniska

Korsord – Sudoku 

5 SNABBA

5 SNABBA

Kommunalrådet Ingemar Ottosson (S):

”Gäller att se det positiva”

LILLA EDET. Julia Färjhage tar sommarvila efter sitt 
första halvår som kommunalråd för oppositionens 
räkning.

Hon sammanfattar våren med tre ord.
– Lärorikt, spännande och frustrerande.

Kommunalrådet Ingemar Ottosson (S).
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ligen från Borås, men har 
sedan flera år tillbaka bott 
i Göteborg. Han är utbil-
dad kock och har arbetat i 
Schweiz, Tyskland och Spa-
nien. Han har dessutom be-

drivit en rad olika golfrestau-
ranger i Göteborgsområdet. 
Linda har studerat och spelat 
golf i USA. Hon hamnade i 

restaurangbranschen av en 
slump, men gillar sättet man 
arbetar på. Speciellt roligt 
tycker hon det är med nya 
möten.

Volleyboll
De tidigare ägarna av Dispo-
nentvillan renoverade stora 
delar av huset. Dessutom 
byggde de till en volleyboll-
plan och en pool i trädgår-
den. Sen Benny och Linda 
tog över har det bland annat 
målats dörrar, byggts till en 
vinkällare och monterats en 
ljudanläggning. I sommar 
ska ett tak till poolen stå fär-
digt och hela tiden väntar 

nya projekt. 
– Det är mycket grejer 

som ska göras. Bland annat 
ska värme- och vattensystem 
ses över, säger Benny. 

Paret Billman tror att när-
heten till Göteborg och det 
faktum att det inte finns någ-
ra andra liknande verksam-
heter i närheten kommer få 
Disponentvillan att gå runt. 
Samtidigt drar man inte på 
för stora växlar.

– I nuläget förväntar vi 
oss ingenting, vi får se hur 
mycket vi orkar, säger Ben-
ny. 

MATILDA SÄDÅS
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Disponentvillan har fått nytt liv
GÖTA. Att driva eget 
har länge varit en dröm 
för Benny och Linda 
Billman.

Nu får de möjlighet att 
förverkliga denna.

Sen paret för ett år 
sedan tog över Dispo-
nentvillan i Göta har 
huset förvandlats till en 
konferens- och evene-
mangsverksamhet.

Benny Billman kommer ut 
från köket iförd sitt randi-
ga förkläde. Med ett leende 
på läpparna och en lätt suck 
slår han sig belåtet ner i en 
svart fåtölj. Det har varit en 
händelserik förmiddag. Ett 
sällskap från SCA har ge-
nomfört en avtackning i en 
av Disponentvillans salonger 
och Benny har både lagat och 
serverat företagets medarbe-
tare lunch. Som trebarnsfar 
och ägare till en nystartad 
konferens- och evenemangs-
verksamhet är det sällsynt 
med en lugn stund.

För lite mer än ett år se-
dan köpte Benny och hans 
fru Linda Billman Dispo-
nentvillan i Göta. En pampig 
vit byggnad från tidigt 1900-
tal, med stora vackra rum 
och en spännande historia. 

Under flera år var villan 
ämnad disponenten från det 
gamla pappersbruket. Däref-
ter har den använts som både 
dagis och kurs- och konfe-
rensgård. När paret Billman 
tog över byggnaden var den 
återigen privatbostad, men 
Linda och Benny hade större 
planer för hur huset skulle 
komma att användas. 

– Det här är ett hus som 

är för stort för att bo ensam-
ma i, det är till för att fler 
människor ska vistas här, sä-
ger Linda.

I september förra året 
drog verksamheten så smått 
igång. Paret har valt att satsa 
på konferenser och kickoffs. 
Men också på evenemang 
som bröllop, födelsedagsfes-
ter och svensexor. Dessutom 
bedriver de bed and break-
fast för de gäster som vill 
övernatta. 

– Vi har alltid haft en 
dröm om att ha vårt eget och 
med den lilla påse pengar vi 
har är vi överlyckliga att vi 
hittat detta, säger Benny.

Att de valt att satsa på allt 
från konferens till fest beror 
framför allt på den poten-
tial de ser i villan. På en 
760 kvadratmeter stor 
yta finns möjlighet till 
mycket. Men det gäl-
ler också att få verk-
samheten att går unt.

– Man måste stå 
på flera ben. Blir det 
många konferensbok-
ningar, kanske vi så 
småningom hoppar att 
bedriva bed and break-
fast. Men just nu behöver 
vi få in alla medel vi kan, 
säger Benny. 

I nuläget klarar sig 
paret inte enbart på 
att bedriva verksam-
het i Disponetvillans 
lokaler. Vid sidan av 
sitt nya projekt dri-
ver de sedan tidigare 
Hills golfrestaurang i 
Mölndal. 

– Det som är bra med 
att ha två ställen är att vi 
långsamt kan växa in i det 
här. Vi behöver inte böna 
och be om bokningar, utan 
kan ta sådant som vi tycker 
verkar roligt, säger Benny.

Paret är noga med att inte 
boka in flera saker samtidigt. 
De vill vara flexibla och kun-
na ändra om efter kundernas 
behov. 

– Vi vill att alla ska känna 
sig som hemma här och tar 

därför bara emot ett sällskap 
åt gången, säger Linda. 

Disponentvillan är nume-
ra även ”hemma” för famil-
jen Billman. Benny och Lin-
da bor tillsammans med sina 
tre döttrar i en del av husets 
övervåning. Så här långt gil-
lar de livet i Göta. 

Nära naturen
– Det känns fantastiskt att 
vara så nära naturen. Det är 
otroligt vackert här, vilket 
jag tror man lättare ser om 
man kommer in med nya 
ögon. Det är lätt att bli hem-
mablind, säger Benny.

Benny kommer ursprung-

PERSONFAKTA

Namn: Benny Billman.
Ålder: 46 år.
Gör: Arbetar som kock, Driver 
Disponentvillan i Göta och 
Hills golfrestaurang i Mölndal.
Familj: Tre döttrar, en som är 
tio och två som är åtta. Frun 
Linda.
Intressen: Skogen, att läsa, 
människor, matlagning, att äta 
och dricka gott.

Namn: Linda Billman.
Ålder: 40 år.
Gör: Driver Disponentvil-
lan i Göta och arbetar som 
restaurangansvarig på Hills 
golfrestaurang i Mölndal.
Familj: Tre döttrar, en som 
är tio och två som är åtta. 
Maken Benny. 
Intressen: Vänner, idrott och 
barnen. 

Vi har alltid haft 
en dröm om att 
ha vårt eget och 
med den lilla 

påse pengar vi har är vi 
överlyckliga att vi hittat 
detta.
BENNY BILLMAN

Vi vill att alla 
ska känna sig 
som hemma här 
och tar därför 

bara emot ett sällskap 
åt gången.
LINDA BILLMAN

Benny och Linda Billman förverkligar en dröm när de nu bedriver konferens- och evenemangsverksamhet i Disponentvillan.
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www.axelssonsfast.se

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

Disponentvillan har fått nytt liv
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0303-74 94 96 • 0735-45 66 53

Öppettider juli-augusti:
Mån-fre 10-18 / lÖr 10-14

Hjärtligt 
välkomna!
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Svenstorpsvägen 1, 446 37 Älvängen | 0303-74 60 00

Vard 10-19, lörd 10-16, sönd 11-16

HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

Hoppstylta

Speed Badminton

STORT URVAL 
AV POOLER!

Hajbana

179:90

199kr
NU

Ord pris 299:90
299kr

NU
Ord pris 399kr

10kr
NU

Ord pris 25kr

Armring 
The Bells

249:90

299:90

UV-tält med pool

Uppblåsbar roddbåt

20%
PÅ VALFRI VARA

Gäller Lekia Älvängen

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?

Ströms sluss i Lilla Edet kantades av nyfikna människor. Alla ville se Ostindiefararen göra slussde-
but på sin resa mot Vänern.

Folket mötte 
Götheborg
GÖTA ÄLV. Ostindiefara-
ren Götheborg gör i år 
sin första Vänerseglats.

Resan startade tis-
dagen den 30 juni och 
lockade många nyfikna 
till Göta älv –och inte 
minst till Ströms sluss i 
Lilla Edet.

Sista stoppet på 
Vänernturnén sker i 
Åmål söndag 19 juli och 
då är repslagarna från 
Älvängen på plats.
Ostindiefararen Götheborg 
har varit mer eller mindre 
jorden runt under sina tio 
år.  Vänern och Göta Älv har 
dock fått vänta. I sommar blev 
det full valuta. Under tiden 
3-21 juli är Götheborg på tur-
né och stannar i Vänersborg, 
Kristinehamn, Lidköping, 
Karlstad och Åmål.

Resan upp till Vänern kun-
de många följa på nära håll. 
Det var en mäktig syn och 
särskilt i Älvängen blev mötet 
speciellt. Här har allt tågvir-
ke till riggen slagits och Os-
tinidefararen hade inte glömt 
repslagarnas insats och sköt 
fyra praktfulla salutskott. I 
Ströms sluss var det en mer 
eller mindre folkfest när 
Götheborg seglade in.

Salut! Ostindiefararen Götheborg har en särskild koppling till Äl-
vängen, där repslagarna slagit allt tågvirke till skeppet.

Folkfest. Götheborgs ankomst till slussen i Lilla Edet uppmärk-
sammades av tusentals intresserade. Med kameror i högst hugg 
trängdes de för att få se Ostindiefararen på nära håll.
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GALNA VECKOR!GALNA VECKOR!

Synproffsen_Magazinet_248x178mm_150521.indd   1 2015-05-21   14:02

*  ERBJUDANDET GÄLLER VID KÖP AV PROGRESSIVA GLAS FRÅN 
 ALLROUND OCH UPPÅT. T.O.M DEN 31/7 2015.
** SOM ANDRA PAR GÄLLER, SOLID=SOLID OCH FRÅN ALLROUND   
 OCH UPPÅT GÄLLER ALLROUND SOM ANDRA PAR.
 (Progressiva eller Läsglasögon, Index 1.5)
 KAN EJ KOMBINERAS MED ANDRA ERBJUDANDEN.

