
Jalle vill sätta fart 
på byggnationen

Köre försvarar 
Sveriges färger

Viktig spark 
för SBTK!

YEE, Ales internationella entreprenörsutbildning genomfördes för 15:e gången förra veckan. Samtidigt presenterades en ut-
värdering av de första 14 åren. Deltagarna är överens om att YEE haft en stor påverkan i livet. Lärare Dennis Larsen (bilden) 
menar att YEE kan ses som ett stort fredsprojekt, då många fått en större förståelse för andra kulturer och färre fördomar om 
människor med annan bakgrund efter utbildningen. ”Du börjar sällan bråka med en kompis”.

Fredsprojektet!
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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 33 • 12/8–16/8

Goda smaker
till låga priser

CARTE D’OR
GB Glace. 750-1000 ml.
Jfr pris 20:00-26:67/liter.

20:-
Kortpris

/st

ANSVAR 
FÖR  

SVERIGE

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

ORT, GATUNAMN | Tel. 000-00 00 00 | teamsportia.se
Öppet: Mån–fre 00.00–00.00, Lör 00.00–00.00, Sön 00.00–00.00

ADIDAS AZ-FAITO CF K
Perfekt skolstartsko med non-marking sula  
och eva-dämpning i hälpartiet. Ventilerande 
mesh i ovandelen. Juniorstorlekar

299: 
(399:-)

0000:
[Fakt Slab Pro Bold]
Produkttext [Fakt Slab Pro Normal 8/10].
Produkttext [Fakt Slab Pro Normal 8/10].
Produkttext [Fakt Slab Pro Normal 8/10].

0000:
[Fakt Slab Pro Bold]
Produkttext [Fakt Slab Pro Normal 8/10].
Produkttext [Fakt Slab Pro Normal 8/10].
Produkttext [Fakt Slab Pro Normal 8/10].

0000:
[Fakt Slab Pro Bold]
Produkttext [Fakt Slab Pro Normal 8/10].
Produkttext [Fakt Slab Pro Normal 8/10].
Produkttext [Fakt Slab Pro Normal 8/10].

Obs! De prickade linjerna skall 
INTE användas i skarp annons!

NYHET!

NYHET!

0000: 
(0000:-) 

[Fakt Slab Pro Bold] 
Produkttext [Normal 8/10]. 
Produkttext [Normal 8/10].

SPARA
1000:

Skolstart på 
Team Sportia!

Ryggsäck Puma Pioneer
Bra tuff ryggsäck med plats för 
pärmar. Finns i 3 färgalternativ. 

Bagheera Track juniorsko
Lika bra ute som på  
skolgympan. Storlek 23-35.

(249:-)

(299:-)

99:

199:

Begränsat 
antal!

ALLA DAGAR
06.00–23.00

VECKANS ERBJUDANDE

10%
RABATT 
PÅ ETT KÖP  

MED DENNA  

KUPONG!

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

KNALLARNA 
KOMMER!

FREDAG
14 AUG

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

VÄLKOMMEN TILL OSS
Vi erbjuder även akuttider



Bössan mullrar mer än 
någonsin och på fler 
ställen än tidigare. I 

Europa är vi tack och lov 
förskonade än så länge från 
traditionell krigsföring. 
Sedan Balkankonflikten 
på 90-talet har bomberna 
tystnat. Om vi bråkar så är 
det om räntor och skuldsattas 
förmåga att betala tillbaka 
till de rika länderna. En 
annan orsak till freden är 
självfallet satsningen på en 
allt bättre utbildning. Bildade 
människor förstår att en aktiv 
krigsföring sällan får några 
positiva effekter, åtminstone 
inte i jämförelse med lidan-
det. Förhoppningsvis kom-
mer Europas barn alltid att 
påminnas om de förödande 
världskrigen och de återigen 
så aktuella atombomberna 
som föll över Japan. Med 
utbildning som verktyg kan 
freden bevaras.

Ale kommun har i 15 år be-
drivit ett fredsprojekt genom 
den internationella entre-
prenörsutbildningen YEE, 
där deltagare från 15 länder 
har fått delta. I en färsk 
utvärdering vittnar deltagar-
na om hur deras förståelse 
för människor med annan 
bakgrund har ökat efter 
utbildningen. Deras vidgade 
nätverk och nya relationer till 
vänner utanför landets grän-
ser har haft en stor betydelse. 
Före utbildningen menade 

mindre än hälften att de såg 
internationella relationer 
som något nödvändigt. Efter 
en veckas projektarbete med 
kurskamrater från skilda håll 
i Europa svarade 95% att de 
nya kontakterna i Europa 
är mycket värdefulla. Det är 
klart att vi genom positiva 
möten, dialog och utbyten 
lär om varandra. Om vi möts 
över gränserna och river ner 
fördomarna kommer en ökad 
förståelse som ett brev på 
posten. Därför är ett fortsatt 
utbyte mellan särskilt unga 
människor i hela Europa ett 
måste för att bevara freden. 
Du startar inte krig mot 
vänner.

Ett motstånd växer sig nu 
allt starkare mot flykting-
vågen som sveper genom 
Europa. Svaret från ett 
antal länder är stängsel och 
gränspoliser. Det öppna 
samhället har stängt dörren. 
Det går självfallet att förstå 
reaktionerna när invandring-
en sker okontrollerat.  Jag 
tror inte ilskan är riktad mot 
flyktingarna i sig, utan det 
handlar främst om rädslan 
att inte kunna erbjuda den 
hjälp som behövs. Om vi 
inte kan erbjuda livskvali-
tet kommer kriminalitet 
och social misär att breda 
ut sig även i vårt trygga 
land. Det är inte det 
samhället som vi har 
lagt grunden för. En 

miljon afrikaner väntar på att 
få fly över Medelhavet. Det 
är förfärligt! Det kan inte 
vara västmakternas tanke att 
lösningen är att bereda plats 
för alla i en enda världsdel? 
Insatserna måste omgående 
riktas till att lösa konflikter-
na och roten till det onda i 
länderna varifrån flykting-
strömmarna går.

Till så sker måste vi hjälpa 
de som är på flykt. Ale 
kommun jobbar föredöm-
ligt med att integrera de 
ungdomar som flytt hit. När 
YEE genomfördes fick två 
ensamkommande flykting-
barn chansen att vara med. 
I den positiva stämning som 
omger utbildningen tog det 
inte lång tid innan de konsta-
terade att det visst finns en 
framtid. Med kurskamrater 
från åtta olika länder är den 
övertygelsen inte svår att för-
stå.

Gå till roten!
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SOFIA HAGSTRÖM
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

GRAFISK FORM

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

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

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

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

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

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

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

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

VDANSVARIG UTGIVARE

REDAKTÖR GRAFISK FORM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

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

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

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

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2015. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

WEBB & GRAFISK FORM WEBB & FILM

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

GRAFISK FORM

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

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

Välkommen!

Ge bort ett 
present- 

kort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

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

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

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

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

 Starrkärr 103, Älvängen

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

PRO ALE NORRA

Höstfest!
Onsdag 26 augusti kl.15.00

i Medborgarhuset, Ledet

Härlig musik av 

Klas Westerdahl 
och Jan Kjellström

och något gott att äta!

Lotteri!

Anm senast 19 aug till Eva 33 86 41 
eller Anna-Greta 74 12 56

100:-/person

Välkomna!
Trivselkommittén

PRO Ale Norra

Tillsammans kan  vi hjälpa djuren!

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

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

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

Öppet: tisd-sönd 11–17

Välkommen till Ale Slöjdare
Vi har försäljning och utställning av hantverk

Träarbeten, lappteknik, vävda textilier, 
stickat, tovat, keramik, smycken, smide m.m.

13/6-23/8 2015 
I Magasinet vid 
Alfhems Kungsgård
(Ale golfklubb, Alvhem.  
E45 tag avfart 91 följ golfskyltar)



ÄLVÄNGEN. Jarl 
Karlsson (S) har varit 
politiskt engagerad i 
Ale sedan kommunen 
bildades 1974.

Ändå finns det nya 
utmaningar och områ-
den att anta även för 
honom.

Som ny ordförande i 
Alebyggen tar han sig 
an bostadspolitiken mer 
konkret än någonsin 
tidigare.

Det var i våras som Jarl 
Karlsson fick en förfrågan 
från partiet att ta över ord-
förandeskapet i det kommu-
nala bostadsbolaget. Han 
behövde ingen längre betän-
ketid.

– Bostadsfrågor engagerar 
alla och det är oerhört in-
spirerande att få vara en del 
i den spännande utveckling 
som bolaget står inför. Vi ska 
bygga 200 nya lägenheter 
under mandatperioden med 
en tydlig satsning på Älväng-
en, Nol och Nödinge. Nu 
ska vi gå från ord till hand-

ling, säger Jarl Karlsson be-
stämt.

Tanken var att ett av Ale-
byggens stora projekt, Äng-
gatan med 75 hyresrätter 
i centrala Älvängen, redan 
skulle vara påbörjat. Läns-
styrelsens kritiska inställning 
med hänsyn till framtida bul-
lernivåer har satt stopp.

Inget nytt
– Jag vet inget nytt i den 
frågan, men från styrelsens 
sida är vi tydliga med att vi 
måste vidta de åtgärder som 
krävs för att komma igång. 
Behöver vi vrida huset nå-
gon meter får vi väl göra det, 
vi måste få spaden i jorden. 
Dessutom skulle jag gärna se 
att vi tar initiativ till ytterli-
gare någon byggnation i Äl-
vängen centrum. I närheten 
av pendelstationen vill jag 
gärna se en fastighet med lo-
kaler för handel och service 
i bottenplan samt lägenhe-
ter på de övre planen, säger 
Karlsson och tillägger:

– Om vi kommer loss lär 
flera andra följa efter. Ser-
nekes planerade lägenheter 
på Gustavas Plats vore också 

bra att få förverkligat. Hand-
larna och servicen i Älvängen 
behöver ett bättre underlag. 

I Nol är Alebyggen också 
på god väg att tillsammans 
med NCC tillskapa nya lä-
genheter vid Mossvägen. 
Två nya punkthus ska byg-
gas och dessutom dis-
kuteras att höja de 
befintliga med 
ett par vå-
ningar sam-
tidigt som 
de totalre-
noveras.

– Det 
är ett 
komplice-
rat projekt. 
Hyresnivån 
för de som 
bor där idag får 
inte påverkas i en grad 
som gör det omöjligt att bo 
kvar. Det gäller att få ihop 
kalkylen, men vi är nära en 
byggstart. Det vore väldigt 
bra för samhället Nol att få 
till stånd en nybyggnation, 
menar Karlsson.

Nödinge är som en av två 
centralorter i Ale ett samhäl-
le där det finns många idéer 

om hur utbyggnaden kan 
fortsätta. I våras arrangera-
des en dialogdag där allmän-
heten fick lämna synpunkter 
på centrumutvecklingen.

– Dessa har nu bearbetats 
och vi ser från Alebyggens 
sida fram emot att få ta del 

av de synpunkter som är 
lämnade. De ska 

självfallet beak-
tas noga. Vad 

vi främst 
ser ett be-
hov av är 
att förtäta 
c e n t r a l t . 
Det kan 
vi göra 

genom att 
ta initiativ 

till egen bygg-
nation, men vi 

har också Ale Exploa-
tering som vi tillsammans 
med PEAB äger. Alex har 
ett gammalt uppdrag om 
att bygga 400 nya bostäder 
i Ale. Det är 100 kvar och 
förhoppningsvis kan vi sätta 
igång något projekt i Nö-
dinge inom en snar framtid. 
Kullen vid före detta Ale 
gymnasium är ett intressant 

läge för nya lägenheter, säger 
Jarl Karlsson.

Under valrörelsen väck-
tes frågan om Alebyggens 
berättigande, om Ale kom-
mun istället skulle frigöra 
sitt kapital från det kommu-
nala bostadsbolaget. På den 
punkten har Jarl Karlsson en 
bestämd uppfattning.

Solklart
– Det är solklart att vi ska 
ha kvar Alebyggen, men jag 
är beredd att diskutera för-
säljning av enskilda objekt 
för att frigöra kapital till ny-
byggnation. Det kostar att 
växa och Göteborgsregionen 
har pekat ut Ale som en av 
kommunerna där tillväxten 
bör vara prioriterad och för 
att leva upp till förväntning-
arna måste vi öka takten.

Bohus Centrum är ett an-
nat huvudbry för Alebyggen. 
Anläggningen har en inrikt-
ning mot hälsa och friskvård 
på övre plan, men i markplan 
gapar många lokaler tomt.

– Vi funderar kring vil-
ka verksamheter som skulle 
kunna komplettera det ut-
bud som finns idag, men det 

är inte lätt. Däremot är vi 
övertygade om att vårt enga-
gemang i Bohus Centrum är 
viktigt. Samhällsekonomiskt 
är det angeläget att vi får 
centrumet att leva i Bohus, 
menar Karlsson. 

Uppdraget som ordföran-
de i det kommunala bostads-
bolaget skiljer sig från tidi-
gare politiska engagemang. 
Här handlar det inte om att 
se till partiets bästa, utan bo-
lagets.

– Det är en stor skillnad 
att driva ett bolag framåt, det 
är en mängd andra aspek-
ter, inte minst ekonomiska 
hänsynstaganden som måste 
ligga till grund för besluten. 
Alebyggen är ett välskött 
och stabilt bolag. Förutsätt-
ningarna att fortsätta vara 
en viktig aktör på den lokala 
bostadsmarknaden är myck-
et goda. Vi ska fortsätta ska-
pa hemlängtan för de som 
redan bor hos oss, men ock-
så bland de som kanske har 
flyttat in till Göteborg och 
funderar på att vända hem, 
avslutar Jarl Karlsson.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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”Från ord till handling”
– Alebyggens nya ordförande Jarl Karlsson (S) vill sätta spaden i marken

Jarl Karlsson är ny som ordförande för det kommunala bostadsbolaget Alebyggen, men i den lokala politiken är han ingen gröngöling. Han har till exempel suttit i kommunfullmäktige längre än Ale 
har funnits. Redan 1970 tog han plats i Starrkärrs kommunfullmäktige och sedan 1974 sitter han i Ales kammare.

FEM SNABBA

Radhus eller Höghus
Buss eller Tåg

Sopsäck eller Sopsortering
SMS eller Mejl
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NU ÅTER I BUTIK!
TILLBRINGARE  

MED TAPP 
DAGENS LUNCH 79:-

BARNPORT. 0-12 ÅR 39:-
Inkl. Bröd, salladsbuffé, dricka & kaffe

Veckans lunchmeny hittar du 
alltid på www.kladkallaren.se

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

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

LÖRDAG KL 10.00–17.00
SÖNDAG KL 11.00–17.00

7000 kvm lågprisvaruhus

BRETT SORTIMENT
LÅGA PRISER
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Bästa 
sommar- 
minnet?

Anita Carlsson, Nödinge
– Jag var på Liseberg 
med barn och barnbar-
nen. Det var roligt.

Tinni Samuelsson, Nödinge
– Varit i stugan vid 
havet med mina barn.

Zeinab Mohamed Hassan, Nol
– Jag har varit ute med 
kompisar. Shoppat och 
fikat. Det allra bästa 
var resan till Irak.

Ronny Teliander, Bohus
– Inte lätt… Att fiska 
makrill vid västkusten 
är trevligt.

Ali Al-Mashhadi och Younis 
Kassim, Bohus
– Jag förlovade mig 
och min kusin Younis 
besökte Sverige för 
första gången och har 
fått ett barnbarn.

5 RAKA SVAR

LEDIGA TJÄNSTER

NOL. Två kaniner 
hittades i en rondell i 
Ale. Troligtvis lämnade 
av en tidigare ägare. 
Nu har den ena fått ett 
nytt hem hos Yolanda 
Mäkelä i Nol.

– För mig är det na-
turligt att ställa upp för 
djuren när de behöver 
hjälp, säger hon. 

Det var för några veckor 
sedan som två hankaniner 
upptäcktes i en rondell i Ale 
kommun. De hade placerats 
i en bur och intill den stod en 
påse sågspån. När Djuram-
bulansen hämtade kaninerna 
hade en av dem ett sår på ena 
sidan av kroppen. 

– När två könsmogna 
hankaniner hamnar tillsam-
mans uppstår ett revirtänk 
och de ger sig på varandra, 
säger Yolanda Mäkelä.  

Djurambulansen kom i 
kontakt med den ideella or-
ganisationen Djurens vänner 
i Göteborg. De erbjöd sig att 
hjälpa kaninerna och redan 
dagen därpå bestämde sig 
Yolanda Mäkelä för att agera 
jourhem åt en av dem. 

Hon volontärarbetar för 
Djurens vänner i Göteborg 
och fick via en Facebook-
grupp förfrågan om att ta 
hand om en av kaninerna. 

– Det var aldrig någon 
tvekan om att jag skulle ställa 
upp, säger hon.

