
McDonald’s pressades
hårt av medierna

Nya Nödingeskolan 
invigdes med sång

Stina sjunger 
visor och jazz

En fyrling med målskyttar. Andrea Lindgren, Amanda Errind och Emelie Johansson har Linnea 
Karjalainen, 15, i famnen. Linnea gjorde sitt första A-lagsmål i seriesammanhang när hon fick 
förtroendet att starta. Skepplandas damer besegrade överraskande enkelt Sil:s IF med 5-1.

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

Säkra siffror till fast pris!
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VÄLKOMMEN PÅ

Ale Torg

När: Lördag den 22 augusti
Var: ICA Kvantum Ale Torg
Den 22 augusti är det ingen vanlig 
dag, för då är det Papricaklubbens 
födelsedag. Kom och fira med  
oss mellan kl. 12 och 16.

Kalaset är självklart kostnadsfritt 
och alla är välkomna. Mer info om 
eventet hittar du i vår butik och 
på vår Facebooksida. Välkomna!

DET 
KLIMATSMARTA 
VALET!

TERMINSSTART

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

Start
31 aug

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

– SBTK:s damer imponerar

ALLA DAGAR
06.00–23.00

VECKANS ERBJUDANDE

10%
RABATT 
PÅ ETT KÖP  

MED DENNA  

KUPONG!

För dig som handlar med

G
äller o

n
s-sö

n
 v34

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

NIKE Revolution
Smidig och skön sko som passar  
lika bra ute som på innegympan.

Fler färger i butik.
Med kardborreknäppning stl 28-35  
ORD.PRIS 349:-
Med snörning stl 35,5-40  
ORD.PRIS 429:-

Med reservation för slutförsäljning.
Gäller onsdag 19/8- Söndag 23/8

NU299:
Du vet väl att du 

kan kolla ditt nya 
elpris på aleel.se?



Underlaget för de-
taljhandeln i Ale har 
mer än fördubblats 

under de senaste 20 åren 
och idag omsätter butikerna 
tillsammans över en miljard 
kronor, men det borde vara 
betydligt mer. Bara 59% 
av det faktiska underlaget 
konsumeras på hemmaplan. 
Dessutom borde inte målet 
vara 100%, utan snarare 
120. Det vill säga att boende 
i kranskommunerna väljer 
att åka till Ale för att handla. 
Idag är det bara Mölndal 
och Göteborg som har ett 
inflöde av handel. Partille 
och Alingsås är nära, mycket 
tack vare stora handelsex-
ploateringar. Köpcentrum 
som Allum och Vimpeln har 
haft stor effekt. I Ale hade 
Klädkällarens etablering och 
öppnande 2013 en positiv 
påverkan när det gäller 
alebornas sällanköpsvanor. 
Under 2014 har detaljhan-
deln stagnerat lokalt. Trots 
en ökad inflyttning och ett 
bättre underlag har utveck-
lingen inom handeln stannat 
av. En stor summa, 730 
miljoner kronor, spenderar 
aleborna utanför kom-
mungränsen. Därför finns 
det starka skäl att fortsät-
ta planera för en positiv 
handelsutveckling i Ale. 
Det finns pengar att hämta 
hem och det finns också 
planer för en ökad handel. I 
Svenstorp, norra Älvängen, 
arbetas det intensivt för en 

ny handelsplats. Livsmedel 
och kompletterande sällan-
köpshandel har utlovats vara 
det som ska möta kunderna. 
Kungälvs Trä är redan igång 
med förverkligandet av en 
ny byggvaruhandel. 

Med tanke på att det 
redan finns tre etablerade 
livsmedelsbutiker i Älväng-
en känns en fjärde något 
överilat. Nu kan det förvisso 
vara som så att någon av 
de befintliga ometablerar. 
Det är väl om möjligt det 
minst dåliga, men jag hävdar 
ändå att varken Älvängen 
eller kommunen klarar 
att bära ytterligare en stor 
livsmedelsbutik i ett nytt 
läge. Det är minst tio år för 
tidigt. Det finns förvisso ett 
utflöde av handel även inom 
dagligvaror, men inte i den 
omfattning som krävs för att 
bära en ny stor livsmedel-
setablering i Älvängen. Jag 
tror dessutom att den största 
delen av utflödet landar i de 
södra delarna av kommunen. 
Att Surte- och Bohusbor 
väljer att handla i Kungälv 
är logiskt med tanke på av-
ståndet. Det är bekvämt och 
attraktivt. Således kommer 
utflödet inte att minska bara 
för att Älvängen får ytterli-
gare en livsmedelsbutik. En 
stormarknad i Nödinge eller 
i Stora Viken är möjligen 
det som skulle kunna få 
Surte- och Bohusborna att 
handla mer lokalt. 

Inom sällanköp ser det 

annorlunda ut. Här väljer 
aleborna att göra hela 66% 
av sina inköp i grannkom-
munerna. Utbudet är helt 
enkelt för dåligt. Här finns 
det stor potential att redan 
idag att hämta hem stora 
summor.

Att skapa förutsättningar 
för handeln att växa innebär 
också att det skapas en stor 
mängd nya arbetstillfällen. 
Det å sin sida ger ett bättre 
skatteunderlag som i nästa 
tur förbättrar villkoren för 
skola, vård och omsorg. 
Handelsutvecklingen bör 
därför vara en prioriterad 
fråga för våra förtroende-
valda. Nu pågår det redan 
ett intensivt arbete med 
centrumutvecklingen av 
Nödinges och Älvängens 
tätort. Det är inte en dag för 
tidigt. Dessvärre räcker det 
inte att planera. Det gäller 
att komma till skott. Det får 
inte bli två nya strukturstu-
dier att ställa i hyllan.

Satsa på handeln
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SOFIA HAGSTRÖM
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

GRAFISK FORM

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

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

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

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

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

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

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

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

VDANSVARIG UTGIVARE

REDAKTÖR GRAFISK FORM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

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

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

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

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2015. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

WEBB & GRAFISK FORM WEBB & FILM

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

GRAFISK FORM

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

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

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

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

 Starrkärr 103, Älvängen

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

kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE
Onsdag 2/9 kl 19.00

Skepplanda 
Hemvärnsgård

Ärenden enligt stadgarna

Skepplanda öStra 
Viltvårdsområde

Välkomna, 
Styrelsen

– en trappa upp

Yoga- och Pilatés- 
kurser i höst!
Vecka 35 kan du prova på: 

Senioryoga, Hatha Yoga för nybör-
jare eller fortsättning, Yin Yoga, 

Restoritive Yoga samt Pilatés

Kursstart vecka 36
Schema hittar du på  

www.alternativmedicin.eu

För bokning eller  
information maila  
info@alternativ- 
medicin.eu eller  
ring Ewa Marie  
0739 301 756

Välkommen!

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

Stud ie förbundet
Vu x e n s k o l a n

PRÄSTALUND
Visning av museets 

hemtextilier och kläder
från förra seklet.

Söndag 30 augusti  
kl 13.00 

STARRKÄRR-KILANDA
HEMBYGDSFÖRENING

Husen öppna för visning.
Kaffeservering.
Välkomna!

Ale Klinik

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

Ta med kupongen Till buTiken

permanenT make up, 
rynkreducering och  
laserbehandlingar.

50% rabaTT Gäller t.o.m. 25/9

Behöver Ale en ny simhall?

Nästa veckas fråga hittar du på www.alekuriren.se

VECKANS FRÅGA

Nej29%Ja71%



LÖR 22 AUG
KL 11 – 16

FAMILJEFEST 
PÅ TORGET!

ANSIKTSMÅLNING, BARNTATUERING 
OCH BALLONGFIGURER

ROLIGA VATTENBOLLAR

GRILLTÄLT MED KORV 
& BRÖD OCH FESTIS

Vardag 10 – 19 | Lördag 10 – 15 | Söndag se hemsida
ICA Kvantum 7 – 23 alla dagar | www.aletorg.se

KIDPARK, LÄMNA BARNEN 
HOS KUNNIGA BARNVAKTER 

MEDANS DU SHOPPAR



att dröja. Vi har fortfarande 
bra vind i seglet och ökar 
månad för månad. Till sist 
kommer vi att ändra på ale-
bornas vanor, men det tar 
tid. Jag tror det finns en för-
utfattad mening om att det är 
billigare att handla i Kungälv 
och Göteborg. Så är det inte. 
Jag tycker vi har många bra 
livsmedelsbutiker i Ale och 
våra undersökningar visar 
snarare att det är billigare att 
handla hemma, säger Tobias 
Håkansson, butikschef på 
Coop Extra i Älvängen.

Hur ska ni vända den 
här trenden och förmå fler 
att handla på hemmaplan?

– Det är bara att fortsät-

ta nöta och visa vad vi går 
för. Jag är övertygad om att 
detaljhandeln kommer att 
utvecklas positivt fram över. 
I takt med att fler flyttar in 
får vi också ett bättre under-
lag. Det ska bli spännande 
att följa siffrorna, svarar Hå-
kansson.

Kommunens andra livs-
medelsjätte, ICA Kvantum 
Ale Torg, har självklart märkt 
av den ökade konkurrensen 
från Coop. För första gång-
en tappade butiken i omsätt-
ning 2014, om än marginellt.

– Det blev mindre än be-
farat och det är ett bra betyg 
från kunderna. Nu upplever 
vi en positiv ökning igen. 

Att vi ändå har ett utflöde av 
dagligvaruhandel i Ale beror 
främst på konkurrensen uti-
från, där ICA Maxi Kungälv 
är svårast att bemöta. I våra 
kundundersökningar fram-
går det tydligt att aleborna 
vill ha en stormarknad och 
det vill vi med. Framtiden 
får visa var och när det kan 
bli aktuellt, säger Marianne 
Sjöö, ICA-handlare på Ale 
Torg.

Att notera är att försälj-
ningsunderlaget ökade med 
30 Mkr under 2014, men av 
dessa tog den lokala handeln 
bara hand om 8 miljoner.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

2015         VECKA 34         NUMMER 29||04

LEDIGA TJÄNSTER

Vad måste 
finnas på en 
kräftskiva?

Eva-Lena Anderberg, Bohus
– Jag tycker att man 
ska ha aioli, ett gott 
bröd och en god ost.

Sari Andersson, Bohus
– Ost, aioli och bröd. 
Något gott att dricka 
ska man också ha. Och 
vi brukar ha grillat, 
typ revben.

Björn Sundelid, Älvängen
– Sallader och schysst 
bröd är gott på kräft-
skivan. Det behö-
ver dock inte finnas 
nubbe.

Tobias Hansson, Nödinge
– Bröd, ost, snaps och 
öl vill jag ha. Kräfthat-
tar är ju roliga – och 
ett sånghäfte.

Finn Christensen, Skepplanda
– Räkor ska vara med, 
öl och nubbe, nån 
västkustsallad och ett 
gott humör. Ett häfte 
med nubbevisor kan 
också vara roligt.

5 RAKA SVAR

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.

lansforsakringar.se

Lennart Svensson rådgivare företagsförsäkring   0520-49 49 15

Vi hjälper dig med 
företagets bank- och 
försäkringslösningar

Johan Ekström företags- och lantbruksrådgivare, bank   0520-49 49 33

ALE. Detaljhandelns 
utveckling har stagnerat 
i Ale.

Aleborna fortsätter 
att handla mycket utan-
för kommunen.

Av en spenderad 
hundralapp hamnar 
bara 59 kronor hos 
handlarna i Ale.

Detaljhandelns siffror för 
2014 är nu tillgängliga. Med 
en stadig befolkningstillväxt 
mellan 2013-2014 fick han-
deln en positiv knuff och 
ökade totalt sett med 10 pro-
centenheter. Denna trend 
blev kortvarig. Under 2014 
stagnerade handeln och 
backade en procentenhet, 
detta trots en befolkning-
sökning med 349 personer. 
Klädkällarens etablering i 
Stora Viken medförde att 
alebornas vanor för inköp av 
sällanköpsvaror gick från 19 
till 35% under 2013. Dess-
värre stannade utvecklingen 
där. För 2014 är siffran 34%. 
Det betyder att 66 kronor av 
varje hundralapp på sällan-
köpsvaror spenderas utanför 
kommunen.

– Det innebär att vi har 
mycket att hämta hem. Vi är 
i full gång med planeringen 
av hur handelsplats Stora 
Viken ska expandera. Totalt 
kan det handla om 40 000 
kvm i två plan. Nu gäller det 
att hitta rätt mix av butiker så 
vi får ett så komplett utbud 
som möjligt, säger Peter 
Lindberg på Klädkällaren. 
Han menar att det borde 
vara rimligt att prata inflöde 
av handel istället för utflöde.

– När vi är klara med Sto-
ra Viken kommer det att få 
ett enormt uppsving och 
skapa många ringar på vatt-
net. Jag tror att Ale kan locka 
kunder från både Kungälv 

och till exempel Angered. 
Inom dagligvaror är för-

säljningen stabil, men någon 
effekt på utflödet har Coops 
etablering i Älvängen inte 
haft än. Istället för att öka 
tappade dagligvaruhandeln 
totalt sett en procentenhet. 
83 kronor av varje hund-
ralapp omsätts hos någon av 
livsmedelsbutikerna i Ale. 
Siffrorna visar att Coop inte 
har fått fler alebor att handla 
på hemmaplan, utan butiken 
har bara tagit omsättning av 
befintliga livsmedelsaffärer.

– Det är klart att en stor 
etablering slår mot mindre 
butiker, men jag tycker det 
är beklagligt att vi inte har 
lyckats stoppa utflödet av 
handel. Den effekten ser ut 

Utreder expansion. Handelsplats Stora Viken har stora utbyggnadsplaner. Av dagens byggrätt på 30 000 kvm är bara åtta utnyttja-
de och planeringen skvallrar om totalt 40 000 kvm handel i två plan.

Stagnation i detaljhandeln

År Underlag DV-fsg i Ale    SV i Ale Index DV Index SV Totalt

2014 1 780 772    285 83 34 59

2013 1 750 760    289 84 35 60

2012 1 714 704    153 80 19 50

2011 1 688 663    139 78 17 48

2010 1 652 649    140 77 17 48

2000 987 388    134 79 27 53

1994 851 272      83 60 21 42

DETALJHANDELN I ALE

– Men stora planer för Handelsplats Stora Viken

Index är beräknat utefter förhållandet till försäljningsunderlaget, där 100 innebär maximal utdelning 
från aleborna. Totalt har handeln ökat från 42 till 59 under åren 1994-2014, där Ale Torg som invig-
des 1996 är den stora förändringen. Även Klädkällarens etablering 2013 har haft märkbar betydelse.



www.ale.se 
0303-33 00 00

Nya telefontider på VA och renhållningen
Från och med 1 september ändrar renhållningen och VA sin 
telefontid. Ny tid är vardagar kl 09.30-12.00. Telefon:  
0303-33 01 08.

Fullmäktigemöte 31 augusti 
Välkommen till fullmäktiges sammanträde den 31 augusti 
2015 kl 18.00 i Medborgarhuset, Alafors.
Kommunfullmäktige planerar bland annat att behandla 
följande ärenden:
 
•	 Svar på motion om att införa saltfria gator och vägar
•	 Förvärv av fastigheterna Nödinge 1:22 och 1:226 via köp 

av bolag
•	 Information från kommunrevisionen

Lyssna på mötet
Ale kommun sänder kommunfullmäktiges möten digitalt 
via webbradio på länken www.ale.se/lyssna. Den 31 augusti 
börjar sändningen kl 18.00. Du kan också lyssna på tidigare 
kommunfullmäktigemöten på kommunens webbplats.
Ale kommun publicerar sedan årsskiftet 2014/2015 
kommunfullmäktiges beslutsunderlag på www.ale.se för att 
du som är intresserad av fullmäktiges ärenden ska få mer 
information.
 
Mötet är öppet för allmänheten. Du som besöker 
kommunfullmäktige har möjlighet att ställa frågor kring 
de ärenden som fullmäktige ska besluta om under punkten 
Allmänhetens frågestund. Kontakta sekreterare i förväg på 
telefon 0303-33 00 00 och anmäl att du vill ställa en fråga.
 
Välkommen!
Inga-Lill Andersson, ordförande. Cecilia Stedt, sekreterare.

Felanmäl med fler telefoner
Hittat ett hål i gatan eller en gatubrunn som saknar lock? 
Nu kan du felanmäla via FixaMinGata både på iphone och 
androidtelefoner. Vitsen är att du inte behöver veta vem som 
ansvarar för underhåll och service på en specifik plats.
- När det går att anmäla fel via dator och telefon kan vi göra 
något åt problemen snabbare eftersom anmälan automatiskt 
skickas direkt till rätt person. Som anmälare får du dessutom 
återkoppling och besked när problemet är löst, säger Gustaf 
Nilvall, gatuingenjör på Ale kommun.
Ibland är problem i stadsmiljön så uppenbara att alla tror 
att någon annan redan har rapporterat in det – och då är det 
ingen som anmäler det. Via appen kan du se ditt närområde 
och upptäcka vilka fel som redan är inrapporterade och vilka 
vi fortfarande behöver få information om.
 –  Det är svårt för oss att åtgärda ett problem om vi inte 
känner till det, säger Gustaf.

