
ICA tror på en 
framtid i Älvängen

De satsar på 
turismen

Åtta matcher 
utan förlust

På lördagsnatten skakades centrala Nödinge på nytt av två bilbränder. 

Nya bilbränder 
i Nödinge
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Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror till fast pris!
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K-RIDCENTER
Kvalitetsridskolan för ungdomar och vuxna

Nu har vi startat igen!
Det finns fortfarande några platser kvar! 
För dig som bokar innan 12/8 har vi  

specialerbjudanden  
som du hittar på www.k-ridcenter.se

Ungdomar:
Annika Teibl    

0709-81 77 11

Vuxna:
Lena Karlsson
0705-18 17 77

Info och anmälan
www.k-ridcenter.se

 

Ett solidariskt 
samhälle

ALLA DAGAR
06.00–23.00

VECKANS VARA

10%
RABATT 
PÅ ETT KÖP  

MED DENNA  

KUPONG!

För dig som handlar med

G
äller o

n
s-sö

n
 v32

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

AUGUSTIVÄRME 
PÅ INGÅNG

50%
PÅ ALLA  
SOMMARKLÄDER!
(Gäller märkta artiklar)

MÅNGA FLER  
ERBJUDANDE I BUTIKEN

REASOMMAR

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se

Ale Torg

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

15:-/st
20:-/st

Gäller v 32 • 5/8–9/8

Logiskt med
ekologiskt

EKOLOGISKA KÄRNFRIA
DRUVOR I ASK
ICA I love eco. Italien,  
Spanien. 500 g. Klass 1.
Jfr pris 40:00/kg.

EKOLOGISKA PLOMMON
I KORG
Spanien, Italien. 500 g. Klass 1.
Jfr pris 30:00/kg.



Ta ut tjockisen! 
Orden var skarpa, 
allvarligt menade 

och riktningen bestämd. 
En replik vi kanske hade 
skrattat åt om det varit i ett 
sammanhang bland vuxna 
idrottare där glåporden 
haglar i tid och otid. Det är 
en del av spelet att påverka 
motståndarna och publiken 
runt fotbollsarenorna när 
A-lagen  gör upp är emel-
lanåt riktigt underhållande 
att lyssna på. Inte för att det 
på något sätt är okej att håna 
någon för sitt utseende, utan 
mer för att supportrarna 
använder repliker om sina 
idoler och motståndare som 
en del av själva tävlingsmo-
mentet. Det händer att det 
egna laget förlorar, men 
om ”klacken” lyckats sätta 
en träffsäker ramsa är det 
lättare att leva med neder-
laget. Så länge angreppen 
inte innehåller dödshot och 
sexuella trakasserier så hör 
det nästan till sporten att 
hemmasupportrar försö-
ker förmå gästande lag att 
darra lite på manschetten.  
Men ”tjockisen” som jag 
berättar om är inte ens nära 
ett A-lag och han var inte 
heller särskilt överviktig, 
snarare tidigt utvecklad och 
välväxt. Han spelade i ett av 
13-årslagen i Gothia Cup. 
Orden kom inte heller från 
motståndarsidan, utan från 
en förälder till spelare i sam-

ma lag... Visdom verkar tyd-
ligen inte alltid hänga ihop 
med ålder. Att över huvud 
taget uttala sig om barns 
fysiska status när de utövar 
sina första år som idrottare 
borde vara tabu. Det låter 
förskräckligt illa när föräld-
rar häcklar motståndarlagen, 
men när det har gått så långt 
att man ger sig på spelare i 
det egna laget med verbala 
attacker borde alla reagera. 
Det vore kanske inte helt fel 
med körkort för föräldrar, 
särskilt om de tänker vistas 
utomhus bland andra barn.

Det är självfallet lättare 
sagt än gjort att tala om 
för en jämnårig vuxen att 
du bör kanske tänka lite på 
hur du uttrycker dig, men 
faktum är att vi måste ta oss 
i kragen och göra det. Ett 
språkligt bruk blir snabbt en 
vana eller dålig ovana rät-
tare sagt. Samma sak gäller 
vårt förblindade beteende 
när det gäller att iaktta vad 
som händer i vår omgivning. 
I lördags kväll/natt sattes 
återigen två bilar i brand i 
centrala Nödinge. Vitt-
nen sägs ha sett mörk-
klädda ungdomar skjuta 
raketer i området. Det 
är en tämligen vag be-
skrivning av misstänkta 
gärningsmän. Om vi 
nu ser något som inte 
känns helt hundra bör 
vi använda oss av ett 

litet mått civilkurage och 
notera lite fler detaljer – 
annars hävdar även jag som 
inte har tillhört ordnings-
maktens största supportrar 
den senaste tiden – att deras 
uppdrag blir näst intill 
omöjligt.

Inom en snar framtid 
kommer Trafikverket att 
sätta upp nya bullerskydd 
på sträckan mellan Nödinge 
och Nol. Jag har en stor 
klump i magen för vad som 
eventuellt kan vänta. En 
ny förödande skadegörelse 
skulle inte bara skämma 
ut Ale, utan även sätta en 
stämpel på oss som bor här. 
Vi måste med alla till buds 
stående medel se till att 
brotten inte begås och om 
så sker är det vår skyldighet 
att bistå med all hjälp för att 
de skyldiga får stå till svars. 
Håll ett vakande öga!

Ta ut tjockisen!
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SOFIA HAGSTRÖM
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

GRAFISK FORM

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

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

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

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

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

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

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

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

VDANSVARIG UTGIVARE

REDAKTÖR GRAFISK FORM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

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

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

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

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2015. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

WEBB & GRAFISK FORM WEBB & FILM

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

GRAFISK FORM

Ale Brottsofferjour - Råd och stöd 
för dig som har råkat ut för ett brott

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Allt för häst, ryttare, hund och katt
Foder och strö • Uthyrning av hästtrailer

Vard 12-18, Lörd 10-14
www.aleridsport.se • 0303-74 28 30

 Starrkärr 103, Älvängen

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

Café Torpet

Marielund

NYÖPPNAT CAFÉ 
Café Torpet i Marielund
Kör 3 km från Skepplanda mot Hålanda

Varmt välkomna!
Öppettider: Vardagar 11-18, helger 11-15

Tisdag 11 augusti har vi besök av 

PROkulelebandet från Ale som  

spelar från klockan 15:00

HEMBYGDSDAG
PÅ GRÖNKÖP
Skepplanda Hembygdsgård 

Lördag 8 augusti 
kl 12-15

Brödbakning ~ Kaffeservering 
Slöjdare ~ Hantverkare

 Lotterier ~ Loppis

Välkomna!

Tillsammans kan  
vi hjälpa djuren!

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

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto.
Behandling 380:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 
present- 

kort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

BLÅBÄR – LINGON & SYLT
Färska hjortron. Nyplockade rensade bär. Lingon finns 
från mitten av augusti. Litervis eller hela lådor. Endast 

svenska bär.  Nykokt hjortron- lingon- jordgubbs- 
blåbärs- hallon- drottning- salmbärs- och tranbärssylt. 

Allt i mån av tillgång. För priser – se hemsidan.  
Säljes från lastbil  VARJE LÖRDAG 8/8 - 19/9: 

Kungälv Vikingagrillen vid St1 13, Nol intill Gulf (Tudor) 
13.30, Älvängen gamla busstorget 14, Lödöse P museet 

14.30, Lilla Edet Elkedjan 15. Ej kort. Ingen förbeställning.
0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se

100% HANDTVÄTT
Utsida

100:-
In- + utsida

200:- 

0303-74 91 92

Vi fixar även båtar,  
husbilar & husvagnar

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

Bli fadder på 
plansverige.org eller 
SMS:a FADDER till 
72 910
Barnfadder kostar 200 kr/mån. 
SMS:et kostar som ett vanligt SMS.

INOFF HUNDUTSTÄLLNING
Alla raser och åldrar, även barn med hund.

Tävla om "Ales gladaste hund"!

Söndag 30 aug,  
Jennylund, Bohus

Anmälan senast 7 aug på 
www.alebk.se
där ni även ser höstens kurser!
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ÄLVÄNGEN. En ny 
Ica-handlare är på plats.

Mattias Gemborg har 
redan hunnit sätta sin 
prägel på Supermarket i 
Älvängen.

– Det finns en otroligt 
stor potential, säger 
Mattias till lokaltidning-
en.

Ica Supermarket har tappat 
marknadsandelar under en 
längre period. I våras blev lä-
get akut. Ica Sverige tog över 
som ägare fullt ut och Mat-
tias Gemborg blev tillfrågad 
att bli ansvarig för butiken.

– Det var ett berg av jobb 
som mötte mig, berättar 
Mattias som nu basar över 
verksamheten sedan en må-
nad tillbaka.

Mattias Gemborg har 
trots sin ringa ålder i sam-
manhanget en gedigen erfa-
renhet att luta sig mot. 

– Jag är uppväxt i mina 
föräldrars servicebutik. När 
jag fyllde 16 år tyckte jag ti-
den var inne att börja arbeta 
någon annanstans. Jag job-
bade på Hemköp både före, 
under och efter studentti-
den, först på Linnégatan och 
senare på Ellös.

Därefter gick flyttlasset 
till Åre och Mattias fick an-
ställning som butikschef på 
ortens Ica-butik.

– Jag har fortfarande en 
koppling till Åre då jag är 
delägare i en restaurang där 
uppe samt en gränshandels-
butik som bland annat till-
handahåller godis till norr-
männen.

Efter tiden i Jämtland 

flyttade Mattias ner till Gö-
teborg igen. De senaste två 
åren har han verkat som 
handlare på Ica Nära i Al-
medal.

– Jag älskar mat, tycker 
om handel och trivs att få 
jobba med människor. Led-
arbiten med många anställda 
är inspirerande och jag gillar 
att ha många bollar i luften. 
Som handlare blir du aldrig 
färdig. Det är ett konstant 
utvecklande av konceptet. 
Det gäller att vara på tå hela 
tiden.

Några förändringar på 
gång?

– Vi håller som bäst på 
att bygga om butiken. Det 
sker en utrensning av gam-
la produkter som får lämna 
plats för nya fräscha varor. 
Vi skapar en ny frukt- och 

grönsaksdisk och en ny 
brödavdelning. Senare i höst 
kommer vi att kunna erbjuda 
kött och köttfärs manuellt. 
Scanningssystemet håller på 
att bytas ut, det har varit ef-
tersatt.

– Noteras bör även att 
postavdelningen som bytt 
plats har blivit större. Det 
är en viktig servicefunktion 
värd att slå vakt om.

Vad säger du om ryktet 
att Ica Supermarket ska 
flytta till den nya handels-
platsen som planeras i Äl-
vängen?

– Jag lever i nuet och då är 
vi här. Vi ska göra det bästa vi 
kan med den yta som vi för-
fogar över idag. Det jag kan 
säga är att det förs en diskus-
sion mellan Icas ledning och 
representanter för den nya 

handelsplatsen. Återstår att 
se vad de förhandlingarna 
leder fram till. 

När skulle en eventuell 
flytt kunna bli aktuell?

– Tidigast om ett år. Det 
finns emellertid ingen anled-
ning att spekulera utan nu 
agerar vi på plats här, vilket 
jag anser vara ett så kallat 
A-läge. 

Hur ser du på dagens 
konkurrenssituation?

– Den är tuff! Det gäller 
att i första hand få tillbaka 
trogna Ica-kunder. Vi ska bli 
den personliga butiken på 
orten där kunderna känner 
sig hemma. Det i kombina-
tion med matglädje ska göra 
att besökarna trivs i butiken.

Vad kännetecknar en 
bra dagligvaruhandel?

– Fräscha råvaror är a och 

o, samt en hög servicegrad.
I början av sommaren 

drabbades Ica Supermarket 
av ett inbrott vilket i sin tur 
medfört en provisorisk entré 
sedan dess.

– Vecka 35 ska det vara 
klart med ny entré och där-
efter sker en nyinvigning 
av butiken, avslutar Mattias 
Gemborg.

JONAS ANDERSSON

Ny handlare i Älvängen. Mattias Gemborg har tagit över ansvaret för Ica Supermarket.

MATTIAS GEMBORG

Ålder: 26.
Bor: Göteborg.
Familj: Sambo.
Intressen: Friluftsliv och 
träning.
Äter helst: Hemlagat.
Lyssnar på: Rock.
Beskriv dig själv som per-
son: Lyhörd, lagarbetande, 
visionär och drivande.

Antalet anställda: 22.

Omsättning: 63 miljoner (2014). 

Säljyta: 800-900 kvadratmeter.

Antal artiklar: 11-12 000.

Ägareförhållande: Ica Sverige AB 100 %.

ICA SUPERMARKET

Ny Ica-handlare 
på plats i Älvängen
– Mattias Gemborg antog utmaningen

Ica Supermarket i Älvängen.

HERRGÅRDS-
SHOPPING

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

7000 kvm lågprisvaruhus

GÄSTVÄNLIG MILJÖ
BRETT SORTIMENT

LÅGA PRISER SOMMARLUNCH
LAX MED POTATISSALLAD
KÖTTBULLAR MED MOS
och rårörda lingon

6/7–9/8
HELGÖPPETTIDER

LÖR 10 – 17 • SÖN 11 – 17
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söker  

Bygdegårdsvärd  
för ca 4 timmars arbete i veckan

Hålanda Bygdegård

Arbetsuppgifter:
• Bokningsmottagare
• Lämna ut nycklar vid visning/uthyrning
• Städning 
• Allmän översyn av fastigheten.
• Kontaktperson för hyresgäster med mera.

Då vi avser utveckla bygdegårdens 
bokningsfunktioner framöver bör du 
ha viss datorvana. Lön enligt ö.k.

För ev frågor, kontakta Matz Gustafsson på 
0706-289855 alt vaktmastare@halanda.se

LEDIGA TJÄNSTER

ALE. Bankernas utlå-
ning till företag ökar. 

Samtidigt spår bank-
kontoren att konjunk-
turen stärks det när-
maste året, även om 
något färre är positiva 
jämfört med i april. 

Det visar en färsk 
undersökning som 
statliga Almi låtit göra.

– Det innebär att företag i 
Ale får lättare att få finan-
siering och att de vågar 
satsa på nya idéer och ex-
pansion, säger Sara Wal-
lin, vd för Almi Väst.

Almi genomför kvar-
talsvisa undersökningar 
med 150 bankkontor i 
landet. Under 2015 har fö-
retag fått allt lättare att få 
lån från banken. I decem-
bermätningen uppgav 36 
procent av bankcheferna 
en ökning av utlåningen, i 
mars uppgav 45 procent en 
ökning och i juni uppgav 
48 procent att utlåningen 
har ökat.

– Det går bra för före-
tagen i Västsverige just 
nu och många väljer att 
satsa på att investera och 

utveckla. Här på Almi i 
Västsverige har vi just nu 
många förfrågningar om 
kapitaltillförsel i samband 
med utveckling, förvärv 
och expansion. Det är po-
sitivt för framtida tillväxt 
och skapar nya jobb i re-
gionen, säger Sara Wallin.

För det kommande 
kvartalet tror var tredje 
bankchef att konjunkturen 
stärks. På ett års sikt tror 
en majoritet, 54 procent av 
bankcheferna, att konjunk-
turen kommer att stärkas. 
Jämfört med föregående 
mätning är andelen positi-
va något färre.

UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen genom-
förs varje kvartal av CMA 
– Centrum för Marknads-
analys AB på uppdrag 
av Almi Företagspartner 
AB och är baserad på 
telefonintervjuer med 150 
bankkontorschefer i hela 
landet. Den senaste un-
dersökningen är baserad 
på telefonintervjuer under 
perioden 1-12 juni 2015.

– Positivt för konjunkturen i Ale

Bankernas utlåning 
till företagen ökar

Genom en fastighetsregle-
ring övertog Ale kommun 
stora delar av fastighetsbe-
ståndet på Carlmarks in-
dustriområde i Älvängen 
i slutet av 2014. Efter den 
juridiska handläggningen var 
tanken att riva och sanera 
området, men något beslut 
om detta är ännu inte fattat i 
Samhällsbyggnadsnämnden.

– Ärendet var på väg upp, 
då vi fick ett påpekande om 
att det kan finnas byggnader 
på området som är värda att 
bevara enligt kommunens 
plan för kulturminnesvård. 
Jag sa att vi självklart måste 
se över området och doku-
mentera vad vi har innan 
grävskoporna gör entré. Sen 

är det försent, säger Rolf 
Gustavsson och tillägger:

– Min bedömning var att 
en sådan översyn max kan ta 
några veckor och det är ju 
inget att bråka om.

Han säger dock att må-
let är att rivningen ska vara 
igång före årsskiftet. 

– Det förutsätter jag, men 
självklart kan väder och vind 
spela roll. När beslutet är 
taget kommer en offentlig 

upphandling att genomföras 
om vem som ska få uppdraget 
att riva byggnaderna. Tyvärr 
kommer inte alla lokaler på 
området att omfattas, vilket 
egentligen hade varit önsk-
värt. Det finns fortfarande 
några privatägda fastigheter. 
Ett helhetsgrepp för områ-
det hade ju varit önskvärt, 
avslutar Rolf Gustavsson.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Carlmarks industriområde ska rivas och saneras, men beslutet om verkställandet dröjer. Kulturminne?
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Rivning av
Carlmarks dröjer

ett lopp för hälsans skull
vaknaloppet
lördag 15 augusti kl 10.00
loppet startar vid ale kulturrum

hoppborgar, musik, underhållning 
och mycket mer under hela dagen

Ingen

föranmälan

krävs

Mer info på 

facebook, sök 

”vaknaloppet”

avgift 20 kr 

– pengarna går

till vaknafonden

För barn,

den ovane och 

motionären  

 (5  och 10 km)

ÄLVÄNGEN. Det var i december förra året som Ale 
kommun tog över de förfallna byggnaderna på 
Carlmarks tidigare industriområde i Älvängen.

Någon rivning har ännu inte ägt rum.
– Det kan trots allt finnas byggnader som är vär-

da att bevara, säger Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande, Rolf Gustavsson (S).

En del av byggnaderna anses kunna vara föremål för bevarande 
som kulturminnen.

Ale Torg

PANTA FÖR BARN OCH 
UNGDOMAR I ALE!

VÄLJ
DEN GULA
KNAPPEN
NÄR DU
PANTAR



 

www.ale.se 
0303-33 00 00

På gång Skolstart i Ale
Grundskolorna och grundsärskolan startar måndag den 17 
augusti. Även gymnasieskolan startar den 17 augusti. 
Eleverna har hel skoldag och serveras lunch i skolan. Från 
och med tisdag 18 augusti går alla elever enligt schema. 
Fritidshemmen har öppet mellan 06.00–18.00. Eventuella 
undantag framgår av respektive skolas information nedan. 
Eventuell inflyttning eller utflyttning ska anmälas snarast till 
respektive rektorsexpedition.

grundsärskolan
Telefonnummer till skolexpeditionen: 0303-33 04 73. 
Grundsärskolans grupper i Älvängen börjar kl 08.20 och 
skolskjuts går enligt schema. Åk 1 – 3 kl 08.20–13.00 och  
Åk 4 – 9 kl 08.20–14.20

surteskolan
Telefonnummer till skolexpeditionen: 0303-33 06 54,  
0704-32 06 54.Samling för alla elever kl 09.00 på skolgården 
(vid regn i idrottshallen) för en kort samling, därefter går alla  
till sina klassrum. Resten av skoldagen går enligt schema.