ÄLVÄNGEN

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

Synproffsen_Alekuriren_252x172mm_150323.indd   1 2015-03-23   11:47

Vi på Swedbank vill bara  
passa på att önska alla en 

fantastisk 
sommar!

Swedbank Götaälvdalen
Älvängen, Surte & Lilla Edet

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
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GÖTEBORG. Adam Lund-
gren växte upp i Skepp-
landa – på betryggande 
avstånd från olikheter 
och citykids. 

Som liten ville han bli 
hockeyproffs, men lus-
ten till skådespeleriet 
fick drömmen att byta 
fokus. 

Idag har han, blott 29 
år gammal, redan hyl-
lats för en rad olika tv- 
och filmproduktioner.
Adam Lundgren sitter lugnt 
tillbakalutad mot den robus-
ta betongväggen och sipprar 
på en kopp kaffe. Mätt efter 
en lunch bestående av ungs-
bakad lax avnjuter han den 
svarta drycken invid ett av 
restaurangens små träbord. 
Det är fredag, Adam är ledig 
och nyss hemkommen till 
Göteborg från Stockholm. 
Han har varit i huvudsta-
den och repeterat inför en 
barnfilm som ska spelas in i 
sommar. 

– Jag passade även på 
att kolla Blåvitt som spela-
de mot Hammarby. Blåvitt 
vann med ett noll. Ett riktigt 
skitmål i slutminuten, men 
det var kul.

För Adam har skådespe-
larkarriären gått spikrakt 
uppåt från det att han för 
ungefär tre år sedan fick sitt 
stora publika genombrott i 
och med SVT-serien Torka 
aldrig tårar utan handskar. 
Redan innan dramaserien 
haft premiär hade han hun-
nit påbörja inspelningen av 
filmen Känn ingen sorg och i 
höstas syntes Adam i rollen 
som nazisten Mattias i serien 
Blå ögon. 

Intresset för skådespe-

leriet tog dock fart långt 
tidigare. När Adam börja-
de högstadiet i Alafors var 
många i hans klass med i en 
amatörteatergrupp på Pelar-
teatern. En dag frågade han 
sina klasskamrater vad de 
brukade göra där och fick till 
svar att ”Vi snackar skit och 
dricker te och sånt”. 

– Då tänkte jag att, jag 
kan väl också snacka skit och 
dricka te, säger Adam och 
drar på mungiporna.

Han följde med till tea-
tern och insåg snart att det 
var mer än tedrickande som 
tilltalade honom. 

– Jag gillade hela grejen 
kring det där. Att man häng-
de mycket på teatern, nästan 
bodde där när det närmade 
sig premiär säger han och 
fortsätter:

– Det var då någon gång 
som jag tänkte att jag ville bli 
skådis.

Adam började ringa runt 
till olika produktionsbolag 
för att höra om de hade nå-
gonting på gång. Han fick 
någon mindre roll, tyckte att 
det var roligt och ville skå-
despela igen. Det var lusten 
som fick honom att fortsätta 
kämpa, men det krävdes ett 
starkt driv och en oerhörd 
vilja för att lyckas. Kanske 
fanns där också en övertygel-
se om att det en dag skulle gå 
riktigt bra. 

– Att jag var så driven då 
kan jag klappa mitt 15-åriga 
jag på axeln för idag. 

Trygg uppväxt
Adam växte upp i Skepplanda 
tillsammans med sina föräld-
rar och en yngre bror. Som 
nioåring slutade han abrupt 
med fotboll för att istället 
börja spela hockey. Pappa 
Lundgren frågade om Adam 
inte ville hålla på med båda 
idrotterna samtidigt, men 
Adam var säker. Han hade 
bestämt sig för en sak och då 
var det den som gällde. 

– Sådan är jag fortfarande. 
Jag gillar att ha en stor grej 
och satsa allt på den, säger 
Adam.

I skolan var han duktig, 
men lite väl snackig. 

– Jag kommer ihåg en lä-
rare från mellanstadiet som 
sa att jag borde bli skådis 
eller politiker för att jag pra-
tade så mycket. Då blev jag 
arg, eftersom jag tänkte bli 
hockeyproffs. 

Snart ändrades den dröm-
men och det skulle visa sig 
att mellanstadieläraren fick 
rätt. 

Adam ser tillbaka på sin 
uppväxt som rolig och trygg. 
När han i dag besöker för-
äldrarna i barndomshemmet 
kan han dock känna en be-
svikelse över att orten inte 
längre upplevs på samma sätt 
som den gjorde när han var 
barn. 

– Det var jättebra då, men 
jag har alltid tänkt att om jag 
själv får barn ska de bli city-
kids. Jag tror det är på gott 
och ont att växa upp utanför 
stan. Man var väldigt skyd-
dad på landet, men de som 
växer upp i stan får en annan 

Med lusten som drivkraft

I vår kommer Adam Lundgren spela i uppsättningen Alice i underlandet på Göteborgs stadsteater. 

Jag kommer 
ihåg en lärare 
från mellan- 
stadiet som sa 

att jag borde bli skådis 
eller politiker för att jag 
pratade så mycket. Då 
blev jag arg, eftersom 
jag tänkte bli hockey-
proffs. 

–Adam Lundgren från Skepplanda 
är idag en av Sveriges mest 
efterfrågade skådespelare

TACK!

DISPONENTVILLAN 
I GÖTA

ALE LIONS
LILLA EDETS BUSS

SBD

till alla som gjorde 
avslutningsfesten 

den 9 juni för 
eleverna i Arosenius-
skolans årskurs nio 

till ett fantastiskt 
minne!

ETT SÄRSKILT 
TACK TILL VÅRA 

PARTNERS

Det är väl ett pas-
sande namn på det 
kommunhus som 

politikerna snart ska ta be-
slut om? För att underlätta 
detta beslut har en utred-
ning om var skrythuset ska 
placeras slutförts. Konsul-
trapporten pekar ut en av 
centralorterna i kommunen 
som mest lämplig. Detta har 
fått en ledande politiker att 
ifrågasätta syftet och resul-
tatet av utredningen, han vet 
inte heller vem som beställt 
den. Han tycker inte att det 
behövs några dyra konsulter 
som utreder, det räcker med 
vad han själv tycker och det 
är att den andra centra-
lorten är mer lämplig. Nu 
har ytterligare en ledande 
politiker uttalat sig om det 
kommande beslutet. Hon 
har nämligen uptäckt att 
det saknas en liten detalj i 
utredningen! Och det är vad 
detta hus kommer att kosta 
skattebetalarna. Är det 10, 
50 eller 100 miljoner? Om 
inte överskotten från vård, 
skola och omsorg räcker, 
kanske det blir nödvändigt 
med en höjning av kommu-
nalskatten. Hon vill till och 
med ha ett bättre underlag 
innan hon är beredd att sätta 
ner foten och tala om vad 
hon och partiet tycker.

Kanske är det dags för en 
ny delegation från Ale att 
resa till Botswana och där på 
plats lära sig hur de tar fram 
beslutsunderlag gällande 
offentliga byggnader.

Gammal socialdemokrat

Ales nya 
sandlåda

INSÄNT
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Med lusten som drivkraft

I vår kommer Adam Lundgren spela i uppsättningen Alice i underlandet på Göteborgs stadsteater. 

bild av hur världen fungerar. 
Det finns fler olikheter i en 
stad och det är ett annat tem-
po, säger Adam. 

Vardagen i familjen Lund-
gren såg inte ut som i alla an-
dra familjer. Med en fotograf 
till pappa och en mamma 
som var keramiker fanns där 
ett ostrukturerat men öppet 
klimat. 

– Mina föräldrar jobbade 
annorlunda tider och jag var 
van vid att äta middag gan-
ska sent. Typ runt nio. När 
jag kom hem visste jag aldrig 
om båda skulle vara hemma 

eller om ingen var det.
Adam tror det är därför 

han i dag hatar när livet blir 
för inrutat. Han gillar flytan-
de tider och att vara ledig när 

han känner för det. 
När Adam arbetar med 

någon filminspelning är ti-
derna oftast oregelbundna. 
Under en uppsättning på 
Göteborgs stadsteater blir 
det däremot lite mer konti-
nuitet. Då är det först repe-
tition i ett visst antal veckor 
och sedan en längre period 
med föreställningar. Adam 
har ett långtidskontrakt med 
teatern vilket gör att han har 
en trygghet att falla tillbaka 
på. 

– Det som är bra med 
detta är att jag inte behöver 

ta vilka jobb som helst, utan 
kan filma de saker jag verkli-
gen vill göra.

Vad är det som gör dig 
till en bra skådespelare?

– Det är säkert min intui-
tion. Men även min lust och 
rädsla. Jag kan känna att det 
jag håller på med är kul och 
samtidigt ha en stor olust in-
för det. Jag vet att jag måste 
prestera eller åstadkomma 
någonting och det jag gör 
kommer alla att se. Men det 
kan också vara en del av driv-
kraften. Att jag hela tiden 
har en liten oro om att allt 

ska gå åt helvete gör väl att 
jag skärper mig.

Om någonting skulle 
hända som gör att skåde-
spelarkarriären inte går att 
fortsätta med vet Adam inte 
vad han skulle göra. Han har 
ingen annan plan.

– Jag har tänkt på det där 
ibland, att vad gör jag om det 
skiter sig? Men jag har ingen 
aning. 

Med sin roll i Blå ögon 
fick Adam för första gången 
prova på att spela en riktigt 
vidrig karaktär, till skillnad 
från de glada, tokiga och 
försiktiga roller han tidigare 
spelat. Vad det är som gör att 
han lyckas gestalta så olika 
typer av roller vet han inte 
riktigt. 