Appen hämtas i Appstore eller Google Play.
Appen försöker hitta din position automatiskt, men du kan 
också söka på postnummer eller plats.

 

På gång

aug

26
2015

Höstens 
luncHfilmer
Snart drar de populära 
lunchfilmerna igång 

igen i teatern, Ale Kulturrum i Nödinge. 
Lunchfilmerna visas var tredje vecka med start 
onsdag 26 augusti kl 13.00. Medlemskap i Ale 
Cinema kan köpas på biblioteket i Nödinge 
och kostar 100 kr. Det gäller för höstens 
sex filmer. Först ut är det en amerikanska 
dramakomedin Birdman som vann hela fyra 
Oscarstatyetter. Se evenemangskalendern på 
www.ale.se för information om vilka andra filmer 
som kommer visas, eller kontakta Ale bibliotek. 
Samarr: Ale kommun och SV.

sep

20
2015

semestra Hemma 
cykelguidning i 
nödinge
 

kl 10.00–12.00, 13.00–15.00 Arkeolog 
Andreas Antelid fortsätter Semestra hemma-
guidningarna men denna gång från cykelsadeln! 
Det finns möjlighet att använda någon av 
kommunens sju elcyklar eller ansluta med egen 
cykel. Cykelturen är cirka 4-5 km och börjar 
vid kommunhuset i Nödinge och går först till 
Nödinge kyrka, där vi stannar till för att höra 
om de spännande fynden som gjordes när man 
grävde ut kyrkans golv i början av 1980-talet. 
Sedan fortsätter färden till Backa säteri där vi får 
veta mer om hur livet på äldre stenåldern kan 
ha sett ut. Fri entré men boka din plats genom 
att hämta en fribiljett på Ale bibliotek i Nödinge.
Samarr: Ale kommun och SV.

Vi söker stödpersoner till  
POSOM-gruppen
Vill du vara med och stötta Alebor som varit med om en stor 
olycka eller katastrof? Vi behöver stödpersoner till POSOM-
gruppen.
 
POSOM-gruppen arbetar med att hjälpa personer 
som varit med om eller sett svåra händelser och deras 
anhöriga. Förkortningen står för Psykiskt och Socialt 
Omhändertagande. Gruppen kallas in om en stor olycka eller 
katastrof inträffar i kommunen eller om kommuninvånare 
är med om stora olyckor eller katastrofer. Nu söker vi dig 
som vill vara med och ge medmänskligt stöd och praktisk 
hjälp i kommunens stödcentrum. Du är öppen, trygg och 
handlingskraftig i mötet med människor i kris. Du får 
kontinuerlig utbildning. Uppdraget är ideellt och du behöver 
ett medgivande från din arbetsgivare att du får lämna ditt 
arbete med kort varsel. Det är väldigt bra om du pratar flera 
språk.
 
Skicka ditt cv med e-post till charlott.klug@ale.se före den 10 
september. Skriv några rader i e-posten om varför du vill ingå 
i POSOM-gruppen och varför just du är lämplig.

•	 Sjukdomen orsakas av Norovirus (Calicivirus).
•	 Det behövs bara ett fåtal virus för smittspridning.
•	 Om du kräks kommer det ut miljoner virus och 

det är princip omöjligt att tvätta bort dem.
•	 Smittade personer kan sprida viruset i flera 

dagar efter att de blivit friska.

Ale Kulturrum, Nödinge 
måndag 26 oktober kl 
10.00–14.30. Seniormässan 
hade 2014 cirka 275 
besökare. Mässan är ett 
mötestillfälle för seniorer 
och berörda aktörer fyllt med 
information, aktiviteter och 
samvaro.
Vi bjuder nu in utställare från 
föreningsliv och näringsliv, sjukvård och 
friskvård som vill vara med och skapa en 
informativ och händelserik dag i höst. Är du 
intresserad? Hör av dig till äldrepedagog Carina 
Wallström och presentera det du vill visa upp 
senast den 1 september. Kontakta Carina 
Wallström, e-post:  
carina.wallstrom@ale.se eller telefon  
0704 32 07 72. OBS! Vid platsbrist kan vi behöva 
göra ett urval av vilka som kan vara med som 
utställare.

Vill du nå ut till  
ale kommuns  
seniorer på årets 
seniormässa 60+?

Skydda dig mot vinterkräksjukan
Det pågår ett utbrott av vinterkräksjuka i kommunen. 
Sjukdomen brukar gå över på ett par dagar men är mycket 
smittsam. Anmäl till verksamhet miljö om du misstänker 
att du blivit smittad på restaurang eller annan verksamhet i 
kommunen. Den som är smittad kan sprida sjukdomen i flera 
dagar efter att man har tillfrisknat, så se till att stanna hemma 
två dagar efter du varit sjuk. Viktigt att veta är att du smittar 
även om du håller god hygien. Eftersom även personer som 
är friska kan bära på sjukdomen är det lämpligt att syskon till 
sjuka barn också stannar hemma från skola och förskola. Tänk 
också på att aldrig äta på restaurang eller i personalmatsal om 
du har symptom, eftersom det är vanligt med spridning via 
mat.
 
Det går att minska risken genom att hålla god hand- och 
livsmedelshygien.
•	 Tvätta händerna noga, före måltider och efter toalettbesök 

(Tvätta med tvål i minst 30 sekunder. Handsprit fungerar 
inte på vinterkräksjukan).

•	 Använd flytande tvål och pappershanddukar på skolor, 
förskolor, arbetsplatser och offentliga miljöer.

•	 Undvik att äta av bufféer där många rör vid maten.
•	 Undvik magsjuka personer.
•	 Eftersom du kan smitta dig själv igen är det viktigt att du 

håller rent kring dig och tvättar kläder och sängkläder du 
varit i kontakt med medan du var sjuk.

 



SKEPPLANDA. Jonas 
Köre kammade hem en 
sjundeplats i yrkes-VM i 
Sao Paulo. 

Med den placeringen 
är han och lagkamraten 
Jonathan Lukacs bäst i 
Norden på automations-
teknik.  

Jonas Köre från Skepplanda 
och lagkamraten Jonathan 
Lukacs slutade på en sjun-
deplats i automationsteknik 
under yrkes-VM i Sao Pau-
lo. Ett resultat han känner 
sig rätt så nöjd med.

– Det kunde gått bättre, så 
är det väl alltid. Men under 
omständigheterna känns det 
ändå ganska bra, säger Jonas 
Köre.

De svenska automations-
teknikerna låg relativt bra 
med fram till det näst sista 
momentet i tävlingen. Då 
hade de otur med ett band 
som slutat fungera precis 
innan poängsättning.

– Vi förlorade säkert 5 
placeringar bara där, säger 
Jonas Köre.

Bland de 38 tävlande la-
gen i automationsteknik var 
marginalerna mycket små. 
Mellan det svenska laget och 
det vinnande Koreanska skil-
de det endast 28 poäng. 

– Tävlingen har aldrig 
varit så här hård. Många lag 
som inte brukar vara så bra, 

var det i år, säger Jonas Köre.
Med sin sjundeplacering 

är Jonas och Jonathan nu 
bäst i Norden och femte bäs-
ta europeiska lag. 

Var tävlingen som du 
förväntat dig?

– Den var mycket stör-
re och hårdare än vad jag 
trott. Pressen som följde var 
jag nog inte riktigt beredd 
på. Samtidigt var tävlingen 
grymt rolig, rakt igenom, sä-
ger Jonas Köre. 

Vad tar du med dig från 
Sao Paulo?

– Det har känts stort att få 
träffa folk från andra länder 
som håller på med samma 
sak som jag gör. Tävlingen 
har varit en möjlighet för 
mig att knyta kontakter, sä-
ger Jonas Köre.

MATILDA SÄDÅS
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When you think that it’s possible  
- then the magic starts

DROPIN 
GRATISYOGA

PROVA FRITT 
HELA V. 35

För anmälan ring 0707-49 23 38
För mer info helena_hemma@hotmail.com

Torggatan, Älvängen

Kursstart v. 36

Gå in på www.andrum.in 
och skriv ut höstens schema

• Anusarayoga
• Vinyasa flow yoga
• Medicinsk yoga
• Yin yoga
• Yoga för män
• Restorative yoga
• Kundaliniyoga

TRÄNING
FÖR KROPP

& SJÄL!

Andrum
Yogastudio

Yoga
för alla nivåer

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
Colorama Älvängen Göteborgsv 88,  
0303-74 60 85 • www.colorama.se

Det Är utsiDan  
som rÄknas!

Vi har  
färgen till 

huset!

 

ENFÄRGADE

199:-
MÖNSTRADE

299:-/SET

FLEECEFODRAT

299:-

REGNKLÄDER
FÖR VÅRA BARN

/SET
STL 86-140 STL 80-140 STL 80-140

/SET

S
TO

RLEK 20-3
5

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

DAGENS LUNCH 79:-
BARNPORT. 0-12 ÅR 39:-
Inkl. Bröd, salladsbuffé, dricka & kaffe

Veckans lunchmeny hittar du 
alltid på www.kladkallaren.se

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

LÖRDAG KL 10.00–17.00
SÖNDAG KL 11.00–17.00

7000 kvm lågprisvaruhus

BRETT SORTIMENT
LÅGA PRISER

ALE. Igår startade 
kommunens skolor igen 
efter sommarlovet. 

Så sent som i förra 
veckan saknades det 
fortfarande flera lärare 
i Ale.

– Det är som det bru-
kar vid den här tiden på 
året, säger Joakim Öst-
ling, verksamhetschef 
för grundskolan. 

Trots att det i slutet på förra 
veckan saknades flera lärare 
till kommunens skolor finns 
det enligt Joakim Östling, 
verksamhetschef för grund-
skolan, ingen anledning till 
oro. 

– Det är alltid såhär innan 
skolorna drar igång. Vi kom-
mer att klara av situationen. 
Det brukar vi göra, säger han. 

Vanligtvis är omsättningen 
av lärare som störst mellan 
läsåren. Det är därför flera 
tjänster nu efterfrågas och 
anställningsintervjuer ge-
nomförs. 

I år har hittills 14 av kom-
munens lärare slutat. En siff-
ra som liknar de från tidigare 
år.

– Under förra året slutade 
totalt 32 lärare, så vi ser un-
gefär samma omsättning i år 
som tidigare, säger Joakim 
Östling.

Generellt sett har Ale 
kommun ungefär samma 
antal lärare som börjar och 
slutar, som de flesta andra 
kommuner. 

– Vi vill inte ha för stor 
omsättning, men vi behöver 
alltid få in lite nytt blod, säger 
Joakim Östling. 

Positivt för i år är att inga 
nya rektorer anställts in-
för höstterminen. Vad som 
också är glädjande är att Ale 
kommun har en högre lärar-
behörighet jämfört med riks-
snittet.

– Det finns dock svårighe-
ter att rekrytera i ämnen som 
exempelvis matte, slöjd och 
språk, säger Joakim Östling 
och fortsätter:

– Men vi ser inte att en 
skola är mer utsatt än någon 
annan. Det hade varit proble-
matiskt. 

Hur arbetar ni för att 
motverka lärarbrist?

– En del handlar om att 
vara en god arbetsgivare. Att 
lyssna, förstå och låta lärarna 
ta sitt ansvar. Det gäller också 
att göra en smart rekrytering, 
skapa en bra verksamhet och 
arbeta med lönesättning, sä-
ger Joakim Östling. 

 MATILDA SÄDÅS

NÖDINGE. Boende på 
Klöverstigen har reage-
rat över att det saknas 
skriftliga avtalsvillkor 
som talar om att en 
extra månadsavgift 
tillkommer vid tecknan-
det av garageplats, i de 
fall man vill behålla sin 
tidigare parkeringsplats.

Alebyggens hyresgäster på 
Klöverstigen ska bli infor-
merade om att en kostnad 
på hundra kronor i månaden 
tillkommer om man vill be-
hålla sin tidigare biluppställ-
ningsplats när man tecknar 
avtal för garage. I vare sig 
hyresavtalet för bostad eller 
garage kan man läsa om en 
sådan merkostnad.

– Det finns ingen paragraf 
i avtalen som talar om att det 
är så här. Jag undrar vad be-
slutet om avgiften då baseras 
på, säger hyresgästen Mah-
moud Othman.

Johan Redlund, hyres- 
och kundservicechef för Ale-

byggen, säger att hyresgäster 
på Klöverstigen ska upplysas 
om den extra avgiften i sam-
band med att man tecknar 
avtal för garage, men han 
kan inte hänvisa till någon 
paragraf i hyresavtalen.

– Det står inte uttryckli-
gen någonstans, säger Johan 
Redlund och fortsätter:

– Det är normalt sätt vår 
uthyrare som ska informera 
om detta. 

Garagen på Klöverstigen 
har byggts i olika omgång-
ar under 80- och 90-talen. 
Villkoren för parkering ska 
enligt Johan Redlund ha sett 
likadana ut sedan dess. Han 
menar att det aldrig tidigare 
uppstått en diskussion om 
den extra avgiften. Efter att 
hyresgäster nu ställt sig frå-
gande till varför villkoret 
inte framgår i hyresavtalen 
har Alebyggen lyft frågan. 

– Det finns anledning att 
ta till sig kritiken, säger Jo-
han Redlund. 

MATILDA SÄDÅS

Oklarhet kring extra avgift
Avgifter som inte står med i hyresavtalen för Alebyggens hyres-
gäster har skapat debatt.

Brist på lärare
inför skolstart

Jonas Köre.

Köre slutade på 
hedersam sjundeplats



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 v34 2015 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se

ALLA DAGAR
06.00–23.00

DELIKATESSEN

PRINSESS- OCH 
BUDAPESTBAKELSER

2-PACK

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

BRUCHETTASKINKA

12 90
/HG

49:-
Ordinarie pris 59:-

Endast avhämtning

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

PASSA PÅ!
Fisksoppa med rotsaker.

Onsdag 19/8

Ryggbiff & potatisgratäng 
med rödvinssås.

Torsdag 20/8
Lax, potatis med romsås.

Måndag 24/8

Tacogratäng.
Fredag 21/8

Kycklinggratäng.
Tisdag 25/8

CIABATTA

FÄRSK LAXFILÉ

89/KG
:-

BACON 3-PACK

20/ST
max 2st/hushåll

:-

SKALDJUR TILL  
LÄGSTA DAGSPRIS!

GILLA OSS PÅ 
FACEBOOK OCH SE 

BILLIGASTE 
PRISET DÄR.

29:-
/KG29:-

/ST

PARMESANOST

1990
/HG

NÖTFÄRS

5990
/KG

max 2st/hushåll

KYCKLINGFILÉ

5990
/ST

Medlemspris

 

FÄRSKPOTATIS

5 /KG
:-

NÖTFÄRS

4990
/KG

max 2st/hushåll

KVISTTOMATER

1290
/KG

FAMILJEFAVORITER
ARLA OST

3990
/KG max 2st/medlem

Medlemspris

BRIEOST 500G

2990
/ST

KOLJAFILÉ

89/KG
:-
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För omkring 20 år sedan 
drev Malin Friman ett kafé 
i Kungälv. Som höggravid 
med sin första son såldes 
verksamheten och så små-
ningom tog Malin istället 
över en restaurang i Lerum. 
Efter en tid såldes även res-
taurangen och under en 
kortare period arbetade hon 
som anställd för en annan 
restaurangägare. 

– Jag har i princip jobbat 
inom kafé- och restaurang-
branschen sedan gymnasiet, 
säger Malin Friman. 

Malin har alltid tyckt om 
att vara sin egen och under 
tiden som anställd sakna-
de hon att kunna styra över 
sina arbetstider. En kväll för 
ungefär sex år sedan föddes 
tanken om att ta över kaféet i 
Kungälv igen. 

– Jag åkte förbi kaféet en 
lördagskväll och såg att det 
lyste där inne. Då trodde jag 
de var på väg att sälja och 
hörde av mig till den tidigare 
ägaren, säger Malin Friman. 

Kaféet blev Malins och 
fick i samband med nystarten 
en rejäl förändring. Lokalen 

gjordes om och det gamla 
namnet byttes ut till Cafe 
Tant Rut.

Två år senare skulle verk-
samheten komma att utökas.

– Jag fick en förfrågan om 
att köpa lokalen här på Ale 
Torg och blev nyfiken på om 
det skulle gå att starta ett till 
kafé, säger Malin Friman. 

Idag driver hon Cafe Tant 
Rut som ett bolag, men med 
verksamhet i både Kungälv 
och Ale. Hon har totalt 16 
anställda och öppet alla da-
gar i veckan. I höst planerar 
hon att bygga om innertaket 
i lokalen i Ale och på sikt 
funderar hon på att utöka 
verksamheten ytterligare. 

– Det gäller att hänga med 
och hålla sig på banan. Nöj-
er man sig blir man omkörd, 
säger Malin Friman. 

Hur är det att vara sin 
egen?

– Det är roligt, men 
innebär mycket jobb. Jag 
är egentligen aldrig ledig. 
Händer någonting är det 
mig personalen vänder sig 
till och då måste jag reda ut 
situationen. Men jag gillar 

att lösa problem, det ger mig 
en kick. 