Bohusskolan
Telefonnummer till skolexpeditionen: 0303-33 01 35
F-3 kl 08.00 – kl 13.00 Samling i respektive klassrum.
4–9 kl 08.30 – kl 13.00 Samling i respektive klassrum.
OBS! Möte för vårdnadshavare och elever till år 7 den 13/8 
kl 18.00 i Bohusskolans aula.

Nödingeskolan
Telefonnummer till skolexpeditionen: 0303-33 02 04
Nödingeskolan F-3 kl 08.00 – kl 12.30. Samling i respektive 
klassrum. Invigning av nya skolan startar på skolgården kl 9.00 
och därefter är det öppet hus resten av dagen för de som vill.

kyrkbyskolan
Telefonnummer till skolexpeditionen: 0704-32 05 18
Kyrkbyskolan 4–6 kl 08.10 – kl 13.30. Samling i respektive 
klassrum. 

da Vinciskolan
Telefonnummer till skolexpeditionen: 0303-33 01 91
Da Vinciskolan kl 09.00 – kl 14.00.
Årskurs 7 Da15 samlas i teatern i Ale Kulturrum.
Årskurs 8 Da14 samlas i matsalen.
Årskurs 9 Da13 samlas på Röda torget.

Nolskolan
Telefonnummer till skolexpeditionen: 0303-33 04 40. 
Nolskolans elever börjar kl 08.10. Skoldag enligt schema.

Himlaskolan
Telefonnummer till skolexpeditionen: 0303-33 03 69
Förskoleklassen kl 08.15 – kl 12.00. Årskurs 1–6  kl 08.15 – kl 
13.45. Samling på skolgården för samtliga, därefter går alla till 
sina klassrum. Buss 413 anländer Himlaskolan 7.50 och buss 
414 anländer Himlaskolan kl 8.02. Buss 413 och 414 avgår  
kl 14.06. Taxi avgår kl 14.06

aroseniusskolan
Telefonnummer till skolexpeditionen: 0303-33 04 47 
Aroseniusskolan kl 08.30 – kl 13.00.

Madenskolan
Telefonnummer till skolexpeditionen: 0303-33 04 63
Madenskolan kl 08.20 – kl 13.00. 

Älvängenskolan
Telefonnummer: 0303-33 07 76 
Förskoleklass kl 09.00–10.00. Årskurs 1 och 2 har skoldag  
kl 08.20–13.20.  Alla föräldrar bjuds på fika på skolgården från 
kl 09.00.

garnvindeskolan
Telefonnummer till skolexpeditionen: 0303-33 04 97 
Förskoleklass samt åk 1–3 kl 8.00 – 11.50. Eleverna startar dagen 
i sina respektive klassrum. 

alboskolan
Telefonnummer till skolexpeditionen: 0303-33 05 46. 
Alboskolan kl 08.00 – 13.40. Årskurs 4 samlas i Bamba och 
årkurs 5 och 6 samlas i respektive klassrum.

ale gymnasium
Telefonnummer till skolans administration: 072-515 79 51. 
Skolstart meddelas per brev till eleven senast torsdagen den  
13 augusti.

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

Nytt uNgdoMsråd i  
ale för 2015/2016
I samband med årets upplaga av 
Påverkanstorget som ägde rum den 28 maj 
tidigare i år, genomfördes val av nya ledamöter 
till kommunens ungdomsråd. Kommunens 
ungdomar hade inför Påverkanstorget 
möjlighet att nominera kandidater och kunde 
fram till en vecka efter att Påverkanstorget 
hade ägt rum, rösta på de ungdomar som 
de ansåg borde sitta med i rådet. Det visade 
sig att flera av de gamla medlemmarna fick 
ett förnyat förtroende i rådet. Nedan följer 
en lista på er som valdes in i ungdomsrådet 
för det kommande året 2015/2016. Du 
som vill vara med men som inte finns med 
på nedanstående lista har fortfarande en 
chans genom att se till att du blir elevrådets 
representant från din skola eller genom att bli 
vald som representant från din fritidsgård.

Du som är ny i ungdomsrådet, kontakta 
utvecklings- och författningssekreterare 
Cecilia Stedt och meddela telefonnummer 
och mejladress. Vi behöver dessa uppgifter 
eftersom vi bland annat kallar till möte via sms 
och mejl. Ring tel. 03030-33 03 60 eller skicka 
e-post till cecilia.stedt@ale.se. 

Oliver Andersson
Almida Andreasson
Johannes Koutis
Emma Fors
Hugo Rydén
Isabella Anderson
Elin Eriksson

Batoul Raad
Sonny Hansson
Bella Nordin
Eric Ljunggren
Jara Raad
Hiba Mushier

Oliver A
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ss
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Dags att starta grannsamverkan  
inför hösten!
Nu vill vi att ännu fler bostadsområden i Ale ansluter sig till 
Grannsamverkan! Det är en mycket effektiv brottsförebyggande 
metod, som både är gratis och ökar tryggheten och statusen i 
bostadsområdet där du bor. 

Gör därför slag i saken och prata ihop dig med grannarna 
redan idag, så är ni redo att starta upp grannsamverkan efter 
semestrarna!  Grannsamverkan fungerar lika bra om du bor i 
villa, radhus eller bostads/hyresrätt!

För med information och uppstart, kontakta kommunens 
Brotts– och säkerhetshandläggare Charlott Klug på  
0704-32 01 21, eller via e-post: charlott.klug@ale.se

Dags att rensa i trädgården?
Trädgårdsavfall som lämnas på ÅVC Sörmossen ska sorteras i 
ris samt löv/ gräs. Löv och gräs komposteras och riset går till 
energiutvinning och behöver därför hålla viss kvalitet.
 Vad är ris?
Allt som är tjockare än ett lillfinger klassas som ris  
och ska då läggas på anvisad plats för ris.  

Vad gör jag med övrigt trädgårdsavfall? Lämna på anvisad 
plats för löv och gräs. 

Är du osäker så fråga gärna ÅVC-personalen! 
Trädgårdsavfallet får ej lämnas i säckar.
 
Tack för att du gör rätt och hjälper till med att materialet 
används så miljöriktigt som möjligt. Ditt trädgårdsavfall är 
en resurs!

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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n I augusti anländer 74 
utbytesstudenter till Sverige. 
Av dem saknar 51 studenter 
fortfarande någonstans att 
bo. YFU söker fler värdfa-
miljer som vill ta emot en 
ungdom från ett annat land 
under några månader eller 
ett läsår. Just nu finns ingen 
värdfamilj i Ale eller Lilla 
Edet.

Det behövs fler värdfa-
miljer i Sverige kommande 
läsår. Den ideella utbytesor-
ganisationen Youth For 
Understanding (YFU) tar 
emot 74 ungdomar från 25 
olika länder och är i stort 
behov av värdfamiljer.

– Våra tidigare värdfa-
miljer berättar att det är ett 
utvecklande år för familjen 
att vara värdfamilj då man 
får en inblick i en ny kultur. 
Ens eget vardagsliv är allt 
annat än vanligt för en ut-
bytesstudent, säger Josefine 
Nilsman på utbytesorgani-
sationen YFU.

Att vara värdfamilj är ett 
ideellt åtagande och passar 
alla som tycker att det vore 
roligt och spännande att 
välkomna en ny familje-
medlem. Vissa tror att en 
värdfamilj måste passa in 
i den traditionella kärn-
familjsmallen, men YFU 
välkomnar alla typer av 
familjer, oavsett kön, ålder 
och sexuell läggning.

Engagemang
Värdfamiljerna bor på landet 
eller i en stad, är ensam-
stående eller har flera barn 
– det som förenar dem är 
intresset för andra kulturer 
och viljan att välkomna en 
ny familjemedlem från ett 
annat land till sin familj.

Ungdomarna kommer 
till Sverige för att gå ett år i 
gymnasieskola, lära sig mer 
om svensk kultur och det 
svenska språket. Martin från 
Ecuador skriver såhär om 
sitt kommande år i Sverige:

”Jag ser fram emot att 
vara en ambassadör för Ecu-
ador i ert hem och i er stad. 
Jag är väldigt tacksam för att 
min värdfamilj bjuder hem 
mig som en ny familjemed-
lem”.

Finns det ingen intresse-
rad familj i Ale med omnejd 
kommer inte någon av de 74 
utbytesstudenterna få chan-
sen att uppleva den delen av 
Sverige.

Behov av 
värdfamiljer

ÄLVÄNGEN. Henrik Thell 
är ny driftledare på ren-
hållningskontoret.

Han tar över efter Pe-
ter ”Peppe” Johansson 
som flyttat till va-sidan.

– Detta blir mitt första 
jobb inom offentlig 
verksamhet, säger Hen-
rik Thell till Alekuriren.

Henrik Thell tillträdde 
tjänsten som driftledare den 
1 juni. Han har tidigare varit 
egenföretagare, men kom-
mer närmast från Midroc 
där han tjänstgjorde som av-
delningschef.

– Jag tyckte att kriterierna 
som Ale kommun presente-
rade överensstämde väl med 
min profil, förklarar Henrik 
som har en gedigen erfaren-

het vad det gäller arbetsmil-
jöfrågor, hantering av farligt 
avfall, underhåll av fordons-

park och så vidare.
– Första intrycket av min 

nya arbetsplats är odelat po-

sitiv. Det är bra människor i 
organisationen.

Vad innebär arbetet 
som driftledare?

– Huvudansvaret en drift-
ledare har är att se till att det 
finns personal och fordon så 
hushållsavfallet blir hämtat 
samt att se till att renhåll-
ningsarbetarna har en god 
arbetsmiljö. Jag är en del i 
att de politiska miljömål som 
antagits i kommunen uppnås 
liksom de nationella målen. 
Det handlar om att driva ar-
betsmiljöarbetet framåt.

Vilken är den störs-
ta skillnaden på att jobba 
inom offentlig sektor kon-
tra det privata näringsli-
vet?

– Här är det servicen till 
kommuninvånarna som 

kommer i första hand, så är 
det inte alltid inom den pri-
vata sfären. Där är det nästan 
uteslutande kronor och ören 
som räknas.

Vilka är dina prioritera-
de arbetsuppgifter just nu?

– Personal- och arbets-
miljöfrågor. Först och främst 
handlar det emellertid om 
att jag ska lära mig rutinerna.

Om du ser på lite längre 
sikt, vilka frågor finns på 
agendan för renhållning-
en?

– Gemensam avfallshan-
tering i ”Flexibla miljöhus” 
förespråkas för alla nya 
bostadsområden, flerbo-
stadshus och samfälligheter. 
Samtliga säckar tas bort och 
ersätts med sopkärl. Matav-
fallsinsamling införs också 
för villahushåll. Vi ska öka 
mängderna insamlat glas, 
tidningar och förpackningar 
samt främja återanvändning 
genom olika aktiviteter i 
kommunen, avslutar Henrik 
Thell.

JONAS ANDERSSON

Ny driftledare
på renhållningen
– Henrik Thell 
har tagit över 
efter ”Peppe”

HENRIK THELL

Ålder: 44.
Bor: Nödinge.
Familj: Fru och barn.
Intressen: Skytte, golf och 
musik.
Äter helst: Husmanskost.
Lyssnar på: ”Allt. Jag byter 
musikgenre allt eftersom. 
Jag har lärt mig att uppskat-
ta det mesta”.
Hemlig last: ”Jag gillar att 
snusa på kvällen”.

FLEXIBLA MILJÖHUS

• Barnsäkerhet, trafiksä-
kerhet och arbetsmiljö är 
vägledande vid utformning 
och placering av miljöhus.
• Varje miljöhus betjänar så 
många hushåll som möjligt.
• Miljöhusen byggs på stra-
tegiska platser i utkanten av 
bostadsområdena.
• Renhållningsfordon 
trafikerar inte vägar i bo-
stadsområdena, annat än i 
undantagsfall.
• Lastningsplatser är så 
utformade att renhållnings-
fordon inte hindrar annan 
trafik.
• Renhållningsarbetarna ut-
sätts inte för onödiga risker 
vid arbete runt sitt fordon.

Henri Thell är ny drifthållare på renhållningskontoret i Ale kommun.

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

Är du intresserad av 
yrkesutbildningar besök 
www.grvux.se

www.ale.se

Nu  
finns vi i  
Alafors i  

Himlaskolan

ANSÖK NU!
Webbansökan till Komvux är öppen.

GE DITT BIDRAG! BG 513-4812
USPASTORPS INDIENHJÄLP

Starka protester 

från Bohus

Surte klara för 

kval till ettan

50-60-talet i 
fokus på scen

Intresset var stort när världseliten i snowboard gjorde upp i Alebacken. Eventet Ale Invite invaderades av publik från hela 

Västsverige och en uppskattad siffra på besökstalet är 9000. Stämningen var på topp och vädergudarna barmhärtiga.Invasion till Ale Invite
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Kungälv • Tel 0303-24 33 49 

www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror till fast pris!
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Ale Torg

En riktig mataffär
Öppet alla dagar 7–23
Även vår manuella delikatess

Tel 0303-97500 ica.se/ale

Vi visar vägen på ica.se/hälsa

Gäller v 10 med ICA Kort

10% RABATT 
ICA GOTT LIV 

10%  

Kortpris

ICA Gott Liv är en serie med lite hälsosammare mat.

Ett enkelt sätt att ta hand om sig varje dag.

Hälsa 
är enkelt

10% RABATT 
ICA GOTT LIV 

10%  

Kortpris

ICA Gott Liv är en serie med lite hälsosammare mat.

Ett enkelt sätt att ta hand om sig varje dag.

Hälsa 
är enkelt

10% RABATT 
ICA GOTT LIV 

10%  

Kortpris

ICA Gott Liv är en serie med lite hälsosammare mat.

Ett enkelt sätt att ta hand om sig varje dag.

Hälsa 
är enkelt

10% RABATT 

ICA GOTT LIV

Kortpris

Lödöse 0520-66 00 10

VECKANS VARA

9
RÖKT BOG I

DELIKATESSEN

90
kr/hg

DET 
KLIMATSMARTA 

VALET!

Ytterligare en 

frisör sökes!

www.klippstudion.se

Kontakta Anita på 0303-22 93 17 för mer info

Vi är ett lokalt städbolag i Ale 

som förutom traditionell 

städservice även erbjuder 

olika sorters kringservice.

- Vi levererar städning 

 till högsta kvalité

- Vi arbetar i Ale,

 Kungälv och 

 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0709-50 94 88

KSB STÄD

TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  

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

Splashman regnstövel
Storlek 20-35
Fler färger i butik

299:

VÅRNYHETER
från

Waterman  
regnställ galon
Storlek 80cl-140cl
Fler färger i butik

499:

Läs Alekuriren i 
din telefon och 

surfplatta!
Ladda ner vår app på 

App Store och Google Play



DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

STORPACK

:-59
Max 1 paket/kund

/ST

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.
Priserna gäller onsdag–söndag v32 2015 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se

FÄRSK LAXFILÉ

89/KG
:-

ALLA DAGAR
06.00–23.00

DELIKATESSEN

BUDAPESTLÄNGD

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

GRILLAD KYCKLING

FRANSK LANTSALAMI

1990
/HG

MANGOKALKON

1490
/HG 2990

/ST

VÅR EGNA
 POTATISSALLAD

7 90
/HG

59:-
/ST

49:-
Ordinarie pris 59:-

Endast avhämtning

NYHET 
I DELIKATESSEN 
VARM LUNCH
MELLAN KL 11-14
BRÖD INGÅR I LUNCHEN

PASSA PÅ!
Korvgryta med ris.

Onsdag 5/8

Tacopaj.
Torsdag 6/8

Rullader i portersås & potatis.
Måndag 10/8

Lasagne med tre sorters ost.
Fredag 7/8

Västerbottenpaj med romsås.
Tisdag 11/8

19 
:-
/ST

SURDEGSLIMPA

BLANDFÄRS 
50/50

3990
/KG

OST

4990
/KG

Medlemspris

 max 2st/medlem

NEKTARINER
I ASK

10 
:-

/ASK
max 2st/hushåll

SMÖR

2490
/ST

Arla, Norrmejerier,  
Skånemejerier.

Ej ekologiskt

KAFFE

65:-
2 FÖR

LÄNDFILÉ

4990
/KG

SKALDJUR TILL  
LÄGSTA DAGSPRIS!

GILLA OSS PÅ 
FACEBOOK OCH SE 

BILLIGASTE PRI-
SET DÄR.
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Koll på läget

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

Glad sommar önskar vi på Svensk Fastighetsförmedling!

22-23/8

Sommarläge?

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

Marie Engström  
 FaSTiGhETSmäKLarE

0704 22 50 44

Niclas Hylander  
 FaSTiGhETSmäKLarE

0723 88 52 97

Lars-Erik Eriksson  
FaSTiGhETSmäKLarE

0705 67 54 61

Danijela Todorovic  
 mäKLaraSSiSTENT

0708 18 78 14

Daniel Eriksson 
 FaSTiGhETSmäKLarE

0722 09 11 01

Sandra Andersson  
 FaSTiGhETSmäKLarE

0703 01 35 15

Vi har koll på Ale.

ALAFORS. I början av 
juli släpptes Ahlafors 
Lagom – ett nytt folköl.

Det har blivit en för-
säljningssuccé.

– Det finns helt klart 
en marknad för hant-
verksmässigt gjort öl 
som detta är, säger 
Christer ”Cralle” Sund-
berg på Ahlafors Bryg-
gerier.

Ahlafors Lagom är ett folköl 
(3,5%) framställt på Andreas 
Jacobssons recept. 

– En blommig och smak-
rik lageröl, gjord på ameri-
kansk humle vid namn ama-
rillo. Det är ett helt annat 
lageröl än Ahlafors Ljusa, 
berättar Christer Sundberg.

– Ahlafors Lagom har 
kommit för att stanna. För-
sta tappningen är redan slut-
såld och i handeln har ölet 
blivit en succé. 

Kvantum Ale Torg, Tem-
po och Gulf i Nol, Godisba-
na i Alafors, Coop Extra Äl-
vängen och Almö Livs är de 
butiker som hittills har valt 
att plocka in Ahlafors Lagom 
i sitt sortiment.

– Det är fritt fram för an-
dra aktörer att höra av sig, 
förklarar Christer Sundberg.

Ahlafors Bryggerier har 
upplevt en väldigt positiv 
sommar. Utöver succén med 
det nya folkölet är man mitt 
upp i ett Kinaprojekt.