Nyfikenhet och fantasi
– Kanske nyfikenhet och 
fantasi? Men det visste jag 
inte innan Blå ögon, efter-
som jag aldrig gjort en roll 
som liknade den förut. Jag 
var jättenervös när serien 
skulle sändas och hade ingen 
aning om den skulle flyga el-
ler inte. 

Av de roller han hittills 
haft kan han inte svara på 
vilken han tyckt bäst om. 

– Varje roll var roligast då, 
när jag gjorde den. Jag tycker 
det är kul när man får gestal-
ta olika typer av karaktärer. 
Samtidigt kan inte alla göra 
alla typer av roller, så är det 
bara. 

Förberedelserna inför en 
roll ser olika ut, men Adam 
har märkt att han ofta försö-
ker hitta någon slags skillnad 
i kroppen. Han känner in 
sättet som karaktären går på 
eller hur den rör sig.

 – Jag försöker också hitta 
karaktärens neutralläge och 
hur den ser på världen. Sen 
läser jag manus flera gånger 
och försöker bena ut hur de 
olika scenerna ser ut. 

På sätt och vis känner 
Adam att han nu lever sin 
dröm. Han får arbeta med 
det han tycker är kul och 
trivs med det. Men tankarna 
om nya projekt och drivkraf-
ten att komma längre i sin 
karriär finns där.

– Precis som att man grä-
ver där man står, blickar man 
också ut från där man står. 
Jag vill hela tiden vidare och 
göra nästa grej, samtidigt har 
jag det ganska gött där jag är 
just nu.  

MATILDA SÄDÅS
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Jag kan känna 
att det jag  
håller på med  
är kul och  

samtidigt ha en stor 
olust inför det. Jag vet 
att jag måste prestera 
eller åstadkomma  
någonting och det jag 
gör kommer alla att se.

Semestra 
i Ale och 
Lilla Edet  
i sommar
Upptäck Cykelsafari, Golfpaket, 
Jazzpaket och flera vandringspaket.
 Läs mer och boka din upplevelse 
på www.vastsverige.com/sv/ 
gotaalv/paketerbjudanden.

Turista hemma :-)

ADAM LUNDGREN

Ålder: 29 år.
Bor: Hisingen.
Gör: Skådespelare.
Familj: Mamma, pappa och 
lillebror.
Utbildning: Högskolan för 
scen och musik i Göteborg, 
Skara skolscen och Ale 
gymnasium. 
Intressen: Att hänga med 
vänner och äta god mat. 

Sommar på 
biblioteken i Ale 

Ale bibliotek, Nödinge
1 juni-30 augusti
måndag, 10-19
tisdag, 10-15
onsdag, 10-19
torsdag, 10-15
fredag 10-15 

Skepplanda och 
Surte bibliotek
Sommarstängt 
6 juli – 9 augusti
Meröppet alla dagar 
kl 06.00-21.00

Älvängens bibliotek
Sommarstängt 
29 juni-9 augusti
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Med intresse för gamla ting

Johan Engberg har inlett ett samarbete med kakelugnsmästaren 
Mikael Eriksson.

LILLA EDET. Johan 
Engberg har ända sen 
barnsben haft ett stort 
intresse för antikviteter.

Som liten följde 
han med sin pappa på 
aktioner och sedan 18 
år tillbaka driver han 
den 1000 kvadratmeter 
stora Antikladan i Lilla 
Edet. 

Bland porslinskoppar och 
tefat sitter antikhandlaren 
Johan Engberg. Han är i full 
färd med att plocka upp och 
prissätta en nyinköpt servis. 
När lokaltidningen försiktigt 
kliver in genom dörren tittar 
han upp med ett förvånat an-
siktsuttryck och frågar: 

– Är klockan redan två? 
Jag trodde kanske hon var 
elva.

Under tiden han städat 
hyllor, målat byråer och 
plockat upp nya serviser har 
tiden rusat iväg. 

De senaste dagarna har 
Johan haft mycket att stå i, så 
mycket att han glömt av den 
utsatta tiden för vårt möte. 
Trots det tar han sig tid och 
visar upp sin 1000 kvadrat-
meter stora antikaffär. 

Vid en första anblick ser 
den något kaosartad ut, men 
efter en närmare titt förstår 
man att det finns en tanke 
och struktur i butiken. Prylar 
från 50-talet har sin våning, 
de stora möblemangen är 
placerade i ett rum och det 
mesta av porslinet är samlat 
i ett annat.

– Jag försöker organisera 
i den mån det går, säger Jo-
han.

Det är otaligt många tim-
mar som han, sedan starten 
1997 lagt på Antikladan. 
Även om Johan ibland tar 
hjälp av bekanta, gör han det 
allra mesta själv. Det är allt 
från att renovera och måla 

möbler till att åka på aktio-
ner för at köpa in nya före-
mål. Dessutom finns han på 
plats varje helg då affären 
har öppet. 

– Det finns att greja med, 
säger han och ler.

Att många aktioner i dag 
görs på nätet har gjort det 
svårare för Johan att köpa in 
nya saker. 

– Som tur är finns det 
några fysiska kvar som jag 
brukar åka till, säger han.

Varje vecka fyller han på 
med nya saker till affären. 
När han handlar går han 
mycket på känsla. Han 
ser till vad han själv 
gillar, samtidigt 
som han försö-
ker lyssna på 
vad kunder-
na frågar 
efter.

– Det 
är hela 
tiden till-
gång och 
efterfrå-
gan som 
styr, säger 
han. 

Att åka 
iväg på ak-
tioner är den 
del av jobbet 
som Johan tycker 
bäst om. 

– Det är roligt och 
finns en spänning i att köpa 
in saker, säger han.

Slitsam vardag
Intresset för antika föremål 
har länge funnits hos Johan. 
Redan som liten följde han 
med sin pappa på aktioner 
och som tonåring hjälpte 
han en man i Lödöse med en 
antikaffär. När Johan öpp-
nade Antikladan i Lilla Edet 
var han endast 23 år gammal. 

På ett sätt gillar Johan 
att vara sin egen och att få 
bestämma själv. Samtidigt 
känner han en press att all-
tid hitta nya föremål och en 
stress över att hinna med. 
Under torsdagseftermidda-
gen då lokaltidningen var på 
besök var även Johans vän 
Susanne Gustafsson där.  

– Det är ofta man ser fli-
tens lampa lysa här när man 
åker förbi, även sent på kväl-

larna, säger hon.
Den senaste tiden har 

Johan haft ont i ryggen och 
inte riktigt orkat arbeta lika 
mycket som vanligt. 

– Ett tag jobbade jag 15-
16 timmar om dagen. Det 
gör jag inte längre. Som med 
allt annat går lusten upp och 
ned. Ibland har man lite 
mer inspiration, andra dagar 
mindre, säger han. 

Allt eftersom har Johan 
byggt ut affären. Att det un-
der en längre tid gått bra, 
tror Johan beror på att an-
tika saker ligger rätt i tiden. 
Många är måna om att ha 

det fint hemma och program 
på tv inspirerar till att själv 
experimentera. Vad som är 
populärt förändras över tid. 
Tidigare var det framför 
allt större möblemang som 
sålde, i dag har intresset för 
dessa bytts ut mot mindre 
retroprylar. En del föremål 
hänger dock i längre än an-
dra. 

– Stringhyllorna har hållit 
i sig länge. De tycker många 
är snygga och praktiska, sä-
ger Johan och fortsätter:

– Men modet förändras 
och så även efterfrågan. Nu 
tycker vi att saker från 80-ta-

let är tråkiga, 
men med tiden 
kommer säker-
ligen de bli po-
pulära igen.

Oavsett vad 
som fungerar hos 
kunderna, kommer 
Johans intresse för 
antika föremål bestå. 
Det finns ingenting han 
brinner mer för. 

MATILDA SÄDÅS

CASHBACK PÅ UTVALDA
WI-FI-KAMEROR OCH  
OBJEKTIV

Nytorget 1 Kungälv  |  www.bomansfoto.se
mån-ons, fre 10-18 tor 10-19, lör 10-14

f t

I Johan Engbergs antiklada finns allt från lampor till byråer. Det mesta är från 1800-
talet eller från 1950- och 60-tal.

JOHAN ENGBERG

Ålder: 41 år.
Bor: Lilla Edet.
Gör: Driver Antikladan.
Familj: Mamma och pappa. 
Intressen: Samlar på upp-
stoppade djur. 
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www.aleel.se | 0303-33 24 00 | info@aleel.se 
Lunnavägen 2, Box 3004, 449 14 Alafors 

DAGS ATT  
TECKNA NYTT 
ELAVTAL?

VI ÖNSKAR ALLA EN 

GLAD SOMMAR!

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

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

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

www.aleel.seMed intresse för gamla ting

En tavla från 1600-talets Italien.

Rummet som tar dig tillbaka till 50-talet.
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www.volkswagen.se

Polo.
Sommarrea 
hos Bilab i Kungälv.

Polo TSI 90 Masters

Pris 134 900 kr.
Privatleasing 1 690 kr/mån*.
Utrustad med bland annat:
• Bluetooth handsfree • Front Assist och City
Emergency Brake • AC • Lättmetallfälgar Estrada 15"
• Radio Composition Colour inkl 6 högtalare

Erbjudandet gäller tom 2015-08-31

FÖRSÄKRING

/MÅNAD

250 KR**

NYBILS
GARANTI 3 ÅR

FRI
SERVICE

3 ÅR
MAX 4500 MIL

Bränsleförbrukning blandad körning 4,7 l/100 km. CO2-utsläpp 107-109 g/km. *Bilab privatleasing 0 kr kontantinsats, 36 mån 4 500 mil, 0% särskild leasingavgift. Inkl fri service 36 mån / 4 500 mil och 3 års vagnskadegaranti! Bilen på bilden är extrautrustad. **Minimiålder 25 år, avser Tryggamil, halvförsäkring.