Att verka som jourhem 
till ett djur handlar om att 
göra djuret tamt innan man 
placerar det i ett nytt hem. 

För Yolanda Mäkelä kom 
beslutet om att behålla den 
omkring ett år gamla löwen-
kaninen, inte långt efter att 
hon fått hem sin nyfunne 
vän. 

– Jag blev kär och bestäm-
de mig för att adoptera ho-
nom. Nu ska han få bo här 
tills han dör, säger hon.  

Kaninen har fått namnet 
Bilbo. Han har snabbt funnit 
sig tillrätta hos sin nya ägare 
och såret på sidan av krop-
pen har läkt fint. 

Den andra hankaninen 
har fått ett jourhem i Göte-
borg, men väntar på någon 
som vill adoptera honom. 

Överväga djurköp
Exakt varför någon placerat 
två kaniner i en rondell vet 

inte Yolanda Mäkelä. Men 
med största sannolikhet har 
någon tröttnat på dem. 

– Många skaffar djur för 
att barnen tjatar och till en 
början tycker man de är små 
och gulliga. Men med tiden 
inser man vilket ansvar det 
är, säger hon och fortsätter:

– Man ska vara medveten 
om att exempelvis en katt 
kan leva i 15-20 år.

Att djur lämnas ute på det 
här sättet är lyckligtvis rela-
tivt ovanligt. 

– Oftast försöker djuräga-
re som tröttnat på sina djur 
sälja dem på Blocket. Många 
skyller på allergi, säger Yo-
landa Mäkelä och betonar 
hur viktigt hon tycker det är 
att man verkligen funderat 
igenom vad det innebär att 

ha ett djur, innan man köper 
det. Hon menar dessutom 
att man kan vara nära djur 
utan att behöva äga ett. 

– Som jourhem får man 
chansen att prova på att ha 
ett djur innan man bestäm-
mer sig för att köpa. Men 
man kan också hjälpa till på 
ett djurhem någon gång i 
veckan eller rasta grannens 
hund, säger hon. 

Yolanda Mäkelä är glad att 
det slutade bra för kaniner-
na, men tycker det inträffade 
är otroligt tråkigt.

– Jag brinner för djuren 
och blir upprörd varje gång 
någonting sånt här händer. 
Upprörd över att folk inte 
tar ansvar. För mig förtjänar 
varje djur att leva ett bra liv.  

MATILDA SÄDÅS

Skolstart  

på Lärlingsgymnasiet

Åk 1 - 20 augusti kl. 10.00

Åk 2-3 - 21 augusti kl. 10.00

Välkomna alla elever!
Hälsningar personalen som längtat efter er!

 Rödjans väg 7, Nödinge 0768-712027 eller 0768-712670

OBS! Nya lokaler

ÄLVÄNGEN. Intresset för 
bostadsmarknaden i Ale 
fortsätter öka.

Det är främst den 
förbättrade kommunika-
tionen till Göteborg som 
får fler att vilja bosätta 
sig i kommunen.

I Nödinge och Älväng-
en är efterfrågan störst.

Efter att 
m o t o r v ä -
gen stod 
klar och 
p e n d e l t å -
get började 
gå genom 
Ale har in-
tresset för 
b o s t a d s -
marknaden 
success iv t 
ökat i kom-
munen. För 
Axe l s sons 
Fastighetsbyrå har försälj-
ningen av bostäder i Ale 
kommun aldrig gått så bra 
som nu.

– För oss har det första 
halvåret av 2015 varit det 
bästa någonsin och det ser 
fortsatt mycket bra ut för 
kommande halvår, säger fast-
ighetsmäklare och kontor-
schef Henrik Kjellberg.

Det är framförallt orterna 
med pendelstationer som är 
de mest efterfrågade. Priser-
na kan dock variera beroende 
på plats. 

– Nödinge, Nol och Äl-
vängen är de orter där det 
betalas mest, men även Surte 
och Bohus har riktigt bra pri-
ser, säger Henrik Kjellberg.

I förhållande till andra 
kommuner utanför Göteborg 
är huspriserna i Ale generellt 
sett lägre. Men det har hänt 
mycket de senaste åren och 
enligt Henrik Kjellberg har 
en stor del av försprånget 
hämtats in.

– Priserna har gått upp för 
varje år sedan 2012 då det 
blev enklare att pendla in till 
Göteborg. Ale kommun lig-
ger i dag strategiskt väldigt 
bra till, säger han.

Det är oftast unga familjer 
från Göteborg som flyttar till 
Ale för att köpa sitt första bo-
ende i form av ett par- eller 
radhus.  

– De större och dyrare 
husen köps generellt av de 
som bott i kommunen sedan 
tidigare och vill bo kvar för 
att de trivs bra, säger Henrik 
Kjellberg.

För tillfället byggs 18 nya 
bostadsrätter vid Backa Sä-
teriområde i södra Nödinge. 
De väntas vara inflyttnings-
klara i slutet av 2016. Försälj-
ningen drog igång i mitten 
på april och redan en och en 
halv månad senare hade Gö-
tene Hus sålt alla bostäder. 

Det finns en stor efterfrå-
gan på bostäder i Ale kom-
mun, men trots nybygget i 
Nödinge räcker utbudet inte 
till. 

– Både Nödinge och Äl-
vängen behöver bygga mer. 
Det behövs en blandning av 
nya bostadsrätter till familjer 
och hyresrätter till kommu-
nens äldre. Dessutom bör det 
frigöras fler villatomter, säger 
Henrik Kjellberg.

MATILDA SÄDÅS

Fler vill bo i Ale

Henrik Kjellberg 
har arbetat som 
fastighetsmäk-
lare i 13 år. 

Övergiven kanin 
fick nytt hem

Yolanda Mäkelä med kaninen Bilbo som övergavs och lämnades i en rondell. 

Söker CNC-Operatör
med inriktning mot svarvning
Vi behöver förstärka vår personalstyrka med 

ytterligare medarbetare.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har tekninsk utbildning och gärna 

några års erfarenhet av att arbeta och programmera 
fleroperationsmaskiner, har du erfarenhet av (Mazak) 
och vårt Camsystem (MasterCam) är detta en fördel

Arbetstid: Tills vidare, heltid. Dagtid
Tillträde: Snarast.

Rödjansväg 1, Nödinge
www.wika.se

Du är välkommen att sända in din ansökan till:
Anthon Toth, 0303-97 567, anthon.toth@wika.se
Eller via post till: Rödjansväg 1, 449 34 Nödinge 
Din ansökan med CV vill vi ha snarast.



 

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

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!
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HM-hus
– Mer hus för pengarna!

Arkitektritade lösvirkeshus anpassade  
efter kunden, tomten och ekonomin! Se 
våra prisexempel på www.hm-hus.se 

HM-hus har funnits sedan 1979 och  
är västsveriges ledande leverantör av  

skräddarsydda småhus. Tel: 031-58 00 95,  
e-post: info@hm-hus.se

 Just nu  
projekterar vi i  
Kronogården/ 

Älvängen!

ÄLVÄNGEN. Intresset för 
Kronogården är stort. 

Veidekke och Skanska, 
via konceptet BoKlok, 
är de exploatörer som 
gemensamt utvecklar 
området.

– Försäljningen har 
gått över förväntan, sä-
ger Göran Eriksson, pro-
jektledare på BoKlok. 

BoKlok bygger hus på Kro-
nogården i en rasande fart. 
Utöver Alebyggens 36 lä-
genheter har man byggt 30 
bostadsrätter där det var 

inflyttning före semestern 
i fjol och ytterligare 60 bo-
stadsrätter med inflyttning i 
våras. Nu byggs 18 friliggan-
de hus med carport och för-
råd samt 12 parhusvarianter. 
Även i detta fall handlar det 
om bostadsrätter.

– Det är kvarteret Älv-
backen vi pratar om. Mark-
jobben har startat och beräk-
nad inflyttning är september 
nästa år, säger Göran Eriks-
son.

– I samma kvarter kan vi 
bygga ytterligare 55-60 hus, 
det vill säga 85-90 totalt. 
Sedan finns det ytterligare 

kvarter kvar att bebygga, sä-
ger Göran Eriksson.

Vad säger du om intres-
set?

– Det var flera parter som 
inledningsvis var tveksamma 
till projektet. Ale kommun 
i allmänhet och Älvängen 
i synnerhet var inte så hett. 
Nya E45 och dubbelspåret 
förändrade situationen radi-
kalt.

– Generellt sett så kan 
man säga att vi säljer våra 
hus omedelbart. Det har va-
rit kö där intressenter blivit 
utan. Försäljningen snurrar 
på riktigt bra.

Vad är framgångsfak-
torn?

– Det fanns ett uppdämt 
behov av bra och billiga bo-
städer. Först och främst var 
det en äldre målgrupp som 
ville ifrån sina villor, men 
som tidigare inte haft nå-
got bra alternativ. Nu ser vi 
också en ökad inflyttning av 
yngre personer, som tilltalas 
av Alependeln och motorvä-
gen. Orter norr om Göte-
borg har blivit mer attraktivt 
vilket även Lödöse är ett 
bevis på. Förut var det söder 
om Göteborg som gällde, 
säger Göran Eriksson och 

fortsätter:
– Sedan tror jag vi drar 

stor nytta av vårt varumär-
ke BoKlok, som har blivit 
väldigt känt. Det innebär ett 
vettigt boende även för dem 
med lite tunnare plånbok.

Veidekke är på gång med 
två etapper. I oktober sker 
inflyttning i 28 friliggande 
villor (bostadsrätter). Till 
hösten påbörjas också byg-
gandet av ytterligare 35 fri-
liggande villor.

– Därutöver har vi några 
etapper som vi bereder, säger 
Lars-Åke Svensson, plats-
chef på Veidekke.

 Vad är ert främsta för-
säljningsargument?

– Det som kunderna tillta-
las av är att de får en bostads-
rätt med en egen hus-känsla. 
Det är välplanerade hus med 
en liten lättskött tomt. Arki-
tekten har fått till det mycket 
bra, säger Lars-Åke Svens-
son.

– Att det är ett naturnära 
boende samtidigt som det är 
smidigt att ta sig till centrum 
och tågstationen gör Kro-
nogården attraktivt, avslutar 
Lars-Åke Svensson.

JONAS ANDERSSON

Inflyttning sker kontinuerligt på Kronogården i Älvängen där såväl Veidekke som Skanska/BoKlok planerar för fler bostäder.

– Försäljningen har gått över förväntan
Kronogården fortsätter växa
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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!

KONTOR OCH LOKALER

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

Ring Nol Företagscenter 
där gemenskapen finns 

och där kontakter skapas.

Sitt inte 
hemma 

och tryck!



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 v33 2015 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se

ALLA DAGAR
06.00–23.00

DELIKATESSEN

HALLON/MARÄNGTÅRTA
6 BITAR

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

VÅR EGNA 
RÄKSALLAD

ÅHUSSKINKA

1490
/HG

VÅR EGNA
 POTATISSALLAD

7 90
/HG

49:-
Ordinarie pris 59:-

Endast avhämtning

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

PASSA PÅ!
Pulled pork, sallad & sås

Onsdag 5/8

Laxpasta.
Torsdag 6/8

Fiskbiffar, potatis & vitvinssås.
Måndag 10/8

Älvängens fiskgratäng.
Fredag 7/8

Skink- och broccolipaj.
Tisdag 11/8

HALVBAGUETTE

BARKIS

BLANDFÄRS 
50/50

3990
/KG

LAGRAD 
PRÄSTOST

7990
/KG

FRUKTPLOCK

SKALDJUR TILL  
LÄGSTA DAGSPRIS!
GILLA OSS PÅ 
FACEBOOK OCH 
SE BILLIGASTE 
PRISET DÄR.

FÄRSK LAXFILÉ

89/KG
:-

Gäller hel sida

FÄRSK TORSKRYGG

159/KG
:-

Begränsat parti

GRILLADE KAMBEN

4990
/KG

1290
/HG

10:-
/ST 3 

:-
/ST

89:-
/ST

FÄRSK BENFRI 
FLÄSKKOTLETT

5990
/KG

FÄRSK FLÄSKFILÉ

6990
/KG

JUICE

10 
:-

/ST
Apelsin, äpple, röd grapefruk. 

Ej ekologisk

LÄTT OCH LAGOM

10 /ST

Medlemspris

 
max 2st/medlem

:-

15 /KG

Medlemspris

 
Äpplen, gröna druvor, nektari-

ner och persikor

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

www.kungalvssolskydd.se

Välkommen till vår NYA utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv

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

Ale torg 14, 449 31 Nödinge, 0303-24 56 50

lansfast.se/ale

STAD/ORT

ADRESS BOHUSHÖJDSVÄGEN 24 BOAREA CA 120 M² /
5 ROK ACC. PRIS 1 850 000 KR AVGIFT 5 195 KR/MÅN
VISAS TIS 19/8 17:30-18:30 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

BOSTADSRÄTT - BOHUS
En mycket välplanerad bostadsrätt i populärt område i
Bohus. Mycket bra, insynsskyddat läge med stensatt
uteplats i sydväst. Här bor du bra i ett lugnt och välskött
område med djur och natur inpå husknuten.

Flytta med Länsförsäkringar

Ale torg 14, 449 31 Nödinge, 0303-24 56 50

lansfast.se/ale

STAD/ORT

ADRESS BOHUSHÖJDSVÄGEN 24 BOAREA CA 120 M² /
5 ROK ACC. PRIS 1 850 000 KR AVGIFT 5 195 KR/MÅN
VISAS TIS 19/8 17:30-18:30 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

BOSTADSRÄTT - BOHUS
En mycket välplanerad bostadsrätt i populärt område i
Bohus. Mycket bra, insynsskyddat läge med stensatt
uteplats i sydväst. Här bor du bra i ett lugnt och välskött
område med djur och natur inpå husknuten.

VILLA - SURTE
Varmt välkommen till detta 
trevliga 2-planshus i Södra 
Surte. 5 rum och kök varav 
3-4 sovrum och ett stort 
tillhörande dubbelgarage. 
Ny luft-/vattenvärmepump 
2009 och nya fönster från 
2008. Trevlig uteplats samt en 
balkong med soligt västerläge 
på övre plan. Huset är centralt 
belägen och härifrån har man 
goda pendlingsmöjligheter

ADRESS KEILLERS VÄG 1 BOYTA 104 KVM/ 5 ROK BIYTA 25 KVM TOMTYTA 859 KVM
ACC. PRIS 2 325 000 KR VISAS SÖ 23/8, RING/MEJLA FÖR BOKNING
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

VILLA - ÄLVÄNGEN
Enplansvilla om 136 kvm med 
gångavstånd till allt Älvängen 
centrum har att erbjuda. 
Huset är byggt 1991 med en 
bra planlösning, 5 rum och 
kök varav 4 sovrum. Trots 
husets centrala läge så har 
man en skyddad uteplats och 
trädgård. Altan och uterum i 
ett soligt västerläge. Den nya 
frånluftsvärmepumpen från 
2014 och braskaminen från 
2011 är ett extra plus.

ADRESS PARKSTIGEN 5 BOYTA 136 KVM/ 5 ROK TOMTYTA 699 KVM  
ACC. PRIS 2 850 000 KR VISAS SÖ 16/8, RING/MEJLA FÖR BOKNING
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

Karl Olof Karlsson jobbade 
på Kungälvs Rörläggeri när 
K-B Rörs dåvarande ägare 
Börje Karlsson hörde av sig 
och frågade om han inte ville 
börja arbeta där istället.

– De behövde folk och 
efter lite påtryckning be-
stämde jag mig för att anta 
erbjudandet.

Karl Olof har aldrig be-
hövt ångra bytet av arbets-
plats. Efter att ha börjat som 
montör blev han efter en tid 
arbetsledare, som kombine-
rades med service och diver-
se småjobb.

– Därefter blev jag arbets-
ledare på heltid. Idag står det 
försäljning och projektled-
ning på mitt visitkort, för-
klarar Karl Olof som är fö-
retagets ansikte utåt i de allra 
flesta sammanhang.

Vad är förklaringen till 
K-B Rörs framgångssaga?

– Vi har alltid haft en väl-
digt hög servicenivå. Inget 
jobb är för litet och vi värnar 
om våra trogna kunder på 
hemmaplan. En annan nyck-
elfaktor är att vi förfogar 
över mångsidiga och duktiga 
montörer. De har stor yrkes-

kunskap och ett brett arbets-
område.

Hur ser du på framti-
den?

– Positivt! Vi skall försöka 
att bli ännu bättre på ener-
gilösningar för våra kunder 
samt service för eftermark-
naden på värmepumpar. När 
det gäller badrum har vi ett 
färdigt koncept som ständigt 
är under utvekling tillsam-
mans med Comfortkedjan .

Drivkraften i arbetet?
– Jag tycker det är roligt 

att träffa folk och komma 
fram till kundanpassade lös-
ningar.

Om du haft ett annat 
arbete?