– Det är ett grossistföre-
tag i Göteborg som expor-

terar delikatesser till Kina. 
Vi kommer nu att leverera 
Royal Swedish Ahlafors Pear 
Cider på prov för att se vad 
det kan ge.

– Om alla kineser kunde 
dricka en cider per år skulle 
det innebära en försäljning 
på en miljard flaskor. Då 
pratar vi kvantiteter, säger 
”Cralle” och skrattar.

Vidare har Ahlafors Bryg-
gerier tagit fram en somma-
rale, en belgisk öltyp, som 
säljs på fat på Flying Barell. 
Dessutom finns en uppskat-
tad ingefärscider vid namn 
Ginger Brew att köpa på Öl-
stugan Tullens pubar i Göte-
borg – totalt sex till antalet.

Någon annan nyhet att 

berätta om?
– Ja, att våra flaskor förses 

med ny design. Det blir en 
gemensam design där samtli-
ga dryckessorter kommer att 
bära namnet Ahlafors. Det är 
Peter Lager som hjälper oss 
med vår nya profil.

Sist men inte minst, 
vad har hänt med er fina 
träskulptur som utgör något 
av ett landmärke i byn?

– Den har drabbats av 
röta och håller nu på att re-
noveras. Det är många som 
har hört av sig och undrat 
om det varit någon form av 
skadegörelse, men så är alltså 
inte fallet, avslutar Christer 
Sundberg. 

JONAS ANDERSSON

Succé för Ahlafors Lagom

Christer ”Cralle” Sundberg gläds över försäljningsframgången av 
Ahlafors Lagom, ett folköl från Ahlafors Bryggerier.

RYD. Airbnb är en 
snabbt växande platt-
form på nätet som idag 
erbjuder personliga 
boenden i 190 länder.

Ulf Blomgren i Ryd är 
en av de som har regist-
rerat sitt hem. 

– Jag gillar mötet 
med nya människor och 
eftersom jag har plats i 
huset tvekade jag inte. 
På tre år har jag haft 
över 100 unika gäster, 
berättar han.

På airbnb.se kan alla som har 
plats över hemma annonsera 
ut sitt boende. Det kan vara 

ett rum, en lägenhet eller en 
friggebod, men på sidan kan 
du numera också upptäcka 
mer kommersiella alternativ 
som slott och herrgårdar.  
En som har varit med från 
tidig start är Ulf Blomgren 
i Ryd.

– Jag gillade idén från 
början och gör det absolut 
inte för att tjäna pengar. Jag 
reser själv mycket och har 
alltid gillat att bo hemma 
hos folk. Det är mer person-
ligt och du lär dessutom kän-
na både landet och kulturen 
mycket snabbare. Det var 
också i samband med en resa 
som jag tipsades om airbnb. 
Sedan tre år tillbaka hyr jag 
själv ut ett antal bäddar i hu-
set. Det har skänkt mig en 
stor mängd spännande mö-
ten, men det är en förutsätt-
ning att du gillar människor, 
menar Ulf.

Vilka är det som använ-
der plattformen och bokar 
in sig?

– Det är alla typer – från 
hela världen – men än så 
länge har jag inte haft en 
enda svensk. Mina gäster har 
kommit från världens alla 
hörn. Kineser, amerikanare, 
tyskar och framför allt norr-
män. Totalt har jag haft över 
100 gäster och alla besök har 

sin egen historia, säger Ulf 
som bubblar av berätterlser. 

Redan i början fick han 
besök av en norrman som 
kom med fem tjejer i en mi-
nibuss. De var på träningslä-
ger och behövde någonstans 
att bo. Det visade sig att det 
var hans döttrar och idrotten 
de ägnade sig åt var box-
ning. Till sist kom det fram 
att hans fem döttrar bara var 
en bråkdel av familjen. Det 
fanns sju barn till – med sam-
ma fru – hemma i Norge.

– Sen hade vi en italienska 
på besök. Hon hade miss-
uppfattat beskrivningen och 
trodde att vi bodde nära pen-
delstationen... För att hitta 
till Ryd inom ett rimligt tids-
perspektiv är bil en förutsätt-
ning, men vi hämtade henne 
och väl på plats byttes tårar 
till skratt. För många är det 
väldigt speciellt att komma 
ut på den svenska landsbyg-
den. Ett ungt gäng amerika-
nare åkte från Silicon Valley 
i Los Angeles för att få bada 
bastu och hoppa direkt i en 
sjö. De hade läst att vi gör så 
i Sverige. Jag har fortfarande 
kontakt med dem, berättar 
Ulf.

Hans eget intresse för 
resor och kulturmöten har 
självklart påverkat hans en-

gagemang för att göra boen-
det i Ryd till en upplevelse. 
Av alla omdömen som skri-
vits på sidan kan vi konstate-
ra att han har lyckats.

– Jag tror bara jag har 
haft en missnöjd kund. Alla 
andra har varit oerhört posi-
tiva och fascinerade. Att äta 
frukost ute på verandan och 
blicka ut över ängarna, där vi 
ofta ser vilda djur blir starka 
upplevelser.  Jag gör det inte 

för att tjäna pengar, men 
visst blir det en slant. Årets 
inkomster kommer vi att an-
vända till en Thailandsresa i 
vinter.

Airbnb har en stabil till-
växt. Billigare och mer unikt 
är starka argument.

– Det är enkelt  och gratis 
att registrera sig. Du sköter 
bokningarna med telefo-
nen. Supporten från själva 
plattformen är suverän. Per-

sonligen tvekar jag inte en 
sekund att leta boende via 
airbnb. Det ger så otroligt 
mycket att få bo hemma hos 
människor. Utbytet är obe-
talbart, men många undrar 
om jag inte är rädd för att 
folk ska stjäla saker när de 
bor hemma i huset. Brukar 
du stjäla när du sover över 
hos någon? kontrar jag.

Ulf Blomgren sätter både 
Ryd och Ale på kartan.

Turister hittar till Ryd

När Ulf Blomgren upplevde att huset i Ryd blev för stort funderade han på hur det kunde använ-
das bättre. Idag har över 100 gäster sovit över och ätit frukost på Ulfs veranda.

– Via airbnb.se letar de sig hem till Ulf Blomgren

ULF BLOMGREN

Ålder: 58.
Bor: Ryd.
Yrke: Slöjdlärare på Ka-
tolska kyrkan i 35 år, men 
numera kvällsvaktmästare i 
Ale Kulturrum. Har också ett 
stort intresse för möbelre-
novering.
Favoritresemål: Södra 
Frankrike, men gillar också 
Sardinien och Barcelona.

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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Fastighetsbyrån i Lilla Edet 
0520-181 44 

lillaedet@fastighetsbyran.se
fastighetsbyran.se

Utgångspris 1 395 000 kr
Rum 6 rum, varav 4-5 sovrum
Boarea 111 kvm + 103 kvm Tomt 1 027 kvm
Övrigt Otroligt välskött villa i vackra Hjärtum.
Visas Tis 11/8 16.30-17.30
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Hjärtum
Skeevägen 5
Utgångspris 1 395 000 kr
Rum 6 rum, varav 4-5 sovrum
Boarea 111 kvm + 103 kvm Tomt 1 027 kvm
Övrigt Otroligt välskött villa i vackra Hjärtum.
Visas Tis 11/8 16.30-17.30
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Hjärtum
Skeevägen 5

Utgångspris 2 495 000 kr
Rum 4 rum, varav 2-3 sovrum
Boarea 151 kvm + 26 kvm Tomt 704 kvm
Övrigt Topprenoverad villa med älvutsikt!
Visas Tis 11/8 18.00-19.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Centralt
Majorsgatan 15

Utgångspris 1 595 000 kr
Rum 4 rum, varav 2 sovrum
Boarea 102 kvm + 15 kvm Tomt 2 203 kvm
Övrigt Naturskönt läge. Bara att flytta in!
Visas Mån 10/8 17.00-18.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Nygård
Mossen 162
Utgångspris 1 595 000 kr
Rum 4 rum, varav 2 sovrum
Boarea 102 kvm + 15 kvm Tomt 2 203 kvm
Övrigt Naturskönt läge. Bara att flytta in!
Visas Mån 10/8 17.00-18.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Nygård
Mossen 162

Accepterat pris 795 000 kr
Rum 4 rum, varav 2-3 sovrum
Boarea 96 kvm + 45 kvm Tomt 653 kvm
Övrigt! Högt soligt läge med älvutsikt.
Ring för tidbokning
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Göta
Norra Granliden 11
Accepterat pris 795 000 kr
Rum 4 rum, varav 2-3 sovrum
Boarea 96 kvm + 45 kvm Tomt 653 kvm
Övrigt! Högt soligt läge med älvutsikt.
Ring för tidbokning
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Göta
Norra Granliden 11

Utgångspris 2 495 000 kr
Rum 4 rum, varav 2-3 sovrum
Boarea 151 kvm + 26 kvm Tomt 704 kvm
Övrigt Topprenoverad villa med älvutsikt!
Visas Tis 11/8 18.00-19.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Centralt
Majorsgatan 15

Maria Karlsson arbetade 
som undersköterska i Ale 
kommun, bland annat inom 
hemtjänsten, när hon be-
stämde sig för att sadla om.

– Varför det blev just 
inom städbranschen? Det är 
vad jag kan! Hade jag inte 
startat eget hade jag förmod-
ligen jobbat kvar inom äldre-
omsorgen.

Vad är drivkraften?
– Att det hela tiden ska 

hända något, jag vill inte stå 
stilla utan vill framåt. Jag 
jobbar ständigt på att få in 
nya kunder.

Marias Hemstäd vänder 
sig till både privatpersoner 
och företag. Kunderna kom-
mer från närområdet, Ale, 
och en omkrets av cirka fyra 
mil.

– Det är en blandning av 
äldre människor och inte 
minst barnfamiljer där för-
äldrarna väljer att köpa sin 
tid. De hinner inte med städ-
ningen eller väljer att priori-
tera annat. Flera som jag pra-
tar med anser att städningen 
är en börda och när det oket 
släpps tar de tag i andra saker 
som behöver göras.

Hur viktigt är det att 
RUT-avdraget får leva vi-
dare?

– Finns inte RUT finns 
inte vi. Det är a och o för 
vår fortsatta överlevnad. Att 
man har beslutat om att sän-
ka RUT-avdraget stör dock 
inte.

Vad är den största ut-
maningen med att vara 
egen företagare?

– Att profilera sig på rätt 
sätt och nå ut på bred front.

Hur ser du på framti-
den?

– Vi hoppas kunna växa 
vad det gäller företagsbiten 
och ambitionen är därför att 
få in ännu fler anställda. Att 
hitta rätt personal är emeller-
tid inte det lättaste. För mig 

är det viktigt att få in perso-
nal som trivs, får en mark-
nadsmässig lön och framfö-
rallt en fast anställning. Det 
innebär en trygghet för den 
enskilde som förhoppnings-
vis också ger företaget något 
mer i slutändan.

Hur ser konkurrenssi-
tuationen ut?

– Det finns otroligt många 
städbolag. Tyvärr finns det 
oseriösa aktörer som gett 
branschen ett dåligt rykte. 
Av den anledningen är det 
oerhört angeläget att bygga 
upp ett förtroende hos kun-
derna. 

JONAS ANDERSSON

FYRA RAKA
Fiberduk – Wettextrasa

ROT – RUT

Telefon – Mejl

Arbete – Semester

Gör: Driver Marias Hemstäd, som 
också marknadsför sig som trivshem-
ma.se
Intressen: ”Barnbarnen upptar mycket 

”Finns inte RUT 
finns inte vi”

av fritiden, sedan gillar jag att 
renovera hemma”.
Det bästa med sommaren: ”Att du 
kan vara ute”.

Ålder: 51.
Bor: Nödinge.
Familj: Fem vuxna barn, 
fem barnbarn.

FÖRETAGARE I FOKUS MARIA KARLSSON

Drömmen om att bli egen hade funnits länge. Under våren 2013 gjorde Maria Karlsson
slag i saken. Drygt två år senare driver hon en rörelse med fyra anställda.

Välkommen till vår NYA utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv

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

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

www.kungalvssolskydd.se
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Onsdag 29 juli
Skadegörelse
Skadegörelse och försök 
till inbrott rapporteras från 
Nödinge kyrka. En ruta kros-
sad, men inget gods tillgripit 
enligt anmälaren.

En man född 1990 och 
hemmahörande i Nol anträf-
fas vid Södra Klöverstigen i 
Nödinge. Han är misstänkt 
för narkotikabrott, eget bruk 
och innehav.

Torsdag 30 juli
Försök till inbrott

Försök till inbrott på Ale 
Ridsport, Starrkärr. Gär-
ningsmännen lyckas inte ta 
sig in i lokalen.

Ale 90 IK får påhälsning i 
sin klubbstuga i Alafors.

Lördag 1 augusti
Misshandel
En man född 1989 och hem-
mahörande i Nödinge blir 
misshandlad av tre okända 
män på Södra Klöverstigen. 
Målsägande får tar ta emot 
slag och sparkar. Händelsen 
inträffar klockan 01.30.

Ett personrån sker vid 
Nödinge station klockan 
02.14. Målsägande är en 
man född 1989 och hem-
mahörande i Trollhättan, 
som efter en festkväll på 
hemmaplan blivit bjuden 
till Nödinge. När han går 
ut från taxin blir han fälld 
och därefter bestulen på sin 
plånbok.

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

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.
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Sms:a DJUR till 72120 
för mer information.

www.djurensratt.se   
08-555 914 00

Tillsammans kan  
vi hjälpa djuren!

ÄLVÄNGEN. Stormen 
Egon tog den stora 
vägskylten vid E45 i 
Älvängen med full kraft.

Skylten gick i backen 
och har blivit liggandes 
sedan dess.

En ansvarstvist är 
nu löst och skylten ska 
inom kort resas igen.

Det är Trafikverket som 
ansvarar för skyltarna längs 
våra vägar, men när stormen 
Egon härjade den 10 janua-
ri i år fick det efterdyningar 
som ännu inte har åtgärdats. 
Den stora infartsskylten till 
Älvängen centrum hade en 
trafiksäker konstruktion som 
gör att den i händelse av en 

kollision med ett fordon fal-
ler. Däremot ska den inte ge 
vika för vinden.

– Skylten är för stor för 
den påkörningsvänliga kon-
struktionen varför vi från 
Trafikverket hänvisade till 
garantin. Strabag och skylt-
konstruktören hade en an-
nan syn på ansvaret, vilket 
har medfört långa förhand-
lingar och därför har skylten 
blivit liggandes, säger Mor-
gan Wester på Trafikverket.

Nu är tvisten löst och 
parterna delar broderligt på 
ansvaret. Det blir en ny kon-
struktion med fasta fästen.

– För att ändå behålla en 
hög trafiksäkerhet förläng-
er vi vägräcket som hindrar 
fordon från att köra av vä-

gen. Därmed ska skylten stå 
säkert och med fasta fästen 
kommer den klara framtida 
stormvindar. Tanken från 
början var att skylten skul-
le hänga över vägen, men 
då upptäckte någon att den 
kommer att skymma över-
gången vid resecentrum. 
Därför hittade vi en ny plats 
och då det saknades vägräcke 
längs denna sträcka valde vi 
en påkörningsvänlig skylt. 
Det blev inte så lyckat och 
en kostnad på ett par hundra 
tusen är det sällan någon vill 
ta utan att det blir långa och 
sega förhandlingar. Nu är vi 
dock överens och skylten ska 
snart vara uppe igen, avslutar 
Morgan Wester.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Skylten vid E45 och infarten till Älvängen centrum föll för Egon. Sedan stormen den 10 janua-
ri har skylten legat platt. Ansvarsfrågan har tagit tid att lösa, men nu är en uppgörelse klar och 
skylten kommer att resas med en ny konstruktion som grund.

– Nu ska den resas igen

Skylten som 
föll för Egon

NÖDINGE. Två bilar sat-
tes i brand i Nödinge på 
lördagsnatten.

Vittnen såg ungdomar 
röra sig i området där 
bränderna inträffade.

– Vi har tagit saker 
i beslag som är inne 
för teknisk undersök-
ning, säger Lennart 
Järnbrand, förunder-
sökningsledare på 
utredningsjouren Stor-
göteborg.

Det är inte första gången 
i år som det rapporteras 
om bilbränder i Nödinge. 
Helgens första larm kom 
till räddningstjänsten från 
Södra Klöverstigen klockan 
23.13. Klockan 23.50 inkom 
ytterligare ett larm om en 
bilbrand, den här gången på 

Fyrklövergatan. Spridnings-
risk förelåg.

– Vi hoppas få fram upp-
gifter som innebär att vi kan 
lösa de här brotten, säger 
Lennart Järnbrand.

Bilbränderna är rubricera-
de som skadegörelse.

– Om allmänheten upp-
märksammar okända perso-
ner som uppför sig konstigt 
på bilparkeringar i detta 
område gör man klokt i att 
kontakta polisen, avslutar 
Lennart Järnbrand. 

JONAS ANDERSSON

SKEPPLANDA. En kvinna 
som hade gått av en 
buss och skulle gå över 
vägen blev påkörd.

Den 88-åriga kvinnan 
avled på platsen.

Den tragiska olyckan 
inträffade i höjd med 
Forsvallen på måndags-
morgonen.

Larmet till SOS kom klock-
an 09.22. På Skepplanda-
vägen skulle kvinnan korsa 
vägen efter att ha gått av 
bussen. Hon blir då påkörd 
av en manlig bilist. I bilen 
färdades tre personer som 
chockades av händelsen. De 

kördes till vårdcentralen i 
Älvängen för kontroll. Bilen 
togs dessutom i beslag för 
teknisk undersökning.

Räddningstjänstens per-
sonal från Nol var snabbt på 
plats.

– Hjärt- och lungräddning 
var påbörjad när vi kom fram 
och vi fortsatte med det till 
dess att ambulansen anlände. 
Även helikopter med läkare 
kom till olycksplatsen. Alla 
gjorde vad de kunde, säger 
insatsledare Johan Larsson 
på Bohus Räddningstjänst-
förbund.

JONAS ANDERSSON

Två fall av bilbränder ägde rum i Nödinge på lördagsnatten.

Bilbränder i Nödinge
FO

TO
: C

H
R

IS
TE

R
 G

R
Ä

N
D

E
V

IK

FO
TO

: C
H

R
IS

TE
R

 G
R

Ä
N

D
E
V

IK

Olycka med
dödlig utgång
– Äldre kvinna påkörd
i Skepplanda 

Dödsolyckan inträffade på Skepplandavägen i höjd med Fors-
vallen.

Den 88-åriga kvinna som korsade vägen och blev påkörd av en 
bil avled på platsen.
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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

SKEPPLANDA. Kommu-
nen har under våren 
utformat olika paket 
som ska främja turis-
men i Ale. 

Tanken är att paketen 
ska göra det lättare att 
hitta turistmål, leda 
till samarbeten mellan 
företagare och locka hit 
fler besökare. 