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag sommarstängt!
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62010 
www.bilab.seDet lönar sig att åka några mil för en bra aff är 

ALAFORS. Najibullah 
Zahedi är 17 år och kom 
till Sverige i juli förra 
året.

Han hade då flytt sitt 
hemland Afghanistan i 
rädsla för sitt liv.

Efter en otroligt lång 
och jobbig resa ham-
nade han på ungdoms-
boendet Spinneriet i 
Alafors. 

Najibullah Zahedi sitter i 
Spinneriets kök och tittar på 
ett videoklipp från Youtube. 
I klippet syns en skräpig as-
faltsplan, rader med gröna 
militärtält och nedbrunna 
hus. En man från Afghanis-
tan berättar med sammanbi-
ten min och smutsiga kinder 
att han varken har pengar 
eller mat. Han befinner sig i 
ett flyktingläger i Bulgarien. 
Men trots att situationen där 
är ohållbar kan han inte åter-
vända till sitt hemland. 

Flyktinglägret, eller fäng-
elset som Najibullah kallar 
det, var bara en av fyra för-
läggningar han bodde på un-
der sin flykt från hemlandet 
Afghanistan. Han berättar 
precis som mannen i Youtu-
beklippet om missförhållan-

den och misär. Men också 
om hur han behandlades av 
polis under tiden han bodde 
där. 

– Polisen bråkade med 
oss, det var väldigt otrevligt. 
De slog oss och gav oss ing-
en mat. Vi kunde inte heller 
gå ut när vi själva ville, säger 
han. 

Innan han kom till Bul-
garien hade han med hjälp 
av smugglare lyckats ta sig 
från Afghanistan. Det var 
också smugglare som skulle 
hjälpa honom från lägret i 
Bulgarien vidare upp genom 
Europa. 

– Smugglarna tog oss till 
ett hus. Där var vi tvungna 
att vänta och se så att poli-
sen inte var i närheten. När 
polisen var borta tog de med 
oss i en bil och åkte till Tysk-
land. 

Trots att Najibullah tack 
vare smugglarna lyckades 
fly undan lägren i Bulgarien 
kände han sig långt ifrån 
trygg i deras närhet. 

– Jag var rädd för dem. 
När vi skulle gå någonstans 
slog de oss och sa till oss att 
gå fortare, säger han och får 
något tomt i blicken. Han 
tittar ner på sina händer och 
fortsätter:

– De slog oss många 
gånger.

Livet i Sverige
Från Tyskland åkte Najibul-
lah tillsammans med tre an-
dra flyktingar tåg till Malmö. 
Därefter tog han sig på egen 
hand vidare till Göteborg. 

– Jag kom dit på natten. 
Då var jag helt ensam och 

visste inte vad jag skulle 
göra, säger han.

Najibullah gick fram till 
en man på gatan, berättade 
att han var immigrant från 
Afghanistan och frågade vad 
han skulle ta sig till. Mannen 
hjälpte honom att komma i 
kontakt med Migrationsver-
ket som i sin tur ringde till 
ett boende i Göteborg. Där 
bodde han i en vecka, innan 
han flyttade in på Spinneriet 
i Alafors. 

Idag har han bott på ung-
domsboendet i ett år. Han 
studerar svenska för invand-
rare i Älvängen och tycker 
om att idrotta på fritiden. 
Men att anpassa sig till livet i 
Sverige och en helt ny kultur 
har inte varit lätt.  

– När jag kom hit visste 
jag inte hur Sverige var och 
jag kunde ingen svenska. Jag 
har fortfarande svårt att för-
klara mig, säger han.

Även om Najibullah nu 
funnit någon form av stabi-
litet i Sverige orkar han inte 
fundera så mycket på sin 
framtid. 

– Jag vet inte hur det kom-
mer bli. På nätterna känner 
jag mig rastlös och tänker 
mycket på min familj. 

Najibullah vet inte säkert 
var hans familj befinner sig. 
De kan vara kvar i byn som 
han flydde från, men efter-
som den inte är försedd med 
elektricitet har han inte kun-
nat ringa dem.

Hotad till livet
Najibullah blev lurad. Det 
var det som gjorde att han 
tvingades lämna Afghanis-

tan. Två amerikanska per-
soner lyckades övertyga ho-
nom att sprida den kristna 
tron genom att dela ut biblar. 

– De sa till mig att om 
människor ändrar sin reli-
gion kommer kriget ta slut. 
Men jag förstod inte vad som 
stod i boken eller vad det var 
jag gjorde.

När några afghaner från 
landsbygden fick reda på 
vad Najibullah höll på med 
började de genast leta efter 
honom. En dag när han kom 
hem till byn, efter ett besök 
i den intilliggande staden, 

berättade hans syskon att det 
varit män där som hotat att 
döda Najibullah. 

– Min pappa sa då att jag 
var tvungen att flytta däri-
från.

Han trodde att både Na-
jibullah och övriga familjen 
var i fara om han stannade 
kvar.

– Om jag stannat kvar i 
Afghanistan hade kanske de 
där människorna dödat mig. 

Youtubeklippet med bil-
der från flyktinglägret i 
Bulgarien rullar på datorn. 
Kontrasten till ungdoms-

boendets nyrenoverade kök 
är stor. Det är inte svårt att 
förstå att resan till Sverige 
varit fruktansvärt jobbig för 
Najibullah. Varje dag tvingas 
han kämpa med sina minnen 
från flykten och med sakna-
den till sin familj. 

En gång i veckan träffar 
Najibullah en psykolog som 
lyssnar när han känner för 
att prata.

– Hon är snäll och hjälper 
mig, säger han. 

MATILDA SÄDÅS

Flykten
till ett
annat land

NAJIBULLAH ZAHEDI

Ålder: 17 år.
Bor: Spinneriet i Alafors. 
Från: Afghanistan.
Gör: Studerar SFI (svenska 
för invandrare) i Älvängen. 
Intressen: Fotboll, boxning 
och simning. 

Najibullah Zahedi flydde till Sverige från Afghanistan. I Sverige har han lärt sig simma, något han 
han inte kunde när han kom hit för ett år sedan. 
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Prästvägen 105, Kareby, Kungälv. • Tel. 0303-22 20 01 
www.karebybil.se • Öppet: Vardagar 10-18, Lörd 11-15 

kia.com

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

Mästare möter mästare 

Sara Dikanda + Kareby Bil = Sant
Nu kan vi på Kareby Bil stolt presentera ett samarbete med kungälvs-
bon och och en av mästarna Sara Dikanda. Vi är oerhört glada över att 
Sara har valt att samarbeta med oss. Nu kan du följa hennes äventyr i 
sin nya bil från Kia på vår facebooksida.                       

Sara Dikanda

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

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

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

MITSUBISHIMOTORS.SE

Viktad förbrukning 1,9 l/100 km och 134 Wh/km, CO2 44 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. 
*Förmånsvärde netto vid 50 % marginalskatt.

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID
NYA SEVEN SUMMITS EDITION
Sveriges mest populära supermiljöbil fi nns nu i specialversionen Seven 
Summits Edition – en hyllning till äventyraren Renata Chlumska, första 
svenska som lyckats bestiga de sju högsta bergen i alla världsdelar.

SUPERMILJÖBIL / 4-HJULSDRIFT / UPP TILL 800 KM RÄCKVIDD / UPP TILL 50 KM PÅ EL 
FÖRMÅNSVÄRDE FR 946  KR / 1 500 KG DRAGVIKT / 1 600 LITER LASTVOLYM

MITSUBISHI OUTLANDER 

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

Sveriges mest 

sålda miljöbil

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



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

DAGGKÅPANS

Behandling av vårtor och svamp.

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

f.d Kungälvs Transporttjänst

Din partner inom renhållning och återvinning

 

                                                                                             

  

 
  

 

Omhändertagande fotvård för alla  

www.fotalvan.se 

 

 För att dina fötter är värda det bästa 

0707-53 51 13 

 
Göteborgsvägen 94 

Älvängen 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Omhändertagande FOTVÅRD för alla 

www.fotalvan.se
Ulla Krafft 

Medicinsk Fotterapeut 

                                                                                                                                                                                        

53 51 13

Göteborgsvägen 94

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ulla KrafftUlla Krafft
 

Kungälv
Tel. 0303-940 05

N

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

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Svetsvägen 3, Nödinge
Tel. 0303-22 91 01

Nödinge 
Godislager

Välkommen till

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

0303-96 000

ALE TAXI
Ring!

för person- och
budtransporter

Ett auktoriserat taxibolag

Tel. 0303-245 770

Boka tid
Tel. 0303-33 61 20

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

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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Smörgåstårtor och tårtor
på beställning.

Våningstårtor till dop & bröllop.

Menyer och bufféer för alla tillfällen.

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

Även STORT sortiment 
hyrfilmer till låga priser!

Dam & Herr

Tel. 0303-97 220
Tidsbeställning & Drop In

Vardagar kl 10-19
Lördag kl 10-15

Vättle
Data AB

Tel: 0303-97 190

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

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

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

www.jehander.se

SPECIALITÉT: BILRUTOR 

ALLT INOM GLAS OCH RAM

0520-65 08 51 • LILLA EDET

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

Ale Torg
Tel 0303–966 41

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

ETABLERAD 1925

BIL • MC • SLÄP
INTESIVUTBILDNING

Allt för brud o brudgum
Balklänningar
Smokingar
Dopklänningar

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

Locktorp 2519 • 460 11 Nygård

Stort
sortiment!