– Det var nära att jag blev 
grönsakshandlare, jag hade 
en kompis som höll på det. 
Jag gillar torghandel där det 
händer saker hela tiden.

Vilken är den största ut-

maningen som företagare?
– Det är att skapa en så 

stor kundtillfredsställelse det 
bara går.

Har ni någonsin funde-
rat på att överge Alafors?

– Visst har det funnits så-
dana tankar för att möjligtvis 
få ett bättre exponeringsläge 
och mer ändamålsenliga lo-
kaler. Samtidigt har vi gjort 
den tyngsta resan och är där-
med inte så hårt skuldsatta.

Hur är förhållandet in-
stallation kontra butik?

– 90-10. Butiken styrs 
om till att bli ett så kallat 
showroom där besökarna 
kan låta sig inspireras. Vi kan 
inte konkurrera med varu-
hus som Bauhaus exempelvis 
utan vår styrka är hög servi-
cegrad och att det finns en 
människa att prata med.

JONAS ANDERSSON

FYRA RAKA
Bergvärme – Jordvärme

Installation – Kontorsarbete

Mejl – Telefon

Båt – Husvagn

Gör: Majoritetsägare på K-B Rör 
i Alafors.
Intressen: Jakt.
Äter helst: Kött.

Hög servicenivå 
K-B Rörs melodi

Gör helst en sommardag: Går ut i 
skogen och bara finns till.
Bonusinfo: Utsågs till ”Årets företaga-
re” 2013.

Ålder: 58.
Bor: Nygård.
Familj: Gift och två barn 
samt två barnbarn.

FÖRETAGARE I FOKUS KARL OLOF KARLSSON

Karl Olof ”Kalle” Karlsson började som montör på K-B Rör 1984. Då var det sex per-
soner som arbetade på företaget, idag har Alaforsföretaget 20 personer anställda. 
Utvecklingen har varit och är fortfarande väldigt positiv.

K-B RÖR

Antalet anställda: 20.
Omsättning: Cirka 40 miljo-
ner kronor.
Verksamhetsinriktning: 
Butik, installation, service.
Ägareförhållande: Karl Olof 
Karlsson majoritetsägare, 
Daniel Karlsson och Jerry 
Magnusson delägare.
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SKEPPLANDA. Idag 
invigs yrkes-VM i São 
Paulo.

På plats i Brasilien är 
Jonas Köre för att tävla 
i automationsteknik.

Lokaltidningen tog sig 
ett snack med 20-åring-
en från Skepplanda för 
att höra hur förebe-
redelserna gått inför 
mästerskapet.

Tillsammans med 28 andra 
ungdomar är Jonas Köre 
från Skepplanda i år en av 
representanterna i det svens-
ka yrkeslandslaget. Han 
ska under den kommande 
veckan, tillsammans med sin 
lagkamrat Jonathan Lukacs 
från Hunnebostrand, tävla i 
automationsteknik under yr-
kes-VM i São Paulo. I unge-
fär ett års tid har de varannan 
helg setts i Kristianstad för 
att träna på sin yrkesgren in-
för världsmästerskapet. Mål-

sättningen har varit att åka så 
väl föreberedda som möjligt. 

– Vi vet inte exakt vad vi 
kommer ställas inför, men 
har tittat på vilka moment 
som förekommit under ti-
digare tävlingar och försökt 
träna på liknande uppgifter, 
säger Jonas Köre. 

Till skillnad från de fles-
ta andra yrkesgrenar, tävlar 
man som automationstekni-
ker i lag. Jonas Köres huvud-
uppgift är att programmera 
ett styrsystem som sedan styr 
cylindrar och elektroniska 
motorer. Hans lagkamrat 
ansvarar för att bygga ihop 
pneumatik, elektronik och 
mekanik. 

Tävlingen i automations-
teknik kommer pågå i fyra 
dagar och är uppdelad i oli-
ka moment, där det längsta 
pågår i upp till sex timmar. 
Mellan varje moment blir 
de tävlande bedömda och 
poängsatta. Domarna tittar 
exempelvis på hur väl ett 
program stämmer överens 
med funktionstexten och om 
maskinen är byggd efter den 
standard som ska implemen-
teras. 

– Ibland tittar de även på 
vem som är snabbast eller 
producerar energisnålast, sä-
ger Jonas Köre. 

Hur ser konkurrensen 
ut?

– Den är stor. Brasilien, 
Korea och Japan brukar vara 
de som presterar bäst. Men 
under VM för två år sedan 

kom faktiskt Norge tvåa. 
Det var otippat.

Yrkes-VM är i dag en av 
världens största tävlingar. 
1230 ungdomar från över 
60 länder gör upp om med-
aljerna i 50 olika yrkesspe-
cifika grenar. Trots detta får 
världsmästerskapet relativt 
liten uppmärksamhet i Sve-
rige. 

– Det är inte så prestige-
fyllt i här. Men i exempelvis 
Korea motas guldvinnare på 

samma sätt som U21-lands-
laget gjorde efter EM, säger 
Jonas Köre. 

Vad tror du om era 
chanser?

– Vi har goda chanser. Vår 
tränare har sagt att vi kan bli 
topp tre. Det handlar om 
att vara mycket skärpt och 
prestera rakt igenom under 
tävlingarna. Det är små mar-
ginaler.

Jonas Köre blev uttagen 
till yrkeslandslaget efter yr-

kes-SM våren 2014. Det var 
även då han första gången 
träffade sin lagkamrat Jo-
nathan Lukacs. Med tiden 
har han lärt känna dem an-
dra i landslaget. För några 
veckor sedan samlades de på 
ett träningsläger på Bosön i 
Stockholm.

– Att få vara en del av yr-
keslandslaget har gett mig 
en helt ny gemenskapskrets. 
Det känns inte alls dumt att 
ha lärt känna personer med 

likande intressen och ambi-
tioner. 

Hur känns det att 
representera Sverige i ett 
VM?

– Det känns väldigt roligt! 
Tidigare när vi tränat har 
VM känts avlägset. Nu bör-
jar jag inse att det här är på 
riktigt.

MATILDA SÄDÅS

Jonas Köre redo för yrkes-VM

Jonas Köre (till höger) med sin lagkamrat Jonathan Lukacs. I veckan tävlar de tillsammans i yrkes-VM i Brasilien. 
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Yrkes-VM har funnits sedan 
50-talet och är i dag en av 
världens största tävlingar. 
Under sex dagar i augusti 
samlas 1230 ungdomar från 
över 60 länder för att tävlar 
i 27 olika yrkesspecifika 
grenar. Syftet med mäster-
skapet är att höja statusen, 
intresset och kvalitén på 
yrkesutbildningar. 

JONAS KÖRE

Ålder: 20 år.
Bor: Skepplanda.
Yrke: Programmerare och 
driftsättare i Kungsbacka. 
Intressen: Teknik, datorer, 
automation och bilar. 

4199:-REAPRIS

24” CRESCENT RAN 3-VXL
3-vxl med fotbroms, alu ram, godkänt lås, 
belysning. Färg: turkos.
REK PRIS 5295:-

4799:-REAPRIS

24” CRESCENT LONE 7-VXL
7-vxl med fotbroms, alu ram, godkänt lås, 
belysning. Färg: svart.
REK PRIS 5895:-

5999:-REAPRIS

CRESCENT MARIA 7-VXL DAMCYKEL
Alu-ram,  navgenerator, justerbar styrstam,
7-vxl med fotbroms,  godkänt lås.
REK PRIS 8295:-

Göteborgsv 58, Älvängen • mån-fre 9.30-18.00 lör 9.30-14.00 • Tel 0303-74 68 73

Se fler erbjudanden på 
www.alvangenscykel.se

 REA  REA  REA REA  REA  REA REA  REA  REA

ÄLVÄNGENS CYKEL3999:-
REAPRIS

MONARK MONICA 3-VXL 
DAM 2015
Alu ram, godkänt lås,  
belysning, 3-vxl med  
fotbroms,  vinröd eller  
matt svart.
REK PRIS 5499:-
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Vad kan man göra vid återvinnings- 
stationerna för att minska nedskräpningen?

Patrik Nordberg, Nödinge
– Tömma oftare och 
kanske skriva om det i 
tidningarna så att folk 
är medvetna. Jag tror 
inte att övervakning är 
ett bra val, det är nog 
dyrare än att städa.

Christer Sternebring, Bohus
– Man kan väl tömma 
oftare eller sätta upp 
någon slags kamera-
övervakning.

Eva Albrechtsson, Alafors
– Man kan väl göra 
dem snyggare och pla-
cera dem där det finns 
mycket folk och väldigt 
öppet. Om det finns 
en risk att bli sedd så 
kanske de slutar.

3 RAKA SVAR

ALE. Aleborna sköter 
återvinningen på ett bra 
sätt, men inte så bra att 
det inte kan bli bättre.
Framför allt är det 
oredan på återvinnings-
stationerna som är ett 
återkommande pro-
blem.

– Vi får in många kla-
gomål gällande statio-
nerna, men Sörmossen 
däremot tycker många 
om, säger Carina Åberg, 
renhållningschef i Ale.

Oredan på återvinningssta-
tioner är ett återkommande 
problem. Av den anled-
ningen så valde vi att träffa 
Lennart Johansson, miljö-
ingenjör, och Carina Åberg.

– Det är ett svårlöst 
problem. Vi tror att den 
största anledningen till 
nedskräpningen runt våra 
återvinningsstationer beror 
på okunskap. Folk vet inte 
riktigt vad de får slänga och 
därför blir det fel ibland. En 
annan anledning kan vara att 
containrarna är fulla och då 
hamnar alebornas medhavda 
skrot bredvid, säger Carina 
Åberg. 

Många alebor riktar sin 
kritik och sina klagomål 
till renhållningskontoret i 
Ale. Det är dock felaktigt. 
Återvinningsstationerna ägs 

av FTI (förpacknings och 
tidnings insamlingen). Ale 
kommun har bara fått upp-
draget att städa runt conta-
inrarna. 

Även om kritiken mot 

oredan på återvinningssta-
tionerna ibland är kraftfull så 
är alebornas positiva inställ-
ning till återvinningscentra-
len på Sörmossen i Bohus 
minst lika tydlig.

– Det är många som ut-
trycker sitt beröm för hur 
bra Sörmossen fungerar. Vår 
personal och deras insatser 
rosas ofta, säger Lennart Jo-
hansson.

Bytardagar
På Sörmossen tänker man 
mycket på återvinning. Det 
innebär inte att återanvänd-
ning är helt bortglömt. Man 
har en så kallad ”bytardag”. 
Det innebär att man kan 
lämna saker på Sörmossen 
och ta hem andra, man byter 
helt enkelt.

– Vi förvånas ofta över vad 
aleborna väljer att slänga, 
det kan ibland vara nästan 
helt nya möbler. Det borde 

finnas ett bättre sätt att ta till 
vara på dessa. Det går således 
att göra ordentliga fynd när 
det är bytardag, säger Len-
nart Johansson.

Återvinning är just nu 
högsta prioritet, men det 
måste göras på rätt sätt. På 
Sörmossen återvinner man 
på det mest miljövänliga sät-
tet. Man försöker bränna så 
lite som möjligt.

Minimerar avfallet
– Vårt yttersta mål är att det 
inte ska uppkomma avfall i 
Ale kommun. Vi försöker 
deponera så lite som möj-
ligt. Idag hämtas en last med 
skrot från Sörmossen nästan 
varje dag. Vi försöker att 
komprimera så mycket som 
möjligt för att minska trans-
porterna och därmed avga-
ser, säger Carina Åberg.

Sörmossen står under 
ständig utveckling och an-
passas efter nya behov. Ny-
ligen har ytterligare en yta 
frigjorts för att kunna ta 

emot mer trädgårdsavfall så 
som till exempel löv, gräs 
och ris.

Under året gör många 
skolor studiebesök på an-
läggningen. Eleverna visas 
runt och får en presentation 
om vad man får slänga och 
vad som händer med skrotet.

Sörmossen har generösa 
öppettider, men skulle sta-
tionen vara stängd finns det 
alternativ.

I Göteborgsområdet har 
vi ett brett samarbete med 
övriga återvinningsstationer. 
Tyvärr innefattas inte Lilla 
Edet och Kungälv i det sam-
arbetet.

LINA ALMASHHADI
CARL CHRISTENSEN

Sommarreportrar

Ingen reda i oredan

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)

Återvinningscentralen Sörmossen i Bohus är uppskattad av aleborna. Här råder god ordning och reda.

INTE TILL SÖRMOSSEN

     Kasserade läkemedel

     Rötter

      Stammar med grov 
diameter





Gamla bildäck går att använda till mycket...

Lennart Johansson och Carina Åberg på 
Renhållningsenheten i Ale.

– Men Sörmossen är poppis
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LÖDÖSE. En naturskön 
promenad, men med 
risk att stöta på rövare.

Då gäller det att ha 
pilgrimspasset med sig.

Sommarens pilgrims-
vandringar för barn på 
Lödöse museum har 
blivit en succé.

När lokaltidningen kommer 
på besök till Lödöse museum 
är redan ett tiotal barn på 
plats. Ytterligare några lov-
lediga tjejer och killar dyker 
upp innan Marie Schmidt 
alias Benedicta Mattisdotter 
får anledning att hälsa väl-
kommen i entrén.

– Först måste var och en 
er få ett pilgrimspass. Ni får 
skriva under med en särskild 
gåspenna. Pilgrimspasset får 
ni visa upp om vi blir attack-
erade av rövare.

Pilgrimspasset är inte den 
enda rekvisita som ska till 
innan vandringen kan ta sin 
början. Barnen förses med en 
mugg att dricka vatten ur, en 
karta samt en stav. I örtagår-
den får dessutom deltagarna 
välja ut varsin önskesten att 
ha med sig på vandringen.

– Olofskällan finns i Hjär-
tum, men dit ska vi inte gå. 
Vi har gjort en minipilgrims-
vandring och ska bege oss till 
det träd där Heliga Olof satt 
och vilade vid.

Deltagarna går med raska 
steg och samtalar entusias-
tiskt med varandra.

– En pilgrim brukar ut-
mana sig själv. Det kan vara 
i form av tystnad. Nu ska 
vi vandra utan att säga ett 
knyst, förklarar Benedicta.

Pilgrimsvandringen tar 
ungefär en timme. Aktivite-
ten avslutas inne på museet. 
Det är upprymda deltagare 
som lämnar tillbaka sakerna 
de burit med sig.

– Pilgrimsvandringarna 
har varit oerhört uppskatta-
de, säger Marie Schmidt.

En sista chans att få upp-
leva pilgrimsvandring med 
guide för barn i vuxet säll-
skap ges lördagen den 12 
september.

Noteras bör också att 
Lödöse museum firar 50-års-

jubileum söndagen den 27 
september. Förhoppningen 
är att göra jubileet till en 
festlig och färgglad dag.

 – Vi behöver därför hjälp 
att göra vimplar. Vi har nu 
en vimpelstation i musei-
verkstan med material, färg 
och verktyg. Man gör en el-
ler flera vimplar och lämnar 
i en låda. Vi hoppas kunna 
dekorera museet i färgprakt 
på den aktuella jubileums-
dagen, säger museipedagog 
Jenny Brattén.

JONAS ANDERSSON

Pilgrimsvandring för barn
– Uppskattad sommaraktivitet i Lödöse

Pilgrimsvandring för barn vid Lödöse museum.

Ett pilgrimspass är ett måste om det skulle dyka upp rövare på 
vandringen. Marie Schmidt alias Benedicta Mattisdotter delar ut 
ett pass att signera med gåspenna.

Gustav har hittat 
sin önskesten.
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Med vår nya barnförsäkring 
får ditt barn ett ännu bättre 
ekonomiskt skydd, både vid 
sjukdom och olycksfall.

Bra blir 
ännu bättre

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

lansforsakringar.se

MARKSTEN DEKORSTEN
FONTÄNER m.m.MURAR

Varmt välkomna på ett besök!

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

ALE. Det finns gott om 
förskoleplatser i kom-
munen just nu.

Alla som önskar 
erbjuds plats inom fyra 
månader. 

Ale kommun har inga pro-
blem med att leva upp till det 
lagkrav som säger att barn 
ska erbjudas förskoleplats se-
nast fyra månader efter att de 
ställts i kö. 

– Vi har gott om platser i 
kommunen som helhet. Som 
det ser ut just nu har alla som 
önskat fått plats, säger ut-
bildningssamordnare Diane 
Rosenlöw.

Trots att kommunen inte 
har någon skyldighet att er-
bjuda varken förskoleplats 
eller familjedaghemsplats på 
orten där barnet bor, försö-
ker de tillgodose föräldrars 
önskemål om detta i den 
mån det går.

– Det kan vara så att man 
inte får förskoleplats där 
man helst önskar, men då 
försöker vi erbjuda en plats 
på närliggande ort. Vi ser 
även till vad som passar för-
äldrarna bäst då de inte får 
sitt förstahandsval, säger Di-
ane Rosenlöw.