I samarbete med Lilla Edets 
kommun och Göta älvs tu-
ristförening har Ale kom-
mun tagit fram olika paket 
som ska locka fler turister till 
kommunen. Paketen ska vara 
anpassningsbara efter besö-
karnas behov och utformade 
för att främja samarbeten 
mellan olika företagare. Det 
är första gången en sådan här 
satsning görs och i nuläget är 
fem turistpaket helt klara. 

– Vi har utformat ett 
vandringspaket, ett cykelpa-
ket, ett ridpaket, ett muse-
umpaket och ett matpaket. 
Men tanken är att man ska 
sätta ihop paketen som man 
själv vill, säger näringslivsko-
ordinator Aida Karimli och 
förklarar att man som turist 
ska ha möjlighet att bestäm-
ma hur man vill lägga upp 
sin dag med tider och stopp. 

– Det skulle till exempel 
kunna vara så att man börjar 
hos oss på morgonen för att 
äta frukost och få informa-
tion, säger Rakel Molin som 
driver Café Molin i Skepp-
landa och fortsätter:

– Därefter ger man sig 
iväg på en cykeltur, för att 
till sist avsluta dagen hos 
Johnny. 

Rakel syftar på Johnny 
Hagberg som tillsammans 
med sin sambo Yvonne dri-
ver Ale Tingstad bed and 
breakfast i Skepplanda. De 
har precis flyttat sin verk-
samhet till ett rött gammalt 
torp efter att ha rustat upp 
byggnaden. För tillfället er-
bjuder de sex bäddar, men de 
har planer på att bygga till 

ytterligare en stuga med fler 
sovplatser. 

– Idag bedriver vi ett café, 
vi har ett rum i det gamla ga-
raget och två i huset. Dess-
utom finns gemensamt kök 
och rum med tv, säger John-
ny Hagberg.

Utgångspunkten för pa-
keten har varit de vand-
ringsleder som går genom 
kommunen. Tanken är att 
turister som kommer hit 
ska kunna utföra olika ut-
omhusaktiviteter kopplade 
till vandringslederna och ha 
möjlighet att övernatta i när-
heten av dessa.

Rakel Molin och Johnny 
Hagberg är två av flera fö-
retagare som nu ska samar-
beta för att främja turismen 
i kommunen. De ser positivt 
på de nya paket som plockats 
fram. 

– Det är kul att kommu-
nen visar engagemang och 
verkligan tar tag i turismen. 
Jag tror det kommer ta fle-
ra år, men att det kommer 
bli bra till slut, säger Johnny 
Hagberg och Aina Karimli 
fyller i:

– Det här är en testperiod. 
Vi kommer utvärdera hur 
projektet fungerat i oktober 

och utifrån det diskutera hur 
vi ska bedriva det fortsatta 
arbetet. 

Aina Karimli är förhopp-
ningsfull och framhåller 
samarbetet företagen emel-
lan. 

– Det finns så många idé-
er bland kommunens små-
företagare. Lyckas vi bara få 
hit turisterna är företagarna 
villiga att möta besökarnas 
behov, säger Aida Karimli. 

Med turistprogrammen 
har man valt att fokusera på 
de områden där Ale kommun 
sticker ut. Det är framförallt 
naturen som lyfts fram som 
vacker och unik, men också 
de delar av Pilgrimsleden 
som gjorts om till säkra rid-
vägar. 

Från maj och framåt har 
åtta träffar med kommunen 
och småföretagare anord-

nats. Under dessa träffar har 
idéer och koncept spånats 
fram. Samarbeten bildats 
och utformningar av paketen 
tagit form. Nu återstår att se 
hur dessa kommer tas emot. 

– Målsättningen har varit 
att ta fram hållbara paket och 
fokuset har legat i att lyfta 
upp kommunens småföre-
tagare. Om vi ser till så att 
fler entreprenörer kommer 
fram, gynnar det kommu-
nen, säger Aida Karimli. 

MATILDA SÄDÅS

Turistpaket ska gynna
besöksnäringen i Ale

Det finns så 
många idéer 
bland kommu-
nens småföre-

tagare. Lyckas vi bara få 
hit turisterna är företa-
garna villiga att möta 
besökarnas behov
AIDA KARIMLI

Rakel Molin, Johnny Hagberg och Aida Karimli hoppas de nya turistpaketen ska öka besöksnäringen i kommunen.
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Colorama Älvängen Göteborgsv 88,  
0303-74 60 85 • www.colorama.se

Det Är utsiDan  
som rÄknas! Vi har  

färgen till 
huset!
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Genom ett ALU-pro-
jekt lyckades vi 
rädda och bevara 

Carlmarks gamla repslagar-
bana i Älvängen. Vi tyckte 
att det var ett lämpligt 
tillfälle att berätta det vid 
Ostindiefararens Göthe-
borgs besök i Åmål och visa 
upp allt tågvirke vi har slagit 
till skeppet.

Historien började 
omkring 1810 när Lars 
Carlmark startade repslag-
ning i mindre skala på 
Örnäsberget i Åmål. Hans 
son Per Adolf tog över det 
och grundade företaget P A 
Carlmark. Den tredje gene-
rationen Hugo Carlmark 
flyttade företaget från Åmål 
till Älvängen 1917. I över 
hundra år fans ett repslageri 
i Åmål, hur många Åmålbor 
känner till det? 

I Älvängen var företaget 
verksamt från 1917 till 2003, 
nästan i hundra år. Fören-
ingen Bevara Repslagarba-
nan som bildades 1994 och 
fortfarande är verksam har 
gjort en mindre utställning 
som finns med i vårt utställ-
ningstält här i Åmål. Där 
vill vi berätta för Åmålbor 
och Älvängenbor vad som 
hänt Carlmarks under de 
sista två århundranden. Nu 
är vi tillbaka igen och sluter 
cirkeln.

Utställningen ”Cirkeln 
är sluten” har prodcerats 
av Kurt Flodin, Ann–Ma-

rie Karlsson, Kjell-Åke 
Kjellberg och Per-Anders 
Klöversjö. Tack alla som 
bidragit till att vi kunnat 
skapa den.

Under festligheterna vid 
Ostindiefararen Götheborgs 
besök rönte vår utställning 
stort intresse och vi hade 
många intresserade besökare 

som ställde en hel del frågor 
men även hade mycket att 
berätta. En av dem var Pelle 
hägg hade bott på Örnäs-
berget i nästan hela livet 
som bjöd in oss till ett besök 
på Örnäsberget där han och 
hans kollega visade runt 
oss. Det blev en oväntad 
morgon som gav oss mycket 

intressanta uppgifter. Vi tror 
att besöket betydde mycket 
för Pelle och hans vänner. 
Vi tror att har det väkt ett 
intresse som kommer att 
generera fler besök mellan 
orterna. Hoppas vi varit 
goda ambassadörer för Ale 
kommun.

Kurt Flodin

Vi var åtta perso-
ner som med två 
fullastade släpkärror 

drog iväg till Åmål redan vid 
sjutiden, för att vara med 
i festligheterna i samband 
med Ostindiefararen Göthe-
borgs besök. Tre timmar 

senare var vi framme vid 
evenemangsplatsen. Vi blev 
förvånade över att det redan 
samlats så mycket folk. Vi 
fick en bra plats och satte 
upp tältet och monterade 
upp vår utställning ”Cirkeln 
är sluten”. Det blåste väldigt 

mycket så det tog längre tid 
än beräknat. Ostindiefararen 
Götheborg anlände, en stor 
dag för Åmål. Festen kunde 
börja.

Det blev en bra start, vi 
slog rep och sålde myck-
et lotter och varor. Vår 

utställning var välbesökt. Vi 
var mycket nöjda när dagen 
var slut och vi kunde dra oss 
tillbaka till våra stugor vid 
Örnäs Camping.

Dag två bjöd på bra 
väder och en god frukost 
ombord på Ostindiefararen 
Götheborg. Vi hade fått 
allt på plats efter den första 
hektiska dagen. Vi hade 
lokala deltagare från Åmåls 
Slöjdförening som på vårt 
Kronhjul tillverkade snören 
och rep. Ett bra sätt att få 
utbyta erfarenheter, ett trev-
ligt inslag. Vi fick möjlighet 
att på stora scenen informe-
ra om våra aktiviteter vilket 
bidrog till att vi fick fler 
besökare. Det slogs mycket 
rep och utställningen var 
välbesökt. Repslagningen på 
Beting och Kronhjul invid 
Ostindiefararen Götheborg 
var mycket uppskattad. 
Här kunde vi berätta om 
att vi slagit allt tågvirke 
till fartyget, en enastående 
prestation. Ett trevligt inslag 
var när vi blev inbjudna att 
besöka Örnäsberget, platsen 
där Carlmarks började sin 

verksamhet följande dag.
Den tredje dagen hade 

en mulen och kylig mor-
gon, men frukosten värmde 
gott. Vi besökte platsen 
där Carlmarks började sin 
verksamhet. Pelle och hans 
kollega guidade oss och 
informerade om gamla tider 
på ett intressant sätt. Man 
beundrades av den energin 
och engagemang de visade. 
En mycket lyckad morgon.

När vi var tillbaka till vårt 
tält började det regna. Det 
påverkade oss inte så mycket 
för vi hade vår utställning 
och försäljning var under 
tak.  Vid åttatiden var det 

dags att ”packa ner”, ett 
blött tält och utrustning. 
Därefter var det dags för 
en pampig avskedscere-
moni när Ostindiefararen 
Götheborg under kanonsa-
lut lämnade Åmåls hamn. 
Vi kom hem till Älvängen 
under natten, dags att lasta 
av allt material och lämna 
tillbaka släpkärrorna. Skönt 
att vara hemma igen.

Ett stort tack till alla som 
medverkat och gjort det 
möjligt att genomföra vårt 
besök i Åmål.

Kurt Flodin

Cirkeln är sluten

Repslagarna gästar Åmål

Utställningen ”Cirkeln är sluten” gav en historisk tillbakablick 
på hur Carlmarks repslagarbana förvandlades till repslagarmu-
seum.

Repslagare från Älvängen på besök i Åmål. Från vänster Kurt Flodin, Ingrid Johansson, Kenneth 
Kanebratt, Christer Engström, Bernt Larsson, Marianne Olsson och Ingemar Olsson. Saknas på bild: 
Ann-Marie Karlsson.

Ostindiefararen Götheborg gästade bland annat Åmål under sin Vänerturné.

Repslagningen fångade mångas intresse på bryggan i Åmål.

– Tillbaka i 
Åmål efter 
nästan 100 år 
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Hur har det varit att 
integrera sig i Ale som en 
flykting?
– Mycket beror på dig själv, om 
du vill. Jag har fått god hjälp av 
samhället. Nyckeln är språket. 
Sedan gäller det att hitta rätt 
kompisar.

Hur ser din vardag ut?
– Jag studerar vård- och om-
sorg på Mimers Hus i Kungälv. 
Därutöver arbetar jag inom 
hemtjänsten samt på Ica Kvan-
tum, Nödinge.

Du är engagerad i förenings- 

livet, var med och arrang-
erade en fotbollsturnering 
mot rasism och droger och 
nu väntar Vaknaloppet. Vad 
är det som driver dig?
– Det är själva känslan faktiskt. 
Det är alldeles för många som 
säger: Det går inte. Jag vill visa 
att jag kan och att det går.

Hur fick du idén till Vakna-
loppet?
– Det var i samband med skol-
avslutningen då vi arrangerade 
en fotbollsturnering i Ale Kul-
turrum. Det behöver hända 
lite mer i samhället. Förhopp-

ningen är att detta ska skapa 
ett engagemang och intresse 
hos människor.

Vad är Vaknaloppet?
– Ett lopp för alla för hälsans 
skull. Det finns ett barnlopp 
för de minsta och dessutom ett 
tuffare varv. En sträcka mäter 
5 kilometer och en annan 10 
kilometer.

Hur går förberedelserna?
– Tack, bra! Nästan alla bitar 
är på plats. Vi ska göra ytter-
ligare lite reklam för loppet, 
men all rekvisita som behövs 
är beställd.

Du blev intervjuad i P4 
Göteborg om Vaknaloppet. 
Hur kändes det?
– Det kändes bra. Syftet var att 
göra reklam för arrangemang-
et och det fick vi verkligen.

JONAS ANDERSSON

Qadir – en kille med 
mycket kul på gång

Qadir Akbari kom till Sverige från Afghanistan för tre och ett halvt år sedan.
Han har acklimatiserat sig väl i sitt nya hemland och trivs utmärkt i Nödinge  

där han bor tillsammans med sin fosterfamilj.
Qadir har ett brinnande samhällsengagemang och nästa lördag är han med och  

arrangerar Vaknaloppet – en utmaning för alla.

QADIR AKBARI

Ålder: 19.
Bor: Nödinge.
Intressen: Volleyboll, mina 
jobb.
Ser helst på tv: Nyheter.
Äter helst: ”Tacos, men är 
också väldigt förtjust i pota-

tisgratäng”.
Det bästa med sommaren: 
”Att kunna umgås med kom-
pisar”.
Drömresa: ”Det vore en dröm 
att få komma till Australien”.
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Behövs det en
ny simhall i Ale?

Laila Johansson, Älvängen
– Nej, för att de kan reno-
vera och bygga om den 
som finns. Jag värnar om 
Skepplanda.  

Marica Svensson, Älvängen
– Ja, framförallt behövs 
det en större simhall, och 
helst lite roligare för små 
barn. Den kan ligga på 
samma plats.

 Thomas Carlsson, Lilla Edet
– Ja, för att den som finns 
idag ligger ganska långt 
bort. Ale kommun är lång 
och då är det synd om 
folk i Surte. Jag vill helst 
ha den i Älvängen eller 
Nödinge.

Rozha Mustafa och Melinda 
Ankel, Nödinge
– Ja, med mer roliga 
saker. Till exempel fler 
rutschkanor. Man kan 
göra lite större omkläd-
ningsrum och fräscha upp 
lokalerna lite. Men den 
ligger på ett bra ställe.

Niklas Kjärhus, Skepplanda
– Nej, det funkar bra som 
det är. Jag vill ha kvar 
den i Skepplanda.

 Robert Solving, Skepplanda
– Ja, det låter bra. Den har 
haft läckor och sånt tror 
jag, men vill jag ha kvar 
den i Skepplanda annars 
åker ingen dit.

5 RAKA SVAR

SKEPPLANDA. Skepp-
landa simhall är i gott 
skick, men med snart 
43 år på nacken är dess 
framtid hotad. En ut-
redning ska nu ge svar 
på var en eventuellt ny 
simhall bäst placeras.

– Än så länge fungerar 
anläggningen bra, men 
ju längre tiden går desto 
svårare blir det att 
hitta reservdelar, säger 
fritidsintendent Klas 
Arvidsson.

Ales enda simhall ligger i 
Skepplanda. Den har servat 
kommuninvånarna sedan 
1972 och en lojal personal 
har vårdat den ömt. Nu finns 
det dock en överhängande 
risk att om viktiga delar i 
maskineriet går sönder kan 

det bli svårt att reparera an-
läggningen. Därför har Ale 
Fritid och Klas Arvidsson 
fått i uppdrag av kommun-
ledningen att utreda simhal-
lens framtid i Ale. 

– Utredningen ska besvara 
frågan om var en eventuellt 
ny simhall bäst placeras. Det 
handlar inte om vad den ska 
kosta eller vad den ska inne-
hålla. Det sker först i nästa 
skede, säger Klas Arvidsson.

Om Ale kommun beslutar 
sig för att bygga en ny sim-
hall uppstår många andra 
frågor som ska besvaras. En 

huvudfråga är om kommu-
nen ska bygga och äga själv, 
eller om ett företag ska stå 
för investeringen med kom-
munen som hyresgäst.

– Det är många företag 
som tar kontakt och erbjuder 
sig att bygga en simhall som 
kommunen sedan hyr. Det 
är ett vanligt upplägg, säger 
Arvidsson.

Simhallens innehåll och 
utförande är två andra an-
gelägna frågor att diskutera. 
Om detta vet Klas Arvidsson 
inget idag, men betonar att 
den måste tilltala simklub-

bar, motionssimmare, handi-
kappade och fungera bra för 
rehab.

– En simhall måste vara 
tillgänglig för alla och den 
måste självklart vara anpas-
sad för olika kulturella be-

hov, säger han.
Utredningen förväntas 

vara klar inom ett år.

LINA ALMASHHADI
CARL CHRISTENSEN

Simning är en livförsäkring, 
därför måste alla barn kun-
na simma. Ale ligger väldigt 
högt när det gäller statistik 
på simkunnighet bland ung-
domar. Redan från femte 
klass måste alla barn kunna 
simma minst 200 meter för 
att kunna få godkänt i idrott.

Statistik för elever i års-
kurs fem under vårterminen 
visar att av de totalt 383 elev-
er finns det bara nio elever 
som inte kan simma. Med 
andra ord är simkunnighe-
ten bland alla femteklassare 
98%, vilket är en mycket bra 
siffra.

Ale erbjuder simskola för 
alla som inte är simkunniga. 
Det året barnet fyller sex år 

får de anmäla sig, men kö-
tiden på sexåringar brukar 
vara ett till ett och ett halvt 
år. Det beror på att äldre 
barn går före när det gäller 
att lära sig simma.

I den kommunala sim-
skolan får barnen lektioner 
måndagar och fredagar vid 
15 tillfällen. Lektionerna är 
30 minuter långa och för-
äldrarna får bara vistas i bas-
sängdelen de sista fem minu-
terna. 

Personalen i simskolan är 
utbildade simlärare hos SLS 
(Svenska Livräddningssälsk-
apet). Inom kursen tränar de 
på vattenvana, säkerhet och 
att förebygga olyckor i och 
kring vatten. De lär ut tradi-

tionellt rygg- och bröstsim.
Varje grupp innehåller två 

simlärare och cirka tio barn. 
Hur långt tid det tar att 

lära sig simma är olika för 
olika individer. Simning är 
en färdighet som kräver trä-
ning. Hur långt tid det tar 
för just ditt barn att lära sig 
simma beror på ålder, mog-
nad, vattenvana och hur ofta 
ni tränar barnet. Att vara 
simkunnig innebär att kunna 
falla från kanten och få hu-
vudet under vattnet, kunna 
ta sig till ytan och därefter 
simma 200 meter varav 50 
meter på rygg.

LINA ALMASHHADI
CARL CHRISTENSEN

Klas Arvidsson, fritidsintendent i Ale, leder utredningen som ska 
ge svar på var en eventuell ny simhall bäst placeras.

Skepplanda simhall är Ales enda. Med 43 år på nacken börjar det 
bli aktuellt att diskutera var framtidens simhall bäst placeras.

Simhallens framtid i Ale

SKEPPLANDA SIMHALL

Invigd: 1972.
Antal besökare: Mellan 4500 
- 5000 (beroende på väder).
Kostnad: Ca fem miljoner per år.
Öppet: Onsdag till Lördag, 
öppnar igen 31 augusti.