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

Skepplanda Tvätt
0303-33 81 63

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

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

Den nya generationens hund- och kattfoder

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

ALE 
DJURKLINIK

ALE 
DJURKLINIK

ALE 
DJURKLINIK

Ale
Containertransport AB

Uthyrning av containrar,
transporter, renhållnings-

entreprenörer, avfallshantering

031-98 00 04

Husbilar
Husvagnar
Släpkärror

Á la carte och färdiga 
paketresor till Tunisien, 

Kina och Malta

Tel 031-979990
www.newairtravel.se

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Göteborgsvägen 94, Älvängen 
Telefon 0303-74 99 81

www.alepromotion.com

Se årets nyheter i vår nya 

utställningslokal!

www.lillaedetsbuss.se  0520-65 75 00

Researrangemang & Beställningsresor
- Hela Europa är vårt arbetsfält

Behov av personal?
Ring till 

Bemannus Personalpartner AB
Tel. 0303-96430

www.bemannus.se

TS Mureri
Tobias Sigestrand

Antika kakelugnar,
öppna spisar, spiskassetter, 
skorstenstätning, keramisk 

tätning, diverse murningsarbeten

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

www.tsmureri.com

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

Laserskärning - Märkning

0303-33 59 00 | 031-24 11 09

www.jcgt.se

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

44 års erfarenhet inom märkning.

Ale Torg
0303-33 67 30. Tunisienspecialisten

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkomna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

Välkomna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

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

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.se

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

STURES 
SPISAR AB

0730-64 89 00 
Lunnavägen 6, Alafors 

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

www.ale.nu 

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

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

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

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

ALE
DJURKLINIK

ALE
DJURKLINIK

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

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

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

Vi säljer
Hund- och 
kattfoder

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

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

Nödinge SK Fotboll 
önskar medlemmar, 

ledare, sponsorer och 
supportrar en

trevlig 
sommar

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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

ALE
DJURKLINIK

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

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

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

Det är vi bra på.

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

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

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

STURES 
SPISAR AB

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

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

Utgår även ifrån Ale kommun

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

PER MAXE BYGGNADS AB
Nybyggnad, om- och tllbyggnad, 

ROT-arbete

Tel 0706 - 51 84 86
Fax 0303 - 964 78

E-post info@permaxe.se

www.permaxe.se

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen

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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

www.ale.nu 

Lunchservering 
& catering

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

Alevägen 47 (Tudor) 449 44 Nol

www.evasmatgladje.se
0303-33 29 77

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

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

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

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

Vi säljer
Hund- och kattfoder

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

Välkommen att
 höra av Er

076-279 22 12
072-304 30 13

Elinstallationer

SalesOnNet
“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com

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

031-98 06 50

0322-83100

Gilla oss på
Facebook

Gilla oss på
Facebook

www.sollebrunnsmobelaffar.se
0322-400 14 

Gästgivaregatan 8, Sollebrunn

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

VILL DU SPELA FOTBOLL MED OSS
kom upp till Vimmervi IP

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

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

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

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

NÖDINGE– SÅ KLART

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

7.200:-

Nödinge SK önskar 
medlemmar, ledare, 

sponsorer och  
supportrar en

trevlig 
sommar

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

DAGGKÅPANS

Behandling av vårtor och svamp.

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

f.d Kungälvs Transporttjänst

Din partner inom renhållning och återvinning

 

                                                                                             

  

 
  

 

Omhändertagande fotvård för alla  

www.fotalvan.se 

 

 För att dina fötter är värda det bästa 

0707-53 51 13 

 
Göteborgsvägen 94 

Älvängen 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Omhändertagande FOTVÅRD för alla 

www.fotalvan.se
Ulla Krafft 

Medicinsk Fotterapeut 

                                                                                                                                                                                        

53 51 13

Göteborgsvägen 94

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ulla KrafftUlla Krafft
 

Kungälv
Tel. 0303-940 05

N

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

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Svetsvägen 3, Nödinge
Tel. 0303-22 91 01

Nödinge 
Godislager

Välkommen till

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

0303-96 000

ALE TAXI
Ring!

för person- och
budtransporter

Ett auktoriserat taxibolag

Tel. 0303-245 770

Boka tid
Tel. 0303-33 61 20

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

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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Smörgåstårtor och tårtor
på beställning.

Våningstårtor till dop & bröllop.

Menyer och bufféer för alla tillfällen.

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

Även STORT sortiment 
hyrfilmer till låga priser!

Dam & Herr

Tel. 0303-97 220
Tidsbeställning & Drop In

Vardagar kl 10-19
Lördag kl 10-15

Vättle
Data AB

Tel: 0303-97 190

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

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

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

www.jehander.se

SPECIALITÉT: BILRUTOR 

ALLT INOM GLAS OCH RAM

0520-65 08 51 • LILLA EDET

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

Ale Torg
Tel 0303–966 41

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

ETABLERAD 1925

BIL • MC • SLÄP
INTESIVUTBILDNING

Allt för brud o brudgum
Balklänningar
Smokingar
Dopklänningar

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

Locktorp 2519 • 460 11 Nygård

Stort
sortiment!

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

Skepplanda Tvätt
0303-33 81 63

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

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

Den nya generationens hund- och kattfoder

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

ALE 
DJURKLINIK

ALE 
DJURKLINIK

ALE 
DJURKLINIK

Ale
Containertransport AB

Uthyrning av containrar,
transporter, renhållnings-

entreprenörer, avfallshantering

031-98 00 04

Husbilar
Husvagnar
Släpkärror

Á la carte och färdiga 
paketresor till Tunisien, 

Kina och Malta

Tel 031-979990
www.newairtravel.se

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Göteborgsvägen 94, Älvängen 
Telefon 0303-74 99 81

www.alepromotion.com

Se årets nyheter i vår nya 

utställningslokal!

www.lillaedetsbuss.se  0520-65 75 00

Researrangemang & Beställningsresor
- Hela Europa är vårt arbetsfält

Behov av personal?
Ring till 

Bemannus Personalpartner AB
Tel. 0303-96430

www.bemannus.se

TS Mureri
Tobias Sigestrand

Antika kakelugnar,
öppna spisar, spiskassetter, 
skorstenstätning, keramisk 

tätning, diverse murningsarbeten

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

www.tsmureri.com

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

Laserskärning - Märkning

0303-33 59 00 | 031-24 11 09

www.jcgt.se

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

44 års erfarenhet inom märkning.

Ale Torg
0303-33 67 30. Tunisienspecialisten

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkomna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

Välkomna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

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

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.se

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

STURES 
SPISAR AB

0730-64 89 00 
Lunnavägen 6, Alafors 

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

www.ale.nu 

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

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

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

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

ALE
DJURKLINIK

ALE
DJURKLINIK

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

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

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

Vi säljer
Hund- och 
kattfoder

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

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

Nödinge SK Fotboll 
önskar medlemmar, 

ledare, sponsorer och 
supportrar en

trevlig 
sommar

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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

ALE
DJURKLINIK

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

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

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

Det är vi bra på.

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

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

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

STURES 
SPISAR AB

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

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

Utgår även ifrån Ale kommun

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

PER MAXE BYGGNADS AB
Nybyggnad, om- och tllbyggnad, 

ROT-arbete

Tel 0706 - 51 84 86
Fax 0303 - 964 78

E-post info@permaxe.se

www.permaxe.se

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen

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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

www.ale.nu 

Lunchservering 
& catering

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

Alevägen 47 (Tudor) 449 44 Nol

www.evasmatgladje.se
0303-33 29 77

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

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

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

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

Vi säljer
Hund- och kattfoder

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

Välkommen att
 höra av Er

076-279 22 12
072-304 30 13

Elinstallationer

SalesOnNet
“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com

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

031-98 06 50

0322-83100

Gilla oss på
Facebook

Gilla oss på
Facebook

www.sollebrunnsmobelaffar.se
0322-400 14 

Gästgivaregatan 8, Sollebrunn

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

VILL DU SPELA FOTBOLL MED OSS
kom upp till Vimmervi IP

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

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

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

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

NÖDINGE– SÅ KLART
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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

ÄLVÄNGEN. Vem vill inte 
hjälpa en vän i nöd?

När Peter ”Erra” Er-
iksson ringde till Bengt 
Andersson och förhörde 
sig om hans målvakts-
tjänster var svaret 
givet.

– Självklart ställer jag 
upp! Jag älskar fotboll 
även om jag inte är 
yngst längre, skrattar 
”Bengan”.

Bengt Andersson har en 
meritlista som inte går av 

för hackor. Han gjorde all-
svensk debut som 21-åring i 
Borlängeklubben IK Brage. 
Resan gick därefter vidare 
till Örgryte och 1996 blev 
”Bengan” proffs i spanska 
CD Tenerife. Efter proffsä-
ventyret återvände han till 
Göteborg, var hyllad burväk-
tare i Blåvitt 1998-2007. 

– Att få avsluta med ett 
SM-guld var fantas-
tiskt, förklarar 
Bengt som 
också har elva 
A-landskam-
per på kon-
tot.

Efter att 
ha check-
at ut från 
Kamratgår-
den hörde två 
norska klubbar 
av sig, först Fredrik-
stad FK och sedan Moss FK. 
Bengt har även hunnit med 
att vara så kallad back up i 
Örgryte IS vid ett par tillfäl-
len samt hoppat in i kassen 
för Önnereds IK.

Vad är det som driver 
dig att fortsätta?

– För att det är så kul med 
fotboll och att få vara med i 
ett lag. 

Hur är formen?
– Man är aldrig bättre än 

sin senaste match sägs det ju 
och då höll jag nollan. For-

men känns rätt okej faktiskt. 
Jag tränar en hel del på gym, 
även om det är andra muskler 
som får jobba när det handlar 
om fotboll.

Debuten i ÄIK:s målvakts-
dress blev den bästa tänk-
bara. Den på förhand svåra 
bortamatchen, vårepilogen 
mot Hälsö BK, slutade med 
vinst – 3-0. Nu är det som-

maruppehåll och ÄIK 
går inte i elden 

igen förrän den 
16 augusti då 
Hermansby 
svarar för 
motståndet 
på Kärna-
vallen.