Några av kommunens för-
skolor är fyllda. För tillfället 
finns inga platser i Surte, 
Nol eller Skepplanda. Men 
totalt sett finns alltså försko-
leplatser som täcker dagens 
behov. 

– Jag tycker att det i nu-
läget ser väldigt bra ut och 
tittar man framöver kommer 
det finnas fortsatt gott om 
platser, säger Diane Rosen-
löw.

Att situationen är positiv 
menar hon till stor del beror 
på upplåtandet av en ny för-
skola i Nödinge.

– Nygårdens förskola 
öppnades i mitten på april 
och har lett till att fler nya 
platser tillkommit, säger Di-
ane Rosenlöw. 

Med undantag på början 
av 2015 har även de senaste 
åren sätt bra ut. Oftast finns 
fler lediga platser till hösten 
eftersom barnen i sexårsål-
dern då lämnar förskolan för 
att börja förskoleklass.  

– Vi brukar klara av beho-
vet under hösten. Till våren 
kan det eventuellt se något 
mer bekymmersamt ut, säger 
Diane Rosenlöw.

MATILDA SÄDÅS

Alla som önskar förskoleplats i Ale kommun får i dag detta inom 
fyra månader. 

Alla får förskoleplats

DAGS FÖR EN 
NY HEMSIDA?

0303-333 734
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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!

LÄS
13

LÄS
17
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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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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.

Din bakgrund?
– Jag började jobba på BPA 
direkt efter skolan. Efter ett 
tag blev jag utlånad till BPA 
Byggservice och i samma veva 
som min chef slutade (1984) 
bestämde jag mig för att star-
ta eget. Det är bakgrunden till 
Snickar Carlsson.

Var det självklart att det 
skulle bli byggbranschen 
för din del?
– Ja, det vill jag ändå påstå. Jag 
har alltid tyckt det varit roligt 
med praktiskt arbete.

Vad har varit framgångsre-
ceptet för Snickar Carlsson 
genom åren?

– Ett stort entreprenörskap, 
inspirationen är att hela tiden 
hitta nya utmaningar. Inled-
ningsvis handlade det om stora 
jobb för Västfastigheter, men 
på senare år har vi byggt på 
spekulation i Ekeberg. Vi har 
gått i bräschen för det här nya 
området i Lödöse. Det går inte 
att sälja produkter på ritning.

Vad är din drivkraft?
– Går det trögt ökar vi bara. 
Jag hittar kraften i arbetet.

Hur ser du på din egen och 
företagets framtid?
– Jag vill fortsätta utveckla så-
väl företaget som Ekeberg. Vi 
ska fortsätta satsa på arkitekt-

ritade lösvirkeshus. Vi bygger 
huset som kunden vill ha det. 

Vad är signifikativt för 
Ekeberg som du ser det?
– Det är helt unikt. Stationen 
ligger på en åker utan bebyg-
gelse. Tillsammans med nya 
Lödöse- och Alvhemsbor kan 
vi skapa ett helt nytt centrum.

Vad är roligast med 
arbetet?
– Det är att få skapa något och 
se saker växa fram. Ena dagen 
är inte den andra lik. Sedan 
hade inget fungerat utan mina 
anställda som är fantastiska. 
De är fyra till antalet idag.

Hur ser du på att bli 
utnämnd till ”Årets före-
tagare”?
– Otroligt hedrande! Det var 
otippat, stort och roligt.

JONAS ANDERSSON

Clas utnämnd till ”Årets
förtagare” i Lilla Edet

Som liten drömde han om att bli sjökapten.
I högstadiet bestämde sig emellertid Clas Carlsson för att bli snickare.

Sedan 1984 driver han Snickar Carlsson och strax före semestern utsågs han till  
”Årets företagare” i Lilla Edets kommun.

CLAS CARLSSON

Ålder: 53.
Bor: Lödöse.
Familj: Gift, två vuxna barn.
Intressen: Familjen, fiske och 
resor.
Kan jag inte vara utan på 

sommaren: Båten.
Ser jag helst på tv: Komedier.
Motto i livet: Lev nu, sen är 
det för sent.
Aktuell: Som ”Årets företaga-
re” i Lilla Edets kommun.

VECKANS PROFIL

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.



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
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Pris 3.300.000:- som utgångspris. 
Visas 16/8.  Hea Gränd 1.  
Henrik Kjellberg 0727-316 360,  
henrik@axelssonsfast.se

Exklusiv enplansvilla  
i nyskick!
Nu har vi förmånen och glädjen att få 
erbjuda ett boende utöver det vanliga. 
Ett enplanshus byggt 2006 med 
generösa utrymmen och med de bästa 
materialvalen. Öppen planlösning och 
vardagsrum i anslutning till matplats 
och kök några steg upp. Köksö med 
spishäll för gemensam matlagning.  
155 kvm. 

Lödöse

Pris 1.750.000:- som utgångspris. 
Visas 16/8 & 18/8. Smedjebacken 4. 
Henrik Kjellberg 0727-316 360,  
henrik@axelssonsfast.se

Massor av på-landet-
känsla!
Välkommen till detta otroligt 
charmerande hus i omtyckta Alafors. 
Här är mycket gjort såsom nyare 
tak, bergvärme samt helkaklat 
duschrum. Mycket trivsamt läge 
strax utanför samhället med mycket 
på-landet-känsla men ändå nära till 
kommunikationer. Stor tomt. Separat 
garagebyggnad. Ett boende som ska 
ses på plats! 96+50 kvm.  

Alafo
rs

Pris 1.100.000:- som utgångspris. 
Visas 16/8. Göteborgsvägen 87. 
Henrik Kjellberg 0727-316 360,  
henrik@axelssonsfast.se

Centralt läge med 
chans till egen prägel!
Här ges möjllighet att förvärva ett mycket 
centralt boende i Lilla Edet. Fastigheten 
har nyligen genomgått en renovering 
av försäkringsbolag efter vattenskada 
och är nu färdigt fram till ytskikt. Perfekt 
för dig som vill sätta din egen prägel 
på boendet. Nytt badrum nyligen 
färdigställt.  
Tillfälle - välkommen på visning!  
104+60 kvm. 

Lilla
 Edet

Din bostad  
borde också  
presenteras 

så här!

Henrik Kjellberg
Fastighetsmäklare/Kontorschef

Ale/Lilla Edet
0727-316 360

henrik@axelssonsfast.se

Gunnar Carlström
Fastighetsmäklare

Ale/Lilla Edet
0723-618 618

gunnar@axelssonsfast.se
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KROKHOLMEN. Ale 
kommun genomförde 
i veckan som gick en-
treprenörsutbildningen 
YEE för 15:e året.

Deltagare från åtta 
olika länder stimulerade 
den kreativa hjärnhalv-
an och formulerade 
affärsidéer.

– Som vanligt ett 
imponerande resultat 
och återigen visade 
gruppen som helhet ett 
stort intresse för det 
sociala entreprenörska-
pet. De bryr sig om de 
stora världsproblemen 
som fattigdom, hunger 
och miljö, säger lärare 
Dennis Larsen.

28 deltagare från Sverige, 
Polen, Ryssland, Moldavien, 
Tyskland, England, Egyp-
ten och för första gången 
Spanien i åldern 17-28 år, 
tillbringade sex dagar till-
sammans på Krokholmen i 
utbildningen YEE (Young 
entrepreneurs in new Eu-
rope). Uppdraget var att 
i projektgrupper hitta en 
kreativ lösning på något av 
världsproblemen fattigdom, 
arbetslöshet, miljö, hunger, 
drogmissbruk eller liknande. 
Som avslutning på kursen 
genomförs en presentation 
av idéerna med tillhörande 
affärs- och marknadsplan. 
Under veckan får deltagar-
na ett stort antal verktyg av 
lärarna i entreprenörskap, 
Dennis Larsen (NTI gym-
nasiet) och Nicolette Mi-
chels (Oxford Brookes Uni-
versity). YEE är ingen kurs i 
att starta eget, utan målet är 
att ge deltagarna värdeful-
la insikter om möjligheter 
att hitta lösningar, att våga 
tänka annorlunda och att ut-
veckla sin samarbetsförmåga 
med vänner från andra kul-
turer.

– Det är processen som 
är det viktiga, inte resulta-
tet eller presentationen av 
själva affärsidén. Det är alla 
delar tillsammans som gör 
utbildningen unik och inget 
år är det andra likt. Den här 

gången fanns det en otrolig 
värme i hela gruppen, alla 
tog hand om varandra och 
empatin var påtaglig. Det 
var en fantastiskt god stäm-
ning på ön och naturligtvis 
ett tårfyllt farväl på lördagen, 
säger Dennis Larsen.

Fantastisk utbildning
Två av Ales deltagare kom 
från Spinneriets ungdoms-
boende. Najibullah Zahedi, 
17, som flydde från Afgha-
nistan, har bara varit i Sveri-
ge i ett drygt år.

– Det här är en fantastisk 
utbildning för mig. Jag får 
dels lära mig om entrepre-
nörskap dels träffa många 
nya vänner från hela Europa. 
Här blir det inte samma fo-
kus på mina språkkunskaper, 
eftersom nästan alla måste 
anstränga sig lite extra för att 
prata engelska. Jag får en bra 
träning när vi pratar samma 
språk, säger Najibullah och 
som redan efter halva utbild-
ningen visste vad han gillade 
mest.

– Att man alltid ska försö-
ka se till möjligheterna, att 
de positiva ska övervinna de 
negativa tankarna.

Felix Mader, 21, från 
Tyskland hyllade också ut-
bildningen.

– Det här är ett helt nytt 
sätt att lära ut saker på, inte 
likt det som sker i ett vanligt 
klassrum. Bara det faktum 
att vi är på en ö är ju krea-
tivt. Framför allt har jag lärt 

mig vikten av att samarbeta 
för att komma framåt. Det 
är inte lätt eftersom vi ofta 
tänker olika, men när man 
väl har fått diskuterat frågan 
är skillnaderna inte alltid så 
stora.

Att deltagarna får job-
ba i internationellt mixade 
grupper skapar goda förut-
sättningar för utbyte och er-
farenheter kulturer emellan. 
Mariia Pastukhova, 21, från 
Ryssland reflekterade myck-
et över skillnaderna mellan 
öst och väst.

– I den ryska skolan finns 
det bara ett svar som är rätt 
och vi får lära oss att hålla oss 
inom en given ram. Här får 
vi tänka fritt och får beröm 
om vi vågar tänka annor-
lunda. De kreativa tankarna 
premieras. Det är jag inte 
van vid. Européerna är arti-
ga och även om de inte håller 
med mig säger de aldrig att 
jag har fel, utan säger istället 
att ”jag förstår hur du tänker, 
men det blir nog bättre om 
vi gör så här”. Jag har ock-
så blivit övertygad om att 
verkligen försöka förverkliga 
mina drömmar, att det inte 
alls behöver vara omöjligt, 
säger Mariia Pastukhova.

Engagemang
Alla deltagare som lokaltid-
ningen har pratat med är 
positiva och inte minst får 
lärarna mycket beröm.

– De kompletterar var-
andra på ett väldigt bra sätt. 

Deras engagemang att vi ska 
lära oss och verkligen förstå 
vad de menar är jättestort. 
De bryr sig och det känns 
väldigt annorlunda. Dessut-
om har de förstått att man 
kan kombinera nytta med 
nöje. Att de låter tokige 
Mats (Berggren) ha en be-
tydande roll sätter en extra 
krydda på utbildningen, sä-
ger Maximilian Wastag, 18, 
från Polen.

Idéer
Under fredagen presente-
rade sju grupper sina idéer 
för speciellt inbjudna i Ale 
Kulturrum. De fick ta del av 
redovisningar om hur hem-
lösa hundar kunde vara en 
möjlighet för missbrukare 
att hitta en väg tillbaka, hur 
arbetslösa akademiker kan 
lotsas ut i internationella 
storföretag, hur handikappa-
de kan bryta sin isolering ge-
nom att hitta likasinnade på 
en unik digital plattform, hur 
mobbing kan motverkas, hur 
frukt som slängs för att de 
har fel form kan tas tillvara 
och hur gamla fabrikslokaler 
kan bli framtida bostäder för 
studenter och hemlösa.

– Jag gillade alla idéer, 
men tycker att gruppen som 
presenterade en idé för hur 
fattiga ensamstående mam-
mor ska kunna få åka på se-
mester med sina barn grep 
tag i mig. I London bor 25% 
av barnen med ensamståen-
de föräldrar så det målgrup-

pen är stor för affärsidén. 
Sedan är tanken att skapa ett 
motivationsboende för miss-
brukare, där rehabiliteringen 
bland annat består av att ta 
hand om hemlösa djur ge-
nialisk. Genom att få bry sig 
om någon och göra skillnad 
är ett bra sätt bryta den ne-
gativa spiralen, säger Dennis 
Larsen.

Under veckan på Krok-
holmen gästades deltagarna 
av föreläsare Paal Evjenth 
som inspirerade deltagarna 
med ett föredrag om attity-
der, positivt tänkande och 
det faktum att han anser att 

alla är födda som vinnare. 
Han hade med sig entrepre-
nören, Peter Tifeldt, som 
numera också är ordförande 
för Företagarna Ale. Till-
sammans gav de respons på 
gruppernas affärsidéer och 
hjälpte dem att analysera 
möjligheterna.

– Jag är enormt impo-
nerad av hur de tänker och 
märker att det finns ett tyd-
ligt engagemang i sociala 
frågor. De bryr sig mycket 
om sin omvärld och sina 
medmänniskor. Det finns 
hopp för framtiden, sa Paal 
Evjenth.

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

– YEE:s kursdeltagare visar stort intresse för socialt entreprenörskap

Hopp för framtiden!

...och Dennis Larsen, NTI gymnasiet, uppskattas för sitt engage-
rade och mångsidiga ledarskap.

Teambildande aktiviteter frigör mycket energi och bidrar till att deltagarna skapar starka relatio-
ner under bara en veckas tid.

Grupparbete i internationellt mixade grupper är grunden i en-
treprenörsutbildningen YEE.

Tillsammans formar de hållbara affärsidéer och kommer över-
ens om lämpliga strategier för ett genomförande.

På Krokholmens lägergård arrangeras YEE.

Paal Evjenth föreläste om attityder, positivt tänkande och det 
faktum att alla är födda vinnare.

Får beröm. YEE:s lärare Nicolette Michels från Oxford Brookes 
University...
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En riktig mataffär
Öppet alla dagar 7–23
Även vår manuella delikatess
Tel 0303-97500 ica.se/ale

Ale Torg

Gäller v 33 • 12/8–16/8

kräftfest!
Dags för

Dags för kräftskiva – plocka fram lustiga hattar och 
sångblad, pynta med färgglada lyktor och bjud till bords.

SMAKSATT OST
Boxholms. Ca 500 g. 
Chili, Havssalt & Örter, Vitlök,
Paprika, Svartpeppar. 31-35 %.

99:-/kg

KRÄFTOR JUMBO
ICA. Kina. 1 kg.
Jfr pris 117/kg.

117:-/st

Dagspris på färska
havskräftor torsdag - lördag 
så långt lagret räcker.

35:-
2 för

30:-
5 för

SAREK, GENE 
TUNNBRÖD
Polarbröd. 330-375 g.
Jfr pris 46:67-53:03/kg.

HAVSKRÄFTOR KOKTA
Asperö Fisk AB. 1 kg/förp.

ALKOHOLFRI ÖL
Burgenfels. 33 cl.
Jfr pris 18:18/liter.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar

ALE. Med stolthet kan 
Ale kommun blicka till-
baka på 14 framgångs-
rika år med den unika 
entreprenörsutbildning-
en YEE.

En utvärdering bland 
tidigare års deltagare 
visar att kursen gjort 
skillnad.

– 86% svarar att den 
har haft betydelse för 
deras liv och det är ett 
fint kvitto, säger Kjell 
Lundgren som under 
många år var projektle-
dare för utbildningen.
”Morgondagens entreprenö-
rer” som utbildningen kall-
lades från början var 2001 
ett försöksprojekt, där Ale 
bjöd in ungdomar från sina 
vänorter i Italien, Tyskland 
och Finland. Utbildnings-
konceptet hade formats med 
hjälp av Roger Mumby 
Croft, professor i entrepre-
nörskap vid Oxford Brookes 
University och därför fick 
även England bidra med ett 
antal ungdomar. Roger hade 
tidigare varit engagerad i ett 
EU-projekt med inriktning 
mot turism tillsammans med 
Ale. I en diskussion dök frå-
gan om vad samhället gör för 
de ”duktiga” eleverna. Hur 
stimuleras de kreativa männ-
iskorna?