Hög simkunnighet i Ale
Ale har en hög simkunnighet. 98% av eleverna i årskurs fem kan simma.

CARL

Ålder: 17 i november.
Bor: Skepplanda.
Gör: Går estetiska linjen på 
NTI Mediegymnasiet.
Drömyrke: Filmregissör.
Favoritintresse: Jag gillar 
datorer.
Drömresa: Hollywood.
Favoritmat: Banan.
Kul i sommar: Jag var i 
London.
Förebild: Jag har nog ingen.

Nya sommar- 
reportrar på plats
Alekuriren är ett av Ales 
många företag som tar emot 
kommunala sommarjobbare 
i år. Fyra sommarreportrar 
har under sex veckor fått i 
uppdrag att fylla en sida med 
intressant läsning. I juni var 
Alexandra Söderlind och 
Mohammad Haj Ali på plats 
och nu i augusti kommer 
Lina Almashhadi och Carl 
Christensen att förmedla ny-
heter i ord och bild.

Totalt sysselsätter Ale 
kommun och det privata 
näringslivet 504 ungdomar i 
åldern 16-17 år.

På redaktionen har Lina 
och Carl inledningsvis ägnat 
tid åt att planera och diskute-
ra angelägna ämnen. I veck-
ans nummer fokuserar de på 
Skepplanda simhall och dess 
framtid. Nästa vecka väntar 
ett tuffare ämne – nedskräp-
ningen på Ales återvinnings-
stationer.

LINA

Ålder: 16.
Bor: Bohus.
Gör: Ska börja gymnasiet.
Drömyrket: Jag har inte 
bestämt mig ännu.
Favoritintresse: Karate.
Drömresa: Japan.
Favoritmat: Jag gillar 
starka rätter.
Kul i sommar: Sommar-
jobbet.
Förebild: Min storasyster.

Vill du komma
i kontakt med
våra reportrar?
praktik@alekuriren.se



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

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

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

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

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

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

Pris 1.855.000:- fast pris. Visas efter överenskommelse. Eklidsvägen 21.
Henrik Kjellberg 0727-316 360, henrik@axelssonsfast.se

Nybyggd villa med bostadsrätt!
Sista huset kvar i detta spännande nybyggnadsprojekt i Alafors där 15 st enplansvillor i bostadsrättsform byggts 
med hög klass och kvalité. Fyra rum och kök. Carport och förråd till varje hus. Inflytt 1 nov. Fast pris och först till 
kvarn gäller!  92,5 kvm. Avg. 6.000:-.

Alafo
rs

Pris 1.250.000:- som utgångspris. Visas 9/8. Alfs Väg 6. 
Henrik Kjellberg 0727-316 360, henrik@axelssonsfast.se

Renoveringschans i Alvhem!
På stor fin hörntomt i Alvhem kan vi nu erbjuda denna välplanerade villa. Huset har 
tre bra sovrum, vardagsrum med öppen spis samt hel källare med gott om plats för 
förvaring och hobby. Då huset säljs av dödsbo och har renoveringsbehov kommer en 
friskrivningsklaus användas. Välkommen på visning! 107+107 kvm. 

Alvh
em

Pris 1.850.000:- som utgångspris. Visas 9/8. Gunnarssons Väg 9.
Henrik Kjellberg 0727-316 360, henrik@axelssonsfast.se

Med högt och fritt läge!
Det är med glädje vi kan erbjuda denna funkispärla i Älvängen. Huset ligger med högt 
och fritt läge som sista huset på gatan och passar perfekt för det mindre hushållet. 
Villan är i gott skick men erbjuder stora möjligheter till egen prägel. Trivsam utemiljö 
med tomt i etage och sluttning. Separat garage. Välkommen på visning! 72+16 kvm.

Älvä
ngen

Pris 1.480.000:- som utgångspris. Visas 9/8. Tunge 102. 
Henrik Kjellberg 0727-316 360, henrik@axelssonsfast.se

Stora ytor och trivsamt läge!
Här kan vi erbjuda denna rymliga villa strax utanför Lödöse. Hela 260 kvm med plats 
för hela familjens behov. Huset är i gott skick men erbjuder stora möjligheter till egen 
prägel. I källaren finns  både gillestuga, garage och förrådsutrymmen. Nyare tak samt 
helt ny avloppsanläggning juli -15. Välkommen på visning! 133+129 kvm.

Lödöse

Pris 2.500.000:- som utgångspris. Visas 9/8. Låcktorp 214.
Henrik Kjellberg 0727-316 360, henrik@axelssonsfast.se

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

Nygår
d



Vad sägs om en ruti-
nerad golfare i grön 
kostym?

Volkswagen Golf 
kommer nu med en 
”sladdis” och modellfa-
miljen skulle teoretiskt 
sett kunna vara ett eget 
varumärke med tanke 
på att 30 miljoner bilar 
sålts.

Försäljningen av elbilar går 
trögt och mycket beror på 
högt inköpspris trots den 
statliga supermiljöbilspre-
mien på 40 000 kronor. Men 
det är inte den största an-
ledningen till att köprushen 
uteblivit - det beror främst 
på bristen av laddställen och 
kundernas räckviddsnoja. 
Lider du av det sistnämn-
da så kan vi glädja dig med 
att det faktiskt ingår två fria 
bärgningar i köpet av nya 
Volkswagen e-Golf.

Ladda som du vill
Inredningen är i det stora 
hela densamma som i van-
liga Golf, men istället för 
varvräknaren har bilen en 
powermätare som visar hur 
ekonomiskt man kör och hur 
batteriet laddas. I hastighets-
mätaren visas batteristatusen 
och man kan dessutom se 
hur långt man kan köra på 
en laddning. 

Volkswagen e-Golf har 
en elslukande klimatanlägg-
ning, eluppvärmd vindruta, 
radio och navigation. Som 
kupévärme har elbilen dä-
remot en smart värmepump 
som värms av drivsystemet 
och som sedan värmer upp 
kupéluften. 

Vad gäller laddningen 
finns flera möjligheter, an-
tingen genom bilens snabb-
laddare eller genom ett 
vanligt eluttag. Med ett 
tomt batteri tar det åtta till 
tolv timmar att få full kräm 
samtidigt som en snabbladd-
ningsstolpe kan ladda åttio 
procent på 40 minuter.  

Dyrt att köra snålt
Elmotorn på 115 hästar är 
av typen permanentsynkron 
och toppar 140 km/h. Tre 
körprogram finns att välja 
mellan: i startskedet körs bi-

len alltid på ”Normal” och 
i nästa läge ”Eco” så stryps 
motorns 115 hästar till 94 
samtidigt som topphastighe-
ten sänks till 115. 

Slutligen finns ”Eco+” 
och då begränsas effekten 
till 74 hästar samt 90 km/h. 
Accelerationen går däremot 
inte att klaga på: 0 till 60 
km/h avverkas på 4,2 sekun-
der och när tiden tickat till 
10,4 står hastighetsmätaren 
på 100. 

Vi européer kör i snitt 
fem mil om dagen, måndag 
till fredag. Det betyder en el-
kostnad på 5 kronor om da-
gen, vilket utslaget på ett år 
blir ca 1 300:-. Som alltid är 
det räckvidden man bekym-
rar sig mest för när det gäller 
en ren elbil. Att man tar sig 
19 mil på en laddning låter 
bra på pappret, men är en 
annan femma i verkligheten. 

Volkswagen Golf kostar 
från 174 900 kronor, men vill 
man ha den i elbilskostym får 
man hosta upp näst intill det 
dubbla. Det kostar att spara 
på miljön.

Johannes Gardelöf 
Jenny Nilsson
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Fransmännens elskling 
sticker ut från mäng-
den och då snackar vi 
inte bara om den tuffa 
designen - utan även 
prislappen. 

Renault Zoe är nämli-
gen den billigaste elbi-
len på marknaden, men 
allt har en baksida. 

Namnet Zoe härstammar 
från grekiskan och betyder 
liv. Vi rullar iväg nästintill 
ljudlöst, men för att inte 
skrämma ”livet” ur fotgäng-
are finns även tre olika var-
ningsljud att välja mellan i 
farter upp till 30 km/h. Men 
föredrar man att susa fram 
helt obemärkt i trafiken så 
går det utmärkt att stänga 
av oljudet med ett simpelt 
knapptryck.

Laddat för succé
Designen ser något uppblåst 
ut med den starkt markera-
de motorhuven, de smala 
blåtonade strålkastarna och 
luftintaget under det stora 
Renaultemblemet. Sido-
linjerna är desto elegantare 
och fransmännen har fallit 
för designtrenden med dol-
da handtag till bakdörrar-
na. Dessutom kännetecknas 
bakpartiet av en liten ut-
stickande takvinge och även 
här återfinns de blåtonade 
ljusen. 

Vi öppnar dörren och 
sätter oss bakom ratten och 
upptäcker ganska snart att 
inredningen till större del 

är lånad från Clio. På mitt-
konsolen trånar en stor pek-
skärm som visar information 
om bland annat körsätt och 
räckvidd. 

Därinunder finns de sed-
vanliga reglagen för exem-
pelvis luftkonditionering, 
följt av växelväljare och 
avslutningsvis en klassisk 
handbromsspak. Under gol-
vet gömmer sig batteripack-
en och när det är dags för 
laddning viker man bara un-
dan Renaultloggan i nosen 
och pluggar in sladden.

Köp och hyr
Under huven arbetar en el-
motor på 88 hästkrafter och 
färden till hundra rullar på 
13,5 sekunder samtidigt som 
toppfarten är 135 knyck. 
Fransmännen påstår att man 
tar sig 24 mil på en laddning, 
men den siffran ska man nog 
ta med en rejäl nypa salt. Det 

tar mellan 6 till 10 timmar 
att få full kräm i batteriet 
och i köpet medföljer en 3,7 
kW laddbox inklusive instal-
lation. Men även om bilen är 
din så kan du inte köpa loss 
batteriet utan detta får du 
hyra. 

Vad månadskostnaden 
landar på är olika beroende 
på hur långt du kör, men 
priset startar från 799 kro-
nor i månaden om du håller 
dig under 1 250 mil om året. 
Grundpriset för Zoe börjar 
på 212 900 kronor och räk-
nar du med supermiljöbils-
premien på 40 000 är du vips 
nere i 172 900.

Å andra sidan landar bat-
terihyran på 9 588 kronor 
om året, men då behöver du 
inte oroa dig när batteripack-
en sjunger på sista versen. 

Johannes Gardelöf 
Jenny Nilsson

RENAULT ZOE LIFE

Elmotor: Permanentsynkron 
elmotor på 88 hk och 220 Nm. 
Kraftöverföring: Motorn fram, 
framhjulsdrift. Steglös auto-
matlåda.
Fjädring: Fram: fjäderben 
med undre triangellänk. Bak: 
halvstel axel.
Styrning: Kuggstång med el-
servo. Vändcirkel: 10,5 meter.  
Bromsar: Skivor fram och 
trummor bak. ABS. Antispinn/
sladd.
Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 
259, längd 408, bredd 173, 

höjd 156. Tjänstevikt 1 435. 
Batterityp litiumjon.   
Prestanda: Toppfart 135 km/h. 
Acceleration 0-100 km/h 13,5 
sek. 
Elförbrukning: 1,33 kWh/mil. 
Räckvidd 15 till 24 mil.  
Pris: 212 900 kr / 172 900 
kr inkl. supermiljöbilspre-
mie.    
Plus för: Billigast på mark-
naden, alltid fräscht batteri, 
hygglig räckvidd.
Minus för: Begränsad räckvidd, 
batterihyran riskerar bli dyr.

VW kör mot strömmen

Volkswagen e-Golf.

Renault Zoe Life.

Zoe – en bil att elska

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 

VOLKSWAGEN E-GOLF

Elmotor: Permanentsynkron 
elmotor på 115 hk och 270 
Nm. 
Kraftöverföring: Motorn 
fram, framhjulsdrift. Steglös 
automatlåda.
Fjädring: Fram: fjäderben 
med undre triangellänk. Bak: 
multilänkaxel.
Styrning: Kuggstång med el-
servo. Vändcirkel: 11,1 meter.  
Bromsar: Skivor fram och 
bak. ABS. Antispinn/sladd.
Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-
stånd 263, längd 427, bredd 

180, höjd 147. Tjänstevikt 
1 585. Batterityp litiumjon.  
Prestanda: Toppfart 140 
km/h. Acceleration 0-100 
km/h 10,4 sek. 
Elförbrukning: 1,27 kWh/mil. 
Räckvidd 13 till 19 mil.  
Pris: 386 900 kronor / 346 
900 kronor inkl. supermiljö-
bilspremie.
Plus för: Driftkostnaden är ca 
en krona milen, miljötänkan-
det – noll i utsläpp, utmärkta 
köregenskaper.
Minus för: Högt pris.
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Lotta Hillebjer gjorde sin bästa match för säsongen och utsågs till Skepplandas främsta aktör när laget kämpade till sig en viktig 
poäng borta mot Rävåsens IK.

KARLSKOGA. Mållöst, 
men inte chanslöst.

Skepplandas damer 
kryssade i höstpremiä-
ren borta mot Rävåsens 
IK.

– Tjejerna gör en 
beundransvärd insats, 
säger tränare Stig Pers-
son.

Skepplandas äventyr i divi-
sion 1 norra Götaland fort-
sätter. Nu skriver laget ett 
nytt kapitel, där tidigare hu-
vudrollsinnehavaren Sandra 
Augustsson inte längre är 
med. Oron för hur mycket 
förlusten av skyttedrott-
ningen kommer att påverka 
laget har varit stor. I lördags 
tystnades de största kritiker-
na. SBTK är framför allt ett 
komplett lag, där styrkan 
inte ligger på individnivå. 
Det är kollektivet som tar 
poängen. 

Rävåsens IK anförde to-
nen. Hemmalaget var på 
jakt efter både seger och 
revansch på den snöpliga 
2-1-förlusten från i våras.

– Efteråt var det inget 
snack om att ett lag var väl-
digt glada över poängen och 
ett var besviket. De har två 
distansskott som tar i ribban, 
men i övrigt var det klent 
med kvalificerade målchan-
ser. Vi ska inte skämmas över 
poängen, menar Stig Pers-
son.

Det fanns också många 
omständigheter som gjorde 
utmaningen tuffare än nöd-
vändigt. Med bara timmar 
kvar till avspark meddelade 
Rävåsen att huvudarenan 
med naturgräs inte var till-
gänglig för spel. Det blev 

istället konstgräs. Ett byte 
som inte gynnade SBTK.

– Nej, vi hade förberett 
oss för gräs och det störde 
oss. Två spelare tvingades 
också byta under matchen på 
grund av blåsor under fötter-
na. Underlaget var svårspe-
lat. Den starka solen gjorde 
att planen var snustorr och 
stenhård, berättar Stig Pers-
son.

Han fick dock ännu en 
gång se ett heroiskt och 
vilt kämpande Skepplanda. 
Med en 4-5-1-uppställning 
säkrades defensiven och en-
sam på topp sprang Sophie 
Högrell. Amanda Errind 
gjorde comeback efter mam-
maledighet och visade att 
formen är på väg.

En bit kvar
– Hon har en bit kvar till 
dess att klippet i steget är 
tillbaka, men fotbollsmässigt 
såg det bra ut.

Poängbelöningen var vik-
tig med hänsyn till tabellen, 
där SBTK fortfarande har 
ett övertag på de jagande 
bottenlagen. De kommande 
omgångarna blir sannolikt 
helt avgörande för om det 
gulsvarta kollektivet ska säk-
ra en plats i ettan även nästa 
säsong. Närmast väntar Ma-
riestad (b), Sil (h) och Töre-
boda (b).

– Det är skoj så länge vi 
är med i racet. För tillfället 
känns det väldigt positivt 
och stämningen i truppen är 
kanon. Vi ska greja det här, 
avslutar Stig Persson opti-
mistiskt.

Skepplanda vann vårens 
möte med Mariestad. 2-0 
efter två strutar signerade 
Sandra Augustsson… Nu får 
någon annan göra målen.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Div 1 norra Götaland damer
Rävåsens IK – Skepplanda 0-0

FOTBOLL

– Viktig bortamatch mot Mariestad på söndag
SBTK:s damer krigade till sig pinne
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Herr div 4 Västergötland S

FREDAG 7 AUGUSTI KL 19.00

SBTK  vs 
DARDANIA IF

FOTBOLL
PÅ FORSVALLEN

Matchvärd:

FRIIDROTTSSKOLA

TRANKÄRRSGÅRDEN 
GÖTEBORGS FRIIDROTTSFÖRBUND

Sista anmälan för friidrottskolan vecka 33:
Senast 6 augusti 

Anmälan görs via 
www.bohusif.se - friidrott - friidrottsskola

JENNYLUND
vecka 33

Vår friidrottskola vänder sig i första hand till  
ungdomar mellan 9-12 år (födda 2006-2002)  

som aldrig har testat på friidrott tidigare, i andra 
hand om det finns platser kvar är ungdomar som  

tidigare eller håller på med friidrott välkomna  
(samma åldersspan födda 2006-2002). 

Kostnad per friidrottskola & vecka: 500 kronor inkl. 
moms (faktureras av klubben efter anmälningstiden 

har gått ut). I priset ingår träning under kunnig  
ledning, lunch samt en sportpåse med trevliga  

saker i, som alla får på torsdagen.

- ÄLSKA HANDBOLL

www.laget.se/alehf

Nu är det snart 
dags att starta upp 

träningen igen! 

Håll koll på vår hemsida 
för mer information



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:-

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

NU BÖRJAR VI IGEN
Pojke eller flicka, ung eller gammal

Vill du
• spela fotboll med oss eller heja fram våra lag
• bli en av våra duktiga ledare eller en hjälpande hand

Vi är
• 400 aktiva och har lag för pojkar och flickor 

födda 2008 till Oldboys

Håll utkik. 
• I september startar vi upp ny lag
• tider och kontaktpersoner finns på våra lags hemsidor

www.laget.se/nskfotboll

Vi håller till på Vimmervi IP vid Vimmersjön. 

Välkommen

NÖDINGE– SÅ KLART
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VETLANDA. Sara Lund-
berg från Älvängen och 
hennes D-ponny Keimos 
Elliot deltog på Svenska 
New Forest Mästerskapen 
i Vetlanda i 17-19 juli. De 
tävlar i år för Vänersborgs 
RF.

Under SM-tävlingarna 
utsågs nio New Forest-mäs-
tare i både dressyr och 
hoppning och där utmärkte 
sig speciellt Sara Lundberg 
på valacken Keimos Elliot 
(f 2002, Rips Eloge - Rod-
lease Dancing Gold, uppf 

Karl-Erik Ivarsson). Sara 
segrade i dressyrens kategori 
D, grupp 1 med 70,541%. 
Detta var dagens högsta 
procent i mästerskapet som 
reds i LA:4.