Hur är du i din yrkes-
roll?

– Jag är glad, positiv och 
vill gärna lösa saker så långt 
det går. När en kund kom-
mer in och frågar efter en 
smörgås vi egentligen inte 
har eller när personal ber om 
ledighet försöker jag ordna 
det. Ibland är jag kanske lite 
för snäll, men det är viktigt 
att vara tillmötesgående. 

Vilka är dina arbetsupp-
gifter?

– Jag gör allt. Städar, dis-
kar, har hand om planering 
och bokföring. Mitt jobb blir 
aldrig enformigt. 

Vad har du för tankar 
om framtiden?

– Min dröm är att öppna 
ett till kafé. Jag är lite sugen 
på att bedriva ett i Stenung-
sund, men har även funderat 
på Göteborg. Det gäller att 
hitta rätt lokal med den rätta 
hyran.

MATILDA SÄDÅS

FYRA RAKA
Sommar – Vinter

Kanelbulle – Chokladboll

Nytt – Gammalt

Kaffe – Te

Kungälv och Ale. 
Utbildning: Hotell och restaurang-
programmet på Ester Mosessons 
gymnasium.

Kaféägare som 
löser det mesta

Intressen: Fotboll, att träna och 
barnens aktiviteter. 

Ålder: 44 år.
Bor: Ytterby.
Familj: Man och tre barn.
Gör: Äger Cafe Tant Rut i 

FÖRETAGARE I FOKUS MALIN FRIMAN

Malin Friman drev ett kafé i Kungälv när hon bestämde sig för att starta ytterligare en 
verksamhet. I snart fyra år har hon nu stått som ägare till Cafe Tant Rut på Ale Torg. 

www.aleel.se | 0303-33 24 00 | info@aleel.se 
Lunnavägen 2, Box 3004, 449 14 Alafors 

DAGS ATT  
TECKNA NYTT 

ELAVTAL?
Köp 

El till  
Inköpspris 

för49:-/mån
Priset gäller för alla kunder  

som förbrukar upp t o m  
30 000 kWh/år. 

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

så hjälper vi dig!

www.aleel.se
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 11 augusti
Inbrott
Inbrott på Bohusskolan. Gär-
ningsmannen krossar en ruta. 
Oklart vad som tillgripits.

Någon eldar i en soptunna 
utanför Svenheimers Kondi-
tori i Älvängen.

Onsdag 12 augusti
Narkotikabrott
En bil stoppas på E45 i 
Älvängen i höjd med Repsla-
garmuseet. I bilen färdas tre 
personer, samtliga hemmahö-
rande i Trollhättan, som nu är 
misstänkta för narkotikabrott. 
Föraren gör sig också skyldig 
till grov olovlig körning, dro-
grattfylleri och att ej ha stan-
nat på polismans tecken.

Lördag 15 augusti
Drograttfylleri
Ett fordon stoppas på E45 
Nödingemotet. Föraren, en 
man född 1983 och hem-
mahörande i Agnesberg, 
misstänks för drograttfylleri, 
olovlig körning och narkoti-
kabrott.

Inbrott på Nols Pizzeria. Ett 
vittne konfronterar gärnings-
mannen som flyr med en påse 
under armen i en vit Mitsub-
ishi. Vittnet kastar en träpall i 
sidan på bilen. 

Söndag 16 augusti
Skadegörelse
Någon försöker bryta upp 
entrédörren till Tempo i Nol, 
men misslyckas. 

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

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 CYKEL

EXTRA 
SÖNDAGSÖPPET 

11-14MONARK KARIN 3-VXL DAM

CRESCENT RIMFAXE 27,5″ 2015 CRESCENT BRIMER MTB 2015 CRESCENT RACER MODELL NANO 2015

MONARK DAM ELCYKEL CRESCENT MARIA  
7-VXL DAMCYKEL47 & 51 cm  

ram. Olika  
färger. Ramen 
är i aluminium.

Godkänt lås, 
svart korg, 
kjolskydd. 
Ord pris  
5985:-

Carbon-ram,
XT-växlar,
hydrauliska skiv-

bromsar,
Rock Shox 
Recon gold 
remote fram-
gaffel,

27,5″ hjul.
vikt 10,5kg.
Ramhöjder 41, 47 
och 53 cm.
Rek pris 25995:- 

27,5” hjul,
Carbon ram,
Rock shox xc30 

air gaffel,
30-vxl SLX/
deore.
Vikt 12,6 kg.
Ramhöjder 

43,48 cm.
Rek pris 16495:-

Aluram, carbon 
framgaffel,
18-vxl Shima-
no tiagra/sora.
Färg Mörkblå

Olika ram-
höjder.
Rek pris 
9495:-

Alu-ram. Elassis-
terad 36V 250W 
motor,  3 stegs elas-
sisterat system med 
mjuk eller standard-

gång. Gå hjälp 
integrerat i 
systemet
3-vxl med 
fotbroms.

Batteri som 
ingår 11 Ampere. 

Svart eller isblå.  
Rek pris 14995:-  

Alu-ram. nav- 
generator, 

justerbar styr-
stam, 7-vxl  
med fotbroms,
godkänt lås.

Färg svart.
Rek pris 8295:- 4499:-

6999:-

REAPRIS

REAPRIS

REAPRIS

REAPRIS REAPRIS

REAPRIS
11499:-

19999:- 12999:-

5999:-

ALE. De senaste måna-
derna har Alekuriren 
uppmärksammat flera 
bilbränder i kommunen. 

Hittills i år har totalt 
15 bilar brunnit. 

Det är fler än vad det 
varit under de två före-
gående åren. 

I år har 15 bilbränder ägt 
rum i Ale kommun. Det är 
något fler jämfört med tidi-
gare år. 

– Under samma period 
2014 hade vi elva bilbränder 
i Ale kommun. 2013 var det 
14 stycken, säger Johan An-
derland vid Polismyndighe-
ten i Västra Götaland och 
fortsätter:

– Av de 14 bilbränderna 
2013 blev nio bilar skadade 
i samband med en garage-
brand. Utöver branden i ga-
ragelängan var det alltså fem 
bilbränder.

Att det förekommit många 
bilbränder den senaste tiden 
kan vara en tillfällighet.

– Min uppfattning är att 
det går i vågor. Ibland är det 
väldigt många bilbränder, 
ibland är det färre, säger Jo-
han Anderland.

Om det finns något sam-
band mellan de bilar som 
brunnit under 2015 kan po-
lisen inte svara på, men med 
största sannolikhet har brän-
derna varit anlagda. 

Vad det beror på att så 
många medvetet valt att sätta 
eld på bilar i år kan ha flera 
förklaringar.

– Det kan handla om olika 
saker. Allt från missnöje till 
att man tycker det är fräckt 
eller känner att man inte har 

någonting annat att göra, sä-
ger Johan Anderland.

Hur arbetar ni för att 
förhindra fler bilbränder i 
Ale?

– Vi försöker finnas på 
plats mycket och prata med 
unga innan det gått för 

långt. Vi har kontakt med 
skolor och fritidsgårdar för 
att stämma av hur läget ser 
ut. Det vi strävar efter är att 
förhindra att nya brott sker, 
säger Johan Anderland. 

MATILDA SÄDÅS

Många bilbränder i år

Antalet anlagda bilbränder har ökat kraftigt under 2015. Hittills har det varit 15 stycken, det är 
fler än under de två föregående åren.
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SOMMARJOBB – EN HÖJDARE FÖR MÅNGA

CARL CHRISTENSEN
Ålder: 17
Ort: Skepplanda
Utbildning: Este-
tiska linjen på NTI 
Mediegymnasiet
Intresse: Datorer
Sommarjobb: 
Sommarreporter på 
Alekuriren
Drömyrke: Regissör
Förebild: Har ingen 

Hur upplevde du att jobba på 
Alekuriren? 
– Det har varit roligt, 
men lite jobbigt ibland.

Vad fick du göra?
– Jag har fått skriva gan-
ska mycket. Vi var ute 
och intervjuade väldigt 
många människor och 
gått runt rätt mycket.

Vad var roligast?
– Det roligaste var nog 
att åka och fotografera 
saker och platser.

Vad var svårast?
– Att hitta folk som 

vill vara med på bild i 
tidningen.

Har du lärt dig något nytt?
– Hur mycket jobb det 
faktiskt krävs för att 
göra en tidning.

Var det stressigt?
– Ja, det hände att man 
blev rätt stressad, men 
det löste sig alltid. Vi 
fick massor med hjälp.

Skulle du hellre vilja 
fortsätta jobba än att gå i 
skolan?
– Jag längtar till skolan 
och tror att jag skulle 
vilja gå där ett tag till.

Skulle du vilja jobba på en 
tidning i framtiden?
– Jag tror inte det, det 
var roligt, men jag har 
andra planer. Men det 
var en väldigt intressant 
upplevelse.

Vilket blir ditt bästa  
sommarminne 2015?
– En dagsresa jag tog 
med några vänner till 
Uddevalla. 

NOURALDEEN
KHALED
Ålder: 17
Ort: Nödinge
Utbildning: Ekonomi 
på Hermods Gymna-
sium
Intresse: Taekwondo
Sommarjobb: Köks-
hjälp på Krokholmen
Drömyrke: Business 
man
Förebild: Min Pappa

Hur har du upplevt sommar-
jobbet? 
– Det var bra och 
ganska lätt. Det var nog 
det bästa sommarjobbet 
man kan få.

Vilka var dina  
arbetsuppgifter?

– Jag fick diska, städa, 
bära och lite liknande 
uppgifter.

Har du lärt dig något nytt?
– Nej, jag tror inte jag 
har lärt mig något nytt.

Hur känns det att skolan 
snart börjar?
– Det är lite jobbigt, 
men då har man ju i alla 
fall något att göra på 
dagarna.

Skulle du hellre fortsätta 
jobba eller gå i skolan?
– Jag skulle nog hellre 
jobba, om det var sam-
ma jobb.

Vilket blir ditt bästa  
sommarminne 2015?
– Det måste vara att jag 
har sommarjobbat.

GUSTAV HENRIKSSON 
Ålder: 17
Ort: Bohus
Utbildning: Industri-
teknisk på GTG
Intresse: Spelar,  
hänger med vänner
Sommarjobb: På en 
bondgård
Drömyrke: Civil- 
ingenjör av något slag
Förebild: Min Morfar

Hur har du upplevt sommar-
jobbet? 
– Ganska lugnt, men 
har ibland jobbat ganska 
länge på dagarna.

Vilka var dina  
arbetsuppgifter?
– Byggt bastu, mjölkat, 
fyllt vattenbunkar, 
allmän djurskötsel, kört 
hjullastare och travat 

ved, med mera.

Har du lärt dig något nytt?
– Lite ryska, rätt mycket 
om kor, blivit bättre på 
att köra hjullastare och 
på att laga mat.

Hur känns det att skolan har 
börjat?
– Känns bra att skolan 
har börjat. Jag har fak-
tiskt saknat den lite.

Skulle du hellre fortsätta 
jobba eller gå i skolan?
– Svårt… Jag trivs med 
båda, hade jag kunnat 
hade jag gjort båda 
samtidigt.

Vilket blir ditt bästa  
sommarminne 2015?
– Vi tog hand om en 
kalv ganska länge. Den 
var riktigt gullig.

FRIDA RUDIN
Ålder: 16
Ort: Nödinge
Utbildning: Samhäll 
på Mikael Elias
Intresse: Träning, 
gymmar. Vara med 
kompisar
Sommarjobb: Jobba-
de på äldreboende
Drömyrke: Jag har 
inte bestämt mig 
ännu, men gillar att 
jobba med människor
Förebild: Storebror

Hur har du upplevt sommar-
jobbet?
– Det var väldigt roligt! 
Jag gillar att jobba 
med människor. Har 
fått se hur det går till i 
arbetslivet.

Vilka var dina  
arbetsuppgifter?
– Jag fick bädda sängar, 
servera lunch och fru-
kost och spela spel med 
dem. Jag fick även läsa 

för dem och mata dem.

Har du lärt dig något nytt?
– Jag har lärt mig 
mycket. Jag jobbade 
med dementa så jag fick 
lära mig hur man pratar 
med dem och hur man 
bemöter äldre personer.

Hur känns det att skolan 
snart börjar?
– Roligt, lite spännande, 
eftersom jag börjar 
gymnasiet.

Skulle du hellre fortsätta 
jobba eller gå i skolan?
– Jag hade nog valt sko-
lan. Jag vill ta studenten 
innan jag jobbar.

Vilket blir ditt bästa  
sommarminne 2015?
– Jag åkte själv på 
språkresa tre veckor till 
Malta för att lära mig 
mer engelska och träffa 
en massa människor. 
Det var en jätterolig 
upplevelse!

DALIA AYAD
Ålder: 15
Ort: Nödinge
Utbildning: Samhäll 
på Jensen
Intresse: Mode och 
smink
Sommarjobb: ICA 
Kvantum Nödinge
Drömyrke: Makeu-
partist
Förebild: Min Mamma

Hur har du upplevt sommar-
jobbet? 
– Det var roligt, men 
lite stressigt ibland.

Vilka var dina  
arbetsuppgifter?
– Jag fick stå vid kassan, 
plocka bort kundvagnar, 

sortera varor och andra 
saker som man brukar 
göra i en matbutik.

Har du lärt dig något nytt?
– Att stå i kassan. Det 
var helt nytt för mig.

Hur känns det att skolan 
snart börjar?
– Faktiskt lite roligt, 
jag kommer få lära 
känna en massa nya 
människor.

Skulle du hellre fortsätta 
jobba eller gå i skolan?
– Jag går nog hellre i 
skolan.

Vilket blir ditt bästa  
sommarminne 2015?
– När jag åkte till havet 
med mina släktingar.

MOHAMMAD HAJ ALI
Ålder: 17
Ort: Alafors
Utbildning: SFI
Intresse: Cykla
Sommarjobb: 
Sommarreporter på 
Alekuriren
Drömyrke: Ingenjör
Förebild: Pappa 

Hur upplevde du att jobba på 
Alekuriren? 
– Jättebra! Det är kul 
att prata med folk och 
att fråga vad de tycker 
om saker.

Vad fick du göra?
– Intervjua folk och 
fotografera olika platser 
och människor.

Vad var roligast?
– När vi var ute och 
frågade folk och tog 
bilder.

Vad var svårast?
– Inget var svårt, men 
jag har lite svårigheter 

med språket, fast fick 
hjälp av min jobbar-
kompis.

Har du lärt dig något nytt?
– Jag har lärt mig hur 
man ska ställa frågor 
och få bra svar. Jag 
har dessutom lärt mig 
mycket svenska.

Skulle du hellre vilja 
fortsätta jobba än att gå i 
skolan?
– Gå i skolan för att lära 
mig språket ordentligt, 
men jobbar gärna på 
somrarna.

Var det stressigt?
– Nej, det var väldigt 
lugnt.

Skulle du vilja jobba på en 
tidning i framtiden?
– Tror inte det, jag vill 
bli ingenjör. 

Vilket blir ditt bästa  
sommarminne 2015?
– När jag åkte till Lise-
berg med min kusin och 
några vänner.

LINA ALMASHHADI
Ålder: 16
Ort: Bohus
Utbildning: Naturpro-
grammet på Mimers Hus
Intresse: Karate
Sommarjobb: 
Sommarreporter på 
Alekuriren
Drömyrke: Vill jobba 
på kontor
Förebild: Min stora-
syster 

Hur upplevde du att jobba på 
Alekuriren? 
– Det var väldigt roligt 
och ett ganska fritt 
arbete.

Vad fick du göra?
– Jag fick intervjua folk 
på gatan, fota och skriva 
rent artiklar.

Vad var roligast? 
– Att få se den färdiga 
artikeln och vara nöjd 
över sin insats.

Vad var svårast?
– Inget var väl svårt, 

men att få folk på bild 
var inte enkelt alltid.

Har du lärt dig något nytt?
– Jag har lärt mig hur 
det går till att skriva 
en artikel och vad man 
måste tänka på när 
man skriver något som 
många kommer att läsa.

Skulle du hellre vilja 
fortsätta jobba än att gå i 
skolan?
– Jag skulle vilja jobba, 
men jag måste fortsätta 
att gå i skolan för att 
vara bättre utbildad.

Var det stressigt?
– Det var väl inte 
stressigt direkt, fast 
ibland kunde saker gå 
lite snett.

Skulle du vilja jobba på en 
tidning i framtiden?
– Ja absolut! Det här yr-
ket passar mig perfekt.

Vilket blir ditt bästa  
sommarminne 2015?
– Det blir nog sommar-
jobbet.

ALEXANDRA SÖDERLIND
Ålder: 17
Ort: Älvängen
Utbildning: Natur på 
Mikael Elias
Intresse: Musik
Sommarjobb: 
Sommarreporter på 
Alekuriren
Drömyrke: Forskare 
inom medicin
Förebild: Mamma 

Hur upplevde du att jobba på 
Alekuriren? 
– Det var kul, man fick 
veta hur det går till när 
man gör en tidning. Väl-
digt intressant faktiskt.