– Mot 
Hälsö gjorde 

vi det riktigt 
bra. Vi var kloka 

hela vägen.
Till skillnad från tidigare 

i karriären då fotbollen var 
ett arbete prioriterar Bengt 
Andersson numera helt andra 
saker i livet.

– Jag jobbar som säljare på 
en reklambyrå, Brave Zone 
AB, i Mölndal. Jag trivs jät-
tebra och är glad för att jag 
har fått den här chansen. Nu 
blir det fotboll när det finns 
tid över.

Har du någon kontakt 
med IFK Göteborg?

– Det har jag, absolut! Nu 

har vårt företag dessutom 
gått in som partner till Blåvitt 
och då blir det även en rela-
tion på det sättet.

Vad har du att säga om 
tiden i Blåvitt?

– Det var en fantastisk tid. 
Det är alltid en press att spela 

i IFK Göteborg och det råder 
en viss jargong som kanske 
inte alla klarar av. Det är en rå 
men hjärtlig stämning. Kam-
ratgården är en speciell plats 
att vara på.

Nu är det ett annat blåvitt 
lag som hoppas att ”Bengan” 

ska hjälpa dem att ta serieguld, 
precis på samma sätt som han 
gjorde med IFK 2007.

– Vi ska sätta oss ner, 
”Erra” och jag, och förhopp-
ningsvis finna en bra lösning, 
avslutar Bengt Andersson.

JONAS ANDERSSON

Bengt Andersson tillbaka i kassen – nu i ÄIK

”Roligt att vara med i ett lag”

BENGT ANDERSSON

Ålder: 48.
Bor: Kungsbacka.
Familj: Tre grabbar.
Bästa spelare du lirat ihop 
med: Patrik ”Bjärred” An-
dersson och Håkan Mild.
Bästa spelare du mött: Ro-
naldo, Rivaldo och Roberto 
Carlos.
Favoritklubb i Europa: 
Liverpool.
Världens bästa målvakt 
genom tiderna: Peter Sch-
meichel.
Starkaste idrottsminnet: 
SM-guldet med Blåvitt 2007 
och landslagsdebuten i 
England mot Brasilien.

Den tidigare landslagsmålvakten och en av Blåvitts guldhjältar 2007 har åter dragit på sig mål-
vaktshandskarna. Bengt ”Bengan” Andersson ska hjälpa Älvängens IK resten av den här säsongen.

Wenerson – Ravelli
IFK – ÖIS

Straffräddning – Assist
Ullevi – Älvevi

SM-guld – Landslaget

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

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

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

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

BYT GOLFKLUBB NU  
OCH FÅ 5 MÅNADER FRITT 

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

Rydéns Bil GRÖNNÄS
Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Vi har semesterstängt vecka 29-32
Vi passar på att önska alla en  

härlig sommar!

GÖTEBORG. Stefan Löv-
gren var världens bästa 
handbollsspelare när 
det begav sig.

Handbollen är fortfa-
rande hans jobb, men 
nu är det inte längre de 
sportsliga utan snarare 
de kommersiella utma-
ningarna som inspirerar.

– Den roll jag har nu 
passar mig utmärkt, 
säger Ales mest merite-
rade idrottsman genom 
alla tider.

Lokaltidningen träffar Stefan 
Lövgren i lobbyn på Scandic 
Opalen. Han är just hemkom-
men från en veckas semester 

i Spanien och i samband med 
Partille Cup passar han på 
att genomföra diverse möten 
med representanter, både från 
svenska och europeiska hand-
bollsförbundet, som finns på 
plats i Göteborg vid den här 
tidpunkten. Senare i veckan 
väntar ett besök i Halmstad 
där ”Lövets” uppgift är att sy 
ihop ett arrangemang inför en 
kommande landskamp.

– Jag är på resande fot 
ungefär två-tre dagar i veck-
an, mest i Stockholm där jag 
har mitt kontor. Som vd för 
Svenska Handbollslandsla-
get har jag ansvaret för den 
kommersiella utvecklingen av 
svensk handboll, exkluderat 
elitserierna. Det gäller bland 
annat sponsoravtal, landslags-
arrangemang, tv-avtal och att 
få internationella mästerskap 
till Sverige.

Tidigare var Stefan Löv-
gren även sportsligt ansvarig 
för herr- och damlandslaget. 
Sedan årsskiftet kan han helt 
och hållet fokusera på jobbet 
som vd i landslagsbolaget. 
Bakom förändringen låg det 
faktum att Sverige ska arrang-
era dam-EM 2016 och herr-
EM 2020.

– Vi har också ansökt om 
att få herr-VM 2023 och är 
även där en av slutkandidater-
na, berättar ”Lövet”.

Funderade du aldrig på 
att bli tränare efter spelar-
karriärens slut?

– Nej, det gjorde jag aldrig. 
Jag var färdig med att ha varje 
kväll och varje helg uppbo-
kad, jag ville få in en annan 
rytm. Nu tycker jag att jag får 
det bästa av två världar.

Även om den 
internationella scenen 
fortfarande utgör vardagen 
för Stefan Lövgren glömmer 
han inte sina rötter och 

där karriären tog fart – i 
Skepplanda BTK.

– Jag minns glädjen över 
att få spela fotboll och hand-
boll som ung. Klubben var 
mitt andra hem och vi hade 
otroligt skoj i laget.

Är det någon speciell 
minnesbild som dyker upp 
från ungdomsåren?

– Naturligtvis var hand-
bollsderbyna mot Älvängens 
IK och Nödinge SK speciella. 
Det engagerade människorna 
i bygden och det var oerhört 
roligt. Ibland kanske det gick 
över gränsen till det som var 
bra, säger Stefan och ler brett.

Fanns det någon spelare 
från den här tiden som du 
trodde skulle gå långt?

– Du tittar inte med de 
ögonen som 15-16-åring. 
Man spelade för att det var 
roligt. Jag vet att det fanns 
många duktiga spelare, bland 
andra Timo Mourujärvi och 
Stefan Östling i ÄIK, Peter 
Ringström i Nödinge SK, 
för att nämna några.

Har du någon kontakt 
med Alehandbollen idag?

– Nej, det kan jag inte 
påstå. Det är i så fall genom 
mina egna barn där min son 
spelar i ett A-pojklag där 
Kungälv och Ale har gått 
ihop. Jag såg några matcher 
när brorsan (Jan) tränade Ale 
HF:s seniorer. Jag har fullt 
upp med mitt eget och tiden 
räcker inte till.

Vad rankar du som karri-
ärens höjdpunkt?

– Att få uppleva OS över-
huvudtaget var ju helt fantas-
tiskt. Det var stort att få vara 
med och vinna Kiels första 
Champions League-guld i 
historien och EM-guldet i 
Globen 2002, att få spela för 
Sverige, i en final, i Sverige 
där vi besegrade Tyskland, 

landet där jag var bosatt sedan 
ett antal år tillbaka, var också 
speciellt. 

– Mest stolt är jag dock 
över att jag fick vara med 
och bidra på en så pass hög 
nivå under så lång tid. Det är 
få förunnat och det smäller 
högre än enskilda medaljer.

Din främsta egenskap 
som handbollsspelare?

– Det faktum att jag aldrig 
gav upp – kämpade. Jag är 

tacksam över de ledare som 
jag fick träna under som hela 
tiden gjorde att jag tyckte det 
var roligt med handboll. Det 
gäller att ha rätt ledare i olika 
faser av sin utveckling och det 
hade jag.

Till sist när du slipper 
tänka på handboll, vad gör 
du då?

– Åker ut med båten eller 
kopplar av i sommarstugan. 
Havet är avkoppling för mig.

”Lövets” uppdrag var att välja 
bland de spelare han själv 
spelat tillsammans med.

Skepplandasonen 
som blev världsbäst
– ”Lövet” har hittat nya 
utmaningar inom handbollen

STEFAN LÖVGREN

Ålder: 44.
Bor: Kungälv.
Familj: Fru och två barn, 
sonen är 15 och dottern 12.
Arbete: Vd för Svenska 
Handbollslandslaget AB.
Moderklubb: Skepplanda 
BTK.
Karriär: 1990-1998 
Redbergslids IK, 1998-
1999 TV Niederwürzbach, 
1999-2009 THW Kiel. 268 
A-landskamper, 1993-2006. 
Efter OS i Atlanta 1996 blev 
han lagkapten och var det 
fram till dess han slutade i 
landslaget.
Om du haft ett annat jobb: 
”I ungdomsåren drömde jag 
om att bli bagare”.
Beskriv dig själv med tre 
ord: ”Målmedveten, prat-
glad, dålig förlorare”.
Bästa spelare du mött: ”Det 
är Nikola Karabatic”.

Ta deT lugnT 
och vackerT 

i sommar

• Åka båt
• Fiska 
• Äta skaldjur
•  Umgås med familj och 

vänner
• Tänka framtid

FEM MÅSTEN I SOMMAR

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Stefan Lövgren kan se tillbaka på en enastående karriär. Nu jobbar ”Lövet” som vd för Svenska Hand-
bollslandslaget AB med ansvaret för den kommersiella utvecklingen av svensk handboll.

LÖVGRENS DRÖMSJUA

Målvakt: Andrej Lavrov

Vänstersexa: Nicolaj Jacobsen

Mittsexa: Magnus Wislander

Vänsternia: Nikola Karabatic

Mittnia: Ljubomir Vranjes

Högernia: Staffan Olsson

Högersexa: Johan Pettersson
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ALAFORS. En förstudie 
har visat att ett om-
löp kan vara en möjlig 
fiskväg vid dämmet i 
Sköldsån.

Nu väntar komplette-
rande undersökningar 
och en ansökan om 
tillstånd för projektet.

För att kunna bekosta 
det fortsatta arbetet 
med vägen är kommu-
nen beroende av utom-
stående finansiärer.