Sara och Elliot startade 
även i två LA:1-klasser 
under helgen. Första gången 
hamnade de på en andra-
plats med samma procent 
som segraren, på 69.079%. 
Nästa start så slog de per-
sonligt rekord med 76.447% 
och detta resulterade i en 
vinst.

Sara Lundberg och Keimos Elliot kan titulera 
sig svenska New Forest-mästare i dressyr.

Sara Lundberg mästare i dressyr

KUNGSBACKA. Ahlafors 
förlustfria trend håller 
i sig.

Inte heller topplaget 
Kungsbacka IF lyckades 
bryta ner den gulsvarta 
lagmaskinen.

Lördagens oavgjorda 
resultat skvallrar om att 
AIF blir att räkna med i 
höst.

Åtta raka matcher utan för-
lust. Ahlafors IF har radat 
upp starka insatser och det 
är närmast obegripligt att 
laget faktiskt låg sist i ta-
bellen efter fem omgångar. 
Höstpremiären borta mot 
Kungsbacka fick en flygan-
de start när Michael Hint-
ze tog sig in från höger i 
straffområdet och serverade 
Johan Elving ett utsökt läge 
att med sträckt vrist placera 
in ledningsmålet. Det hade 
då gått knappt tre minuter. 
Sebastian Hollstein som 
bildade anfall i första halv-
lek med Peter Antonsson 
hade dessutom en nick som 
strök stolpen. Hemmalaget 
behövde tid för att komma 
in i matchen, men ju läng-
re halvleken förlöpte desto 
farligare blev Kungsbackas 
attacker. AIF:s keeper An-
dreas Skånberg fick till sist 
ta hjälp av hela målramen för 
att freda sitt mål från påhäls-
ning. Gästerna kunde dock 
andas ut i paus med ett måls 

övertag.
– Vi gör en bra första halv-

lek och hade skarpa idéer om 
hur vi skulle döda matchen. 
Efter att ha tappat initiativet 
tycker jag att vi tar över på 
nytt efter paus. Vi skapar till-
räckligt många heta chanser 
för att knipa alla poäng, men 
tyvärr brände vi lägena och 
det är det som skiljer oss från 
att vara ett topplag i år. Jag är 
ändå nöjd med stora delar av 
det som killarna visade upp. 
Inställningen var magnifik 
rakt igenom, säger tränare 
Michel Berndtsson-Gon-
zales.

Vassare djupledsspel
I halvlek valde Ahlafors att 
byta plats på Michael Hint-
ze och Sebastian Hollstein. 
Det var egentligen ett skifte 
som skulle säkra defensiven, 
men det gav också en annan 
effekt. Djupledsspelet blev 
tydligare och vassare. Hint-
ze var ytterst nära att ta sig 
igenom vid ett antal tillfäl-
len. Hollstein å sin sida var 
kanske ändå allra närmast 
att dryga ut AIF:s ledning, 
då han slog till direkt på ett 
perfekt inspel från Jonathan 
Lindström.

– Det är bara att beröm-
ma målvakten. Han ska inte 
hinna ta den egentligen. Det 
var synd. 2-0 där och vi hade 
nog tagit med oss samtliga 
poäng hem, men sett över 90 
minuter var det kanske rätt-
vist, sa Hollstein efteråt.

Istället lyckades Kungs-
backa kvittera med 22 mi-

nuter kvar att spela. Det 
gulsvarta försvaret var för 
någon sekund inte med på 
noterna och hemmalaget 
kunde från nära håll sätta 
bollen i taket. Strax därefter 
tog Michael Hintze fart från 
halva plan och kom mer eller 
mindre fri målvakten som på 
nytt svarade för en hjältepa-
rad. Inte heller returen ville 

leta sig in bland nätmaskor-
na.

Ahlafors fick ett vassa-
re anfallsspel med Hintze 
på topp och med Jonathan 
Lindström och Sebastian 
Hollstein på varsin kant. 
”Jonte” iscensatte många 
giftiga anfall som med nor-
mal utdelning resulterat i 
något mål. Bakåt var Mar-

kus Hedberg och Tobias 
Bratt stabila framför An-
dreas Skånberg. Johan El-
ving gjorde comeback efter 
en lång tids skada, men har 
en bit kvar till toppform. På 
mitten visade han och Ed-
win Pearson dock att de blir 
jobbiga att möta för mot-
ståndarna i höst. För tillfället 
är det bara Moha Razek och 

Ali El-refaei på skadelistan. 
På torsdag väntar Älvsborg 
borta i en match som kan 
avgöra om AIF hänger på 
topplagen eller hamnar i 
ett ingen mans land. Kalle 
Hamfeldt kommer tillbaka 
efter avstängning.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

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

FOTBOLL

– AIF:s förlustfria trend är nu åtta matcher lång

En gulsvart poäng
i höstpremiären

Michael Hintze kom verkligen till sin rätt efter positionsbytet i halvlek, då han lämnade högerkanten för spel i anfallet.

NOL. Nol IK gör come-
back i division fem, men 
är redan med och slåss i 
toppen.

Med bara tre förluster 
under våren har nolar-
na skaffat sig ett bra 
utgångsläge.

På fredag väntar 
Warta borta i höstpre-
miären.

Det andas med all rätt en 
viss optimism runt Nol IK 
inför höstsäsongen. Laget 
har i sin återkomst i femman 
svarat för flera imponerande 
insatser, men tränare Peter 
Karlsson tror att det finns 
mer att hämta.

– Som lag har vi gjort det 
riktigt bra, fast jag tror att 
varje individ kan höja sig lite 
till. Vi ska försöka öka kra-
ven och se om det finns en 
växel till. Får vi en bra start 
på hösten blir vi att räkna 
med. Seger på fredag och 
det stundar en liten seriefi-
nal hemma på Nollägen mot 
Stenkullen nästa fredag. Det 
hade varit grymt skoj, säger 
han.

Nol har varvat upp den 
senaste veckan och truppen 
är intakt. Mot Warta tvingas 
laget dessvärre klara sig utan 
två nyckelspelare. Både Bo-
jan Ilic och Simon Enyck 
är avstängda, liksom Rahel 
Farán som även missar mö-

tet med Stenkullen.
– Det är som det är. Vi har 

många duktiga killar och är 
vi bara fullt fokuserade på 
vad vi ska göra ska vi klara av 
Warta, säger Peter Karlsson.

Fem lag ser för tillfället ut 
att göra upp om seriesegern 
i division 5 A Göteborg. Ett 
av dem är definitivt Nol IK.

– Det som kommer att av-
göra är förmågan att ta tre-
poängarna. Det blir dyrt att 
kryssa och tappa poäng i ett 
race som detta. Vi måste vara 
oerhört noggranna, avslutar 
Peter Karlsson.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Nol IK utmanar i femman
– Fem lag ser ut att göra upp om seriesegern

Peter Karlsson, nöjd tränare i 
Nol IK, som ser att laget har 
än mer att ge.
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FOTBOLL
Division 1 norra Götaland damer
Rävåsens IK – Skepplanda 0-0
Matchens kurrar: Lotta Hillebjer 3, 
Sandra Alvenby 2, Isabella Svensson 1.

Division 3 nordvästra Götaland 
Kungsbacka IF – Ahlafors IF 1-1 (0-1) 
Mål AIF: Johan Elving. Matchens kurrar: 
Andreas Skånberg 3, Jonathan Lindström 
2, Sebastian Hollstein 1.

Träningsmatcher 
Edet FK – Skepplanda BTK 5-0 
Mål AIF

Munkedals IF – Skepplanda BTK 3-2 
Mål SBTK: Mattias Johansson, Emil 
Rydén.

FOTBOLL I ALE

Fre 7 aug kl 19.00
Forsvallen
Skepplanda – Dardania

SKEPPLANDA. Åter-
komsten i division fyra 
har varit tuff för Skepp-
landa BTK:s herrlag.

Med bara en seger på 
13 försök parkerar laget 
näst sist i tabellen.

I fredagens höstpre-
miär hemma mot Dar-
dania är poängbehovet 
stort.
– Ja, betydelsen av matchen 
kan inte överdrivas. Vi har 
inte vunnit sedan 7 maj och 
både självförtroendet och 
poängskörden behöver ett 
positivt tillskott. Samtidigt 
tycker jag inte att vi har gjort 
en dålig säsong. Vi har haft 
stolpe ut, men det brukar 
jämna ut sig över en säsong 
och det betyder att vi kom-
mer ha medvind i höst, säger 
hårt prövade SBTK-träna-
ren Jonas Andersson.

Vårens möte med just 
Dardania är ett av många 
tuffa minnen från säsongen. 
Skepplanda var i ledningen 
med 1-0, men hemmalaget 
kvitterade på övertid.

– Det var fruktansvärt, 
men bara en av alla matcher 
där vi tvingades lämna ifrån 
oss poäng i slutminuterna. 
Vårt stora problem har varit 
anfallsspelet och förmågan 
att stänga matcherna. Bakåt 
tillhör vi de lag som släppt 
in allra minst så jag är inte 
orolig. Grunden är ett stabilt 
försvarsspel och det har vi 
haft länge. Vi kommer att ta 
de poäng som krävs, menar 
Andersson.

Orosmoln
En del orosmoln finns dock 
på den gulsvarta himlen. No-
toriske målskytten Christian 
Rönkkö är avstängd och vå-
rens främste spelare, Tobias 
Ottosson, är bortrest inför 
höstpremiären. Däremot 
är Emil Rydén tillgänglig 

för spel de närmsta match-
erna, innan studier tar vid. 
Glädjande är att Jonathan 
Westlund är tillbaka efter 
sina ljumskproblem, samma 
sak gäller ytterbacken Filiph 
Jonemark. 

– Det betyder mycket att 
vi kan få lite kontinuitet och 
spela samman ett lag. Under 
våren har vi fått byta upp-
ställningar och vissa spelare 
har fått spela på flera olika 

positioner. Får vi vara skade-
fria ökar vår slagstyrka, säger 
Andersson.

Åldermannen
Han kan dock konstatera 
att åldermannen och en av 
Skepplandas stora profiler, 
Daniel Bladh (född Olsson), 
definitivt har spelat färdigt. 
Läkarna har satt stopp för 
den sargade kroppen. Mål-
vakten Markus Samuelsson 

som gick till Ahlafors IF in-
för säsongen och återvän-
de före sommaruppehållet 
kommer i höst att vara ut-
lånad till Kode IF i division 
fyra.

Vilka är nycklarna till 
att trepoängarna trillar in 
i höst?

– Jag skulle säga att våra 
kantspelare Patric Skån-
berg och Jonas Rhodén 
är två av dem. Med deras 

fart kan vi komma runt på 
kanterna och sen gäller det 
att det finns många heta 
gulsvarta spelare i boxen.

En eventuell förlust mot 
Dardania ökar avståndet till 
fem poäng. 

– Då ser det plötsligt väl-
digt mörkt ut, men vi ska 
inte stirra oss blinda på en 
match. Däremot skulle jag 
vilja påstå att seriens nedre 
del avgörs under de fem inle-

dande omgångarna. Vi måste 
snabbt upp i nivå. Det är nu 
det gäller, avslutar Jonas An-
dersson.

Skepplanda har två trä-
ningsmatcher i benen. En 
klar förlust (5-0) mot divi-
sion fyra kollegan Edet FK 
och i fredags vann Munke-
dals IF med uddamålet (3-2). 

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Patric Skånberg är en av nycklarna till att få fart på Skepplanda BTK:s anfallsspel, förhoppningsvis redan till ödesmatchen hemma mot Dardania på fredag.

– SBTK:s herrar tar emot Dardania med kniven mot strupen
Ödesmatch direkt i höstpremiären
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SMS:a HUNGER till 72905 och ge 50 kr 
PG 90 01 22-3   |  BG 900-1223  
Swisha valfritt belopp till 9001223

www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Självhjälpsgruppen gav kvinnorna i Robbit, Etiopien, en 
möjlighet att spara pengar tillsammans, ta små lån och ge 
sina barn mat. Dela med dig, SMS:a HUNGER till 72905 
och ge 50 kronor för att starta fler självhjälpsgrupper.

Bli fadder på 
plansverige.org 
eller SMS:a 
FADDER till 
72 910
Barnfadder kostar 200 kr/
mån. SMS:et kostar som ett 
vanligt SMS.
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Nordtysk minisemester 
4 dagar i Sterdebüll, Schl� wig-Holstein
Landhaus Sterdebüll ���

På det trevliga hotellet i den 
lilla staden Sterdebüll kan du 
få några härliga och upplevel-
serika semesterdagar. Och det 
är lätt att ta sig hit, för det tar 
bara omkring trekvart att köra 
från den dansk-tyska gränsen 
på Jylland. Området kallas 
också Nordfriesland och bjuder 
på både Vadehavet, som har det 
karaktäristiska landskapet med 
vallar och fördämningar samt 
de små mysiga kringliggande 
städerna. Besök t.ex. kanal-
staden Friedrichstadt (41 km) 
med de speciella gavelhusen 
eller hamnstaden 
Husum (22 km).

Pris per person i dubbelrum

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:- 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 1 välkomstdrink
• 3 x 3-rätters middag

Ankomst: Valfri 2-3/8, 
17-18/8, 18-24/9 och 
6/10-20/12 2015. 

Friedrichstadt

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

Landhaus Sterdebüll

Idyll i Skåne

Åkersberg Hotel 
Upplev den lilla hotelloasen som ligger norr om Bosjökloster. 
Besök också Skånes Djurpark (3 km), missa heller inte en utflykt 
till den historiska universitetsstaden Lund (39 km).

Ankomst fredagar 21/8-18/12 2015. 

Pris per person i dubbelrum

1.549:-
Pris utan reskod 1.699:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  2 x eftermiddagskaffe
• 2 x 2-rätters middag
•  1 entré till Bosjökloster
• Fri Wi-Fi

3 dagar i Höör

Åkersberg Hotel 1 barn 0-5 år gratis
1 barn 6-14 ½ 
priset

Idyll i Skåne

Underbara Toscana
8 dagar i Mont atini Terme, Italien

Grand Hotel Ambasciatori
����

Kurorten Montecatini Terme är staden, där det ljuva livet är i hög-
sätet. Här bor du på ett fyrstjärnigt hotell med pool på taket.          
Ankomst: Valfri t.o.m. 25/10 2015. 
Turistskatt EUR 1,40 per person/dygn.

Pris per person i dubbelrum

3.849:-
Pris utan reskod 4.149:- 

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
• 7 x 3-rätters middag/buffé 
• Fri Wi-Fi
•  1 x rundvisning och prov-

smakning hos Tenute di 
Badia, samt rabatt på vin, 
grappa och olivolja 

1 barn 0-5 år gratis. 

5 nätter 2.749:-

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:

TORP. Dansbandsveck-
an i Malung firade i år 
30-årsjubileum.

Som alltid inleddes 
festligheterna med 
Guldklavengalan. 

Streaplers vann en 
guldklave i kategorin 
Årets album.

Det blev en skimrande 
galakväll med mycket folk på 
plats i vackra Orrskogen när 
Dansbandsveckan tog sin 
början. Streaplers erhöll en 
guldklave i kategorin Årets 
album för skivan ”Idag”, som 

släpptes tidigare i år. Suc-
céalbumet formades efter 
flitigt låtletande och en in-
spirationsresa till Nashville.

– Det är stort och samti-
digt ett bevis på att danspu-
bliken uppskattar vår musik. 
Vi är stolta och glada för ut-
nämningen, säger Streaplers 
sångare Kenny Samuelsson 
från Torp i utkanten av Äl-
vängen.

56 år och lika många 
plattor senare känns Stre-
aplers hetare än någonsin, 
inte sant?

– Jo, så är det. Vi tycker 
själva att detta är den bästa 

platta som vi någonsin har 
gjort. Samtidigt gäller det att 
vara ödmjuk. Vi vill hela ti-
den utvecklas och bli bättre. 
Det är drivkraften.

Sommarturnén är just av-
slutad. Lördagens spelning 
på Lane Loge satte punkt för 
en intensiv månad.

– Vi har upplevt en fantas-
tisk sommar och mött mas-
sor av folk på landets olika 
dansställen. På sina håll har 
vi till och med slagit publik-
rekord.

Nu tar Streaplers en kor-
tare semester för att återupp-
ta spelandet igen nästa helg. 

Fredagen den 28 augusti går 
det att höra guldklavenvin-
narna på Edetfestivalen.

– Samtidigt håller vi på att 
planera för höstens konsert-
debut, som sker på Mimers 
Hus i Kungälv den 14 okto-
ber. Vi har valt att kalla kon-
serten ”Alltid på väg”, då det 
självklart inryms en del nos-
talgi, men framförallt för att 
vi i Streaplers alltid är på väg 
framåt. Det ska bli oerhört 
spännande att få möta våra 
fans på detta sätt, avslutar 
Kenny Samuelsson.

JONAS ANDERSSON

Guldklave
till Streaplers
– Segrade i kategorin Årets album

Aleprofilen Kenny Samuelsson kan blicka tillbaka på en framgångsrik sommar med Streaplers. Det populära dansbandet vann en 
guldklave i kategorin Årets album.
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NÖDINGE. Nödinge 
Sockens Hembygdsför-
ening har under juli månad 
anordnat trivselkväll varje 
onsdag. Kvällarna har bjudit 
på uppskattad underhåll-
ning med musik och sång 
av trubadurer från Ale med 
omnejd.

Första trivselkvällen un-
derhöll Claes Brunsten, gi-
tarr, och dragspelande Sven 
Gunnar Karlsson. Sedan 
följde Ingvar Gunnarsson, 
gitarr, med Gunilla och 
Rune Hansson på dragspel.

Sista kvällen fick vi njuta 
av Gunnar Fredrikssons 
gitarrspel tillsammans 

med Magnus Wassenius, 
dragspel och violin. Vi sjöng 
många klassiska allsånger 
och lyssnade till trubadu-
rernas visor av till exempel 
Stefan Demert, Dan 
Andersson, Evert Taube, 
Ruben Nilsson och många 
andra. I pausen serverades 
kaffe med goda hembakade 
kakor. Varje kväll kom det 
mellan 45-55 glada gäster.

Nästa gång medlemmar-
na träffades var vid frilufts-
gudstjänsten den 2 augusti 
vid Dala Valfrids backstuga 
från 1700-talet. Föreningen 
bjöd på kyrkkaffe.

Lördagen den 15 augusti 

har föreningen hem-
bygdsdag på Backa med 
försäljning av allehanda 
hemslöjdsprodukter samt 

brödkakor, lotterier, fisk-
damm och visning av våra 
lokaler på Backa. Alla är 
välkomna!

Trivselkvällar på Backa

Sommarens trivselkvällar på Backa i Nödinge har lockat ett 
50-tal besökare varje gång.
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Ale Brukshundklubb ar-
rangerade en mycket lyckad 
inofficiell hundutställning 
förra året i Jennylund med 
närmare 170 anmälda 
hundar. I år är alla raser 
välkomna igen när klubben 
åter arrangerar en utställ-
ning igen på Jennylunds 
idrottsplats, den här gången 
söndagen den 30 augusti. 