Vad fick du göra?
– Vi fick lite små 
uppdrag, till exempel att 
fråga folk. Men vi fick 
även komma på lite egna 
saker.

Vad var roligast?
– Att följa med på små 
uppdrag och att ha en hel 
sida för oss själva.

Vad var svårast?
– Att intervjua folk. De 

vill nästan aldrig vara 
med på bild. Det är synd 
för alla är ju fina på sitt 
sätt.

Har du lärt dig något nytt?
– Hur man ska dela upp 
en artikel. Även hur man 
bemöter och pratar med 
folk.

Skulle du hellre vilja fortsätta 
jobba än att gå i skolan?
– Det var roligt att jobba 
här, men skolan måste jag 
gå klart i, så det är lika 
bra att få det gjort.

Var det stressigt?
– Tycker inte det, vi 
hade gott om tid och fick 
mycket hjälp.

Skulle du vilja jobba på en 
tidning i framtiden?
– Jag gillar att skriva, så 
jag skulle inte säga nej. 
Men det är inte vad jag 
planerar för tillfället.

Vilket blir ditt bästa  
sommarminne 2015?
– Jag och min pojkvän 
låg ute och kollade på 
stjärnorna. Och sena 
kvällar med vänner.

LINA ALMASHHADI
CARL CHRISTENSEN

Sommarreportrar
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NÖDINGE. Värme och 
glädje präglade mån-
dagens invigning på 
Nödingeskolan.

Rektor Niclas Löf-
ström fick äran att 
klippa bandet.

– Vi har världens 
bästa elever, vi har värl-
dens bästa personal och 
nu har vi även världens 
bästa skola.

Trots den tidiga morgontim-
man var det rejält varmt och 
solen lyste från en klarblå 
himmel. Nyinvigningen av 
Nödingeskolan kunde inte 
fått en bättre inramning. 
Programmet tog sin början 
när verksamhetschef Joa-
kim Östling klev upp på 
den provisoriska scenen och 
hälsade välkommen – elever, 
personal, föräldrar, politiker 
och andra förväntansfulla 
besökare.

– Eleverna har skrivit brev 
till kungahuset och till Måns 
Zelmerlöw med förhopp-
ning att någon skulle kunna 
komma till dagens invigning. 
Nu blev det inte så. De är 
alla upptagna, men önskar 
lycka till. Nu har ni en skola 
där ni ska ta hand om varan-
dra. Jag hoppas ni fyller den 
med värme och kamratskap. 
Ser ni någon som är ensam 
säger ni: Hej, vad roligt att se 
just dig!

– Nu kunde inte någon 
från kungahuset medverka 
och inte heller Måns. Jag 

hoppas emellertid att alla ni 
som går på denna skola kän-
ner sig som prins eller prin-
sessa, eller en stjärna eller 
den hjälte som Måns sjunger 
om.

Joakim Östling tog till-
fället i akt att lämna över en 
symbolisk nyckel till rektor 
Niclas Löfström, som sken 
ikapp med solen denna his-
toriska dag.

– Välkomna framåt! För 
det är framåt vi vill, nu när vi 
får fortsätta med det fantas-
tiska lärandet. Vi har ett un-
derbart år framför oss. Kom 
ihåg att på Nödingeskolan så 
duger du precis som du är. 
Att göra sitt bästa är alltid 
gott nog.

Invigningsfirandet på Nö-
dingeskolan, som genomgått 
en totalrenovering, omfatta-

de också diverse sångnum-
mer av såväl elever som lära-
re. Oscar i årskurs 4 bjöd på 
en enastående trumpetfanfar 
i samband med bandklipp-
ningen och festligheterna 
avrundades med att alla när-
varande stämde upp i rake-
ten.

JONAS ANDERSSON

Verksamhetschef Joakim Öst-
ling överlämnade en nyckel 
och önskade Nödingeskolans 
rektor Niclas Löfström lycka 
till i de nyrenoverade loka-
lerna.

Invigningsfirande fyllt av värme

En trumpetfanfar av Oscar i 
årskurs 4 föregick bandklipp-
ningen som förrättades av 
rektor Niclas Löfström.

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

Är du intresserad av 
yrkesutbildningar besök 
www.grvux.se

www.ale.se

Nu  
finns vi i  
Alafors i  

Himlaskolan

TA CHANSEN OCH 
LÄS PÅ KOMVUX 
Ansökan är öppen t o m 30 aug.Välkommen till vår NYA utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv

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

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

www.kungalvssolskydd.se
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www.axelssonsfast.se

Henrik Kjellberg
Fastighetsmäklare/Kontorschef

Ale/Lilla Edet
0727-316 360

henrik@axelssonsfast.se

Gunnar Carlström
Fastighetsmäklare

Ale/Lilla Edet
0723-618 618

gunnar@axelssonsfast.se

Hur föddes musikintresset?
– Det var i tidig ålder. Min ku-
sin började skriva hip hop-mu-
sik till vårt band – Big Boss. Vi 
var med i Alerocken bland an-
nat. Jag kommer ihåg vår mu-
siklärare, Bosse Jansson, som 
var en riktig eldsjäl. Han hjälp-
te till med replokal och mycket 
annat.

Hade du någon förebild?
– Min pappa spelade akustisk 
gitarr och sjöng hemma i sam-
band med fester och liknande. 
Plötsligt slutade han och då 
fanns väl helt enkelt en lucka 
att fylla. Faktum är att jag är 

helt självlärd, jag har inte tagit 
några lektioner. Det är glädjen 
till musiken som har inspirerat 
mig. Avslappningen, tragglan-
det och framstegen, känna att 
du utvecklas, har utgjort driv-
kraften. Det låter som en kly-
scha, men det är kärleken till 
musiken som gör det så roligt.

Vilken genre skulle du själv 
placera dig i?
– Jag är en singer-songwriter 
åt den moderna gitarrbaserade 
countryn. Många som hör or-
det country tänker nog på en 
sångare i cowboyhatt medan 
jag vill applicera till en nyare 
touch av country.

Du sjunger både eget materi-
al och covers?
– Ja, det stämmer. Jag släppte 
min första och hittills enda ski-
va 2008 – ”A Teardrop in My 
Morning Coffee”. Nu har jag 
en ny platta på gång som ska 
vara klar innan årsskiftet. Det 
blir lite mer fart i den.

Hur många spelningar blir 
det per år?
– Det varierar, men säg att det 
blir i genomsnitt ett-två jobb i 
veckan. Det brukar bli något 
företagsarrangemang på tors-
dagar och puben på fredag. Då 
och då spelar jag även på bröl-

lop.

Om någon annan skulle 
sjunga dina låtar, vem skulle 
du önska att det var?
– First Aid Kit eller Ray La-
Montagne eller Bruce Springs-
teen – det hade varit häftigt!

Vad med musiken är roligast?
– Det är att få komma med nya 
låtar eller nya tolkningar av 
andras låtar. Nyligen släppte 
jag och Rob Milo från Kung-
älv ”Railroad John”, en hou-
seinspirerad låt med akustiska 
inslag. Vi har ytterligare en låt 
på gång som vi hoppas kommer 
fylla dansgolv världen över, 
haha.

I höst får vi höra dig i Furu-
lundsparken, Alafors?
– Jajamän! En vän till mig, 
Claes Berglund, och jag gör 
en grej ihop i samverkan med 
Ahlafors IF. Vi har även lyckats 
engagera Fred ”Hi-Fi Hero” 
Carlsson som kommer att spe-
la live tillsammans med mig. 
Furulundsparken är så fin att 
den ska användas mer än vad 
den gör. Det här blir ett ar-
rangemang som förhoppnings-
vis ska locka en bred publik och 
knyta aleborna närmare varan-
dra.

JONAS ANDERSSON

Björn spelar live
i Furulundsparken

Den första egna plattan släppte han 2008.
Nu är nästa skiva på gång.

Björn Nilsson låter emellertid musiken vara något av en hobby – det blir roligare så.

BJÖRN NILSSON

Ålder: 34.
Bor: Västra Frölunda.
Familj: Sambon Karolina.
Intressen: Fotboll, Liver-
pool i synnerhet, och sport 
i största allmänhet. Jag 
har dessutom ett nördigt 
teknikintresse.
Arbete: Egen företagare.
Ser helst på tv: Premier Lea-
gue och Games of Thrones.
Äter helst: Vilt och gärna 
någon kantarellsås.
Lyssnar på: Mumford & 
Sons, Tallest man on earth, 
John Mayer. 
Drömresa: Safari i Afrika.

VECKANS PROFIL

Fastighetsbyrån i Lilla Edet 
0520-181 44 

lillaedet@fastighetsbyran.se
fastighetsbyran.se

Accepterat pris 1 795 000 kr
Rum 8 rum, varav 6 sovrum
Boarea 162 kvm + 64 kvm Tomt 999 kvm
Övrigt Rejäl villa i trevligt område!
Ring för tidbokning Tis 25/8 17.00-18-00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Göta
Höglundavägen 9
Accepterat pris 1 795 000 kr
Rum 8 rum, varav 6 sovrum
Boarea 162 kvm + 64 kvm Tomt 999 kvm
Övrigt Rejäl villa i trevligt område!
Ring för tidbokning Tis 25/8 17.00-18-00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Göta
Höglundavägen 9

Accepterat pris 995 000 kr
Rum 4 rum, varav 2 sovrum
Boarea 72 kvm Tomt 1 100 kvm
Övrigt! Ett riktigt smultronställe!
Ring för tidbokning Mån 24/8 17.00-18.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Sannersby
Sannersby 330

Accepterat pris 1 395 000 kr
Rum 6 rum, varav 3-4 sovrum
Boarea 111 kvm + 103 kvm Tomt 1 027 kvm
Övrigt! Välskött villa i vackra Hjärtum. Garage
Ring för tidbokning
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Hjärtum
Skeevägen 5
Accepterat pris 1 395 000 kr
Rum 6 rum, varav 3-4 sovrum
Boarea 111 kvm + 103 kvm Tomt 1 027 kvm
Övrigt! Välskött villa i vackra Hjärtum. Garage
Ring för tidbokning
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Hjärtum
Skeevägen 5

Accepterat pris 1 250 000 kr
Rum 5 rum, varav 2-3 sovrum
Boarea 112 kvm Tomt 1 425 kvm
Övrigt! Extra tomt ingår. Centralt läge. Gästhus.
Ring för tidbokning
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Högstorp
Högstorpsvägen 7
Accepterat pris 1 250 000 kr
Rum 5 rum, varav 2-3 sovrum
Boarea 112 kvm Tomt 1 425 kvm
Övrigt! Extra tomt ingår. Centralt läge. Gästhus.
Ring för tidbokning
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Högstorp
Högstorpsvägen 7

Accepterat pris 995 000 kr
Rum 4 rum, varav 2 sovrum
Boarea 72 kvm Tomt 1 100 kvm
Övrigt! Ett riktigt smultronställe!
Ring för tidbokning Mån 24/8 17.00-18.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Sannersby
Sannersby 330
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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.

Gediget suterränghus byggt 
1970 om 132 kvm boyta 
och 74 kvm biyta. Huset är 
perfekt för familjen då det 
finns hela 5 sovrum. Mycket 
är gjort vilket gör det mer 
bekvämt för en köpare att 
flytta in. Bl.a. så har stora 
delar av huset dränerats 
om under 2015 och ett 
påkostat kök samt bergvärme 
installerats under 2004. 
Tomten har ett av de soligaste 
lägena i området och gatan är 
en av Nols mest omtyckta.

ADRESS OLJOBERGSVÄGEN 5 BOYTA 132 KVM/ 5 ROK BIYTA 74 KVM TOMTYTA 889 KVM
ACC. PRIS 3 100 000 KR VISAS SÖ 23/8 RING/MEJLA FÖR BOKNING
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

FRILIGGANDE VILLA - NOL

I populära Surte kan vi nu 
erbjuda en rymlig trea om 
drygt 77 kvm. Högt, bra 
läge med fantastisk utikt 
över området. Rymligt 
vardagsrum och kök med 
vacker utsikt, två sovrum 
samt ett fräscht, nyrenoverat 
badrum. Centralt läge, mycket 
nära pendelstation som på 
ett bekvämt sätt tar dig till 
centrala Göteborg på 14 min

ADRESS GÖTEBORGSVÄGEN 97B, SURTE BOYTA 77,7 KVM/ 3 ROK VÅNING 5/6 HISS FINNS
AVGIFT 4 834 KR/MÅN INKL. VÄRME, VATTEN, KABEL-TV ACC. PRIS 1 185 000 KR
VISAS MÅN 24/8 RING/MEJLA FÖR BOKNING MÄKLARE LASSE KNAVING   
TELEFON: 0303-24 56 51

BOSTADSRÄTT - SURTE - VACKER UTSIKT 

Med ett mycket bra, centralt 
läge i Nol kan vi nu erbjuda en 
bostadsrätt om två rum och 
kök. Bostadsrätten är i mycket 
gott skick med fina ytskikt och 
ett helkaklat badrum. Detta 
tillsammans med läget längst 
upp i fastigheten med vackra 
snedtak och balkong skapas 
ett boende utöver det vanliga. 
Nära centrum med butiker och 
service. Skall du till Göteborg 
finns här pendeln som tar dig 
dit på cirka 20 minuter. Mycket 
låg månadsavgift.

ADRESS STOREGÅRDSVÄGEN 3F, NOL BOYTA 49 KVM/ 2 ROK VÅNING 3/3 AVGIFT 1 907 KR/
MÅN INKL. VÄRME, VATTEN, KABEL-TV ACC. PRIS  1 195 000 KR VISAS TO 20/8, RING/MEJLA 
FÖR BOKNING MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

BOSTADSRÄTT - NOL - GOTT SKICK

Nu erbjuder vi detta trevliga 
och välplanerade radhus i 
två plan. Huset har ett bra 
ytterläge med uteplatsen 
samt trädgården i väster. Fritt 
läge med kvällssol. Mycket 
är renoverat och lämnar lite 
att göra för dig som köpare. 
Omtyckt och barnvänligt 
område med närhet till skolor 
samt kommunikationer. 
Mycket hus för pengarna.

ADRESS KÄRRVÄGEN 23 BOYTA 108 KVM/ 6 ROK TOMTYTA 199 KVM   
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52 LÄNSDEKLARERAT: JA

RADHUS - NOL

SÅLD

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

NÖDINGE. Efter att ett 
30-tal personer anmält 
sig misstänkt matför-
giftade på McDonalds i 
Nödinge stängde restau-
rangen på torsdagen. 

I söndags öppnade 
den på nytt – med in-
hyrd personal. 

– Nu ligger fokus på 
att hitta orsaken. All 
personal har lämnat 
prover och vi väntar 
svar på dessa i början 
av veckan, säger restau-
rangens ägare, Jörgen 
Hansson.

Gemensamt för de som 
drabbats är att de besökte 
McDonalds i Nödinge under 
förra måndagen. Ett dygn 
senare började problemen. 
Kräkningar, diarréer, yrsel 
och feber har kännetecknat 
offrena. Anmälningarna har 
strömmade in till miljö- och 
hälsa i Ale kommun. Det 
handlar om ett 30-tal anmäl-
ningar, men lokaltidningen 

har också pratat med flera 
som drabbats som inte har 
valt att kontakta kommunen. 
Det har inte varit en enskild 
hamburgare, utan personer-
na i fråga har ätit helt olika 
rätter.

För Jörgen Hansson som 
ytterst ansvarig var det ing-
et svårt beslut att ta. Det 
var absolut nödvändigt att 
stänga.

– Det var det enda rätta. 
Om så många har insjuknat 
är det något som är fel. All 
personal har fått lämna pro-

ver och samtidigt tar vi till-
fället i akt att grovstäda hela 
restaurangen. Det mest san-
nolika är att det finns någon 
i personalen som är sjuk och 
bär på något, utan att veta om 
det. Vi får se vad provsvaren 
säger. Jag lider enormt med 
de som drabbats.

McDonalds Ale Torg var 
helt stängt under fredag och 
lördag. På söndagen öppna-
de restaurangen på nytt efter 
dialog med Ale kommun. 
Den ordinarie personalstyr-
kan om 28 anställda får dock 
avvakta provsvaren innan de 
får gå tillbaka i tjänst.

Kvällstidningen GT har 
under helgen rapporterat 
om vittnesuppgifter från ti-
digare anställda som larmat 
om dåliga arbetsförhållan-
den och brister i hygienen. 
Jörgen Hansson har svarat 
att han ser allvarligt på kri-
tiken, men att det var ny 
information för honom. Ett 
stormöte med personalen är 
nu planerat.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

McDonald’s tog tillfället i akt när restaurangen ändå var stängd att grovsanera hela lokalen.

Restaurangen höll stängt från 
torsdag kväll till söndag.