– Det var där ”Morgonda-
gens entreprenörer” föddes. 
Vi hade genomfört många 
projekt i Ale för att hjälpa 
de som stod utanför syste-
met och hade någon form av 
problematik. Nu ville vi tän-
ka nytt och göra något för att 
stimulera de som var framåt. 
Syftet var aldrig att skapa en 
ny ”starta-eget-kurs”, utan 
målet har varit att förmå klo-
ka ungdomar att tänka nytt 
och annorlunda. De första 
åren testade vi oss fram och 
finansierade projektet med 
stöd av både privata och of-
fentliga sponsorer, berättar 
Kjell Lundgren som var med 
och författade målen med ut-
bildningen.

Kursen ägde inledningsvis 
rum ombord på segelfartyget 
Westcoast. Där sattes del-
tagarnas samarbetsförmåga 

på hårt prov när segel skulle 
hissas. Av olika skäl, bland 
annat att flera deltagare blev 
illamående vid dåligt väder, 
togs beslut om ett miljöom-
byte. Lotten föll på Krokhol-
men där Ale kommun sedan 
länge haft sommarläger för 
ungdomar.

Dennis Larsen, 33, var 
med som deltagare under 
premiäråret och har sedan 
2007 varit med i kursledning-
en. Han om någon kan vittna 
om utbildningens effekter.

Gav  mod
– Jag hade definitivt inte vå-
gat ta de steg i livet som jag 
nu har tagit och när jag stu-
derar svaren i den enkätun-
dersökning som ligger till 
grund för utvärderingen av 
programmets 14 år känner 
jag igen mycket av det som 
jag själv har upplevt, säger 
Dennis.

Efter många år som en av 
lärarna i YEE, både i Sverige 
och vid de fyra tillfällen som 
utbildningen har genomförts 
i Moldavien och Botswana, 
har Dennis Larsen också varit 
delaktig i sammanställningen 
av utvärderingen som nu är 
framtagen.

– Min slutsats är att utbild-
ningen har varit betydelsefull 
för deltagarna, att den har 
hjälpt många att våga ta ett 
steg i en bestämd riktning. 
YEE har också bidragit till 
att många har breddat sitt 
synfält och sin uppfattning 
om entreprenörskap. Du 
kan till exempel vara entre-
prenör även om du jobbar i 
en kommun, det handlar om 
att våga vara kreativ och att 
tänka i nya banor. Att svaren 

vi fått också ger oss en tydlig 
bild av att deltagarna har fått 
en bättre förståelse för andra 
människor från främmande 
kulturer känns fantastiskt. På 
sätt och vis är YEE ett enda 
stort fredsprojekt. Med vän-
ner i stora delar av Europa 
och angränsande länder tän-
ker du aldrig tanken att starta 
krig, menar Dennis.

Utvärderingen bekräftar 
tidigare enkäters bild av att 
YEE har haft en bra effekt.

– Den är precis så positiv 
som vi hoppats på. Det är en 
vetenskaplig bekräftelse på 
att vi lyckats skapa ett kon-
cept som verkligen fungerar. 
Jag hoppas vi tar vara på det-
ta, avslutar Kjell Lundgren.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Kreativa diskussioner ombord på segelfartyget Westcoast. Bilden är från 2004 och då hette ut-
bildningen Morgondagens entreprenörer. Den bytte senare namn till YEE – Unga entreprenörer i 
nya Europa, men har sedan dess också arrangerats i bland annat Botswana.

Roger Mumby Croft och Kjell Lundgren formade tillsammans 
med Anders Helsing det som idag är en hyllad entreprenörsut-
bildning. YEE har nu genomförts 15 gånger i Sverige.

Tidigare deltagare 
hyllar YEE

UTVÄRDERING YEE

Grundat: 2001.
Genomföranden: 15 gånger 
i Sverige, två gånger i 
Moldavien och två gånger i 
Botswana. 
Antal deltagare totalt: 422 
från 15 olika länder.
Utvärdering 2001-14 i korthet:
86% av deltagarna säger 
att YEE haft stor betydelse 
i livet.
85% kände ett stärkt själv-
förtroende.
65% övertygades om sin 
framtid.
75% av deltagarna har fått 
ett bättre internationellt 
nätverk.
23% av deltagarna känner 
att de gjort något kreativt/
annorlunda i livet.
70% av deltagarna vill ha 
fortsatt kontakt med YEE.
12% av deltagarna driver 
idag eget.

– Har haft stor betydelse i livet
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Onsdag 5 augusti
Personrån 
En 15-årig pojke blir rånad 
på sin moped av två yngre 
män. De hotar pojken med 
kniv då de tillgriper mope-
den. De båda gärningsmän-
nen lämnar platsen i rikting 
mot Älvängen. Inga kända 
personskador. Polisen får 
vetskap om händelsen cirka 
20 minuter efter det att hän-
delsen inträffat.   

En lägenhetsinnehavare i 
Nol vaknar av att en okänd 
gärningsman kastar in en 
trägårdsskulptur genom 
fönstret. Ärendet rubriceras 
som skadegörelse.

Inbrott på Surteskolan. 
Tjuvarna krossar rutan till 
rektorskontoret. Diverse 
gods tillgrips.

Ett vittne ser hur en bil 
framförs vingligt på E45. 
Fordonet stoppas i höjd med 
Nödinge. En kvinna född 
1952 och hemmahörande 
i Mellerud är misstänkt för 
grovt rattfylleri.

Lördag 8 augusti
Trafikolycka
På E45 vid Lödöse är det två 
fordon som kolliderar. Två 
personer körs till Kungälvs 
sjukhus och en person körs 
till NÄL, alla tre med okända 
skador.

Söndag 9 augusti
Grovt rattfylleri
I samband med en singelo-
lycka på Skepplandavägen 
misstänks en man född 1982 
och hemmahörande i Vallda 
för grovt rattfylleri.

Skadegörelse rapporteras 
från Mc Donalds Ale Torg. 
Ungdomar uppträder aggres-
sivt och har bland annat 
sönder en av restaurangens 
stolar.

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

ÄLVÄNGEN. Renhåll-
ningen förfogar över 
en koldioxidneutral 
fordonsflotta.

Sedan i maj körs samt-
liga dieselfordon på Eco-
Par Bio, ett ultrarent, 
förnybart HVO- bränsle 
(Hydrotreated Vegeta-
ble Oil) som tillverkas 
av biomassa.

– Bränslet är helt 
fossilfritt och reducerar 
därmed utsläppen av 
växthusgaser med upp 
till 90%, säger Lennart 
Johansson miljöingen-
jör på renhållningen.

Det är inte bara utsläppen 
av växthusgaser som minskar 
med det nya bränslet. Dess-
utom minskar även utsläp-
pen av kväveoxider, partiklar, 
kolväten PAH och kolmo-
noxid vilket bidrar till bättre 
arbetsmiljö och närmiljö i 
Ale.

– Huvudingrediensen i 
det nya bränslet utgörs av 

slakteriavfall samt olika ve-
getabiliska oljor. Det tillver-
kas i Finland, berättar Len-
nart Johansson.

Inga nackdelar?
– Nej, faktiskt inte. Fö-

rarna märker ingen skillnad 
mot tidigare utan bilarna 
fungerar precis som de ska. 
Det luktar inte längre gam-
mal dieselbil när sopbilarna 
kommer.

På kontoret i Älvängen 
förfogar renhållningen över 
en egen tank som fylls på 
med jämna mellanrum.  

– HVO-bränsle finns inte 
på mackarna ännu, men det 
är nog en tidsfråga, säger 
Lennart Johansson.

Renhållningens fordons-
flotta består av sex lastbilar, 
två pick up, en personbil och 
en hjullastare. Den samman-
lagda bränsleförbrukningen 
för dessa fordon uppgår till 
85 000 liter per år.

– Med HVO har vi tagit 
ett stort steg för miljön, av-
slutar Lennart Johansson.

JONAS ANDERSSON

Ale kommuns sopbilar körs numera på förnybart HVO-bränsle 
som reducerar utsläppen av växthusgaser med upp till 90%.

Lennart Johansson, miljöingenjör på renhållningen.

Sopbilarna har
blivit ännu grönare

SKEPPLANDA.  Förra 
veckans artikel om sim-
hallens framtida place-
ring fick Skepplandaför-
eningen att reagera.

Jonas Molin är tales-
person och blir för-
baskad när han hör att 
anläggningen kan vara 
hotad.

– Skulle simhallen 
försvinna vore det en 
dödsstöt för bygden, 
säger han till lokaltid-
ningen.

Skepplanda simhall har 43 
år på nacken. Ale Fritid och 
fritidsintendent Klas Ar-
vidsson har fått i uppdrag 
av kommunledningen att 
utreda simhallens framtid i 
Ale. Om detta kunde ni läsa i 
förra veckans tidning.

– I artikeln stod att det 
finns en överhängande risk 
att om viktiga delar i ma-
skineriet går sönder kan det 

bli svårt att reparera anlägg-
ningen. Det där är bara ett 
svepskäl för att kunna lägga 
ner verksamheten. Jag vet att 
det finns mekaniska verkstä-
der i Ale som kan tillverka 
reservdelar om det skulle 
behövas. Valhallabadet i Gö-
teborg är betydligt mycket 
äldre än Skepplanda simhall, den anläggningen går att 

driva, säger Jonas Molin och 
fortsätter:

– Tyvärr är det som så att 
all service ska koncentreras 
till Nödinge och Älvängen i 
den här kommunen. Det är 
ett tankesätt hos ledande po-
litiker som bör ifrågasättas. 
Är det inte meningen att hela 
Ale ska leva eller är syftet att 
utarma mindre orter? Orts-
nedskärning är förkastligt!

Jonas Molin anser att det 
vore slöseri med skattepeng-
ar att lägga ned Skepplanda 
simhall och bygga en ny nå-
gon annanstans.

– Skepplanda simhall är 
förvisso från 1972, men ändå 
i väldigt gott skick. Varför 
inte göra den renovering 
som krävs? Det finns också 
plats om man vill bygga ut 
med ett äventyrsbad eller 
liknande.

En anläggning som 
Skepplandaföreningen givit 
nytt liv är tennisbanan. För-
eningen har köpt in grus och 
fått undan det mesta ogräset.

– Nu är banan spelbar igen 
vilket uppskattas av ortsbor-
na. Ytterligare förbättringar 
behöver göras på sikt, men 
det här är en åtminstone en 
början, avslutar Jonas Molin.

JONAS ANDERSSON

”Ta inte simhallen ifrån oss!”
Skepplandaföreningens talesperson Jonas Molin:

Jonas Molin, Skepplandaföreningen.

Tennisbanan i Skepplanda har försetts med nytt grus.
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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
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Trafikolycka i Surte
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På tisdagseftermiddagen, vid 17-tiden, inträffade en trafik-
olycka på E45 i Surte, i höjd med tågstationen. Flera fordon 
var inblandade. Räddningstjänst och ambulans var snabbt 
framme på olycksplatsen. Okända skador.

Text: Jonas Andersson

www.volkswagen.se

Polo.
Slutrea 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 



Med 20 minuter kvar att 
spela hittar ett inlägg rätt 
i Ahlafors straffområde. 
Hemmalaget kan stöta in 1-0 
som blir kvällens segermål. 
Förutom ett par sedvanli-
ga jätteparader burväktaren 
Andreas Skånberg släppte 
det gulsvarta försvaret inte 
till särskilt många kvalifice-
rade målchanser. Hamdan 
Ramadan, 18, stängde sin 
kant och Anders Anders-
son gjorde samma sak till 
vänster. I mittförsvaret vi-
sade Markus Hedberg och 
Henrik Andersson att de är 

närmast felfria, trots att de 
sattes under hård press.

AIF jagade kvittering och 
Edwin Pearsons distans-
skott var inte långt borta. 
Inhopparen Jesper Johan-
nesson visade vikten av en 
naturlig kantspelare. Vid 
ett flertal tillfällen kom han 
runt och kunde leverera gif-
tiga inlägg. Anfallaren Moha 
Razek kom in med kvarten 
kvar och är på väg tillbaka 
efter sin skada. AIF behö-
ver ha alla spelare tillgäng-
liga när serien tuffar till sig. 
Nästa fredag väntar Dalen/

Kroksslätt hemma på Sjöval-
len. En viktig match för att 
AIF inte på nytt ska dras in 
i bottenstriden. Tränare Mi-
chel Berndtsson-Gonzales 
kan glädja sig åt att få leda 
laget, trots att han visades av 
planen. Domaren valde att 
bedöma det som en lindrig 
företeelse och rapporterar 
inte händelsen.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland 
Älvsborgs FF – Ahlafors IF 1-0 (0-0) 
Matchens kurrar: Andreas Skånberg 
3, Hamdan Ramadan 2, Sebastian 
Hollstein 1.

Division 4  Västergötland södra 
Skepplanda – Dardania 2-1 (0-1) 
Mål SBTK: Linus Carlsson, Patric 
Skånberg. Matchens kurrar: Oscar Frii 3, 
Emanuel Stensson 2, Patric Skånberg 1.

Division 5 A Göteborg
Warta – Nol IK 0-4 (0-2)
Mål NIK: Martin Eriksson 2, Jonny 
Stenström, Fredrik Johansson. Matchens 
kurrar: Jesper Garvetti 3, Robin Larsson 
2, Raied Juma 1.

Division 6 Trollhättan
Lödöse/Nygård IK – Trollhättans IF 
2-1 (1-1)
Mål LNIK: Alexander Jönsson, Peter 
Eriksson.

Division 6 D Göteborg
Hermansby – Nödinge SK 3-2
Mål NSK: Shpejtim Sefedini 2.

Division 1 norra Götaland damer
Mariestads BOIS – Skepplanda 2-1 
(1-1)
Mål SBTK: Sophie Högrell. Matchens kur-
rar: Sophie Högrell 3, Emelie Johansson 
2, Sandra Alvenby 1.

Division 2 Västergötland S
Lödöse/Nygård IK – Bergdalens IK 
0-1 (0-1)
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Dam div 1 N Götaland

LÖRDAG 15 AUGUSTI KL 15.00

SBTK  vs 
SILS IF

FOTBOLL
PÅ FORSVALLEN

Matchvärd:

FOTBOLL I ALE

Fre 14 aug kl 19.00
Sjövallen
Ahlafors – Dalen/Kroks.

Fre 14 aug kl 19.00
Elon Arena
Nol – Mossen

Lör 15 aug kl 13.00
Surte IP
Surte – Käringön

Lör 15 aug kl 15.00
Forsvallen
SBTK dam – Sils IF

Sön 16 aug kl 17.00
Vimmervi
Nödinge – Backa

Sön 16 aug kl 18.00
Sjövallen
AIF/ÄIK dam – Mölndal

GÖTEBORG. En åtta 
matcher lång förlustfri 
trend är bruten. 

Ahlafors IF fick kapi-
tulera med uddamålet 
borta mot Älvsborg. 

– De var hetare och 
skickligare, helt enkelt 
bättre, ansåg AIF-trä-
naren Michel Berndts-
son-Gonzales.

Ahlafors IF stördes av en ska-
da på anfallaren och urkraf-
ten Peter Antonsson. I det 
läget valde Berndtsson-Gon-
zales att byta spelsystem till 
4-5-1. Michael Hintze fick 
det otacksamma uppdraget 
att jaga ensam på topp. I ef-
terhand kan konstateras att 
det draget inte fick önskvärd 
effekt. Älvsborgsförsvaret 
läste sönder den gulsvarta 
taktiken och gästernas försök 
att hitta fram till sin ensam-
ma spjutspets misslyckades 
gång på gång. Med ett pass-
ningsspel som oftast saknade 
rätt adress blev det inte hel-
ler något tryck mot hemma-
lagets mål. Det var istället 
Älvsborg som ägde initiativet 
och bollinnehavet. Bortsett 
en farlig frispark från Johan 
Elving och en nick i stol-
pen av Sebastian Hollstein 
skapades inga gulsvarta mål-
chanser i första halvlek.

– Den här insatsen får vi 
skaka av oss. Älvsborg vinner 
rättvist, men jag tror de hade 
fördel av konstgräset. Vi har 
inte tränat på det och det får 
vi kanske diskutera, fundera-
de Michel Berndtsson-Gon-

zales som fick se de avslutan-
de fem minuterna från sidan. 

– Helt otroligt om du 
frågar mig. Det är kanske 
världens snällaste fotbolls-
match som spelas och jag 
reagerar på ett enda dom-
slut. Det måste väl vara okej 
att man höjer rösten någon 
gång på 90 minuter, men att 
du ska visas av planen bara 
för det köper jag inte. Det 
var linjemannen som överre-
agerade och inte jag.

Den gulsvarta trenden bruten
– Ahlafors IF förlorade mot Älvsborgs FF

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

FOTBOLL

Hamdan Ramadan, måltjuven som blev högerback, och som löser uppdraget närmast felfritt.

FO
TO

: P
E
R
-A

N
D

E
R

S 
K

LÖ
V

E
R

SJ
Ö

ALE. Två alelag som gick 
på sommarvila i serie-
ledning.

Nu återupptas allvaret 
för Älvängens IK i divi-
sion 6D Göteborg och 
Surte IS i division 7A.