I höstas beviljade Vattenfall 
kommunen pengar för att 
genomföra en förstudie av en 
fiskväg vid dämmet i Skölds-
ån. Studien har haft två syf-
ten. Dels att utreda vilken typ 
av fiskväg som för platsen är 
möjlig, dels att se över vad ett 
bygge skulle kosta. Tidigare 
har det varit tal om att bygga 
en traditionell laxtrappa, men 
den färdiga undersökningen 
har indikerat en annan lös-
ning.

– Det har visat sig vara 
möjligt att göra ett omlöp, 
säger kommunekolog Göran 
Fransson och fortsätter: 

– Det innebär att man gör 
en naturlig bäckfåra för fis-
ken. 

Med en naturlig bäckfåra 
blir det lättare för fiskarna att 
ta sig upp för dämmet. Till 
skillnad från en traditionell 
laxtrappa är den dessutom 
underhållsfri. 

Enligt förstudien är kost-
naden för en fiskväg beräk-
nad till omkring 1,4 miljoner 
kronor, exklusive inloppsan-
ordningen. 

– Ett omlöp i föreslaget 
läge är sannolikt billigare än 
en laxtrappa, säger Göran 
Fransson. 

Trots att en första förstu-
die nu är klar återstår troligt-
vis ytterligare en utredning 
innan en fiskväg kan sättas i 
verket. Eventuellt kommer en 

studie att göras för att utreda 
hur fiskvägens inloppsanord-
ning kan konstrueras och hur 
vattenflödet ska regleras.

– För att kunna bygga en 
fiskväg behöver vi ett tillstånd 
för vattenverksamhet från 
Länsstyrelsen. Just nu håller 
vi på att förbereda en ansö-
kan om detta, säger Göran 
Fransson. 

För att kommunen ska 
kunna bekosta ytterligare 
undersökningar och så små-

ningom en framtida fiskväg 
krävs att någon utomstående 
går in och betalar. Om allt 
går enligt plan ska en ansö-
kan om pengar skickas in till 
Vattenfall och Länsstyrelsen 
under hösten. 

– Vi är beroende av att 
kunna söka pengar på annat 
håll, men finansiärerna står 
inte på kö. Det är många 
som konkurrerar om samma 
pengar. Detta gör att vi mås-
te komma in med så bra an-

sökningar som möjligt, säger 
Göran Fransson. 

Att arbetet med fiskvägen 
vid Sköldsån pågått under 
en lång tid beror på att det 
är ett omfattande projekt där 
många aspekter ska tas i be-
räkning och där flera parter 
är inblandade.

– Det är viktigt att komma 
ihåg att vi jobbar i den takt 
resurserna tillåter, säger Gö-
ran Fransson. 

MATILDA SÄDÅS

Omlöp en potentiell fiskväg 

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

Torsdag 25 juni Rock Circus & Örjan

Torsdag 2 juli  Duo Jag

Torsdag 9 juli  Nightlive

Torsdag 16 juli  Stisse & Soundmachine

Torsdag 23 juli  Rock Circus

Torsdag 30 juli Nightlive

Torsdag 6 aug  Moderna Tider 
  (Gyllene Tider kväll)

Torsdag 13 aug  Arvingarna

Fredag 28 aug Bryggfi nal 
  Haaks & Örjan

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

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

Spara sommarens 
höjdpunkter så att du 

inte missar något.

DJ: Tompa

Åldersgräns: 18 år

Ett naturlig bäckfåra kan bli lösningen för fisken i Sköldsån. 

Kommunekolog Göran Fransson.



ALE. Efter halva fot-
bollssäsongen kan 
konstateras att Alelagen 
med något undantag 
haft en positiv vår.

Hösten lär ändå kom-
ma att innehålla mycket 
dramatik.

Kommer till exempel 
Skepplandas damer att 
greja nytt kontrakt i 
division ett när lagets 
skyttedrottning, Sandra 
Augustsson, lämnat?

Olyckskorparna kraxade högt 
när Skepplandas damer utan 
några direkta nyförvärv skul-
le ta klivet upp i division ett. 
Den gulsvarta strategin var 
dock solklar. Framgången ska 
byggas på egna spelare och 
under vinterhalvåret drillade 
tränare Stig Persson sin trä-
ningsvilliga trupp upp till fem 
gånger i veckan.   Slavdriva-
ren fick effekt. Skepplandas 
damer är definitivt det lag 
som imponerat mest i ettan. 
Inte ens topplagen har gått 
säkra. När vårens tolv om-
gångar summeras har SBTK 
tagit fem trepoängare och i 
den näst sista matchen hade 
de serieledande Holmalund 
på fallrepet, men fick ge sig 
med uddamålet. Skepplanda 
parkerar mitt i tabellen under 
sommaruppehållet, vem hade 
vågat tro på det?

Således har den gulsvarta 
strategin lönat sig. Laget har 
höjt sig, men det faktum att 
vårens succéanfallare San-
dra Augustsson har lämnat 
för spel i elitettan och QBIK 
är ett hårt slag. Sandra har 
stänkt in tolv mål och är tvåa 
i seriens skytteliga. Det kom-
mer tveklöst att märkas, men 
en spelare gör inget lag. Det 
vet Stig Persson. Nu ges nå-
gon annan chansen att kliva 

fram och kanske föds en ny 
stjärna i höst?

Inför säsongen fanns det 
däremot större förhoppning-
ar runt ett annat gulsvart 
lag. Ahlafors IF med hem-
vändaren Michel Berndts-
son-Gonzales som ny hu-
vudtränare såg högintressant 
ut. Optimismen spirade och 
laget skulle bjuda på en of-
fensiv och rolig fotboll. Efter 
en poäng på fem omgångar 
tänkte laget om. Nu handla-
de det om att främst försvara 
den poäng man har vid av-
spark och om en möjlighet 
uppstod försöka stjäla samt-
liga tre. Defensivt och trå-
kigt? Tvärtom, effektiv och 
framgångsrik fotboll är alltid 
kul. Sju matcher utan förlust, 
varav fyra trepoängare, gör 
att Ahlafors IF har topplagen 
inom räckhåll.

Många borta
Skälen till den tröga starten 
grundades också i det faktum 
att tränare Gonzales vid ett 
matchtillfälle hade 16 spelare 
på frånvarolistan och tving-
ades hoppa in själv. Osäker-
heten kring vem som skulle 
vara förstemålvakt skapade 
också bekymmer. Hemvän-
dande Markus Samuelsson 
bestämde sig efter att ha fått 
konkurrens av tidigare givne 
Andreas Skånberg att åter 
ansluta till Skepplanda BTK.

Forsvallens stolta herrlag 
är i år tillbaka i division fyra. 
Truppen förstärktes inför sä-
songen av tre ÄIK-spelare. 
Filiph Jonemark, Jonathan 
Franzén och målvakten Si-
mon Liljeblad. Den sist-
nämnde gör sin första säsong 
som ordinarie målvakt och 
har imponerat enormt. Till-
sammans med lagkapten Os-
car Frii har han varit lagets 

bästa. Skador på nyckelspe-
lare som Alexander Anders-
son och Jonathan Westlund 
har förstört tränare Jonas 
Anderssons lagbygge. Dess-
utom har anfallsspelet saknat 
en given spets. Det har gått 
så långt att 39-årige Daniel 
Bladh (född Olsson) gjort 
comeback. Måltorkan har 
dock bestått och inför hös-
ten är SBTK under strecket 
i en rekordjämn tabell. Stäm-
ningen verkar allt jämnt vara 
på topp och den gulsvarta 
lagmaskinen lär trumma hem 
de poäng som krävs. Det bör 
nämnas att Skepplanda tap-
pat många poäng under de 
avslutande minuterna. Med 
lite större rättvisa under hös-
ten kan SBTK andas ut.

Peter Karlssons Nol 
imponerar däremot stort i 
division fem, där laget i år 
är nykomling. Sju segrar 
på tolv försök och bara tre 

förluster imponerar. Mitt-
backarna Anders Isaksson/
Raied Juma framför stabile 
Niklas Koppel i mål har varit 
omutbara. Åldermannen Jon-
ny Stenström på mitten och 
kämpen Simon Enyck jagan-
des på topp har varit stora ut-
ropstecken. Teknikern Bojan 
Ilic finns på sparkontot och 
kan explodera när som helst. 
Nol är fyra, bara tre poäng 
bakom serietvåan. Spännan-
de värre!

Tuffare är det för Nödinge 
SK:s herrar i division 6 D 
Göteborg. Med bara två seg-
rar är laget nära att få kliva 
ner en serie. Laget behöver 
förstärka under sommaren 
för att inte tvingas byta plats 
med Surte IS som med bara 
en förlust på tio omgångar 
toppar division 7 A Göte-
borg.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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NH Schwerin

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

Pris per person i dubbelrum 

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

valfri pizza + dessert
•  1 flaska vin på rummet 

från en lokal vingård 
•  1 rundvisning med 

provsmakning på lokal 
Prosecco-vingård

• Fri Wi-Fi

Pris utan reskod 4.149:-

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

3 nätter 1.599:- 
5 nätter 2.749:-

Hotel Ca’ Brugnera

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

Rhenlandet & Rüdesheim
6 dagar i Tyskland

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

Pris per person i dubbelrum 

2.749:-
Pris utan reskod 3.049:-

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

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

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

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

Sommarsemester i Sälen
4 dagar i Dalarna

Olarsgården ����

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

Pris per person i dubbelrum 

2.249:-
Pris utan reskod 2.399:-

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

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

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

Olarsgården

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

BESTÄLL NU PÅ:

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

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

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

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

L I V E  N A T I O N  &  N Ö J E T  K O N S E R T  P R E S E N T E R A R  -  D E T  B Ä S T A  A V  M I G  D E L  2  -  S O M M A R E N  2 0 1 5

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

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

Live Nation och Nöjet Konsert presenterar:

8 aug 2015 Göteborg
Trädgårdsföreningen

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

Live Nation och Nöjet Konsert presenterar:

8 aug 2015 Göteborg
Trädgårdsföreningen

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

L I V E  N A T I O N  &  N Ö J E T  K O N S E R T  P R E S E N T E R A R  -  D E T  B Ä S T A  A V  M I G  D E L  2  -  S O M M A R E N  2 0 1 5

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

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

L I V E  N A T I O N  &  N Ö J E T  K O N S E R T  P R E S E N T E R A R  -  D E T  B Ä S T A  A V  M I G  D E L  2  -  S O M M A R E N  2 0 1 5

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

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

Nöjet Konsert presenterar

Fler konserter på www.nojet.se

Fler konserter på www.nojet.se

Spännande i Alefotbollen

Sandra Augustsson har lämnat SBTK för spel i Elitettan och 
QBIK. Efter tolv mål och en imponerande vårsäsong stod klub-
barna i rad för att få Sandras signatur. 
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VI TAR INTE 
SEMESTER!

aletorg.se

ÖPPET HELA SOMMAREN!