– Ett 30-tal kunder anmälde sig 
sjuka efter restaurangbesök

McDonalds Ale 
Torg fick stänga



*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

BOBUTIKEN ALE TORG, 16, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

ACCEPTERAT PRIS 3 200 000 kr/bud. TOMT 1 400
kvm. EP C. VISAS Ring för tidsbokning. Fridhemsvägen 13.
ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

SURTE 5 rok, 144 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 725 000 kr/bud. TOMT 354 kvm.
EP E. VISAS Ring för tidsbokning. Rosengången 15. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

NÖDINGE 6 rok, 156 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 995 000 kr/bud. AVGIFT 5 997
kr/månad. EP 43 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Bohushöjdsv 42. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

BOHUS 6 rok, 125,7 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 985 000 kr/bud. AVGIFT 2 912 kr/
månad. EP 137 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Grangärdesv 15b. ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

SURTE 2 rok, 62,5 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 850 000 kr/bud. TOMT 605 kvm.
EP E. VISAS Ring för tidsbokning. Myrvägen 21. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

NOL 7 rok, 140+24 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 695 000 kr/bud. AVGIFT 2 131 kr/
månad. EP 140 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Klorvägen 2 b. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

BOHUS 1 rok, 34 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 3 250 000 kr/bud. TOMT 1 855
kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Dalabäcken 145. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

NOL 7 rok, 192 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 795 000 kr/bud. AVGIFT 1 641 kr/
månad. EP 171 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Sörgårdsvägen 4. ALE Peter Eriksson 0303-211048.

BOHUS 1 rok, 32 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 3 800 000 kr/bud. TOMT 20 950
kvm. EP E. VISAS Ring för tidsbokning. Färdsle Ormadalen
140. ALE Niclas Hylander 0303-74 90 07.

SKEPPLANDA 5 rok, 125+40 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 695 000 kr/bud. TOMT 172 kvm.
EP 87 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Kyrkbacken
11. ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

SKEPPLANDA 5 rok, 112 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 3 200 000 kr/bud. TOMT 3 467
kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Granåsvägen 16. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

NÖDINGE 6 rok, 147+51kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 200 000 kr/bud. AVGIFT 3 200
kr/månad. EP 58 kwh/m2/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Storegårdsvägen 1 a. ALE Beatrice Hindgren 0708-560764.

NOL 3 rok, 73 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 200 000 kr/bud. TOMT 220 kvm.
EP 97 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Södergården 24. ALE Niclas Hylander 0303-74 90 07.

NOL 4 rok, 118 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 3 200 000 kr/bud. TOMT 988 kvm.
EP B. VISAS Ring för tidsbokning. Brattåsvägen 13. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ÄLVÄNGEN 8 rok, 235 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 475 000 kr/bud. TOMT 5 000
kvm. EP D. VISAS Ring för tidsbokning. Torpavägen 19.
ALE Niclas Hylander 0303-74 90 07.

NÖDINGE 5 rok, 154+11 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 975 000 kr/bud. TOMT 520 kvm.
EP E. VISAS Ring för tidsbokning. Gisslabacken 11. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

SKEPPLANDA 5 rok, 135 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 750 000 kr/bud. TOMT 2 436
kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Sandåker 200. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

HÅLANDA 5 rok, 132 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 850 000 kr/bud. TOMT 1941.
VISAS Ring för tidsbokning. Källtorpsvägen 16. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

BOHUS 157+6 kvm
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Lars-Erik Eriksson , Marie Engström, Niclas Hylander, Danijela Todorovic,
Daniel Eriksson, Sandra Andersson , Peter Eriksson, Beatrice Hindgren

Välkommen att kontakta oss!
Alebutiken, Ale Torg , -  .

22-23/8

Äntligen visningshelg,
22-23 augusti!

Vill du få koll på alla bostäder som är ti ll salu 
nära dig? Gå in på svenskfast.se och planera 
dina visningar inför helgen. Välkommen!

i samarbete med 

VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE
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ACCEPTERAT PRIS 3 200 000 kr/bud. TOMT 1 400
kvm. EP C. VISAS Ring för tidsbokning. Fridhemsvägen 13.
ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

SURTE 5 rok, 144 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 725 000 kr/bud. TOMT 354 kvm.
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NÖDINGE 6 rok, 156 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 995 000 kr/bud. AVGIFT 5 997
kr/månad. EP 43 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Bohushöjdsv 42. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

BOHUS 6 rok, 125,7 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 985 000 kr/bud. AVGIFT 2 912 kr/
månad. EP 137 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Grangärdesv 15b. ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

SURTE 2 rok, 62,5 kvm

S
M
S
:A

1
0
2
3
4
3

T
IL
L
7
1
1
2
2

ACCEPTERAT PRIS 2 850 000 kr/bud. TOMT 605 kvm.
EP E. VISAS Ring för tidsbokning. Myrvägen 21. ALE
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NOL 7 rok, 140+24 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 695 000 kr/bud. AVGIFT 2 131 kr/
månad. EP 140 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Klorvägen 2 b. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

BOHUS 1 rok, 34 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 3 250 000 kr/bud. TOMT 1 855
kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Dalabäcken 145. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 795 000 kr/bud. AVGIFT 1 641 kr/
månad. EP 171 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Sörgårdsvägen 4. ALE Peter Eriksson 0303-211048.
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kvm. EP E. VISAS Ring för tidsbokning. Färdsle Ormadalen
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kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Granåsvägen 16. ALE
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EP 97 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Södergården 24. ALE Niclas Hylander 0303-74 90 07.
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EP B. VISAS Ring för tidsbokning. Brattåsvägen 13. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06.
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ACCEPTERAT PRIS 2 475 000 kr/bud. TOMT 5 000
kvm. EP D. VISAS Ring för tidsbokning. Torpavägen 19.
ALE Niclas Hylander 0303-74 90 07.
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ACCEPTERAT PRIS 1 975 000 kr/bud. TOMT 520 kvm.
EP E. VISAS Ring för tidsbokning. Gisslabacken 11. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

SKEPPLANDA 5 rok, 135 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 750 000 kr/bud. TOMT 2 436
kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Sandåker 200. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

HÅLANDA 5 rok, 132 kvm

S
M
S
:A

1
0
1
3
7
0

T
IL
L
7
1
1
2
2

ACCEPTERAT PRIS 1 850 000 kr/bud. TOMT 1941.
VISAS Ring för tidsbokning. Källtorpsvägen 16. ALE
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Lars-Erik Eriksson , Marie Engström, Niclas Hylander, Danijela Todorovic,
Daniel Eriksson, Sandra Andersson , Peter Eriksson, Beatrice Hindgren

Välkommen att kontakta oss!
Alebutiken, Ale Torg , -  .

22-23/8

Äntligen visningshelg,
22-23 augusti!

Vill du få koll på alla bostäder som är ti ll salu 
nära dig? Gå in på svenskfast.se och planera 
dina visningar inför helgen. Välkommen!

i samarbete med 

VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE



Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...

Stefan 0708-83 38 00
Erik 0708-83 38 01

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

ALLT INOM BRANSCHEN!
Glas, speglar, isolerglas, bilglas, inramning, 
stöldskyddsmärkning, stenskottslagning mm

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

Gratis vindrutetork samt 1 mån. fri självrisk- 
eliminering vid byte av limmad framruta

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

Göteborgsvägen 94 • Älvängen • Tel. 0303-74 65 50

Försäljning & service
Nyckeltillverkning

0303-74 86 11

AUKTORISERD 
MAN-VERKSTAD

...och är ackrediterade av Swedac för efterkontroll 
och släckning av 2:or från bilprovningen.

PERSONBILAR • LASTBILAR • SLÄPVAGNAR • TRAILERS

Vi utför service av AC samt 
alla typer av reparationer...

Lunnavägen 6, 449 50 Alafors, www.kbroer.se
Tel 0303-74 20 20. Fax 0303-74 07 56

Öppet: mån-tors 9-18, fre 9-16, lunchstängt 12-13

Titta gärna in i vår välsorterade VVS-butik

Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leveranser

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 • Tel 0303-33 60 87

Bilverkstad

Gäller allt i butik och lager hela helgen.
Erbjudandet gäller på reservdelar och biltillbehör den 28-29 maj, 
kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.

Nödinge Rödjansväg 2, Tel. 0303-350 990

Öppet Lördag 9.00-15.00, Söndag 11.00-15.00

SKEPPLANDA

Gäller allt i butik och lager hela helgen.
Erbjudandet gäller på reservdelar och biltillbehör den 28-29 maj, 
kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.

Nödinge Rödjansväg 2, Tel. 0303-350 990

Öppet Lördag 9.00-15.00, Söndag 11.00-15.00

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

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

2:a på besiktningen?
Vi reparerar och ombesiktigar

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
Niclas 0303-74 66 57

Efterkontroll 
bilprovning 2:or

5598/01
ISO/IEC 17020 (B)

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leveranser

Vi harBildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

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

www.mecaalvangen.se

Bygg & Interiör Ale AB
0706-561327

www.biaab.se

- Vi hjälper dig med lösvirkeshus
och monteringshus.

Vi utför även:
- Renoveringsarbeten
- om-/tillbyggnationer
- Montering av kök

- Golvläggning,
- Altanbyggnationer
...m.m.

VOLVO NÄRSERVICE ALE

Allt inom byggnAds-
plåtslAgeri!

Vi hjälper dig även med rotavdraget

Älvvägen 6, 446 37 Älvängen
Tel: Bengt 0705-33 49 11, Brasse 0705-33 10 08 

OMSORGSHUSET
Vi sköter om ditt hus...
Grovrengöring - högtryckstvätt 

snickeri - måleri - murning

Ring 0705-522377
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FOTBOLL
Division 1 norra Götaland damer 
Skepplanda BTK – Sils IF 5-1 (2-0) 
Mål SBTK: Emelie Johansson 2, Andrea 
Lindgren, Amanda Errind och Linnea 
Karjalainen. Matchens kurrar: Lotta 
Hillebjer 3, Emelie Johansson 2, Andrea 
Lindgren 1. 

Division 2 Västergötland S, dam
Skoftebyns IF – Lödöse/Nygård IK 
2-3 (1-2)
Mål LNIK: Matilda Johansson 2, Tilda 
Magnusson Tell.

Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Dalen/Krokslätt 3-1 (3-1)
Mål AIF: Kalle Hamfeldt, Michael Hintze, 
Hamdan Ramadan. Matchens kurrar: 
Kalle Hamfeldt 3, Sebastian Hollstein 2, 
Hamdan Ramadan 1.

Division 4 södra Västergötland 
Byttorp – Skepplanda BTK 2-2 (0-0) 
Mål SBTK: Christian Rönkkö, Erik 
Häggström. Matchens kurrar: Patric 
Skånberg 3, Jonathan Westlund 2, Tobias 
Ottosson 1. 

Division 5 A Göteborg
Nol IK – Stenkullen 0-0
Matchens kurrar: Jonny Stenström 3, 
Jesper Garvetti 2, Philip Lundgren 1. 

Division 6 Trollhättan
Hjärtums IS – Lödöse/Nygård IK 2-2 
(0-2)
Mål HIS: Mikael Persson, Jesper 
Valtanen. LNIK: Jonathan Svensson, Felix 
Johansson.

Division 6D Göteborg
Hermansby IF – Älvängens IK 1-2 (0-1)
Mål ÄIK: Eglinor Zaimi, Felix Rudin.
Matchens kurrar: Eglinor Zaimi 3, Niklas 
Ahlbom 2, Felix Rudin 1.

Nödinge SK – Backa 2-2 (2-1)
Mål NSK: Ibush Rama, Mohammad Amiri.

ALAFORS. Ahlafors IF 
studsade snabbt tillba-
ka efter förlusten mot 
Älvsborg.

En klar hemmaseger 
efter tre fullträffar med 
det lilla extra.

– Nu blir det en bra 
helg, log AIF-tränaren 
Michel Berndtsson-Gon-
zales.

En åtta matcher lång svit 
utan förluster spräcktes när 
Ahlafors IF förlorade borta 
mot Älvsborg i förra veckan. 

Med en ny skada på form-
starke Jonathan Lindström, 
mittfältaren Edwin Pearson 
bortrest och mittbacken 
Henrik Andersson avstängd 
fanns det en viss oro inför 
mötet med Dalen/Krokslätt 
som vann vårens drabbning. 
Det började också en aning 
trevande. Hemmamålvakten 
Andreas Skånberg sattes 
omedelbart på prov, men då 
kom det förlösande 1-0-må-
let. Kalle Hamfeldt som ser 
ut att  gå en ny vår till mötes 
i höst dammade på från 25 
meter och fick se kulan segla 
in i nät.

– Tre fina mål, men vi är 
inte felfria idag. Det finns 
mer att önska. Vi hade mar-

ginalerna med oss och gör 
en stabil andra halvlek, sa 
Michel Berndtsson-Gonza-
les Berndtsson direkt efter 
slutsignalen.

Ja, bollen rullade den 
gulsvarta vägen på fredags-
kvällen. 2-0 var en snygg 
upprullning längs högerkan-
ten, där Moha Razek tog 
sig in i straffområdet och 
placerade bollen på Micha-
el Hintzes panna. Då hade 
det gått 20 minuter. Före 
målet hade gästerna tvingats 
byta målvakt på grund av en 
handskada. Ersättaren fick 
en tuff start och det skulle 
bli värre. I den 30:e minuten 
och från 30 meter såg Ham-
dan Ramadan till att göra 

sitt första A-lagsmål i serie-
sammanhang. Från sin posi-
tion som vänsterback, dagen 
till ära, tog han sig in i pla-
nen och fick fritt skottläge. 
Ett mål som talangen längtat 
efter och som alla lagkamra-
ter såg ut att unna honom. 
Den vilda glädjen kom dock 
av sig när Dalen/Krokslätt 
något överraskande reduce-
rade före pausvilan. Distans-
skottet tog på en försvarare 
och seglade in otagbart.

Gästerna vann hörnstatis-
tiken klart, men närmare än 
ett stolpskott i slutminuter-
na kom man aldrig. Andreas 
Skånberg och försvaret av-
värjde de attackförsök som 
gjordes. 

Moha Razek gick ut med 
dryga halvtimmen kvar att 
spela. Det märks att han har 
en bit kvar. Nu spelar det 
inte så stor roll om några 
inte går för hundra procent 
eftersom Sebastian Holl-
stein verkar ha hur mycket 
kraft som helst för tillfället. 
Det ser också ut att ha smit-
tat av sig på Kalle Hamfeldt 
som tillsammans med nämn-
de Hollstein låg bakom näs-
tan allt i anfallsväg.

Bli inte förvånade om 
Ahlafors knäpper serieledan-
de Skoftebyn på näsan kom-
mande lördag.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Fler bilder på alekuriren.se

NOL. Det blev en mållös, 
men sevärd seriefinal 
på Elon Arena i fredags 
kväll.

Nol IK bjöd topplaget 
Stenkullen tuffast tänk-
bara motstånd.

– Det var bara målet 
som saknades, säger 
Noltränaren Peter Karls-
son.

Över 150 personer räknades 
in när Nol IK som överras-
kat stort som nykomling i 
division 5 tog emot seriele-
dande Stenkullen. Hade inte 
matchen krockat med Ahla-
fors IF hemmamatch hade 
det varit det dubbla. Olyck-
ligt och onödigt kan tyckas.

I ett närmast perfekt fot-
bollsväder trillade framför 
allt hemmalaget fyndig fot-
boll som både kunde och 
borde genererat mål. I fram-
för allt andra halvlek radade 
hemmalaget upp ett flertal 

heta chanser. Närmast var 
kapten Jonny Stenström 
vars kanon satt i stolpens in-
sida.

– Totalt sett över 90 mi-
nuter så skapar vi mer än 
dem. Jag tycker att vi är det 
bättre laget, men det handlar 
om att göra mål så vi måste 

berömma vår motståndare 
också. De lyckades säkert 
med sin målsättning att åka 
härifrån med minst en po-
äng. Det märktes efteråt att 
vi var det deppiga gänget och 
Stenkullen jublade säkert när 
de åkte hem, summerade Pe-
ter Karlsson sina intryck.

Hur som helst var det vik-
tigt för Nol att inte förlora. 
Laget är fortfarande med i 
racet om en mycket fram-
skjuten placering i femman.

– Vi tappade i alla fall inte 
mark, utan serien lever i allra 
högsta grad. Idag visade kil-
larna vilken extremt hög nivå 

de kan spela på. Om vi kan 
fortsätta spela som idag blir 
vi riktigt giftiga även om det 
inte gav full utdelning denna 
gång, säger Peter Karlsson 
som var otroligt stolt över 
lagets prestation.

– Vi malde på i två halvle-
kar och radade upp chanser, 
men den sista passningen 
gick inte till rätt mottagare. 
Ibland är det tyvärr så i fot-
boll. Jag tycker ändå att alla 
förtjänar mer än godkänt.

Det som kan stå Nol dyrt 
i längden är relationen till 
domaren. Av nio gula kort 
fick hemmalaget sex, varav 
det sista gick till Fredrik 
Johansson som därmed fick 
se den röda färgen eftersom 
han varnades även i första 
halvlek.

På torsdag står nästjum-
bon Marieholm för motstån-
det. Målen kommer kanske 
retroaktivt då?