Det blir utan tvekan 
en intressant höst för 
dessa båda klubbar.

Mycket talar för en rafflande 
guldkamp mellan Älvängens 
IK och Finlandia-Pallo. Båda 
lagen parkerar på 29 poäng, 
men Hisingsgänget har å an-
dra sidan en match mindre 
spelad.

– Vi svarade för en väldigt 
bra vårsäsong. Jag hoppas att 
den fina formen kan hålla i 
sig, säger ÄIK-tränaren Pe-
ter ”Erra” Eriksson.

Niklas Ahlbom har va-
rit ÄIK:s stora utropstecken 
så här långt och har avgjort 
många matcher. Förhopp-
ningsvis har ÄIK-anfallaren 
krutet torrt även på söndag 
då tabellåttan Hermansby 
står för motståndet på bort-
aplan.

– En match vi måste vin-

na, men det blir ingen enkel 
uppgift, säger Peter Eriksson.

Omgången därpå väntar 
derbytillställning mot Nö-
dinge SK på Vimmervi. Det 
skulle förvåna om inte ÄIK 
har full pott efter de två inle-
dande höstomgångarna.

Surte IS går i elden på lör-
dag med match hemma mot 
tabelljumbon Käringöns FC. 
Gästerna har skrapat ihop 
tre futtiga poäng och allt an-
nat än en hemmavinst vore 
en skräll. Sveaskrud FC och 
Gambiska Föreningen skug-
gar SIS i tabelltoppen och det 
är just Gambiska som står för 
motståndet nästkommande 
omgång.

JONAS ANDERSSON

Ska Niklas Ahlbom skjuta ÄIK 
till division 5?

Omstart som serieledare
- 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 
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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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Grym förlust för SBTK:s damer
– Mariestad avgjorde i slutminuten
MARIESTAD. Det blev en 
tung hemresa från Ma-
riestad för Skepplandas 
damlag.

Hemmalaget avgjorde 
matchen i 89:e match-
minuten.

Efter en ny heroisk la-
ginsats var det gulsvar-
ta gänget värda en 
poäng, men ödet ville 
annat.

Den långa bussresan såg ut 
att vara mödan värd. Sophie 
Högrell kvitterade till 1-1 
med 20 minuter kvar att spe-
la. Med en poäng skulle Ma-
riestad även fortsättningsvis 
vara efter SBTK i tabellen, 
men en olycklig sekvens i 
matchens slutminut blev av-
görande. På något sätt fick 

inte det gulsvarta försvaret 
stopp på en omställning och 
ett distinkt avslut från grän-
sen till straffområdet var 
otagbart för Isabella Svens-
son i målet.

– Fruktansvärt tungt, sär-
skilt i en sådan här match när 
vi reser så långt. Jag tycker 
tjejerna gör en bra match 
och med tanke på hur lite vi 
släppte till efter deras första 
ledningsmål kändes det inte 
logiskt att de skulle avgöra i 
slutet. Det var snarare vi som 
tog över ju längre matchen 
led och spelade riktigt fin 
fotboll, men Mariestad är 
tunga och har några skickliga 
lirare. Vi har klarat oss undan 
den här typen av förluster i 
slutminuterna tidigare så det 
var väl dags nu, suckade trä-
nare Stig Persson efteråt.

Efter en mållös och ganska 
jämn första halvlek spräckte 
hemmalaget nollan en kvart 

in i den andra akten. Marie-
stad kom till lite fler kvalifi-
cerade avslut än Skepplanda 
och målet var inte helt oför-
tjänt. Däremot gav målet de 
gulsvarta gästerna energi och 
matchbilden bytte karaktär. 
Sophie Högrell som jagade 
på allt i anfallet samarbetade 
framför allt framgångsrikt 
med pigge Emelie Johans-
son. Tillsammans måste de 
ha sprungit ett par mil och 
trägen vann. Till sist kom 
utdelningen och inte helt 
oväntat var det Sophie Hö-
grell hann först på en boll, 
rundade målvakten och sat-
te kvitteringen. Det är utan 
tvivel så som Skepplanda 
kommer att få göra sina mål 
när skyttedrottningen San-
dra Augustsson är förlorad. 
Sophie Högrells snabbhet 
och offervilja kan mycket väl 
bli det som löser målproduk-
tionen i höst.

– Hon är otroligt duktig 
idag, synd att hennes mål 
inte kunde få ge oss en po-
äng idag. Det hade suttit 
fint, men hur som helst så 
visar vi på nytt att vi bjuder 
hårt motstånd. Jag gillade 
också vad jag såg av Linnéa 
Karjalainens, avslutar Stig 
Persson.

I Skepplanda tvingades 
Lotta Hillebjer ta klivet ner 

i backlinjen, då Lisa Qvar-
fordt insjuknat på match-
dagen. Det gav Josefine 
Johansson chansen på mitt-
fältet. På lördag är det dags 
för en ny nyckelmatch. Sil 
gästar Forsvallen och Skepp-
landa får då klara sig utan sin 

skicklige mittback Sandra 
Alvenby.

Det hårdnar i tabellen och 
kampen om ett nytt kontrakt 
i division ett går vidare. Det 
kommer inte saknas drama-
tik i höst…

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Div 1 norra Götaland damer
Mariestads BOIS – Skepplanda 2-1 (1-1)

FOTBOLL

Emelie Johansson var tillsammans med Sophie Högrell de som 
skapade störst oreda i Mariestads försvar. Jösses vad de sprang!

Sophie Högrell belönades med 
utmärkelsen matchens lirare.

SKEPPLANDA. Alla 
Skepplandas målsumpa-
re är förlåtna.

Patric Skånberg såg 
till att det ändå blev ett 
gulsvart segervrål på 
Forsvallen.

I den 89:e matchmi-
nuten satte han iskallt 
straffen som gav tre 
lika friska som viktiga 
poäng.

Trots att nästan halva sä-
songen återstår luktade det 
vinna eller försvinna när 
Skepplandas herrar tog 
emot Dardania på fredags-
kvällen. Med bara en seger 
hittills under året och två 
svidande förluster i somma-
rens träningsmatcher fanns 
det en oro för SBTK:s form-
kurva. Den må bitvis finnas 
kvar, men hemmalaget visa-
de en inställning som kvällen 
till ära förmådde flytta på ett 
svårspelat och bollskickligt 
motståndarlag. I den första 
halvleken hade Dardania ett 
visst övertag och Skepplanda 
hade förtvivlat svårt att kom-
ma till avslut. 

Likt en förbannelse kom 
laget inte heller undan ett 

baklängesmål. När blott två 
minuter återstod av första 
halvlek nickade gästerna 
ohotat in 0-1. Målet blev 
tändvätska för Forsvallens 
armé som kom ut med en 
betydligt rakare spelidé efter 
paus. Plötsligt började det 
osa runt Dardanias straff-
område och en kvart in i den 
andra akten rullade Emanu-
el Stensson fram bollen till 
Linus Carlsson som dök 
upp vid bortre stolpen. Kvit-
tering och en stor lättnad för 
såväl spelare, ledare och sup-
portrar på Forsvallen. 

Bara någon minut sena-
re var samma firma framme 
igen, denna gång med om-
bytta roller, men Stenssons 
avslut hittade inte in i mas-
korna. Skepplanda tryckte 
på för ett segermål och ska-
pade en handfull riktigt gif-
tiga chanser, men matchen 
såg ut att sluta oavgjort när 
Emanuel Stensson tog sig in 
i straffområdet. Han stoppa-
des bryskt och domaren pe-
kade korrekt på straffpunk-
ten samtidigt som han drog 
upp det röda kortet. Patric 
Skånberg tvekade inte när 
tillfället gavs.

– Jag kände mig säker och 
visste exakt vad jag skulle 
göra. Den skulle bara in. Vi 
har haft så mycket otur un-
der säsongen att det var på 
tiden med lite flyt. Det var 
en otroligt skön känsla att se 
bollen gå i mål, sa matchhjäl-
ten minuten efter slutsigna-
len. 

– Nu är vi förbi Darda-
nia, men vi behöver ta ett 
par skalper till för att kom-
ma upp på fast mark. Om 
tur och otur jämnar ut sig 

behöver vi inte vara oroliga. 
Vi släpper inte till särskilt 
mycket, men måste få till 
skärpan framåt. Det här ger 
oss en go skjuts framåt. Det 
är bara att köra på.

Skepplandas tränare Jo-
nas Andersson svävade 
mellan hopp och förtvivlan 
under avslutningen, tre po-
äng var enligt honom av oer-
hört stor betydelse för fort-
sättningen. Han kunde efter 
straffmålet njuta av den rutin 
som trots allt finns i det unga 
SBTK. Erik Häggström vi-
sade prov på taktisk kyla när 
han mer eller mindre par-
kerade med bollen nere vid 
hörnflaggan. Poängen skulle 
till varje pris stanna på Fors-
vallen. I den andra halvleken 

kunde han också glädja sig åt 
att se Alexander Anders-
son återigen i spel. Det är 
ett ”nyförvärv” av hög klass 
om Alex kan fortsätta spela i 
höst. Ett stort plus ska också 
riktas till ensamme anfalla-
ren Emanuel Stensson som 
löpte, attackerade och på 
alla sätt försökte sätta mot-
ståndarförsvaret under press. 
Han låg dessutom bakom 
båda målen, utan att vara sist 
på bollen.

– Idag gläds vi åt poängen. 
Vi har mycket att jobba med, 
men var kanske ändå minst 
dåliga i en match som inte 
höll någon högre kvalitet. Vi 
måste upp ett par klasser för 
att fixa kontraktet. Förhopp-
ningsvis kan den här segern 

ge oss nödvändigt självför-
troende för att ta nästa kliv, 
summerade Jonas Anders-
son.

Nästa utmaning är Byt-

torps IF borta på torsdag 
och då är anfallaren Chris-
tian Rönkkö tillbaka efter 
avstängning.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Skånberg matchhjälte i SBTK
– Avgjorde dramat mot 
Dardania på straff

Div 4  Västergötland södra 
Skepplanda – Dardania 2-1 (0-1) 

FOTBOLL

Kramkalas efter 1-1.

Segervittring. Patric Skånberg sätter fart efter att ha placerat in 
2-1 på straff i 89:e minuten.

Vi har haft så 
mycket otur 
under säsong-
en att det var 

på tiden med lite flyt. 
Det var en otroligt skön 
känsla att se bollen gå 
i mål.
PATRIC SKÅNBERG
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NYGÅRD. Förra söndag-
en hade Nygårds Ryttar-
sällskap lokal hopptävling 
80,90 och 1 meter. Jessica 
Jakobsson tog tillsammans 
med sin ridtravare Caunis 
On hem segern i den lokala 
tävlingsklassen 90 cm. Det 
var första segern för detta 
ekipage. 

– Det känns jättekul att 
få göra det på hemmaplan, 
säger Jessica Jakobsson som 
vann ett täcke från Lilla 
Edets Biljour.

Jessica placerade sig även 
som trea med hennes andra 
ridtravare Saphira B.M.W, 
som gjorde sin debut på täv-
lingsbanan.

Jessica Jakobsson på 
hästen Caunis On.

Jessica segrade på hemmaplan

GÖTEBORG. Nol startade 
höstsäsongen lika starkt 
som de avslutade våren.

Storseger borta mot 
Warta och nu väntar 
seriefinal hemma mot 
Stenkullen på fredag.

– Vi har allt att vinna, 
säger Noltränaren Peter 
Karlsson nöjt.

Temperaturen stiger i Nol 
IK. Trots att klubben är 
nykomling i division 5 A 
Göteborg fortsätter laget 
att imponera och dominera. 
Den åttonde segern kom på 
fredagskvällen borta mot 
Warta. Lagkapten Jonny 
Stenström visade vägen 
med att sätta första bollen 
i nätmaskorna redan i den 
11:e matchminuten. 

– Vi inledde inspirerat 
och hade en bra period, men 
Warta reste sig och tog över 

initiativet. Att vi sedan fick 
sätta dit 2-0 fem minuter 
före pausvilan var således 
ytterst tacksamt, sa Peter 
Karlsson.

Målet var blytungt för 
göteborgarna. Nol tog över 
och efter paus var det ing-
et snack. Fredrik Johansson 
sköt 3-0 efter 20 minuter och 
tre minuter senare punktera-
de Martin Eriksson matchen 
med sitt andra mål för dagen.
– Totalt sett är det en mycket 
stabil insats. Det är många 
som jobbar hårt och jag im-
ponerade särskilt av Jesper 
Garvetti och Robin Lars-
son, menade Karlsson.

Segern innebär att Nol 
kan bjuda hemmapubliken 
på en tidig seriefinal. Sten-
kullen som lyckades kvittera 
sent när lagen möttes i våras 
kommer på besök till Elon 
Arena på Nolängen på fre-
dag.
– Det kan bli en riktig fest. 
Vi kommer att ha starkast 
möjliga lag tillgängligt. Både 

Bojan Ilic och Simon Enyck 
är då tillbaka efter avstäng-
ningar. Segerreceptet stavas 
ödmjukhet och tålamod. Det 
är en skicklig motståndare, 
men vi vet vem vi ska ha ex-
tra bevakning på och vi kom-
mer att få våra chanser. När 
de dyker upp ska vi vara på 
bettet. Ingen har räknat med 
att vi skulle vara med i top-
pen redan i år så vi har allt att 
vinna, inget att förlora, säger 
Peter Karlsson som hoppas 
på storpublik.

– Det bjuds inte på så 
många toppmatcher i Alefot-
bollen så jag hoppas alla tar 
chansen att se en seriefinal. 
Vi kommer att vara toklad-
dade!

Nol är i dagsläget fyra 
poäng bakom serieledande 
Stenkullen, men kan i hän-
delse av seger på fredag blan-
da sig i toppstriden på allvar.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Storseger för Nol
– Nu väntar en tidig seriefinal hemma på fredag

Division 5 A Göteborg
Warta – Nol IK 0-4 (0-2)

FOTBOLL

Raide Juma och tränare Peter Karlsson i Nol kan se fram mot en tidig seriefinal hemma på Elon 
Arena nu på fredag. Nol mönstrar starkast möjliga lag.

vs
DALEN/KROKSLÄTT

Fredag 14 aug kl 19.00
SJÖVALLEN

SVENSKA STENHUS ARENA

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF
Division 3 NV Götaland

Matchvärd

NYGÅRD. På lördag blir 
det folkfest i Nygård.

LNIK bjuder in till 
korpcup på Alevi.

Arrangemanget 
avrundas med fest på 
Locktorp.

22 lag fördelade på fem 
grupper. Det är förutsätt-
ningarna när första upplagan 
av Lockkorp går av stapeln.

– Första matcherna blåses 
igång klockan nio och strax 

efter klockan 18 är det tänkt 
att finalen ska äga rum, för-
klarar initiativtagaren och 
tillika cupansvarig My Löf-
ström.

Ettan och tvåan i varje 
grupp går vidare till slut-
spel. Därefter väntar ett nytt 
gruppspel som så småning-
om ska leda fram till en di-
rekt avgörande final.

– Det är femmannafot-
boll som gäller. Lagen får 
ha maximalt två licensiera-
de killar i åldern 15-30 år. 

Dessutom måste en tjej vara 
på planen hela tiden, berät-
tar My.

Femkamp, fotbollstennis, 
servering och andra kringak-
tiviteter inryms också i pro-
grammet.

– Vi avslutar lördagen 
med en fest på Locktorp, 
därav namnet Lockkorp. 
Vi hoppas på fint väder och 
mycket folk, säger My Löf-
ström.

JONAS ANDERSSON 

Korpcup på Alevi idrottsplats

ALAFORS. Närmare 130 
lag och massor av pu-
blik i dagarna två.

Zcooly Cup blev på 
alla sätt en riktig sol-
skenshistoria.

– Vi fick oerhört 
mycket beröm för vårt 
arrangemang, konsta-
terar Anna Wadström i 
cupledningen.

I dagarna två, lördag och 
söndag, spelades det ung-
domsfotboll i Alafors. Det 
som tidigare var Cup Sjöval-
len, men som sedan ett antal 
år tillbaka går under namnet 

Zcooly Cup, blev en formi-
dabel succé.

– Vädret var det bästa 
tänkbara. Det fanns inget att 
klaga på, säger Anna Wad-
ström.

I ålderklasserna 7-9 år 
räknades inte resultaten utan 
samtliga deltagare förärades 
medalj. Alla spelare i turne-
ringen erhöll även diplom – 
två stycken till och med.

– Ett för deltagandet i cu-
pen och ett så kallat attityds-
diplom.

Zcooly Cup präglades av 
fair play och publikfriande 
spel. Det bjöds många sevär-
da matcher.

– Det var en härlig stäm-
ning under hela helgen, be-
tonar Anna.

Utöver själva fotbollen 
kunde besökarna roa sig med 
golfspel, rutschkana, quick-
play och mycket annat roligt. 
I Zcoolytältet demonstrera-
des olika dataspel.