FYNDA
ALLTID FRI 
PARKERING! 
VÄLKOMMEN

I VÅRA BUTIKER 
PÅ ALE TORG

ALE TORG  
SHOPPINGCENTER
ICA • APOTEK • SYSTEMBOLAG  
BANK • KLÄDER • PRESENTER 
BLOMMOR • KONFEKTION • FRISÖRER 
OPTIKER • CAFÉER • ZOO-BUTIK
ICA KVANTUM HAR ÖPPET ALLA 
DAGAR 7-23
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ÄLVÄNGEN. För femte 
året i rad var den hol-
ländska hoppryttaren 
Albert Voorn på besök 
hos Ale ridsport.

Under tre dagar i slu-
tet av juni instruerade 
han ryttare från olika 
delar av Sverige med 
sin unika hoppedagogik. 

Albert Voorn sitter på en 
stol längs ridhusets kortsi-
da. Lugnt och följsamt ger 
han ryttarna på marken små 
korregeringar om hur de ska 
rida. En liten skara föräldrar 
och andra ryttare har pla-
cerat sig på läktaren för att 
följa träningen. Det är näst 
intill tyst i lokalen. Allt som 
hörs är Alberts stämma och 
hästarnas hovar mot backen. 

Albert Voorn är en merite-
rad hoppryttare, med många 
fina placeringar i bagaget. 
Inte minst en andraplats i 
OS i Sydney 2000. Under tre 
dagar i slutet av juni fick 18 
ryttare möjligheten att lära 
av hans erfarenheter. 

– Albert är en av de abso-
lut bästa jag tränat för. Han 

är kunnig, pedagogisk och 
har ett tydligt system, säger 
yrkesryttaren Katarina Tor-
stensson. 

Hon menar att när andra 
tränare riktar in sig på häs-
ten och dennes prestation, 
fokuserar Albert på ryttaren. 
Samtidigt är han oerhört 
noga med att ryttarna ska 
visa respekt för sina hästar. 

– Han har verkligen en 
unik inlärningsteknik, säger 
yrkesryttaren Louise Wem-
lerth och fortsätter:

– Dessutom är han artig 
och konsekvent. Vi kanske 
bara får lära oss fem saker 
under de här tre dagarna, 
men det vi lär oss kan vi se-
dan riktigt bra. 

Många av ryttarna som 
tränade för Albert i år har 
tränat för honom tidigare.

– Har man varit här en 
gång vill man ofta komma 
tillbaka. De flesta ställer 
in allt annat, säger Maria 
Lindén, ägare till Ale rid-
sport.

Flera av ryttarna har va-
rit med under alla fem åren. 
Trots det, menar de, att det 
alltid finns nya saker att lära. 

– Varje år rider vi samma 
bana, men den går alltid att 
göra annorlunda och för-
bättra, säger Louise Wem-
lerth.

De moment som praktise-
ras är hoppövningar av olika 
slag. Små detaljer som hur 
man ska räta på hästen får 
ryttarna också med sig. 

– Jag gillar att göra det 
enkelt. Det viktiga för mig är 
att alla ryttare ska kunna ut-
föra alla moment men också 
att alla hästar ska kunna göra 
det, säger Albert Voorn.  

Han är övertygad om att 
träningen han bedriver är 
den bästa. Samtidigt är han 
väl medveten om att andra 
tränare har sin hoppedago-
gik. Det som karaktäriserar 
Albert Voorn är hans lugn 
och tålamod. 

– Jag ger ryttaren infor-
mation om hur hon ska göra 
och lär henne vilken teknik 
jag anser är bäst. Men det är 
ryttaren själv som instruerar 
hästen i hur och vad det är 
den ska göra, säger Albert 
Voorn och fortsätter:

– Jag tvingar aldrig en ryt-
tare till någonting. Det hon 
gör måste komma från hen-
ne själv.

Maria Zeniou från 
Skepplanda har ridit i hela 
sitt liv. Men efter första trä-
ningen med Albert menar 

hon att det var som att 
börja om på nytt.

– Jag fick nya per-
spektiv och lärde mig 

att tänka på ett helt nytt 
sätt. Det var en enormt stor 

skillnad från tidigare, säger 
hon. 

Efter passen med Albert 
hoppas ryttarna bli mer 
självständiga och kontinuer-
liga i sin träning. De är alla 
väldigt tacksamma över att 
Ale ridsport ger dem möjlig-
heten att träna med honom.

– Vi är jätteglada att han 
vill komma hit, säger Maria 
Lindén. 

MATILDA SÄDÅS

Albert Voorn
gav goda råd till
hoppfulla ryttare

Albert Voorn berömmer ryttarna när de gör någonting bra. 

Katarina Torstensson är en van ryttare. Hon både tränar och tävlar på professionell nivå.

Tips • Lotter 
Nettotobak 
Tidningar

Vinnarbutiken!
Andelsspel varje dag

Mjukglassen  
köper du här

Handelsplats Älvängen

Gilla oss på Facebook: www.facebook.com/mywayTitbits

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

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

ÖGONLYSNING

ÖPPET HELA
SOMMAREN!

PÅ KLINIKEN MÅN 27/7

Boka tid på 0303-74 26 80

25% 
RABATT 

På Carat 10-litersburkar

Ale Torg Tel. 0303-962 72 Vardag: 10-19 Lördag: 10-14
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Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi � nns här för dig

Trygghet  •  Omsorg  •  Kompetens

Etabl. 1932

Dygnet runt   

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

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

 SURTE  LÖDÖSEÄLVÄNGEN

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

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

MUSIKCAFÉ I ÄLVÄNGENS BLÅ KYRKA

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

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

Välkommen till kyrkan i sommar!
SOMMARMUSIK I STARRKÄRRS KYRKA – Med Sommarcafe från klockan 

18.00 i församlingshemmet

lansforsakringar.se

Du och din båt är 
tryggare hos oss
I vår båtförsäkring ingår rättsskydd, olycksfalls- 
försäkring och ersättning för transportskador. 
Plus mycket annat.

Vill du veta mer? Ring 
0303-24 56 40 så hjälper vi dig.

FÖDDAEFTERLYSNING

UTHYRES

Välkommen!
Den 17 mars kl 11.39 kom 

Edith Nilsson
till världen!

Stolta föräldrar
Nathalie Nilsson &

Thomas Fredriksson
Kungälv

Vår grå kanin försvann från 
sitt hem på Grafitvägen 11 
i Bohus, 26 juni. Någon som 
har sett den?

Catharina, 0703-533 081

DÖDA TACK

Ett stort och varmt tack 
till Er alla som på olika 
sätt hedrade minnet av 

vår älskade 

Sven-Eric 
Justesen 

vid hans bortgång. 
Tack för alla vackra 

blommor till hemmet och 
kyrkan, telefonsamtal, 

bok med minnesord från 
arbetskamraterna, gåvor 

till Hjärt-Lungfonden 
samt för Er personliga 

närvaro i kyrkan. 
Det värmer. 

Även tack till 
David Angervall för 

vacker sång. 

EVA-LENA 
RICKARD, ANNELIE 

med familjer 

Vår Käre 

Lennart 
Andersson 

* 13 februari 1924  

har idag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad. 

Alafors 
5 juli 2015 

SLÄKT och VÄNNER 

Det kom en dag 
en stilla vind, 

som smekte ömt 
din trötta kind. 

Liksom ett ljus, 
som blåstes ut, 

din levnadsdag 
har nått sitt slut. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen 24 juli 

kl. 11.00 i Starrkärrs 
kyrka. Efter akten 

inbjudes till minnesstund 
i församlingshemmet. 
Svar om deltagande 

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

tisdagen 21 juli. 

Tack till all personal på 
Björklidens äldreboende 
för god och kärleksfull 

omvårdnad. 

Ett varmt tack till alla 
Er som på olika sätt 
hedrade minnet efter 

vår Käre 

Valter Olsson 
vid hans bortgång, för 

telefonsamtal, brev och 
blommor till hemmet. 

Tack även för den vackra 
blomstergärden vid hans 

bår, minnesgåvor till 
Skepplanda Församlings 

Blomsterfond och 
Cancerfonden samt för 
Er personliga närvaro i 
kyrkan. Ett särskilt tack 

till komminister Ida 
Olenius och kantor Peter 
Corneliusson som gjorde 
begravningsgudstjänsten 
till ett ljust och vackert 

minne. 

CARIN 
ANN-MARI  
ELISABETH 

LARS-GUNNAR 
med familjer 

Skylift uthyres i lödöse. 
Arbetshöjd på 10,5 meter, 
arbetsradie på 6,5 meter. 
Passar de flesta förekom-
mande arbeten på villor 
och dylikt. Målning, tvätt-
ning, trädbeskärning, repa-
rationer med mera. Får 
köras i 80 km/h.

Tel 0760-07 59 85

Nästa tidning utkommer 
som vanligt vecka 32

Manusstopp fredag 31 augusti

Följ oss på Facebook och alekuriren.se



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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