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Fler bilder på alekuriren.se

Ahlafors IF studsade tillbaka
– Klar hemmaseger över Dalen/Krokslätt

Div 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Dalen/Krokslätt 3-1 (3-1)

FOTBOLL

Mållös seriefinal på Elon Arena
– Tuff drabbning mellan Nol och Stenkullen

Div 5 A Göteborg
Nol IK – Stenkullen 0-0

FOTBOLL

Så nära var Robin Larsson att hinna först.
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Johan Elving, lagkapten och prickskytt, fick stolt se sitt manskap manövrera ut Dalen/Krokslätt på 
en soldränkt Sjövallen. Han var nära att själv bli en av målskyttarna med en lurig frispark i andra 
halvlek.

Moha Razek var tillbaka i startelvan, men är inte tränad för 90 
minuter än.

FOTBOLL I ALE

Fre 21 aug kl 18.45
Forsvallen
Skepplanda – Gällstad

Sön 23 aug kl 17.00
Vimmervi
Nödinge – Älvängen

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

Finns tillgänglig 
på App Store och 
Google Play.

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

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

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

Säkra siffror till fast pris!
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Ale Torg

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

Gäller v 12 • 16/3–22/3

Vi visar vägen på ica.se/hälsa

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

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

25:-/st
JORDGUBBAR I ASK

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

15:-/st

Var med
  & må bra

Vi är i behov av att anställa erfarna yrkesstolta 

Byggnadsplåtslagare 
med yrkesbevis som inte är rädda för att arbeta  

tillsammans med oss.

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

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

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

Mer information om oss finns på vår hemsida  

www.piaab.se

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

Mail: mathias@piaab.se

- KVALITET PÅ HÖG NIVÅ - 

Lödöse 0520-66 00 10

VECKANS VARA

ICA:s
GRILLKORV
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500 g
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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.



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

Derby på Vimmervi i Div 6D
Söndag 23 augusti kl 17:00
Nödinge SK – Älvängens IK

-------------------------------------------------------
Nu startar vi fotboll för de yngsta

Söndagen den 6 sept kl 15:00
Knattefotboll för dig som är född 2009

Lördagen den 19 sept kl 09:30 
Boll & Lek för dig som är 3 till 5 år

Vi söker fler ledare som kan hjälpa till med 
grupperna. I anslutning till första samlingen 
håller vi föräldrainformation om NSK Fotboll

Välkomna                                                 NSK Fotboll
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SKEPPLANDA. Skepplan-
da rivstartade nyckel-
matchen mot Sil. 

Emelie Johansson 
sköt 1-0 redan efter tre 
minuter och sen rullade 
det på. 

– Alltid bra för själv-
förtroendet att göra 
många mål, sa en nöjd 
SBTK-tränare, Stig Pers-
son.

Hur Skepplandas damlag ska 
lösa målskyttet efter flyktade 
stjärnan, Sandra Augusts-
son, har diskuterats flitigt i 
sommar. I lördags gav laget 
tvivlarna svaret. Fem mål 
och fyra olika målskyttar be-
kräftar att det finns många 
som är redo att ta över. 

SBTK tog en övertygande 
seger mot Sil, detta trots 
att båda ordinarie mittback-
arna Sandra Alvenby och 
Lisa Qvarfordt saknades. 
Lotta Hillebjer nu mittlås 
med Josefin Johansson och 
mittbacksdebutanten impo-
nerande.

– Josefin gjorde nästan 
inte ett misstag. Hon var 
helt fenomenal, sedan måste 
det vara en dröm att få spe-
la ihop med Lotta. Hon är 
bättre än någonsin oavsett 
var vi placerar henne, be-
römde Stig Persson.

För en gångs skull fick 
Skepplanda även lite enkla 
mål, något laget inte har va-
rit bortskämda med tidigare 
i år. 

– Vi har i regel fått jobba 
hårt för våra mål, men den-
na gång kan vi inte klaga. 
Vi skapade förvisso otroligt 
många målchanser och se-

gern var odiskutabel, möj-
ligen aningen för stor med 
hänsyn till matchbilden, 
menade Stig Persson.

Skepplanda har en impo-
nerande styrka hemma på 
Forsvallen. Bara två förluster 
på två år. Det bådar gott för 
framtiden. Mer oroligt är det 
däremot gällande Josefin 
Claesson som utgick i för-
sta halvlek efter att ha fått en 
smäll på stödjebenet. Foten 
svullnade upp snabbt. 

– Vi får hoppas att det inte 
är något allvarligt, men foten 
var rejält svullen även idag så 
vi får se hur det utvecklar sig. 
Claesson är oerhört viktig 
för vårt mittfält, berättade 
Stig Persson.

Tabelljumbon Töreboda 
IK väntar i nästa omgång, 
men SBTK tar inget för gi-
vet. 

– Det gäller att vi inte un-
derskattar dem, då kan det gå 

illa. Vi måste fortsätta jobba 
hårt och målmedvetet, men 
visst ser det bra ut när tje-
jerna visar sådan härlig form 
och spelglädje, avslutade Stig 
Persson.

Flera unga spelare har 
nu fått chansen i startelvan. 
Förutom Josefin Johansson 
spelade också Linnea Kar-
jalainen, 15, från start. Hon 
tackade för förtroendet och 
gjorde sitt första A-lagsmål i 
seriesspel.

Skepplanda är på god väg 
att skaffa sig riktigt stabil 
mark i tabellen och därmed 
försäkra sig om fortsatt spel 
i division ett även nästa år. 
En fantastisk prestation med 
tanke på att klubben inte 
värvade en enda spelare, 
bortsett målvakten Isabella 
Svensson.

Fler bilder på alekuriren.se
PER-ANDERS

KLÖVERSJÖ

Emelie Johansson på språng. Tvåmålsskytten sprang enormt mycket och fick lön för mödan.

Div 1 norra Götaland damer 
Skepplanda BTK – Sils IF 5-1 (2-0) 

FOTBOLL

FO
TO

: A
LL

A
N

 K
A

R
LS

SO
N

– Fem mål och fyra målskyttar visar på en imponerande bredd
Storseger för SBTK:s damer

- ÄLSKA HANDBOLL

www.laget.se/alehf

Nu är det snart 
dags att starta upp 

träningen igen! 

Håll koll på vår hemsida 
för mer information

Herr div 4 Västergötland S

FREDAG 21 AUGUSTI KL 18.45

SBTK  vs 
GÄLLSTADS FK

FOTBOLL
PÅ FORSVALLEN

Matchvärd:

BYTTORP. Trots under-
läge två gånger om kom 
Skepplanda tillbaka. 

Det gulsvarta influen-
salaget snuvade, minst 
sagt, Byttorp på en 
poäng. 

Patric Skånberg låg 
på nytt bakom SBTK:s 
vändning.

Förra veckan avgjorde han 
på straff i måste-matchen 
mot Dardania och i torsdags 
stegade han förbi Byttorps-
försvaret och friställde Erik 
Häggström till 1-1 och 
Christian Rönkkö till 2-2. 
Vänsterkantens Patric Skån-
berg är ett Skepplandas främ-
sta anfallsvapen för till fället.

– Båda målen är hans. 
Vi behövde bara sätta foten 
till. Det borde gå att utnytt-
ja övertaget på vänsterkan-
ten  ännu oftare, säger Erik 
Häggström som pustade ut 
efter att ha fått spela trots 
förkylning. Ett tillstånd han 
delade med flera andra i trup-
pen.

– Jag tog några mirakelpil-
ler innan, så det gick bättre 
än förväntat. Jag tycker vi gör 
det bra. Det var synd att de 
fick 1-0. Vi hade en bra peri-
od just då, men tack och lov 
kvitterade vi snabbt. Tyvärr 
är vi inte fokuserade under 
några minuter och de får sät-
ta ytterligare en balja. Det 
målet kändes riktigt onödigt. 
Egentligen skapar vi fler heta 
målchanser och det kunde 
lika gärna ha blivit en seger 
idag, menar Häggström.

Efter en mållös första halv-
lek blir det rena målkavalka-
den efter paus. Tre av målen 
kom under fem minuter. En 
kvart efter pausvilan tog Byt-
torp ledningen med 1-0, en 
retur efter en hörnsituation. 
Inte mycket att säga om. 
Skepplanda replikerade om-
gående. Patric Skånberg tog 
sig förbi sin bevakning och 
sprang ner mot kortlinjen. 
Passningen snett inåt bakåt 
nådde Erik Häggström, 1-1. 

Dessvärre hann firan-
det knappt lägga sig innan 
hemmalaget slog till på nytt, 
2-1. Det gulsvarta försvaret 
överraskades och gick bort 
sig. SBTK stressade hem-
malaget betydligt bättre i 
andra halvlek och satte mot-
ståndarna under en helt an-
nan press. Tobias Ottosson 
vann mycket boll, Jonathan 
Westlund tog duellerna på 
mitten och Emil Rydén slog 
många öppnande passningar. 
Skepplandas kvitteringsjakt 
fick utdelning i matchminut 
77. Patric Skånberg gjorde 
en repris från det första målet 
och denna gång assisterade 
han Christian Rönkkö fram-
för mål. Ett fritt läge missar 
inte en notorisk målskytt, in-
fluensa till trots.

Nöjda
– Vi måste vara nöjda med re-
sultatet med tanke på förut-
sättningarna och hur match-
en utvecklade sig. Vi kommer 
i underläge två gånger om 
och får ändå med oss en po-
äng. Flera av killarna spelar 
förkylda eller är precis tillba-
ka efter sängläge. Det var inte 
lätt idag, men nu är vi obese-
grade i höst och kan ta med 
oss mycket positiv energi från 
det här, summerar tränare 
Jonas Andersson.

Han gladde sig särskilt åt 
att mittbacken Alexander 
Andersson spelade första 
halvlek. Han valde själv att 
kliva av i paus för att inte 
maxbelasta för tidigt. Po-
ängen mot Byttorp var vik-
tig i kampen om ett förnyat 
kontrakt. SBTK har med en 
match mer spelad två poäng 
ner till kvalplatsen och befin-
ner sig åtminstone tillfälligt 
på lite stabilare mark.

På fredag kommer Gäll-
stad till Forsvallen. Gäster-
na har inlett höstsäsongen 
starkt, så det blir två obese-
grade höstlag som drabbar 
samman. Förhoppningsvis 
har influensan lämnat den 
gulsvarta truppen då.

Fler bilder på alekuriren.se
PER-ANDERS

KLÖVERSJÖ

SBTK kvitterade
två gånger om
– Patric Skånbergs pigga ben  
avgörande för snuvigt Skepplanda

Svårstoppad. Patric Skånberg går en ny vår till mötes i höst. Två 
gånger om serverade han SBTK:s anfallare i straffområdet öppet 
mål efter förarbete av högsta klass.

Div 4 södra Västergötland 
Byttorp – Skepplanda BTK 2-2 (0-0

FOTBOLL
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HERMANSBY. Älvängens 
IK vet hur det känns att 
avgöra fotbollsmatcher i 
slutskedet.

Det har skett vid upp-
repade tillfällen den här 
säsongen.

I söndagens höstpre-
miär avgjorde Felix 
Rudin på straff när 
matchuret visade 91 
minuter. 

Guldkampen mellan Älväng-
ens IK och Finlandia-Pallo i 
division 6D Göteborg fort-
sätter. ÄIK behåller serie-
ledningen efter söndagens 
nagelbitare på Kärnavallen.

– Det blev som vi befa-
rade en väldigt tuff match. 
Hermansby spelade tajt 
och backade hem, förklarar 
ÄIK-tränaren Peter ”Erra” 
Eriksson.

Den första halvleken såg 
ut att bli mållös, men i den 
sista minuten tog gästerna 
ledningen. Eglinor Zaimi 
styrde in Niklas Ahlboms 
hörna och 0-1.

Den andra halvleken var 
bara tre minuter gammal när 

hemmalaget lyckades kvitte-
ra. ÄIK slarvade i uppspels-
fasen och det bäddade för 
ett distansskott, som ställde 
gästernas burväktare, Bengt 
Andersson, utan chans.

Peter Eriksson beordra-
de full satsning sista kvarten 
och gick ner på en treback-
slinje. Tim Webster fick 
ett mål bortdömt för offside 
och många i publiken trod-
de nog att det skulle bli ett 
oavgjort resultat. Klockan 
hade passerat 90 minuter när 
Niklas Ahlbom tog sig in i 
straffområdet, hakades upp 
bakifrån och domaren Jakup 
Jakupovic kunde inte annat 

än att signalera och peka på 
punkten.

– Felix var iskall och det 
var härligt att se bollen gå i 
mål, säger ”Erra”.

På söndag väntar derby då 
Nödinge SK står för mot-
ståndet på Vimmervi. NSK 
har bara tagit åtta poäng i 
årets seriespel, men ÄIK-trä-
naren höjer ett varningens 
finger.

– Det finns inga lätta 
matcher och NSK kommer 
förmodligen att packa ihop 
laget. Det gäller att vi kan 
luckra upp deras försvar och 
komma runt på kanterna.

JONAS ANDERSSON

Sent avgörande för ÄIK – igen!

Div 6 D Göteborg
Hermansby IF - Älvängens IK 1-2 (0-1)

FOTBOLL
Felix Rudin avgjorde söndagens 
bortamatch mot Hermansby IF 
genom att sätta en straffspark  
sekunderna före slutsignalen.
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NYGÅRD. Ett soldränkt 
Alevi välkomnade delta-
garna till premiäruppla-
gan av Lockkorp. 

22 lag kom till spel.
Segrade gjorde FC 

Stolpskott som vann fi-
nalen mot Felix Juveler 
efter straffar.

Förutsättningarna för korp-
fotboll var de bästa tänkbara. 
Alevis B-plan invaderades av 
spelare och publik, som till-
sammans skapade en härlig 
feststämning.

– Vi fick väldigt positiv re-
spons. Allting fungerade fan-
tastiskt bra och vi lovar att 
återkomma med cupen nästa 
höst, förklarar My Löfström.

20 lag från Lilla Edets 
kommun, men det var de två 
anmälda lagen från Ale som 
tog sig hela vägen till final. 
Oavgjort efter full tid inne-
bar straffar och där hade FC 
Stolpskott nerverna under 
kontroll.

Dagen avrundades med 
en fest på Locktorp där upp-
skattningsvis 250 personer 
närvarade.

JONAS ANDERSSON

Lyckad korpcup i Nygård

Premiärupplagan av Lockkorp blev en succé. 22 femannalag 
kom till spel.

Publiken på Alevi njöt av värmen och underhållningen som 
bjöds.
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Vaknaloppet kommer igen!
NÖDINGE. Vaknaloppet 
hade premiär i lördags 
och redan nu lovar ar-
rangören att det blir en 
repris nästa år.

Uppmärksamheten 
har varit stor, men 
initiativtagaren Qadir 
Akbari vill utveckla 
arrangemanget.

– Vi ska vänta tills 
skolorna har börjat och 
undvika att kollidera 
med Kulturkalaset i 
Göteborg, säger han i en 
snabb utvärdering.

En grupp ungdomar bestäm-
de sig för att göra en tydlig 
markering mot droger och 
för att främja den allmäna 
hälsan. Sagt och gjort. Det 
blev ett motionslopp med 
en klass för varje målgrupp. 
På förmiddagen sprang de 
yngsta 500 meter och fick ef-
ter avslutad runda en smas-
kig belöning. Något senare 
kunde de vuxna motionä-
rerna välja mellan 5 och 10 
km. Båda loppen innehöll 
en riktig utmaning, Denofa-
backen. Ett 50-tal löpare gav 
sig iväg.

– De som sprang 10 km 
fick dessutom bestiga backen 
två gånger. Jag är verkligen 
imponerad över hur de be-
härskade det. Ingen stupade, 
alla tog sig upp, säger Qadir 
Akbari.

Inför Vaknaloppet fick ar-
rangören mycket uppmärk-
samhet. Qadir och hans vän-
ner hördes både i radion och 

syntes i Göteborgs-Posten.
– De gillar att ungdomar 

tar ansvar, att vi gör något 
för att vända trenden med 
ett ökat drogmissbruk. Vi 
önskar självklart att fler skul-
le ha ställt upp i loppet, men 
det var en svår helg. Nästa 
år ska vi vänta tills skolorna 
har börjat och vi ska också 
ha koll på vad som händer i 
Göteborg. Vi är ändå nöjda. 
Det här var en bra början 
och det är kul att vi i Ale har 
fått uppmärksamhet, säger 
Qadir.

Folkligt och festligt
I Nödinge gick det ingen 
obemärkt förbi att något 
var på gång. Musiken hör-
des från torget utanför Ale 
Kulturrum och en hoppborg 
gjorde lördagen extra rolig 
för barnen. Det var folkligt 
och festligt.

– Precis som vi ville ha 
det, säger Qadir.

Under dagen lanserade 
också Pysselklubben i Ale 
sitt egentillverkade arm-
band, Drugs kill, som säljs 
till förmån för Vaknafonden.

Finner inga ord
– Jag finner inte tillräckligt 
starka ord för att beskri-
va vad jag känner för dessa 
ungdomar. De är helt fantas-
tiska, vilka otroliga föredö-
men, säger Vaknas Thomas 
Berggren.