Alla rensrasiga hundar 
välkomnas till utställningen, 
valpar som vuxna. Dessutom 

kommer det att finnas möj-
lighet att anmäla familjens 
äldre hund i en veteranklass. 
Två domare är engagerade 
för att ge utlåtanden, Peter 
van der Steen och Marcus 
Gisslen.  ”Barn med hund” 
blir det i år igen, och en 
nyhet att de två domarna 
kommer att kora ”Ales gla-
daste hund”.  I den tävling-
en kan man anmäla sin hund 
utan att den behöver vara 
med på utställningen, bara 

man har registreringsbevis 
och vaccinationsintyg med. 
Försäljare av hundrelaterade 
produkter kommer att fin-
nas på plats, liksom lotterier 
och kaffeförsäljning. Ale BK 
utlovar fina priser och en 
härlig familjedag!

En inofficiell utställning 
är väldigt bra att börja med 
när man vill utställningsträ-
na sin unga hund så att den 
vänjer sig vid nya miljöer 
och ställen där det finns 

många andra hundar och 
människor. Dessutom kan 
man behöva träna på att 
någon främmande person 
klämmer och känner på 
valpen om man vill att den 
ska känna sig bekväm på 
”riktiga” utställningar. Där-
för kommer klubben även 
att arrangera några tillfäl-
len med ringträning innan 
utställningen.  

Anna Frisk

Ale Brukshundsklubb arrangerar hundutställning på Jennylund 
söndagen den 30 augusti.

Maja Ramström från Skepplanda vann ”Barn med hund” förra 
året.

Hundutställning på Jennylund

n För tolfte året i rad har 
Lödösetraktens Hembygds-
förening haft en våffelkväll 
vid Valla-Marias stuga. Våff-
lorna gräddas över öppen 
eld i gammaldags våffeljärn. 
För att våfflorna skall bli 
riktigt frasiga och goda så 
görs mer än 20 liter smet i 
ordning efter ett gammalt 
recept redan dagen innan. 
Även elden kräver sina 
förberedelser för att få en 
jämn värme så att våfflorna 
blir välgräddade utan att bli 
brända.

När värmen har blivit den 
rätta är det sex våffeljärn 
som hålls igång samtidigt. 
Mer än 80 personer hade 
mött upp på kvällen i det 
fina vädret, så kön som 
väntade på att få sin våffla 
med sylt och grädde blev 
lång. Då är det bra att ha 
lite underhållning i form av 
spelmännen Elof och Ulf 
med sina dragspel. Även lot-
ter såldes förstås och det var 
många som kunde gå hem 
med en vinst under armen. Välbesökt våffelkväll vid Valla-Marias stuga i Lödöse.

Våffelkväll hos Lödöse Hembygdsförening
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Fredagen 26 juni reste SPF 
Seniorerna Skepplanda-Hå-
landa och Lilla Edetbygden 
mot Österlen för boende i 
Tomelilla på folkhögskolan. 
Med Göran Stendahls styr-
ning blev stämningen i bus-
sen hög ganska fort och alla 
var nyfikna hur denna resa 
skulle orkas med. Österlens 
folkhögskola hade gjort ett 
digert program för oss.

Vi hälsades välkomna av 
Mats Andersson vid 13-ti-
den och lunchen stod och 
väntade. Mat, ja det var som 
ordspråket säger “mycke 
mat och go mat och mat i 
rättan tid”.

Efter lunch och rumsut-
delning av Kerstin Blohmé 
bar det av till Christine-
hofs slott och ekopark. Vi 
guidades i slottet och gick 
en guidad tur på ett par 
kilometer där vi lärde oss 
om olika växters läkeförmå-
ga med mera enligt gammal 
folktro. Väl tillbaka vid slot-
tet blev det kaffe i strålande 
sol. Tänk varje dag var kaffe 
med tillbehör och lunch 
med i bussen och vi njöt av 
att äta utomhus på väl valda 
platser.

Varje kväll höll Mats 
föredrag om bland annat 
Bärnstenen, Österlens kända 
profiler. Det var trötta 
resenärer som gick till sängs 
efter en trevlig dag.

På lördagen startade 
bussen 8.15 mot Backåkra, 
Ales stenar i Kåseberga samt 
Johannamuseet vid Veberöd. 
Ett museum som är väl värt 
att besöka.   

Kvällen avslutades för 
intresserade med fotbollsvis-
ning på storbild.

Söndag och dags för 
hemresa. Mats var med oss 
i bussen och informerade 
om fiskelägen med mera. Vi 
besökte Simrishamn, Kun-
gagraven, Fritiof Nilsson 
Piratens grav samt Kiviks 
Musteri. Vid Brösarps 
backar kom Kerstin körande 
med lunchen och efter att 
vi rensat faten tackade vi 
för oss och tiden med dessa 
båda positiva personer. 
Göran tog oss sedan till 
respektive hemort.

Alla vi som var med tack-
ar våra resekommittéer för 
deras arbete och initiativ till 
denna resa. 

Olle Magnusson

Skåneresa till 
Österlen med 
SPF Seniorerna

I slutet av juni begav sig medlemmar från SPF Seniorerna 
Skepplanda-Hålanda och Lilla Edetbygden till vackra Österlen.
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8 aug 2015 Göteborg
Trädgårdsföreningen

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

SENSOMMARFEST
I FURULUNDSPARKEN

LÖR 19 SEPT KL 21-02

FÖRLÄNG SOMMAR- KÄNSLAN!

PÅ SCEN BJÖRN NILSSON • HIFI HERO:S FRED 

FLERA HEMLIGA GÄSTARTISTER • DJ

ENTRÉ 150 KR

Entré kl 20.00, mat, happy hour i baren 20-23 

samt välkomstdrink. 300 kr, begränsat antal. 

Köp på www.123biljett.se eller maila 

sommarfestalafors@gmail.com så hjälper vi till

EXTRA LYXIGT? KÖP UNIKT VIP-PASS!
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Centerpartiet vill att fler unga ska få 
ett jobb att gå till och en möjlighet 
att skaffa sig värdefull arbetslivserfar-

enhet. Vår politik filar därför ner trösklarna 
till arbetsmarknaden och underlättar för 
jobbskaparna, småföretagarna. Regeringen 
spelar istället ett högt spel när de väljer 
att höja arbetsgivaravgifterna för unga nu 
i augusti. Något som kommer leda till en 
ökad ungdomsarbetslöshet och slå hårt mot 
de branscher där många unga arbetar, t ex 
butiker och turistnäringen. Höjningen ris-
kerar också att stänga ute utrikes födda och 
andra grupper som har problem med att få 
en anställning från arbetsmarknaden.

Regeringen förstår vad denna kostnad 
innebär och kompenserar därför kommuner-
na för kostnadshöjningarna men företagen 
får klara sig själva. Något som i slutändan 
drabbar våra unga som då riskerar att bli 
utan jobb.

När våra ungdomar inte får jobb ska de 
istället få hjälp via arbetsförmedlingen. Sitt 
namn till trots klarar myndigheten inte 
uppgiften att förmedla arbeten. Under-
sökningar visar att en arbetsförmedlare i 
genomsnitt förmedlar mindre än ett jobb 
i månaden. När de så tydligt visar att de 
inte klarar av sitt uppdrag är det dags att ge 
andra chansen.

Centerpartiet vill därför införa en jobb-
fixarpeng, som följer med den arbetssökande 
till den arbetsförmedlare som hen själv 
väljer. Pengen ska vara prestationsbaserad 
och betalas ut till arbetsförmedlaren när den 
kan visa att personen fått ett varaktigt jobb. 
Förmedlaren skulle också lättare kunna 
nischa sig mot vissa branscher för att bättre 
förstå behoven och matcha mot den arbets-
sökandes kompetens för att hjälpa fler att få 
ett arbete. Något vi tror skulle gynna våra 
unga på arbetsmarknaden.

Åke Niklasson (C)
Gruppledare Centerpartiet Ale

Annika Qarlsson (C)
Riksdagsledamot

Fler unga 
måste få jobb

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

SOMMARKVÄLLAR  
INFÖR ORDET

11-13 augusti kl 19.00 varje kväll i
Skepplanda församlingshem

Välkomna till inspirerande kvällar  
med lovsång, bön, undervisning  

och kaffegemenskap

Tisdag 11 aug
ANDREAS PERVIK  

”Att vara helig hela tiden”

Onsdag 12 aug

MARCUS BIRRO
”Handen på hjärtat”

Tors 13 aug  
BITTAN EKMAN 

”Från jetsetliv till arbete med hemlösa  
och missbrukare” från Trappa Upp

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

Ladda ner vår 
app redan idag!
Läs Alekuriren enkelt och bekvämt i din smartphone och surfplatta.

Finns tillgänglig på App Store och Google Play.

Klara var med i mello...
Storpublik väntas till 
årets hetaste derby!

För ett år sedan fanns det ingen bilbesiktning i Ale kommun, nu finns det två. ClearCar öppnade i våras sin första anläggning 
i Ale i Älvängen och nu har Nödinge fått en egen. John Eskandar är mycket positiv till utvecklingen.

Andra besiktningen
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Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror till fast pris!
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Ale Torg

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

Gäller v 12 • 16/3–22/3

Vi visar vägen på ica.se/hälsa

HALLON, BLÅBÄR I ASK
ICA. Spanien, Portugal, Chile.

125 g. Klass 1. Jfr pris 200:00/kg.

25:-/st
JORDGUBBAR I ASK

Spanien. 250 g. Klass 1.
Jfr pris 60:00/kg.

15:-/st

Var med
  & må bra

Vi är i behov av att anställa erfarna yrkesstolta 

Byggnadsplåtslagare 
med yrkesbevis som inte är rädda för att arbeta  

tillsammans med oss.

Arbetsuppgifterna kräver erfarenhet från zink, aluminium samt 
rostfritt och givetvis vanlig plåt.

 Mycket stor vikt läggs på hur man uppträder socialt och att man 
är intresserad av att lära sig och lära ut av olika erfarenheter.

Vårt arbetsområde sträcker sig i dagsläget till  
Västra Götaland men vi är inte främmande för att utöka området.

Mer information om oss finns på vår hemsida  

www.piaab.se

Skriftlig ansökan skickas till:
Plåtslagarna I Ale AB. Älvvägen 11. 446 32 Älvängen

Mail: mathias@piaab.se

- KVALITET PÅ HÖG NIVÅ - 

Lödöse 0520-66 00 10

VECKANS VARA

ICA:s
GRILLKORV
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500 g

10

Ett solidariskt 
samhälle

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

ASICS KUMO
Löparsko med GEL-dämpning i häl och framfot, för ett 
neutralt löparsteg. Dam & Herr. Ord.pris 1499:-

ASICS SENRUN
Löparsko med bra stötdämping. Gel i häl och framfot. Passar 
för ett normalt eller överpronerande löpsteg.  
Dam & Herr. ORD.PRIS 1399:-

Gäller t o m 29/3. Med reservation för slutförsäljning.

NU 999:

NU 699:

I samarbete med Hjärt - Lungfonden

Skadegörelsen 
upprör i Nol

LÄS
06

Var först med att läsa 

Alekuriren varje vecka, du 

får en pushnotis direkt när 

numret finns tillgängligt.

När du vill, var du vill. 

Läs direkt eller ladda 

ner tidningen för att läsa 

senare, när det passar dig.

Missat något nummer? 

Inga problem, alla 

publicerade nummer 

ligger kvar i appen.
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Vår Älskade 

Emil Sandberg 
* 11 mars 1994  

har idag lämnat oss i 
stor sorg och saknad. 

Älvängen 
23 juli 2015 

MAMMA & CHRISTER 
PAPPA & JOHANNA 

Sonny & Sofia 
Sanna, Simon 

Moa, Max 
Släkt och många vänner 

Plötsligt en dag något  
oväntat sker 

Och livet blir aldrig  
detsamma mer 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum onsdagen den 

19 augusti kl. 11.00 i 
Starrkärrs kyrka.  

Akten avslutas i kyrkan. 
Valfri klädsel. 

Minns gärna Emil med 
en gåva till Vaknafonden 
på bankgiro 5344-4923. 

Vår älskade Pappa 
Svärfar, Farfar  

och Morfar 

Jan Peterson 
* 27 juni 1935  

har idag påbörjat sin 
sista resa, resan till 

Surte där  
Mamma väntar. 

Göteborg 
25 juli 2015 

MICAEL och MARIKA 
Amanda, Rasmus 

ANNIKA och KENNETH 
Oliver, Sophia, Teddy 

Släkt och vänner 

Du bäddas i hembygdens 
soliga famn 

Där barndomens vagga 
har stått 

Vid hembygdens kyrka 
Du kommit i hamn 

Och där på dess stigar 
Du gått 

Det är hembygdens 
klockor som ringa 

Och frid är den hälsning 
de bringa 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i stillhet. 

Vår älskade Pappa, Svärfar 
Morfar och Gammelmorfar 

Rune Larsson 
* 6 december 1927  

har idag stilla insomnat och lämnat 
oss i stor sorg och saknad. 

Skepplanda 22 juli 2015 

SUSANNE och CLAES-GÖRAN 
Helena och Anders 

Elin, Oscar 
Hanna och Sven 

Olle, Alma 
ANN-CHRISTINE och DENNY 

Mattias och Karin 
Saga, Elmer 

Sara och Janne 
Hilda 

BIRGITTA och HANS 
Robert och Sofia 

Martina och Fredrik 
LISELOTT och JOHAN 

Anna och Erik 
Tobias 

Inga-Lill med familj 
 

BOB, ANN-SOFIE, ULF 
med familjer 

Släkt och vänner 

När dina steg har tystnat, finns ändå ekot kvar. 
När dina ögon slocknat, vi alla minnen har. 

Vi bär dem i vårt hjärta, tar fram dem då och då. 
Så är du för alltid kvar hos oss ändå. 

Kram Pappa 

Begravningsgudstjänsten äger rum fredagen 21 
augusti kl. 14.00 i Skepplanda kyrka. Efter akten 

inbjudes till minnesstund i församlingshemmet. Svar 
om deltagande meddelas till Ale Begravningsbyrå tel. 

0303-33 33 99 senast onsdagen 19 augusti. Lika 
välkommet som blommor är en gåva till Hjärt-

Lungfonden på gåvotel. 0200-88 24 00. 

Ett varmt tack till Hemtjänsten Skepplanda, 
Hjärtmottagningen och avd. 93 Sahlgrenska 

sjukhuset samt till avd. 237, Mölndals sjukhus. 

Vår Älskade 

Ulf Klang 
* 28 december 1942  

har idag stilla lämnat oss i sorg och saknad. 

Grönnäs 
17 juli 2015 

KERSTIN 
HELEN 

Robert, Erika 
FREDRIK & PIA 

Arvid, Axel 
TINA & ANDERS 
Calle, Agnes, Hugo 

ROBERT & CHRISTINA 
Simon 

ANNIKA & JAN-OLOF 
Linus, Elsa 

CARINA & JOAKIM 
Hannes 

Släkt och vänner 

If there ever comes a day when we can't be together, 
Keep me in your heart, 
I'll stay there forever. 

Tack för all värme och omtanke du visade oss alla. 
Din uppskattning av det vackra och goda i livet 

bär vi med oss som ett varmt och tacksamt minne 

Begravningsgudstjänsten äger rum tisdagen 
18 augusti kl. 11.00 i Skepplanda kyrka. Efter akten 

inbjudes till minnesstund i församlingshemmet. 
Svar om deltagande till Ale Begravningsbyrå 
tel. 0303-33 33 99 senast fredagen 14 augusti. 
Lika välkommet som blommor är en gåva till 

Hjärnfonden, för forskning kring ALS  
tel. 08-40 60 800 eller via www.hjarnfonden.se 

Korrektur
  Göteborgs-Posten

Införandedag Lördagen den 1 augusti 2015

Annonspris 3473 kr

DÖDA

DÖDA

GE DITT BIDRAG! BG 513-4812

USPASTORPS
INDIENHJÄLP

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

Min älskade Make 
Vår käre Pappa 

Svärfar och Morfar 

Alf Ohlsson 
* 3 november 1942  

har idag lämnat oss i 
stor sorg och saknad. 

Alafors 
9 juli 2015 

ASTRID 
LINDA och MATTIAS 

Amanda, Elin 
PATRICK 

Syster med familj 
Släkt och vänner 

Vi hann ej säga Dig 
farväl 

ty döden kom så fort 
Men nu vi säga Dig 

vårt tack 
vid evighetens port. 

Sov i ro 

Begravningsgudstjänsten 
har ägt rum. 

Vår älskade Mamma 
Mormor, Farmor 

och Syster 

Asta Bengtsson 
* 31 maj 1924  

har idag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad. 

Alafors 
24 juni 2015 

TYRONE och NILL 
THOMAS 

RONNIE och SIV 
Barnbarn 

Ulla och Åke 

Stor var Din kärlek 
god var din själ 

Käraste Mamma, 
tack och farväl! 

Begravningen har ägt 
rum i stillhet. 

ALAFORS. Motions-
dansen tar åter fart i 
Furulundsparken.

Höstpremiären äger 
rum idag (läs tisdag).

– Vi kör varje tisdag 
fram till den 8 septem-
ber, berättar Gittan 
Otter i arrangörskom-
mittén.

DuoBlå är först ut med att 
bjuda på dansmusik i Furu-
lundsparken den här hösten. 
Trippix, Diggarna, Levin´s, 
Rent Drag och C-laget är 
resterande orkestrar som 
står för underhållningen i 
samband med Ahlafors IF:s 
kommande motionsdanser.

– Det var lite si och så 
med väderleken i våras, men 
vi har trogna besökare som 
tycker att tisdagsdansen är 
veckans höjdpunkt, säger 
Gittan Otter.

Två gamla och en modern 

dans är vad som erbjuds. Ar-
rangemanget varar i tre tim-
mar vilket också innefattar 
en fikapaus.

– Vi förfogar över en fan-
tastisk folkpark och motions-

dansen utgör en mångårig 
tradition, avslutar Gittan 
Otter.

JONAS ANDERSSON

Motionsdansen går igång

Ahlafors IF:s populära motionsdans i vackra Furulundsparken 
tar sin början igen efter ett antal veckors sommaruppehåll.
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Torsten Andersson. I 
Nödinge kyrka hölls onsdagen 
1 juli begravningsgudstjänst 
för Torsten Andersson, 
Nödinge. Officiant var kom-
minister Reine Bäck.

Rune Berndtsson. I Starr-
kärrs kyrka hölls onsdagen 1 
juli begravningsgudstjänst för 
Rune Berndtsson, Älvängen. 
Officiant var kyrkoherde 
Björn Nilsson.

Stefan Pettersson. I Surte 
kapell hölls torsdagen 2 juli 
begravningsgudstjänst för 
Stefan Pettersson, Nödinge. 
Officiant var komminister 
Reine Bäck.