Finalresultaten: F10: 
Jitex Mölndal 2-Jitex Möln-
dal 1 2-0. F11: Skepplanda 
BTK-Älvsborg 1-2. F12: 
Skepplanda BTK-Tölö 0-1. 
P10: Örgryte IS Blå-Örgry-
te IS röd 5-4. P11: GAIS 
grön-Floda 1-2. P12: Skof-
tebyn-GAIS 5-4.

JONAS ANDERSSON

Härlig stämning
på Zcooly Cup

Årets upplaga av Zcooly Cup på Sjövallen lockade närmare 130 lag. Turneringen avgjordes i ljuv-
ligt sommarväder.
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ÄLVÄNGEN. I stålande 
sommarväder kördes i 
helgen Älvbygdens MK:s 
deltävling i VMX-Alli-
ansen 2015 på anrika 
Paradisbanan. 

Arrangemanget blev 
väldigt lyckat och var 
uppskattat av såväl 
förare, publik som funk-
tionärer.

Hela 185 tävlade kom 
till start under de två 
tävlingsdagarna.

På lördagen avgjordes de 
olika Guldhjälmsklasserna, 
där förarna får vara högst 
12 år. På söndagen kördes 
ungdomsklasserna med star-
tande från 13 år och även 
breddklassen.

Alla ÄMK:s förare käm-
pade väl och hemmaåkarna 
körde till sig flera pallplatser 
i de olika finalerna. Och för 
Guldhjälmslaget noterades 
en fin fjärdeplats.

Onsdag denna vecka star-
tar Cross-Skolan upp igen 
efter sommaruppehållet och 
alla nyfikna barn och föräld-
rar hälsas välkomna till Para-
disbanan.

Nästa tävling på Paradis-
banan är Serien-crossen divi-
sion 2 Södra, i västra distrik-
tet, som körs söndagen den 4 
oktober. Då denna deltävling 
avslutar året serie utlovas 
hög spänning och många 
täta kamper. Med gratis in-
träde hoppas arrangören på 
mycket publik.

JONAS ANDERSSON

Starten har precis gått i klassen 65G.

ÄMK:s Max Wik (94) flyger 
fram.

Älvbygdens Guldhjälmslag. Bakre raden från vänster: Niklas 
Ivarsson, Malin Hansson, Wilma Irving, Max Wik. Främre raden 
från vänster: Lucas Johansson, Elin Hansson, Simon Berntsson, 
Alfred Berndtsson, Samuel Wingård.

Full fart på 
Paradisbanan

NU STARTAR
TERMINEN!

Tel: 0303-74 84 80 • www.dansstudion.org

Hos oss finns 
bl a. barndans, 
Bamsegympa, 
streetdance,  
aerobic,  
gymnastics.  
För både tjejer och killar!

DAMMEKÄRR
MARKNAD

VÄLKOMNA! OK ALEHOF

 Lördag den 22 aug kl 11-14

LOPPIS 
Bidrag tas emot på Dammekärr 
torsdag 20/8 kl 17-20, eller ring 

0730-35 33 94 eller 0303-33 86 13 
Hoppborg - fiskdamm 

växtförsäljning - hantverk 
lotterier - servering - grill 
Skyltat från Ale torg (5 km)

Världens Barn arrangerar

Även försäljning av hembakat

GÅ FÖR  
VÄRLDENS BARN
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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:

KUNGÄLV. Hon har 
varit en av gruppen 
The Jocals frontfigurer 
under fem år.

Nu väljer Elin Jensen, 
16, att stå på egna ben.

I slutet av juli släppte 
hon sin första singel – 
”Pieces”.

Elin Jensen har varit fängs-
lad av musik sedan barnsben. 
Hon minns med glädje de 
stunder då hennes pappa tog 
fram och dammade av vinyl-
skivorna.

– I släkten finns många es-
teter. På sätt och vis kan man 
väl säga att musiken finns i 
blodet.

Den största inspirations-
källan inledningsvis var 
annars Carola. Otal är de 
gånger hon har lyssnat på 
den svenska schlagerdrott-
ningen och sett henne på tv 
i samband med Melodifesti-
valen.

– Jag ville bli som Caro-
la när jag var liten, berättar 
Elin.

I årskurs 4 började Elin 
Jensen på Ale Kulturskola. 

Först var det keyboard som 
fångade hennes intresse, 
men ganska snart styrde hon 
över på gitarr och sång.

– Min lärare, Bo Jansson, 
har betytt oerhört mycket. 
Han är grym! Utan Bosses 
hjälp hade jag nog inte fort-
satt med musiken.

Samtidigt som Elin Jen-
sen började på Ale Kultur-
skola bildades också gruppen 
The Jocals, som har hörts på 
diverse lokala arrangemang 
genom åren. The Jocals be-

står av en kvartett tjejer där 
Elin Jensen varit en av de 
drivande krafterna.

– Första året spelade vi 
uteslutande covers, mest 
punk och rock. 2011 skrev 
jag min första låt som jag 
skickade in till Lilla Melo-
difestivalen. När låten inte 
kom med tog vi upp den 
med bandet istället. Sedan 
har det rullat på. Jag skriver 
låtar både med engelsk och 
svenskt text.

Nu har emellertid grupp-
medlemmarna i The Jocals 
bestämt sig för att ta en paus. 
Istället satsar Elin Jensen på 
en solokarriär. För ett par 
veckor sedan släpptes ”Pie-
ces” på Spotify, en låt som 
Elin spelat in på Swedish 
Sound studio i Göteborg.

– En stor grej! Det är en 
kusin till mig som sitter på 
kontakterna och när tillfället 
dök upp fanns inget att tveka 
på.

Vad handlar låten om?
– Känslor och erfarenhet-

er i livet. När du är förvirrad 
och inte vet vad du ska göra, 
när saker ligger i bitar. Det 
är nog många som har känt 
så och kan relatera till det.

Vad har du fått för reak-
tioner?

– Väldigt positiva! Många 
är förvånade att det blev så 
bra. Självklart känns det jät-
teroligt.

Vad har du för förebil-
der inom musiken?

– XOV har skönt groove i 
sina låtar. Av svenska sånga-
re så tycker jag att Veronica 
Maggio är väldigt duktig på 
att formulera sig.

Hur ser du på framtiden 
och din eventuella karriär 
som artist?

– Det hade varit väldigt 
roligt att kunna leva på mu-
siken. Jag siktar högt och har 
höga ambitioner. Det vore 
naturligtvis en dröm att få 
stå på större scener.

I höst börjar du gymna-
siet, vad ska du utbilda dig 
till?

– Jag ska bli frisör. Jag ser 
verkligen fram emot den här 
utbildningen. Att jobba som 
frisör kan jag tänka mig att 
göra hela livet.

JONAS ANDERSSON

– Släppte nyligen första singeln

Elin redo att 
stå på egna ben

SURTE. När Partillo, 
en av Sveriges ledande 
reggae-producenter, 
gästade Köpmans Hytta 
var stämningen på topp. 

Tillsammans med 
sångaren Skrokk bjöd han 
den fullsatta krogen på en 
bejublad show.

– Det här var riktigt 
kul. Jag trodde inte själv 
att det skulle vara en så 
fantastisk publik i ett litet 
ställe som Surte, sa Patrik 
”Partillo” Alexanders-
son.

Duon bjöd bland 
annat på några special-
skrivna refränger som en 
hyllning till Surte, vilket 
naturligtvis uppskattades 
på krogen, vars signum 
är den levande Surteut-
ställningen på väggarna. 
Sångaren Skrokk släpper 
i december EP:n ”Carl 
från Linné” som produ-
ceras av Partillo, Kapten 
Röd och Hofmästarn.

– Den blir säkert årets 
julklapp i Reggae-Sverige, 
sa ”Partillo”.

– Surte brukar för-
knippas med rock ´n roll, 
men det är tydligt att även 
reggae går hem här. Det 
hade varit kul med en 
releasefest för  Skrokks 
EP här på Hyttan, men-
ade krögaren Christer 
Köpman.

Patrik ”Partillo” Alexanders-
son och sångaren Skrokk på 
Köpmans Hytta i Surte.

Reggae-stjärnorna 
hyllade Surte på 
Köpmans Hytta

Elin Jensen är från Alafors, men bor numera i Kungälv. I slutet 
av juli släppte hon sin första singel – ”Pieces”, som finns att 
ladda ner på bland annat Spotify.

The Jocals har tagit en paus och istället satsar Elin Jensen på en 
solokarriär.

Malmö - Travemünde

på morgon- och dagavgångar

Förläng sommaren i Europa

490kr 
Erbjudandet:

 Resperiod t.o.m. 31/8 2015
 1 bil till 6m lång + max 5 personer
 morgon- och dagavgångar
 Bokas med bokningskoden ”BIL490“  
 Tel. 0771 - 340 900
 passenger@� nnlines.com

www.� nnlines.se



SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

MEDLEMSMÖTE
ALE

Torsdag 17 september  
kl 18.30

i Nols folkets hus ( 2:a vån)  
På dagordningen bl a
•  VGR Sjukvård med Jim Aleberg 

och Håkan Linnarsson.
• Nämndaktuella frågor.

MEDLEMSMÖTE
SKEPPLANDA S-FÖRENING
Tisdag 18 augusti kl 18.00

Skepplanda bibliotek
Tema: Irene Hellekant berättar 

om kommunal revision

Välkomna!
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SKEPPLANDA. Sol och 
vackert väder.

Förutsättningarna 
kunde inte vara bättre.

Det fina vädret gav 
en fin inramning till 
hembygdsdagen på 
Grönköp.

Skepplanda Hembygdsför-
ening brukar ha tur med 

väderleken när det vankas 
hembygdsdag på Grönköp. 
Årets upplaga var inget un-
dantag. Solen värmde och 
besökarna njöt i fulla drag.

Ett nytt inslag var tillverk-
ningen av vattenledningsrör 
på gammaldags vis.

– 1798 lades sådana här 
vattenledningsrör från Kal-
lebäck till Kopparmärra, 
förklarade Sven-Erik Björk-

lund.
Störst nyfikenhet tilldrog 

sig alpackorna, som char-
made både stora och små. I 
smedjan hamrades det så att 
svetten lackade. Brödbak-
ning, försäljning av hant-
verk, loppis, lotterier och 
kaffeservering fanns också på 
programmet.

JONAS ANDERSSON

Hembygdsdag i vackert väder

Här tillverkas vattenledningsrör som det gjor-
des förr.

Alpackorna charmade besökarna.

Full aktivitet i smedjan.

Per-Arne Lidarp hade turen på sin sida medan 
Roy Andersson fick gå hem tomhänt.

SLITTORP. Tre kilometer 
norr om Skepplanda, 
alldeles intill Hålanda-
vägen, ligger Marielund.

Här har Johnny Hag-
berg och Yvonne Hult 
öppnat Café Torpet.

– Här vill vi kunna 
erbjuda en fikastund 
i naturskön miljö och 
vacker grönska.

Ett café halvvägs till Hålan-
da, kan det fungera? Johnny 
Hagberg och Yvonne Hult 
är övertygade om satsningen 
är rätt.

– Jag vill påstå att det är 
ett perfekt läge. Här passe-
rar 1 700 fordon per dygn 
och eftersom vi ligger pre-
cis intill vägen är det lätt att 
svänga av, säger Johnny.

Ljudet från förbipasse-
rande bilar skulle rimligtvis 
kunna uppfattas som störan-
de, men det är faktiskt inget 
som gästerna på den nybygg-
da altanen, som vetter mot 
Grönåns dalgång, behöver 
oroa sig för .

– Vi ska göra ytterligare 
ett däck så att altanen blir 
dubbelt så stor, förklarar 
Johnny som också har på-
börjat en passage för dem 
vill komma närmare ån och 
njuta av lugnet.

Lantlig idyll och personlig 
service är kännetecknade för 
Café Torpet. Verksamheten 
utgör en del av Ale Tingstad 
Bed & Breakfast.

– Tanken var att vi skulle 

vara igång den 1 maj, men 
det blev en betydligt längre 
resa än vad vi hade trott från 
början. Tillståndsansökning-
arna har tagit sin tid, suckar 
Yvonne.

Den 13 juli skedde pre-
miären och sedan dess har 
Marielund haft övernattande 
gäster och fikabesökare varje 
dag.

– Vi vill att detta ska bli 
en knutpunkt för närboen-
de samtidigt som vi hoppas 
kunna fånga upp förbipasse-
rande trafikanter.

Sommaren håller café-
et öppet varje dag, men till 
hösten och vintern blir det 
ett rent helgcafé.

– Nu erbjuder vi kaffe, 
dricka, bakverk, glass och så 
vidare, men vi har planer på 
att utöka sortimentet med 
lättare mat. Det blir i så fall 
i form av sallader, soppor, 
toasts och baguetter, förkla-
rar Yvonne.

Pittoreskt
Caféstugan har hon inrett ef-
ter eget tycke och smak. Det 
är pittoreskt och samtidigt 
stilrent.

– Jag gillar inredning och 
vill förmedla en personlig at-
mosfär till gästerna.

På en hylla står närprodu-
cerad honung, som i fram-
tiden ska kompletteras med 
ytterligare smakrika produk-
ter.

– Det är tanken. Vi vill 
kunna sälja sylter, marmela-
der och så vidare.

Ambitionen är också att 
på sikt uppföra övernatt-
ningsstugor på den angräns-
ande tomten.

– Den typen av boende 
saknas. Det skulle kunna gå 
att sy ihop diverse paket med 
olika aktiviteter i närområ-
det där vi står för logi och 
frukost, säger Johnny och 
fortsätter:

– Vi vill att besökare som 
kommer hit ska få reda på de 
sevärdheter och utflyktsmål 
som finns i området. Vi age-
rar gärna turistförmedlare.

Otaliga är de timmar som 
Johnny och Yvonne hittills 
har plöjt ner i projektet. Allt 
sker dessutom med stil och 
finess. Gästtoaletten är ett 
tydligt bevis på det.

– Det är en arkitektri-
tad handikapptoalett med 
kristallkrona i taket. Rent, 
snyggt och fräscht ska det 
vara, betonar Johnny.

Idag (läs tisdag) kommer 
PROkulelebandet och un-
derhåller på altanen. Fler 
liknande arrangemang är att 
vänta vad det lider.

– Vi ser 
bara möj-
ligheter och 
låter verk-
s a m h e t e n 
u t v e c k l a s 
s u c c e s -
sivt, avslu-
tar Yvonne 
Hult.

JONAS 
ANDERSSON

Yvonne Hult och Johnny Hagberg är föreståndare till Café Torpet som har öppnat i Marielund, tre 
kilometer norr om Skepplanda utmed Hålandavägen.

Pittoreskt men samtidigt stilren interiör. Cafégästerna hälsas välkomna varje dag 
sommaren ut.

– Fikastund i vacker grönska
Café Torpet har öppnat
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Ett stort 

TACK 
för att ni gjorde det möjligt för oss 
att medverka vid Ostindiefararen 

Götheborgs hamnstopp i Åmål med 
miniutställningen ”cirkeln är sluten”.

SOIC - Åmåls kommun 
Statoil i Älvängen,

Ale kommun, Beijers Bygg i Älvängen,

Alekuriren, Tandläkaren Peter Hagberg,

Författaren Kjell-Åke Kjellberg,

Föreningar och privatpersoner

Föreningen Bevara Repslagarbanan

På försommaren anordnade 
SPF seniorerna Ale “Pröva 
på golf” på Ale GK:s golfba-
na för medlemmarna i fören-
ingen. Det föll väl ut. Därför 
kommer man att återkomma 
med fler golfaktiviteter.

Fredagsvandrarna har hål-
lit igång under sommaren. Vi 
har besökt Leif Samuelsson 
i Rödbo på dennes släkt-
gård från 1300-talet. Vi har 
tagit buss till Eriksberg och 
vandrat till Lindholmen. Här 

Sommar med SPF seniorerna Ale

Den 6 augusti träffades ett 
50-tal medlemmar från PRO 
Hjärtum-Västerlanda för att 
även i år ha några timmars 
”kul i Parken”. För under-
hållningen stod Hannu 
Lahti som spelade och sjöng 
för oss. Poängpromenaden 
som var sammansatt av Stig 
Hanssons kluriga frågor, 
gick runt slottsparken.

Åter vid grillen blev vi 
bjudna hamburgare à la 
Berth. Mycket goda ham-
burgare som ingen annan 
tidigare smakat. Receptet 
var hemligt.

Under tiden som vi åt så 
spelade Hannu för oss. Vi 
avslutade med en stor applåd 
som tack till dem som hade 
ordnat med den fina dagen.

  Tage Lindell Hannu Lahti spelade dragspel.

Medlemmar från PRO Hjärtum-Västerlanda på plats i slottsparken.

Kul i slottsparken

DÖDA

Vår Käre 

Karl-Jonas Englund 
* 6 april 1934 Björna 

har idag stilla lämnat oss i sorg och saknad. 