Flera företag tog tillfäl-
let i akt att synas i samband 
med arrangemanget och just 
samarbetet med näringslivet 
är något Qadir Akbari vill 
utveckla till nästa år.

– Jag hoppas alla företag 
sponsrar sina anställda så 
de ställer upp och löper för 
hälsans skull. Det tjänar även 
företagen på. Vi vill också 

hitta ett sätt att samarbeta 
med skolorna på. Jag ser bara 
möjligheter, avslutar Qadir.

  PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

– Ungdomsinitiativet fick stor medial uppmärksamhet

Vaknaloppet för hälsans skull. Evenemanget hade en enkel mål-
grupp – alla människor i alla åldrar. Arrangemanget gick i hälsans 
tecken och markerade ett tydligt avstånd från drogmissbruk.

Qadir Akbari är initiativtagare 
till Vaknaloppet och fick stor 
uppmärksamhet i media. Både 
radio och tidningar hörde av 
sig.

Armbandet Drugs kill lanserades för första gången under Vaknaloppet på lördagen. Pysselklubben 
i Ale har tagit fram ett trendigt smycke, där överskottet går tillbaka till barn och unga. 

Uppvärmning för ett 30-tal barn innan starten i Vaknalop-
pet. Erica Hjortskog på STC i Nödinge såg till att ingen behövde 
starta ouppvärmd.
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NÖDINGE. Bäbismys, 
barnteater, fågelholk-
workshop och trubadur- 
underhållning.

Det är ett axplock av 
de kulturaktiviteter 
som aleborna har att se 
fram emot i höst.

– En bra mix med 
något för alla, hoppas 
kultursamordnare Sofie 
Pheiffer Rittfeldt.

De populära lunchfilmerna 
tar sin början onsdagen den 
26 augusti och återkommer 
med jämna mellanrum i höst. 
Detsamma gäller bäbismys 
vars första träff i Skepplan-
da bibliotek sker måndag 31 
augusti med sagostund på 
programmet. Kommande 
måndagar har tema barn-
vagnspromenad, familjen i 
fokus och barnolycksfall.

Barnteater blir det i Ale 
Kulturrum lördagen den 
29 augusti. Teater Pero ger 
”Nära ögat”, ett ruskigt 
äventyr för alla små och mo-
diga efter Ulf Nilssons bok 

De långa grå tänderna. 
– Teater Pero har varit 

här tidigare. Detta är en helt 
ny föreställning och första 
gången som de turnerar med 
den utanför Stockholm, sä-
ger kultursekreterare Lisa 
Haeger.

Fler barnteatrar är att 
vänta i höst. 4 oktober visas 
”Spökfarfar” med Obante-
atern och lördagen den 14 
november, i samband med 
Barnbokens dag, är det pre-
miär för ”Armen och tar-
men” – av och med Karin 
Sillberg. ”Babyface” med 
Sagofeen Isadora gästar Ale 
bibliotek den 27 november 
och den 5 december välkom-
na Teater Jaguar med sin 
tolkning av ”Hamlet”.

– Varierande och bra 
barnteater som förhopp-
ningsvis ska locka en hel del 
publik, säger Lisa Haeger.

Av programpunkterna i 
foldern kan också nämnas 
semestra hemma, cykelguid-
ning i Nödinge söndagen 
den 20 september. Arkeo-
log Andreas Antelid leder 

arrangemanget, denna gång 
från cykelsadeln.

– Det finns möjlighet att 
använda någon av kommu-
nens sju elcyklar eller ansluta 
med egen cykel. Cykelturen 
är 4-5 kilometer och börjar 
vid kommunhuset i Nö-
dinge. Vi cyklar till Nödinge 
kyrka, där vi får höra om de 
spännande fynden som gjor-
des när kyrkans golv grävdes 
ut i början av 80-talet. Sedan 
fortsätter färden till kommu-
nens äldsta boplatser, berät-
tar Sofie Pheiffer Rittfeldt 
som poängterar att det är fri 
entré men att man bokar sin 
plats genom att hämta en fri-
biljett på Ale bibliotek.

Trubadur Ing-Mari Da-
lin gästar äldreboenden i 
kommunen vid tre olika 
tillfällen. Hon varvar pärlor 
ur den svenska visskatten av 
bland andra Evert Taube, 
Dan Andersson och Lasse 
Dahlquist.

Söndagen den 13 sep-
tember blir det fågel-
holksworkshop i Ekskogen 
mellan Nödinge och Nol. 

Barnen får bygga holkar 
samtidigt som kommuneko-
log Göran Fransson berät-
tar om nyttan av desamma. 
Det kommer också att finnas 
korv och dricka till försälj-
ning.

Sist men inte minst bör 
nämnas den föreläsning och 
bildvisning som sker i Ale 
kulturrum tisdagen den 29 
september. Sveriges mest 
kände fågelfotograf Brutus 
Östling pratar under rubri-
ken ”Bevingat, magiska mö-
ten i fågelmarker”.

Noterbart i övrigt är att 
Ale, tillsammans med övriga 
kommuner i Göteborgsregi-
onen, erhållit 800 000 kro-
nor i ett kulturprojekt. 

– Vi har faktiskt anledning 
att vara stolta då det var vi 
som sammanställde ansökan 
och fick den beviljad, avslu-
tar Lisa Haeger.

Mer information om kul-
turprojektet kommer att 
presenteras under hösten.

JONAS ANDERSSON

LÖDÖSE. På lördag 
arrangeras Lödöse Mo-
tornostalgiska Dag.

Fordon från tidsperio-
den före 1985 välkom-
nas att delta.

Roger Johansson och 
Stig Karlsson är två 
bilägare vars fordon de-
finitivt är kvalificerade 
att medverka.

På lördag sker utställning 
av veteranfordon vid Lödö-
sehus. Det blir musikunder-
hållning, bakluckeloppis och 
poängpromenad.

Roger Johansson från 
Alafors och Stig Karlsson, 
Skepplanda, åker mer än 
gärna på veteranfordonsut-
ställningar.

– Jag har bland annat varit 
i Gräfsnäs och vid slussen i 
Trollhättan tidigare i år. Den 
12 september ska jag på en 
träff i Sisjön som Amazon-
klubben arrangerar. Jag åker 
dit förutsatt att det inte reg-
nar, då är det inte roligt, sä-
ger Roger.

Hans ögonsten är en svart 
Volvo Amazon, årsmodell 
1962.

– Jag fick den i september 
förra året. Jag kör den bara 
under sommarhalvåret, po-
ängterar Roger.

Kompis Stig Karlsson 
har en Volvo 144, årsmodell 
1967.

– Det tillverkades bara 1 
500 bilar av just den här mo-
dellen, säger Stig.

Entusiasterna av gamla 

veteranfordon får åter sitt 
lystmäte nu när Göteborgs 
Motorhistoriska Klubb bju-

der in till sitt årliga arrang-
emang i Lödöse.

JONAS ANDERSSON 

Kulturaktiviteter för alla åldrar
Teater Pero gästar Ale Kulturrum lördagen den 29 augusti med föreställningen ”Nära ögat”.

Roger Johansson, Alafors, och Stig Karlsson, Skepplanda, visar 
stolt upp sina klenoder – en Volvo Amazon (1962) respektive 
en Volvo 144 (1967). På lördag arrangeras Lödöse Motornostal-
giska Dag.

Dags för motornostalgi i Lödöse

Idylliska Barth
4 dagar i Nordtyskland
Pommernhotel Barth ��� 
I Selma Lagerlöfs berättelse 
Nils Holgerssons underbara 
resa, gör pysslingen Nils ett 
besök i den i havet sjunkna 
staden Vineta. Enligt sägnen 
skall staden ha legat där den 
lilla nordtyska staden Barth nu 
ligger. En spännande legend, 
men verklighetens Barth är 
en charmig liten stad belä-
gen vid Östersjöns brusande 
vågor. Besök bl.a. hansastaden 
Stralsund (31 km), som har en 
välbevarad stadsmur och som 
samtidigt är porten till den 
populära semesterön Rügen 
med sin vackra och särpräg-
lade natur.

Pris per person i dubbelrum

1.249:-
Pris utan reskod 1.399:- 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 1 välkomstdrink
• 2 x 3-rätters valfri meny
• 1 entré till Vineta Museum

Ankomst: Valfri i perioden 
6/9-13/12 2015.

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

         Pommernhotel Barth

2 och 4 nätter 
– ring och hör

Slottsäventyr i Normandie
6 dagar i Frankrike

Domaine de Villeray 
Det vackra Chateau de Villeray från 1500-talet ligger idylliskt vid den 
lilla floden L’Huisne i Normandies gröna naturprakt, har pool och en 
mångfald av upplevelsemöjligheter.

Pris per person i dubbelrum

3.249:-
Pris utan reskod 3.549:-

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
•  5 x 4-rätters middag på 

den fina kvarnrestaurang 
•  1 x entré till Calvados Père 

Magloire museum
•  2 x provsmakning på 

Calvados destilleri

1 barn 0-3 år gratis. 
2 barn 4-14 år ½ priset.

Ankomst: Söndag t.o.m. 25/10 2015.
3 nätter 1.949:- 

Domaine de Villeray 

Sommar i Malmö
4 dagar på centralt h� ell

Clarion Collection Hotel Temperance ����  
Malmö är full av överraskningar och här bor du i centrum omgiven 
av sevärdheter. Det är 900 m till Malmöhus Slott och gamla stan 
och nära små sidogator som är särskilt butik- och restaurangtäta.               

Restaurang Skeppsbron

Pris per person i dubbelrum 

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
•  3 x eftermiddagskaffe 

med kaka
• 3 x lätt kvällsbuffé

Ankomst: Valfri t.o.m. 21/8 2015.              Endast slutstädning. 

1 barn 0-5 år gratis.

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:

Slottsäventyr i Normandie

Sommar i Malmö
4 dagar på centralt h� ell

Clarion Collection Hotel Temperance ����  
Malmö är full av överraskningar och här bor du i centrum omgiven 
av sevärdheter. Det är 900 m till Malmöhus Slott och gamla stan 
och nära små sidogator som är särskilt butik- och restaurangtäta. 

Restaurang SkeppsbronRestaurang Skeppsbron

Pris per person i dubbelrum 

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
•  3 x eftermiddagskaffe 

med kaka
• 3 x lätt kvällsbuffé

Ankomst: Valfri t.o.m. 21/8 2015.              Endast slutstädning.

1 barn 0-5 år gratis.

Minisemester i Halmstad
3 dagar i centrum

Best Western Plus Grand Hotel ����  
Halmstad är västkusten när den är som bäst med sin vackra och 
historiska stad och natur, där en av Sveriges största åar, Nissan 
rinner igenom. Ta en promenad längs Östra Stranden (2 km) eller 
besök Tylösand (7 km). 

Best Western Grand Hotel 

Pris per person i dubbelrum 

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 2-rätters middag
• Fri Wi-Fi

Ankomst: Valfri t.o.m. 16/12 
2015.

3 övernattningar 1.899:-

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



2015         VECKA 34         NUMMER 29|22 NÖJE |

SKEPPLANDA. Kom och 
dansa!

Den uppmaningen 
kommer från Stig Karls-
son alias Stuffa-Stig.

Torsten & Kent står 
för musiken på Forsval-
lens utedansbana nu på 
lördag.

Stig Karlsson är en av de 
drivande krafterna till den 
planerade renoveringen 
av Forsvallens dansbana. 
Skepplanda BTK:s styrelse-
representant Sven Rydén har 
involverats i projektet och en 
ansökan om ett investerings-
bidrag har skickats till kom-
munen.

– Vi vill få till ett tak på 
rotundan, elinstallationer 
måste åtgärdas och så vidare, 
berättar Stig Karlsson.

Förhoppningen är att re-

noveringsarbetet ska kunna 
slutföras nästa vår. Golvet på 
rotundan är emellertid i så 
pass bra skick att danser kan 
genomföras redan nu.

– Vi hade ett litet arrange-
mang strax före semestern då 
det kom ett 30-tal personer. 
Nu på lördag eftermiddag 
bjuder vi in till dans igen 
och förhoppningsvis får vi 
tur med vädret, säger Stig 
Karlsson.

Precis som förra gången 
är det Torsten & Kent som 
står för dansmusiken. Besö-
karna ombeds att ta med fi-
kakorg till den paus som är 
utlyst.

– Det vore fantastiskt att 
kunna väcka liv i dansbanan 
igen och nästa år är vi för-
hoppningsvis redo för större 
tillställningar, avslutar Stig 
Karlsson. 

JONAS ANDERSSON

Nu på lördag blir det dans på Forsvallens utedansbana. Torsten 
& Kent står för musiken.

Dans på Forsvallen
Måndagen den 10 augus-
ti avgick bussen med glada 
PRO-are från Nödinge. Bus-
sen stannade i Bohus och Sur-
te för påstigning, innan färden 
till Danmark. På Hallandsåsen 
blev det kaffepaus och nästa 
stopp för något att äta blev ef-
ter passage av Stora Bältbron. 
Framkomna till vandrarhem-
met i Kolding, vankades lite 

senare en utmärkt god mid-
dag. Resten av kvällen gick 
i samvarons tecken och Stig 
Alfredsson spelade gitarr.

Tisdag, efter en god fru-
kost, besökte vi en botanisk 
trädgård och intill denna 
fanns en miniby i skala 1:10 

av Kolding, som pensionärer 
byggt. Efter detta besökte 
vi Skamlingsbanken, en för 
Danmark viktig plats. Den 5 
juni 1945, första nationalda-
gen efter kriget samlades här 
över 90 000 människor, för att 
manifestera freden.

Onsdag åkte vi till Flens-
burg. På hemvägen besökte vi 
Christiansfelt, där huvud-
gatan nu är upptagen på 
Unescos Världsarvslista. På 
kvällen grillades det och alla 
var nöjda med dagen.

Torsdag efter frukost 
påbörjades hemresan, med ett 
stopp i Köpenhamn.

Rune Dahl

Nu är det dags att ”Gå för 
Världens Barn”. Du har tre 
tillfällen att välja på. Nu på 
lördag den 22 augusti är det 
Dammekärrs marknad och 
då kan du ta med någon och 
gå en 5-kampsbana på cirka 
500 meter. Du kan även väl-
ja att gå kortare eller längre. 
Vi säljer dessutom hembakat 
den dagen.

Nästa tillfälle att ”Gå för 
Världens Barn” är den 13 
september på Jennylund i 
Bohus. Då blir det ponny-
ridning med mera.

Tredje gången du kan 
”Gå för Världens Barn” är 
i Furulund i Alafors den 27 
september. Då blir det bland 

annat ”Bakluckeloppis” på 
den stora parkeringen utan-
för Furulundsparken. Håll 
utkik efter vår gula affisch! 

Som vanligt bli det loppis 
på Dagcentralen i Älvängen 
lördagen den 12 september. 
Vill du ha ett bord och sälja 
dina egna saker så går det 
också bra. 

Nytt för i år är att vi 
kommer att ha en kick off 
i Nödinge församlingshem 
och då kommer bland annat 
Marianne Henriksson att 
berätta om olika hjälppro-
jekt ute i världen. Håll utkik 
efter våra affischer för nu är 
vi på gång.

Världens Barn i Ale

”Världens Barn”
är på gång igen

Nu är det återigen dags att ”Gå för Världens Barn”. Det första av 
tre tillfällen sker i Dammekärr nu på lördag, den 13 september 
på Jennylund och den 27 september i Furulund.
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PRO Nödinge bussresa till Danmark

SKÖNNINGARED. Smoke 
Rings Sisters bildades 
2011 för att göra en 
enda konsert. 

Det har blivit betyd-
ligt många fler och i no-
vember kommer trion 
till Ale Kulturrum får att 
delta vid årets stipendi-
ekonsert.

En av gruppens med-
lemmar är Stina Klint-
bom från Skönningared.

Vem kan motstå det deka-
denta 20-talet med flapper-
modet eller det glamorösa 
1950-talets Las Vegasskim-
mer? Ja, inte tjejerna i Smo-
ke Ring Sister i alla fall.

– Idag är vi ett swing-, 
jazz-, evergreens- och boogi-
ewoogietåg som bokas i alla 
möjliga sammanhang, berät-

tar Stina Klintbom.
Stina Klintboms musikin-

tresse föddes i unga år. Sti-
na sjöng i både barn- och 
kyrkokör, började senare i 
musikskolan och tog pia-
nolektioner. Som 13-åring 
fick hon vara med i kyrkans 
uppsättning av ”Jesus Christ 
Superstar” och deltog sedan 
under åtta somrar i olika kyr-
kor i huvudstaden.

Stina Klintbom är född 
i Stockholm, men kom till 
Göteborg för att börja job-
ba på Cabaret Lorensberg. 
Innan dess hade hon också 
arbetat som showartist ut-
omlands.

– Jag träffade min man 
i Stockholm, men att flyt-
ta tillbaka dit igen kändes 
svårt. Jag hade byggt upp 
ett nätverk här i Göteborg 
och jobbade dessutom som 
sångpedagog i Ljungskile. 
Därför blev det att Andreas 
tog sig till Västkusten och 
vi letade hus norr om Göte-
borg. I januari 2011 flyttade 
vi till Skönningared, berättar 
Stina.