Tore Karlsson. I Surte kyrka 
hölls fredagen 3 juli begrav-
ningsgudstjänst för Tore 
Karlsson, Surte. Officiant var 
komminister Henny Forsberg.

Jörgen Andersson. I 
Nödinge kyrka hölls torsda-
gen 9 juli begravningsguds-
tjänst för Jörgen Andersson, 
Nödinge. Officiant var kom-
minister Henny Forsberg.

Kurt Alfredsson. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 10 juli 
begravningsgudstjänst för 
Kurt Alfredsson, Svenstorp. 
Officiant var pastorsadjunkt 
Catarina Holmgren Martins-
son.

Egil Johansen. I Nödinge 
kyrka hölls fredagen 10 juli 
begravningsgudstjänst för Egil 
Johansen, Nol. Officiant var 
komminister Henny Forsberg.

Majken Jonsson. I Surte 
kapell hölls fredagen 10 juli 
begravningsgudstjänst för 
Majken Jonsson, Bohus. Offi-
ciant var komminister Henny 
Forsberg.

Brita Holmås. I Starrkärrs 
kyrka hölls onsdagen 15 juli 
begravningsgudstjänst för 
Brita Holmås, Älvängen. Offi-
ciant var pastorsadjunkt Cata-
rina Holmgren Martinsson.

Anita Blomquist. I Skepp-
landa kyrka hölls torsdagen 16 
juli begravningsgudstjänst för 
Anita Blomquist, Alsbo. Offi-
ciant var kyrkoherde Vivianne 
Wetterling.

Asta Bengtsson. I Surte 
kapell hölls måndagen 20 
juli begravningsakt för Asta 

Bengtsson, Alafors. Officiant 
var Inga-Lill Andersson.

Charles Andersson. I S:t 
Peder kyrka hölls fredagen 24 
juli begravningsgudstjänst för 
Charles Andersson, Lödöse. 
Officiant var kyrkoherde Vivi-
anne Wetterling.

Lennart Andersson. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 24 
juli begravningsgudstjänst för 
Lennart Andersson, Alafors. 
Officiant var pastorsadjunkt 
Catarina Holmgren Martins-
son.

Lars-Erik Edin. I Surte 
kapell hölls torsdagen 30 juli 
begravningsgudstjänst för 
Lars-Erik Edin, Bohus. Offi-
ciant var Leif Romell.

Alf Ohlsson. I Starrkärrs 
kyrka hölls torsdagen 30 juli 
begravningsgudstjänst för Alf 
Ohlsson, Alafors. Officiant 
var komminister Per-Martin 
Andersson.

JORDFÄSTNINGAR

Equmeniakyrkan i Surte
Ons 5/8 kl 18, Sommarakti-
viteter vid bouleplanen (eller 
inomhus om det regnar). Fika.
Sön 9/8 kl 11, Per Kjellberg. 
Nattvard. Fika hos Malte och 
Bodil. Ons 12/8 kl 18, Som-
maraktiviteter vid bouleplanen 
(eller inomhus om det regnar). 
Fika.

Pingstkyrkan Bohus
Ons 5/8 kl 19, Bibelläsning 
och bön. Sön 9/8 kl 11, Ruben 
Gonzales. Ons 12/8 kl 19, 
Bibelläsning och bön.

Lilla Edets pastorat
Fuxerna-Åsbräcka församling
Ons 5/8 kl 18.30, Mässa, 
Nordblom. Sön 9/8 kl 10, 
Högmässa, Isacson. Tis 11/8 
kl 09, Mässa i förs hem, Isac-
son.

Nödinge församling
Sön 9/8 kl 11, i Surte kyrka: 
Mässa. Karin Karlsson.

Smyrnakyrkan Älvängen
Sön 9/8 kl 10, Gudstjänst, 
Marcus Holmström predikar.

Equmeniakyrkan Älvängen
Sön 9/8 kl 18, ”...det är detta 
som gör att jag tror”  Som-
markväll i Equmeniakyrkan 
med tankar om tron. Serve-
ring. Styrelsen ansvarar.

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi � nns här för dig

Trygghet  •  Omsorg  •  Kompetens

Etabl. 1932

Dygnet runt   

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

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

 SURTE  LÖDÖSEÄLVÄNGEN

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

PREDIKOTURER

DÖDA

Vår Kära 

Ingrid 
Ljungkvist 
* 16 april 1924  

har idag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad. 

Alafors 
16 juli 2015 

LEIF 
INGEMAR & KERSTIN 

Bodil & Mathias 
Simon, Malte 

Emma & Johan 
Tilda, William 

Erik 
Övrig släkt och vänner 

Tack kära Mamma för 
åren som gått 

För dagar och stunder 
med Dig 

Tack för all omsorg och 
kärlek vi fått 

Och allt vad Du gjort 
för oss 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum torsdagen 
13 augusti kl. 11.00 
i Starrkärrs kapell. 

Akten avslutas i kapellet. 

Vår Älskade 

Stig Svensson 
* 28 juni 1928  

har efter ett långt och 
innehållsrikt liv lämnat 
oss i sorg och saknad. 

Alingsås 
23 juli 2015 

AGNETA och 
KENT-ROGER 
Oscar, Niklas 

SVEN-ERIK och 
ANNETTE 

Sebastian, Felicia 
Sven-Olof 

Släkt och vänner 

Nu sover Du skönt, det 
är lugnt i Ditt bröst 

Det lindrar vår sorg och 
skänker oss tröst 

I vårt minne Du lever, Du 
finns alltid kvar 

I minnet vi ser Dig, 
precis som Du var 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen  

21 augusti kl. 10.00 i 
Skepplanda kyrka. Efter 
gravsättningen inbjudes 

till minnesstund i 
församlingshemmet. 

Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå tel. 

0303-33 33 99 senast 
tisdagen 18 augusti. 

Vår Älskade Mamma 
Svärmor och Mormor 

Bianca 
Ekhammar 

* 3 september 1950  

har idag lämnat oss i 
gränslös sorg och 

saknad. 

Bohus 
30 juli 2015 

CHRISTINA & RONNY 
Livia, Elvin, Vilja 

HELENA & DICK 
Hugo, Ellen 
SYSKONEN 

Radica, Wokazin  
Robert, Maria 
med familjer 

Lennart & Anita 
Lennart 

Övrig släkt och vänner 

Du ville oss alla så 
innerligt väl 

Du månade om oss med 
hela Din själ 

Du sparade aldrig Dig 
själv för de Dina 

Minnena av Dig är så 
ljusa och fina 

Tack för våra lyckliga år 
tillsammans 

Du kämpade länge  
och tappert 

men till slut orkade  
Du inte längre 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum onsdagen 
19 augusti kl. 11.00 i 

Surte kapell. Efter akten 
inbjudes till minnesstund 

i församlingshemmet. 
Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå 

tel. 031-98 32 50, senast 
måndagen 17 augusti. 

Ljus klädsel. Tänk gärna 
på Barncancerfonden 
gåvotel. 020-90 20 90. 

Till alla er som hedrat
minnet av vår kära
Mamma, Mormor

Farmor, Gammelfarmor
Gammelmormor 

och Svärmor

Sonia Löfström
vid hennes bortgång, vill
vi till släkt, vänner och
grannar framföra vårt
varma tack, för alla
vackra blommor i kyrkan
och gåvor till olika
minnesfonder samt er
närvaro vid begravnings-
gudstjänsten. Ett särskilt
tack till kyrkoherde
Vivianne Wetterling,
organist Ingela Ekström,
Angelica och Emma samt
Gunnel och Ingemar
Martinson som gjorde
akten till ett ljust och
vackert minne. Tack även
till avd. 51 och Lung-
mottagningen på Näl,
Hemtjänsten i Lödöse-
Nygård och Hemsjuk-
vården i Lilla Edet, för
god omvårdnad.

Barnen med familjer

Korrektur
Trollhättans tidning (TTELA)

Införandedag lördagen den 4 juli 2015

Annonspris 2879 kr

Korrektur och pris godkänt av

Ett varmt tack till Er alla 
som på olika sätt 

hedrade minnet av 
vår Käre 

Kurt Alfredsson 
vid hans bortgång. Tack 

för omtanke och samvaro 
under sjukdomstiden 

samt för besök, blommor, 
kort och telefonsamtal 

till hemmet. Tack även för 
Er personliga närvaro i 

kyrkan, den vackra 
blomstergärden vid hans 

bår samt för gåvor till 
Hembygdsföreningen 

och Hjärt-Lungfonden. 
Ett särskilt tack till 
Catarina Holmgren 
Martinsson, Malin 

Lindgren samt Ing-Marie 
Juliusson som gjorde 

begravningsgudstjänsten 
till ett vackert minne 

för oss. 

KERSTIN 
ANDERS med FAMILJ 

Ett varmt
TACK
till Er alla

 som på olika sätt 
hedrat minnet av

Vår Älskade Pappa 
Rune Berndtsson

Vid hans bortgång.

Eva, Margaretha & Ulf
med familjer

TACK

För visad vänlighet och 
deltagande vid vår käres 

Lennart 
Andersson 

bortgång, för 
hedersbevisningen vid 

begravningsgudstjänsten, 
gåvorna till Hjärnfonden 
och Läkare utan gränser 

framför vi vårt 
varma tack. 

Vännerna 
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Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett adresserat och frankerat kuvert. Du kan också maila in din bild till kajsa@alekuriren.se. 
Vi fakturerar då en total kostnad om 120 kronor. Prylbörs För 40 kronor kan du som privat per son annonsera under den här vinjetten. 
Bifoga 40 kronor kontant eller maila in annonsen till kajsa@alekuriren.se. Vi fakturerar då en total kostnad om 60 kronor.  
Företag annonserar under Övriga Tjänster för 150 kronor. Din annons kan du maila til l kajsa@alekurien.se eller skicka till:  
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen sensast fredag veckan före utgivning. Märk kuvertet "Familj". 

ÖVERRASKA MED EN ANNONS!
PRYLBÖRSEN (40:-) TEXT

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

KÖPES
Bilar, husvagnar och skåpbi-
lar köpes från 500-50 000kr. 
Allt av intresse, även defekter. 
Hämtas kontant.
Tel. 0737-61 44 78

SÄLJES
Sprutmålning köksluckor 
och mindre möbler m.m. 
Till kanonpriser.
Tel. 0761-74 30 99

Elektro Helios tvättmaskin, 
lite använd. (5år) 1000:-
Tel. 0703-00 31 75

Gammalt piano säljes.
Tel. 0704-32 04 61

Gratis, ca 70 kvm Benders 
svarta takpannor. Lars.
Tel. 0702-46 79 97

ÖNSKAS HYRA
Garageplats i Ale kommun 
önskas hyra! Önskar hyra en 

varmgarageplats för vinter-
förvaring av min Mini Cooper 
Cab, gärna i privatgarage sep-
tember – maj.
Tel. 0703-59 31 17 Mari

Lägenhet önskas hyra
18-årig kille önskar hyra en 
lägenhet är inte kräsen hyr 
nästan vad som helst bara 
hyran är max 6000/mån. ring 
eller maila för mer info.
Tel. 0761-01 14 71 
Mail. Eriksb97@gmail.com

ÖVRIGT
Vi önskar vinteruppställning 
för vår husbil. Torrt men inget 
krav på värme.
Mail. olfors@hotmail.se

Emil 12 årig Jack Russel flyt-
tar i oktober till nytt boende 
i Surte och vill ha rastning en 
gång per dag. Snäll och go.
Ingrid Ekdahl
Tel. 0303-91 109

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

För 120 kronor kan du annonsera under den här vinjetten.  
Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till:  
Alekuriren, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen senast onsdag 
veckan innan publicering.

ÖVRIGA TJÄNSTER

Hyr65plus AB - Använd 
rotavdraget - 50% på arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, 
golv,  mur & putsarbeten, 
el-behörighet, städ & 
trädgård. Anlita en senior hos 
oss! Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57
www.hyr65plus.se 

Hus- och lägenhets-
renoveringar. Använd 
rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden. Vi utför bla. 
golvbyten, ombyggnationer 
inomhus, fönster och 
dörrbyten mm. Gå in på vår 
hemsida för att läsa en del av 
vad vi utför.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44
Momsregistrerad, F-skatt 
sedel och försäkringar finns. 

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja 
rotavdraget. Vi utför allt inom 
branchen. I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se 

Madsen & Partners erbjuder 
juridiskrådgivning inom 
bland annat familjerätt, 
affärsjuridik och 
fastighetsrätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt 
kontor för 500 kronor 
inklusive moms. För mer 
information besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon / e-post. 

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99 

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, 
vykort, prydnadssaker m.m. 
samt dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00 

C.J ENTREPRENAD Allt 
inom Mark & Trädgård 
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
Trädfällning, beskärning av 
träd och buskar. Våra fordon 
och maskiner håller hög 
standard för miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10 

Kakelförsäljning och
uppsättning Kontakta Platt-
Johans kakel i Älvängen. 
Öppettider: Mån-Fre: 16-18, 

Lörd: 10-13.  Återförsäljare 
för Interkakel, Stigs kakel 
& FF’s Kakel. Har flyttat 
till Garveriv. 10. Kör 
lokalkörbanan vid nya Coop. 
Skepplanda - Älvängen.
tel. 0303-74 60 41
tel. 0706-36 78 41 

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. 
Över 15 års erfarenhet inom 
branschen. Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se 

Vi utför service / 
reparationer på din bil.
Montering & balansering – 
Hjulskifte – Däckförvaring - 
Kamremsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK Ramstorp 250, 
446 91 Alvhem, tel. 0520-
655 181 

Seniorbolaget.se RUT-/ROT-
avdrag direkt på fakturan. 
Vi hjälper dig med städning, 
hemtjänst, snickerier, 
målning, bokföring, läxhjälp 
m.m. tel. 0303-103 60
Kent Nilde 

Marias Hemstäd Hemstäd, 
fönsterputs, flyttstäd och 
förekommande, sysslor 
i hemmet. RUT tar halva 
kostnaden. F-skatt finns. 
tel. 0736-67 30 17 

Elit fönsterputs Rut-avdrag 
och F-skatt tel. 0735-06 02 
50 www.elitputs.se
E-post: info@elitputs.se 

Ale jobbförmedling
Söker du jobb eller nya 
medarbetare? Berätta vad 
du kan och vill eller behöver 
i Facebookgruppen Ale 
jobbförmedling.
www.facebook.com/groups/
alejobbformedling/ 

Måla om dina möbler 
Vi målar i alla stilar eller öns-
kemål. Måleri Timmerv. 1 
Göta. Välkommen att kon-
takta 
Kerstin 0707-74 15 87 
www.vintageantikmaleri.se 
 
Hunddagis & Pensionat 
i Vättlefjäll, Bohus.  
För priser & tjänster se  
www.doggiedog.se.  
Ring Stina på 0709-56 26 56

INOFF HUNDUTSTÄLLNING 
Valpar upp till 15 mån/vete-
raner fr 8 år. Söndag 30 aug, 
Jennylund, Bohus 
Anmäl 1/8 på www.alebk.se  
Se även höstens kurser! 
ALE BRUKSHUNDKLUBB

GRATTIS

Välkommen 
Sebastian Hellvard!

Massa kärlek,
dina stolta föräldrar

Ann-Sofie Johansson & 
Mikael Hellvard.

21/6-15 Mölndals sjukhus.

Grattis pappa,
Henrik Björling

Önskar din dotter
Vilja

Välkommen älskade 
Ellen!

Den 9/6 fick Agnes, Frede-
rick och Sara en lillasyster 

på Östras BB.
Stolta föräldrar är
 Anna Jannesson & 

Daniel Collvin. 

Stort Grattis på födelsedagarna 
Elin 8 år 22/7 & Joel 11 år 27/7 

önskar 
Mamma & Pappa.

ÖVRIGT

Loppisprylar till Damme-
kärrs marknad mottages 
tacksamt (inga möbler). 
Torsdagen den 20/8 kl 
17-20 el. e. ök.

Tel. 0730-35 33 94
el. 0303-22 99 90

TACK

Grönnäs Nål & Tråd, tack 
Anne för det fantastiska 
arbetet du la ner på att sy 
min brudslöja. Den var helt 
otroligt vacker och väl-
gjord.

Denise

UNDANBEDES

All eventuell uppvakning på 
min högtidsdag undanbe-
des vänlign men bestämt.

Arne Andersson
Häljred, Älvängen

VECKANS ROS

Ett jättestort TACK till per-
sonalen på avd Syrenen på 
Björkliden. Vi är tacksamma 
för all den omsorg, omtanke 
och hjälp som ni har gett 
vår kära maka och mamma, 
Maj-Britt Hansson, under 
den tid hon bott på Björkli-
den. Även oss anhöriga har 
ni tänkt på, inte minst när 
hon nu har lämnat oss. Ett 
stort TACK!

Olle, Per-Ove & Leif

v23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Bilar, husvagnar och skåpbilar köpes från 
500-50 000kr. Allt av intresse, även defekter. 
Hämtas kontant.
Tel. 0737-61 44 78

v 26, - efter sommaren
Hus önskas hyra
Jag önskar hyra hus/stuga
för längre period. 
kontakt@doggiedog.se
eller Stina 0709-562656

Syns du inte? Alekuriren hjälper dig!
• Digitala eller tryckta medier?
• Glansiga broschyrer eller rörliga banners?
• Hemsida eller kundtidning?

Ring till oss
0303-74 99 40

alekuriren.se

Katten ”Minuz” försvunnen 
ifrån Vallered i Alvhem!
Hon är en kastrerad och hem-
makär 7-åring, som förmo-
das blivit mycket skrämd av 
ett jaktskott i närheten av sitt 
hem den 12/6. Bär svart hals-
band med silvertråd (om ej 
tappats). Ögon är bärstens-

färgade/gyllenbruna. Vita 
tassar och ½ bakben. Om Du 
sett eller vet något – snälla 
hör av Dig! All info är av stor 
vikt!  Trovärdiga tips har 
kommit från både Lödöse och 
Nödinge! Ring: 0303-23 30 40 
eller 0735-28 48 88. Hittelön!

BORTSPRUNGNA

Vilsen Kisse! Är det någon 
som känner igen denna 
katten? Skygg och söt, gråme-
lerad. Finns i Nol. 

Tel. 0702-99 61 25

Hej! Trevlig kille från Göte-
borg, 40+, söker tjejkom-
pisar från Göteborg 30-55 
år. Intressen: bio, musik, 
dans, kläder, träning, kultur, 
titta och gå i affärer, inred-
ning, matlagning, sol och 
bad m.m.

Kram Peter
telefon.peter@hotmail.com

SÖKES

Min katt Plexus har kommit 
bort runt Tunge/Lödöse, 
han är en Maine coon och 
är en stor katt. Han lyssnar 
till sitt namn och kan vara 
skygg. Om ni ser honom 
ring direkt. Hittelön 1000kr.

Ring 0737-27 96 36
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FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

Kurre
klurigt!

Veckans!

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se
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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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