Alafors 22 juli 2015 

MARIA och FREDRIK 
Louise, Oscar, Victor 

PER och ÅSA 
Kajsa, Hugo 

Övrig släkt och vänner 

Det gick en gammal odalman 
och sjöng på åkerjorden 

Han bar en frökorg i sin hand, 
och strödde mellan orden 

för livets början och livets slut 
sin nya fröskörd ut 

Han gick från soluppgång till soluppgång 
Det var den sista dagens morgon 

Jag stod som harens unge, 
när han kom 

Hur ångestfull jag var 
inför hans vackra sång 

Då tog han mig och 
satte mig i korgen 

och när jag somnat, 
började han gå 

Döden tänkte jag mig så. 
Bo Setterlind 

Begravningsgudstjänsten äger rum fredagen 21 
augusti kl. 13.00 i Starrkärrs kyrka. Efter akten 
inbjudes till minnesstund. Svar om deltagande 

meddelas Ale Begravningsbyrå, tel. 0303-33 33 99 
senast måndagen 17 augusti. Valfri klädsel. Tänk 

gärna på Cancerfonden, gåvotel. 020-59 59 59. 

Min älskade Make 
Vår älskade Pappa, Svärfar, Bror och Svärson 

Lennart Johansson 
* 2/5 1954  
† 2/8 2015  

har hastigt lämnat oss i stor sorg och saknad. 

ANN 
SEBASTIAN och KATJA 

BENJAMIN och ALEXANDER 
Gunnar med söner 

Ulla 
Övrig släkt och vänner 

"And now I'm glad I didn't know 
The way it all would end, the way it all would go 

Our lives are better left to chance 
I could have missed the pain 

But I'd have had to miss the dance" 

Du finns alltid i våra hjärtan 
Vila i frid 

Begravningsakten äger rum måndagen 17 augusti 
kl. 11.30 i S:t Olofs kapell på Kvibergs kyrkogård. 

Valfri klädsel. Efter akten inbjudes till minnesstund 
på Kviberg Kantin. Svar om deltagande till Ale 

Begravningsbyrå tel. 0303-33 33 99 senast torsdagen 
13 augusti. Lika välkommet som blommor är en gåva 

till Cancerfonden, gåvotel. 020-59 59 59. 

Vår Älskade 

Melcher 
Björkman 

* 19 februari 1925  

har idag lämnat oss  
i sorg och saknad. 

Älvängen 
6 augusti 2015 

LINNEA 
KJELL och MIRJAM 

Martin och Cilla 
Ulrika och Alistair 
Anna och Svante 

MONICA och SVEN 
Jennie och Martin 

Emil och Marie 
Barnbarnsbarn 

Hur skönt att stilla 
somna in 

när stunden slutligen 
är inne 

Att lämna allt med 
rofyllt sinn 

i ljust och välbevarat 
minne. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum torsdagen  
20 augusti kl. 13.00  
i Hålanda kyrka.  

Efter akten inbjudes  
till minnesstund i 

församlingshemmet. 
Svar om deltagande till 

Ale Begravningsbyrå tel. 
0303-33 33 99, senast 
måndagen 17 augusti. 

Valfri klädsel. Istället för 
blommor, tänk gärna på 

Alzheimerfonden, 
gåvotel. 020-30 11 30. 

Ett varmt tack till 
Hemtjänsten Älvängen 

och personalen på 
Klockarängen för god 

och kärleksfull 
omvårdnad. 

tog vi båt till Lilla Bommen 
och pendeln hem. Gösta 
Mårdborg ledde oss genom 
skogen från Alafors till Vika-
damm och tillbaka. En bit på 
Pilgrimsleden har avverkats. 
Man gick från Kortedala 
ner till Lärjeån och upp till 
Angereds centrum. Curt 
och Irene Svensson ledde 
gruppen från Skönninga-
red Öfre via Knaptorp till 
Älvängen. Denna vecka går 
vi i Prässebo.

Den 2 september anord-
nar distriktet Seniordag på 
Ursand utanför Vänersborg. 
Bohus fästning kan du besö-
ka den 7 september och få en 
guidad visning.

Följ med på resan till 
Österlen den 1-2 oktober. Vi 
njuter av den berömda äpp-
letavlan i Kivik och mycket 
mer. Bor gör vi på respekta-
bla hotell Svea i Simrishamn. 
Anmäl dig senast 15 augusti 
till Lena Thorén.

 Lennart Mattsson

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.

Utrota 
barncancer.
Din gåva gör skillnad.
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Equmeniakyrkan i Surte
Ons 12/8 kl 18, Sommarakti-
viteter vid bouleplanen (eller 
inomhus om det regnar). 
Fika. Sön 16/8 kl 11, Guds-
tjänst. Per Kjellberg. Lennart 
Ekström. Fika. Församlings-
möte. Mån 17/8 kl 19, Musik-
kåren, Lerum Surte Sympho-
nic Band, övar. Ons 19/8 kl 18, 
Sommaraktiviteter vid boule-
planen (eller inomhus om det 
regnar). Fika. Programmet 
kan komma att ändras, men 
på www.surtemissionskyrka.
se hittar du alltid ett aktuellt 
program.

Pingstkyrkan Bohus
ons 12/8 kl 19, Bibelläsning 
och bön. Sön 16/8 kl 11, För-
samlingsmöte. Ons 19/8 kl 19, 
Bibelläsning och bön.

Lilla Edets pastorat
Fuxerna-Åsbräcka församling
Ons 12/8 kl 18.30, Mässa, 
Kristensson. Sön 16/8 kl 10, 
Högmässa, Nordblom. Tis 
18/8 kl 09, Mässa i förs hem, 
Westergaard.

Nödinge församling
Sön 16/8 kl 11, i Nödinge 
kyrka: Mässa. Karin Karlsson.

Smyrnakyrkan Älvängen
Tis 11/8 kl 19, Sommarkväll 
inför Ordet i Skepplanda: 
Andreas Pervik. Ons 12/8 kl 
19, Sommarkväll inför Ordet 
i Skepplanda: Marcus Birro 
och Tommy Dahlman. Tor 
13/8 kl 19, Sommarkväll inför 
Ordet i Skepplanda: Bittan 
Ekman. Sön 16/8 kl 09.30-10, 
Bön inför gudstjänsten. Kl 10, 
Gudstjänst: Elias Berg predi-
kar. Missionsoffer. Kyrkkaffe.
Kl 18, Sommarkväll i Smyr-
naparken: Sång och musik. 
Servering.

Guntorps Missionskyrka
Ons 12/8 kl 18.30, Tonår 
startar för Terminen. Sön 16/8 
kl 18, SOMMARKVÄLL i 
GUNTORP. Aftonbön Lars
Gunther. Ons 19/8 kl 18.30, 
Spårar-& Upptäckarscout 
Höststart.

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

TILL MINNE PREDIKOTURERDÖDA

Till minne av

Lennart 
Johansson

Jag lärde känna Lennart 
för några år sedan då han 
var med på ett möte som 

Näringslivsrådet höll. 
Han arbetade som coach 
och hade en gedigen erfa-
renhet att dela med sig av 

efter att ha verkat som chef 
under många år i olika 

företag. Att dela med sig 
blev för mig ett av Len-
narts mest framträdande 
drag. Han delade med 

sig av både bra och dåliga 
erfarenheter, prestationer 
och händelser i livet. Len-
nart har arbetat med oss 
i näringslivsrådet genom 
att verka i några av rådets 
olika arbetsgrupper. Han 
var som egenföretagare 

mycket engagerad i att för-
bättra företagsklimatet i 

Alekommun. Privat lärde 
jag känna Lennart tack 
vare vårt gemensamma 
intresse för djur och då 

främst hästar. Han var en 
skicklig ryttare i olika wes-
terngrenar och höll under 

sin intensivaste hästpe-
riod kurser och cliniqs i 
westernridning och hor-
semanship. Lennart var 
en människa som gjorde 
avtryck var han än satte 
ner sin fot och samarbe-

tade med andra människor.

Helena Björklund
Ordförande i 

Näringslivsrådet

TACK

Varmt tack 
till Er alla som på olika 

sätt hedrat minnet av vår 
käre 

Alf Ohlsson 
med visad omtanke och 

medkänsla genom 
samtal, kort, gåvor till 

fonder, minnesord, 
blommor till hemmet 

och begravningen. 
Tack även för Er närvaro 

vid hans begravning. 

ASTRID 
Linda med familj 

Vår älskade Mamma 
Svärmor, Farmor 
Gammelfarmor 

Birgith Jönsson 
* 10 oktober 1927  

har idag stilla insomnat 
efter en kort tids 

sjukdom. 

Skepplanda 
4 augusti 2015 

ROLF och INGA-LILL 
Barnbarn 

Barnbarnsbarn 
Släkt och vänner 

I minnet du lever 
Du finns alltid kvar 
I minnet vi ser dig 
precis som du var. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen 
28 augusti kl.11.00 

i Skepplanda kyrka. 
Akten avslutas i kyrkan. 

Lika välkommet som 
blommor är en gåva till 

Cancerfonden 
gåvotel. 020-59 59 59. 

Till Er alla som på olika 
sätt hedrat minnet av 

vår Kära 

Monica Jonsson 
vid hennes sjukdomstid 
och bortgång, för den 

vackra blomstergärden 
vid hennes bår, för 

minnesgåvor till 
Starrkärr-Kilanda 
Diakoni och Barn- 

cancerfonden samt Er 
personliga närvaro i 

kyrkan vill vi härmed få 
framföra vårt varma och 

innerliga tack. 
Ett särskilt tack till 
kyrkoherde Björn 

Nilsson och organist 
Sabina Nilsson som 
gjorde begravnings- 

gudstjänsten till ett ljust 
och vackert minne. 

HARALD 
LEIF, ANDERS 

med familjer 

Vår Käre 

Valdemar 
Ihalainen 
* 11 juli 1922  

har idag stilla insomnat. 

Bohus 4 augusti 2015 

RAIJA och KJELL 
Jenny och David 

Sigrid, Stella 
Helena och Erik 

Maja 
EVI och STEN 
Ida och Fredrik 
Klara och Emil 

ANJA och PETER 
Joel och Sofie 

Alexander 
Erik, Ylva 

Släkt och vänner 

Ett strävsamt liv har 
slocknat ut 

En flitig hand har 
domnat 

Din arbetsdag har 
nått sitt slut 

Ditt trötta huvud 
somnat 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum torsdagen 
27 augusti kl. 11.00 i 

Nödinge kyrka. 
Efter akten inbjudes till 
minnesstund i försam-
lingshemmet. Svar om 

deltagande meddelas till 
Ale Begravningsbyrå tel. 

031-98 32 50 senast 
tisdagen 26 augusti. 

Lika välkommet som 
blommor är en gåva till 
Läkare Utan Gränser på 
gåvotel. 010-199 33 00. 

Vår älskade  
Mamma, Svärmor 
Farmor, Mormor  
Gammelfarmor 

och Gammelmormor 

Maj-Britt 
Svensson 

* 19 september 1926  

har idag lämnat oss i 
sorg och saknad. 

Bohus 
1 augusti 2015 

THOMAS o MARIANNE 
PIA 

ANDERS 
Barnbarn 

Barnbarnsbarn 

För alla fanns rum 
i Ditt hjärta 

För alla Du gjorde 
Ditt allt  

Du deltog i glädje 
och smärta 

Hav tack, lilla Mamma, 
för allt. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum tisdagen  

1 september kl. 13.00 i 
Surte kapell. Efter akten 
inbjudes till minnesstund 

i församlingshemmet. 
Svar om deltagande 

meddelas till Ale 
Begravningsbyrå, tel. 
031-98 32 50 senast 

fredagen 28 augusti.   
Lika välkommet som 

blommor är en gåva till 
Röda korset, gåvotel. 

020-50 70 70. 

Vår Kära
Mor, Svärmor, 

Farmor och 
Gammelfarmor

Dagmar 
Erlandsson

* 3 september 1920

Har idag stilla somnat in.

Surte och Älvängen
6 augusti 2015

STEFAN och ANNA
SIMON och SOFIE

Sigrid
Samuel

Vi tänder ett ljus på 
kvällen och märker hur 
minnrn börjar leva igen.

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen 

28 augusti kl. 11.00 i 
Starrkärrs kyrka. Kom 
gärna i sommarklädsel.
Akten avslutas i kyrkan.

Varmt tack till persona-
len, Fridhem avd 3, för 
kärleksfull omvårdnad

Hedra gärna Dagmars 
minne med en gåva till 

Rädda Barnen 
Pg. 90 2003-3

Tillsammans kan vi hjälpa djuren!
Sms:a DJUR till 72120 för mer information.
www.djurensratt.se  I 08-555 914 00
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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.  
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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

Schaktblad till traktor.  
Trepunkts köpes.
Tel. 031-22 73 27

Utombordare köpes! Köper 
din gamla och/eller defekta 
utombordare. Utför även ser-
vice och reparationer. Verkstad 
i Nol, finns även begagnade 
utombordare till salu. Innehar 

F-skatt. Tar kort, kontanter.
Tel. 0707-65 35 94

Bilar köpes från årsmodell -98 
till -14. Allt av intresse.
Tel. 076-209 77 31

Husvagn/Husbil köpes från 
årsmodell -88 till -14. Allt av 
intresse.
Tel. 076-209 77 31

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

Vävstol säljes 1000 kr! Stabila 
väv 150 cm bred och 160 cm 
djup. Vävskeden 120 cm ocg 6 
trampor. Ca 10 m varp pådra-
gen och diverse tillbehör ingår. 
Ring vid intresse.
Tel. 0303-74 06 94

Mekarställe. Garageplats i 
Bohus, Jennylund. C:a 70 kvm.
El,vatten,värme,pentry,tc.
Tel. 031-22 73 27

Ved till salu i 3-meterslängder
150:-/kubikmeter
Tel. 0703-05 98 49

Säljas Cotech fräsbord (ej 
färdig monterad) och över-
handsfräs.
Tel. 031-98 18 00

Säljes en Comfort Quiltstol 
med 3 bommar, som ny. Kvitto 
finns.
Tel. 031-98 18 00

ÖNSKAS HYRA
Lägenhet önskas hyra eller 
köpas. 3-4 rum, helst i Surte 
eller Nödinge.
Tel. 0737-82 96 70

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 Ale. För priser & tjänster se 
www.doggiedog.se. 
Ring Stina på 0709-56 26 56

GRATTIS

Grattis älskade
Selma Wärmé
på 1-årsdagen 
den 11 augusti

Kramar från 
Farmor & Farfar

Bernt Sand
75 år

Öppet hus måndag 17 
augusti kl 16, Bingohallen - 

Björkliden Alafors
Välkomna

Vigsel ägde rum i 
Värökyrka, den 
25/4-15 mellan 

Julia Grindewih & 
Henri Ylilehto

Paret har tagit släktnamnet 
Tegelberg. Brudgummen är 

uppväxt i Nödinge.

Den 7 augusti har vi 
varit gifta i 50 år och 

firar således 
Guldbröllop!
Hälsningar 

Lisbet & Lennart Bengtsson

Grattis till våran älskade 
Emma

som har fyllt 5 år den 14/7
Många kramar

Mamma, Pappa & Joel
Mormor & Morfar

Grattis
Pontus

på 18-årsdagen och lycka 
till med musiken

Önskar
Farmor & Farfar

Välkommen älskade
Wilma Anna Marie

Den 13/7 föddes vår lilla 
flicka på Mölndals sjukhus.

Stolta föräldrar 
Julia Spindler & 
Christoph Sliwa

TACK

Ett stort tack till Kim och 
Thomas Björk för att ni 
håller min häck och gräs-
matta så fina.

Monica

VECKANS ROS

En stor bukett rosor och 
ett varmt tack till alla som 
på olika sätt bidragit till att 
hembygdsdagen på Grön-
köp blev en härlig sommar-
fest. Ej uthämtade vinster i 
Hantverkslotteriet- Ljusgrå 

lott serie C nr: 106, 94, 62 
och 179. Hör av er till tel. 
0704-91 73 84

Skepplanda 
Hembygdsförening

Styrelsen

SÖKES

Vi är en liten familj på två 
vuxna och två barn. Vi 
söker på grund av barn-
omsorg och ändrat arbete 
en bostad i Nödinge omgå-
ende. Vi är skötsamma, 
rökfria, djurfria och har 
ordnad ekonomi med fasta 
jobb. Söker bostad att hyra 
eller hyrköpa omgående. 
I nödinge eller närområde 
runt där. Hör av dig om du 
har nått eller vet något. 
Läget är akut och bostad 
sökes för längre period!

Mvh familjen 
0708716659

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

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

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

BORTSPRUNGNA

HELVIT KATT
FÖRSVUNNEN! 
Källarliden/Skomakar-
gränd/Skräddargränd/
Bohus. Hittelön 25 000...

Tel. 031-98 22 11
Mobil. 0705-98 22 13
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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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