Stina älskar att kasta sig 
mellan olika genres, allt från 
visor till jazz.

– ”Stinas visor” är ett al-
bum som jag släppte förra 
året. Visor ligger mig varmt 
om hjärtat, berättar Stina 

som erhöll Västanvinds Tau-
bestipendium 2006 tillsam-
mans med gitarristen Tho-
mas Andersson.

Vad med musiken tyck-
er du är allra roligast?

– Jag älskar att stå på sce-
nen och att hitta det gyllene 
tillfället när man blir ett med 
texten, musiken och publi-
ken. Det är som när en ängel 
går genom rummet.

I sin nya hemkommun 
har Stina Klintbom inte 
synts särskilt flitigt ännu. 
Hon gjorde ett gästspel till-
sammans med Lars-Eric 
och Johan Frendberg på 

Repslagarmuseet, ett radar-
par som hon för övrigt bru-
kar uppträda med i samband 
med Taubekonserter.

– Jag tycker det ska bli 
jätteroligt att få komma till 
Ale Kulturrum i november 
och den traditionella julkon-
serten. Det är många stora 
artister som gästat Nödinge 
och vi i Smoke Rings Sisters 
är stolta över att få sälla oss 
till den skaran, avslutar Stina 
Klintbom.

JONAS ANDERSSON

Kastar sig 
mellan visor 
och jazz

STINA KLINTBOM

Ålder: 37.
Bor: Skönningared.
Familj: Mannen Andreas, 
dottern Elin, 3 år.
Intressen: Musik, teater, dans.
Lyssnar på: Eva Cassedy är 
en favorit.
Musikalisk förebild: Ella 
Fitzgerald. 
Drömresa: Australien.

Stina Klintbom, boendes i Skön-
ningared, är en av medlemmarna 
i Smoke Rings Sisters.
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NÖDINGE. I måndags var det av-
slutning för Klubb Sommarboken.

Ett 30-tal barn kom till Ale 
bibliotek.

Deltagarna fick dela med sig av 
sina bästa boktips samtidigt som 
det bjöds på bakelse.

Måndagen den 15 juni hölls den första 
träffen av tre för Klubb Sommarboken 
på Ale bibliotek. Närmare femtio barn 
kom till premiären och fyllde en Som-
marbokenväska med böcker.

Vid nästa tillfälle arrangerades pyssel 
och skattjakt. Barnen fick träffa ett troll 
och förärades dessutom en godispeng.

Förra veckans avslutning bjöd på 
boktips. Deltagarna fick skriva ner sin 
favoritbok och sedan gjordes en topplis-
ta av de populäraste titlarna. Därutöver 
serverades bakelse och barnen erhöll 
dessutom en bok att ta med sig hem.

– Jag läser mycket böcker. Mina fa-
voriter är LasseMaja och Harry Potter, 
säger Tindra Katanic Elmen, 9 år från 
Nol, som valde ”Hemliga tjuvgömman” 
att ta med sig hem.

Kompisen Lovisa Lantz var nöjd 

med upplägget kring Klubb Sommar-
boken.

– Det har varit roligt och givande!

JONAS ANDERSSON

Lovisa Lantz och Tindra Katanic Elmen medverkade på måndagens avslutningsträff för Klubb Sommarboken.

Angelina Olsson med sin Sommarbokenväska.

Sommarboken har bjudit på många bra boktips.

Klubb Sommarboken populär
– Avslutning med present och bakelse

U p p l e v  M a x i m u m  p å  r i k t i g t .  T ä v l a  o m  b i l j e t t e r !

100 biljetter till Cirkus Maximums föreställning står på spel!

Så här gör du:
• Jämför cirkusbilderna ovan och hitta de 
   fem felen i den högra bilden.
• Ringa in felen tydligt och sänd in hela 
   annonsen senast 25/8 till: 
   Cirkus Maximum, Kinnavägen 11, 
   311 63 Älvsered.
   Märk kuvertet med ”Finn Fem fel”.
• Skriv ner namn och adress.

Sänd in hela annonsen senast 25/8

Namn............................................

Adress...........................................

Postadress.......................................

Vinnare publiceras 26/8 på vår hemsida:
www.alekuriren.se

    Bohus
  Jennylunds IP

Tisdag 1 september  kl 19:00

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.

Välkomna!

Söndag 30 aug kl. 15 Matiné 60 kr

Söndag 30 augusti kl. 18 Entré 80 kr

Ons 2 september kl. 19 Entré 80 kr

Minioner 

Kvinnan i Guld 

Mission: Impossible - Rogue Nation

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors 
0706-83 66 71, 0303-33 03 96 

1 h innan föreställning, alefolketshus@gmail.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!
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Älska era fiender och 
bed för dem som 
förföljer er. 

Oren kommer från Jesu 
bergspredikan och kan verka 
overkliga för våra tankar 
och förstånd. Att våldet har 
fått stort utrymme ser vi 
dagligen utanför vårt eget 
fönster, men det kanske bara 
leder till en suck och tanken, 
det berör väl inte mig. Men 
visst är det väl så att oron 

ökar för vår egen säkerhet 
och för den omgivning vi 
lever i.

Andra religioner har 
nått vårt land, som gör att 
kristendomen fått träda 
tillbaka. Är det så vi vill ha 
det i Sverige?

Kan vi ändra på saker som 
sker med våld och terror? 
Öga för öga och tand för 
tand lär inte vara receptet 
som skall skrivas ut. 

Jag tror att enda möjlig-
heten till förändring finns 
i bibeln där Gud talar om 
sin kärlek som övergår allt 
förstånd.

Låt oss hoppas och bedja 
om detta i våra kyrkor och 
hem. Våld och ondska kan 
bara besegras med kärlek. 
Guds kärlek.

Leif Karlsson
Pingstkyrkan, Bohus

BETRAKTELSE

Bekämpa våldet med kärlek

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

Onsdagsträff • 
Refräng & Co underhåller med radiofavoriter.
Fika och trevlig gemenskap. Alla är välkomna!
ONSDAG 26 AUGUSTI KL 14 I SURTE FÖRSAMLINGSHEM

DÖDA

Älskade Far 
Svärfar, Farfar 

och Gammelfarfar 

Albert Aloysius 
Murray 
* 1 juli 1927 

Jamaica, Kingston 
† 13 juli 2015 

Älvängen 

KENT, JAN 
med familjer 

Vi hör än Ditt skratt 
och Din härliga stämma 
Detta kan vi inom oss 

fortfarande känna 
Vi minns än Ditt sätt, 

att vara, 
snäll och alltid 

omtänksam 
något i hjärtat  

att bevara. 
Saknaden efter Dig  
är så oändligt stor  

för sönerna: 
Store- och Lillebror, 

Barnbarn, 
Barnbarnsbarn, 

Svärdöttrar saknar  
Dig med. 

Vi önskar Dig allt gott 
på Din sista färd. 

Vi tackar för tiden Du 
delade med oss. 

Vi vårdar Ditt minne 
med heder förstås. 

 
Tack lilla Pappa, 

Tack för att Du fanns! 

Begravningsgudstjänsten 
har ägt rum i kretsen av 

de närmaste. 

Ett varmt tack till 
personalen på Kungälvs 
sjukhus, Ger-Rehab och 

Ger-Kirurgi, för god 
omvårdnad. 

Vår kära 
Faster och Moster 

Lillie Höij 
* 29 juli 1917  

har idag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad. 

Älvängen 
8 augusti 2015 

Syskonbarn 
med familjer 

Dage står och väntar på 
stranden 

Ögonen lyser när Lillie 
han ser 

Så stilla och varsamt 
han sträcker ut handen 
Så vandrar de samman, 

skiljas ej mer 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum onsdagen 2 
september kl. 11.00 i 

Starrkärrs kapell. Efter 
akten inbjudes till lunch 

på Hotell Fars Hatt. 
Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå 

tel. 0303-33 33 99 senast 
måndagen 31 augusti. 

Min älskade Make 
Vår käre Pappa, Svärfar 

Farfar och Morfar 

Rolf Olsson 
* 4 oktober 1935  

har idag lämnat oss i 
stor sorg och saknad. 

Skepplanda 
7 augusti 2015 

ASTRID 
INGEMAR o MARIA 

Jesper, Matilda 
ELISABETH o RIKARD 

Kristoffer, Hanna 
Släkt och vänner 

Du ville oss alla  
så innerligt väl 

Du månade om oss  
med hela Din själ 

Du sparade aldrig Dig 
själv för de Dina 

Minnena av Dig är  
så ljusa och fina 

Tack för våra lyckliga  
år tillsammans 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum torsdagen  
27 augusti kl. 11.00 i 
Skepplanda kyrka.  

Efter akten inbjudes till 
minnesstund i 

församlingshemmet. 
Svar om deltagande till 

Ale Begravningsbyrå tel. 
0303-33 33 99, senast 
måndagen 24 augusti. 
Lika välkommet som 

blommor är en gåva till 
Cancerfonden  

tel. 020-59 59 59. 

Syns du inte – finns du inte

alekuriren.se

Vi besöker dem om två veckor 
– har du något att berätta?

Med en annons i Alekurirens
storupplaga når du 100%
av hushållen och företagen
i Ale och Lilla Edet.

Upplaga 20 000 ex.

Kent Hylander
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Boka er
annons!

Björn Amneskog
0303-333 732
bjorn@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Ett tjugofemtal medlem-
mar i SPF Seniorerna Ale 
fick en härlig vandring runt 
Bodasjön i Prässebo. Ansva-
rige Tage Svensson hade 
tagit hjälp av Jan-Peter och 
Göte Nilsson som gav oss 
intressant information om 
trakten. Före kylskåpens 
tid tog man is i sjön som 
på järnväg fraktades till 
Göteborg. På sommaren 
förvarades isen i lador täckta 
av sågspån. Sedan denna 
verksamhet upphört gjorde 
man istället i ordning en 
fin badplats. Sjön är cirka 
två kilometer lång och har 
använts som bana för SM 
i rodd. I södra ändan finns 
röda näckrosor, Tack vare 
solen var de utslagna. På 
gården Kyrkebacka fick vi 
tillfälle att besöka en väl-
bevarad mangårdsbyggnad 
från1700-talet.

Ett varmt tack riktades 
till arrangörerna. Denna 
vecka vandrar vi vid Sundsby 
gård på Tjörn.

Den 2 september är det 
Seniordag på Ursand utan-
för Vänersborg. Ta kontakt 
med styrelsen för transport. 
Den 7 september besöker vi 
Bohus Fästning för guidad 
visning.

Det finns fortfarande 
platser kvar till resan till 
Österlen den 1-2 oktober. 
Anmäl till Lena Thorén 
senast den 19 augusti.

Lennart Mattsson

SPF Seniorerna Ale 
i soligt Prässebo

Vår vän

Kent Arvidsson
* 1947
† 2015

Gällsås Skepplanda

Lisbeth & Bengt
Sofie & Johan

Emma & Vadim
Adam

Vi hann ej säga dig 
förväl 

ty döden kom så fort
men nu vi säga Dig

vårt tack
vid evighetens port



Albert Murray. I Starrkärrs kyrka hölls ons-
dagen 12 augusti begravningsgudstjänst för 
Albert Murray, Älvängen. Officiant var kommi-
nister Per-Martin Andersson.

Nazzareno Calocchio. I Starrkärrs kapell 
hölls onsdagen 12 augusti begravningsakt för 
Nazzareno Calocchio, Surte. Officiant var 
Anders Johansson.

Ingrid Ljungkvist. I Starrkärrs kapell hölls 
torsdagen 13 augusti begravningsgudstjänst 
för Ingrid Ljungkvist, Nödinge. Officiant var 
komminister Per-Martin Andersson.

Marja Leppänen. I Nödinge minneslund 
hölls fredagen 14 augusti begravningsakt för 
Marja Leppänen, Nödinge. Officiant var Johan 
Ekstedt.

JORDFÄSTNINGAR

Equmeniakyrkan i Surte
Ons 19/8 kl 18, Sommaraktivite-

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 PREDIKOTURER

PREDIKOTURER

DÖDA

Till minne av min kära 

Britta Andersson
Har avlidit i en ålder av 
90 år. Hon föddes som 
yngsta syskonet av fyra 

till mjölnare Gustav 
Andersson verksam 
vid Brandsbo Kvarn, 
Alafors, och dennes 

hustru Gertrud.
Skolgången 

genomförde hon i 
Alafors Skola. Därefter 

var hon verksam i 
hemmet innan hon 
påbörjade en karriär 

inom varuhandel. 
Något som hon kom 
att vara trogen hela 
livet. Hon arbetade 

bland annat hos 
Konfekthuset, EPA, 

varuhuset Grand Bazar 
och transportbolaget 

GDG:s kiosker. 
1959 födde hon 

sonen Claes. Därefter 
följde en lång period 
av eget företagande 
med inriktning på 

kiosker i Södra Nol, 
Surte och Jordfallets 

färjeläge i Bohus innan 
Jordfallsbron byggdes. 
Sedan följde kläd- och 

livsmedelsaffärer.
Sista företaget 

startades 1980 när 
hon öppnade minilivs 

i Bengtsfors som 
hon drev fram till 
1996 då hon drog 
sig tillbaka vid 72 
års ålder. Förutom 
affärsverksamhet 

hade hon ett socialt 
engagemang och hade 

varit övervakare åt 
flera ungdomar.

De sista åren bodde 
hon på Granåsgårdens 

äldreboende i 
Bengtsfors.

Den bortgångna sörjs 
främst av sonen 

Claes med sambo 
Helena i Trollhättan.

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 
minnen 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

 

Vår kära

Britta Andersson
* 30 November 1924

Har i stillhet insomnat
28 Juli 2015

CLAES och HELENA
Madeleine och Magnus

Sara, Alice
Karl Anders och Sofia

Charlie
Övrig släkt och vänner

Det kom en ängel 
intill din säng
att följa dig 

till evighetens äng
Han ömt och varsamt 

tog din hand
och löste jordelivets 

sista band
Din trötta kropp 
Han slöt i famn

för resan till 
Din sista hamn

Begravningen äger rum 
i Starrkärrs kyrka den 

27 augusti 2015 kl. 
11.00 

Därefter inbjudes till 
minnesstund i Starr-

kärrs församlingshem. 
O.s.a senast 24/8 till 

Blixt Begravningsbyrå 
0520-16002

Ett stort tack till per-
sonalen vid Granås-

gårdens Äldreboende i 
Bengtsfors för god vård 
och vänligt bemötande.

Vår käre Far 
Svärfar, Morfar 

och Farfar 

Kent Arvidsson 
* 14 juli 1947  

har idag hastigt lämnat 
oss i sorg och saknad. 

Skepplanda 
5 augusti 2015 

CATARINA, OVE 
med familjer 

Du finns i våra hjärtan 
och i vårt minne 

 
Vila i frid 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen 4 
september kl. 11.00 i 
Skepplanda kyrka. 

Min älskade Make 
Vår käre Pappa, Svärfar 

Morfar och Farfar 

Thord 
Pettersson 

* 17 november 1945  

har idag efter en tids 
sjukdom insomnat i 
hemmets lugna vrå 

omgiven av sina nära. 

Skepplanda 
8 augusti 2015 

GUNNEL 
ANNIKA och LENNART 

Emma, Emil 
MARCUS och ANETTE 

Adam, Novalie 
Syskon, släkt och vänner 

Du går inte mer vid 
min sida 

Du fattar ej längre 
min hand 

Mitt varmaste tack 
vill jag ge 

För så många lyckliga år 

Vi älskar Dig 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum onsdagen 26 

augusti kl. 11.00 i 
Skepplanda kyrka. 

Efter akten inbjudes till 
minnesstund i 

församlingshemmet. 
Svar om deltagande 

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

måndagen 24 augusti. 
Lika välkommet som 

blommor är en gåva till 
Jubileumsklinikens 

Cancerfond på gåvotel. 
020-90 09 79. 

Ett varmt tack till Er alla 
som vårdat och stöttat 

Thord under hans 
sjukdomstid. 
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ter vid bouleplanen (eller inom-
hus om det regnar). Fika.
Sön 23/8 kl 11, Gudstjänst. Bo 
Cedergård. Fika. Mån 24/8 kl 
19, Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. Ons 26/8 
kl 18, Sommaraktiviteter vid 
bouleplanen (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 19/8 kl 19, Bibelläsning 
och bön. Sön 23/8 kl 11, Patrik 
Strand  insamling till Gideoni-
terna. Ons 26/8 kl 19, Bibelläs-
ning och bön.

Lilla Edets pastorat
Fuxerna-Åsbräcka församling
Ons 19/8 kl 18.30, Mässa, Nord-
blom. Lör 22/8 kl 14, Högmässa 
m konfirmation, Nordblom. Sön 
23/8 kl 10, Högmässa, Wester-
gaard. Tis 25/8 kl 09, Mässa i 
förs hem, Westergaard.

Nödinge församling
Sön 23/8 kl 11, i Surte kyrka: 
Mässa. Reine Bäck. Kl 15, på 
BohusBäck. 

Smyrnakyrkan Älvängen
Tis 18/8 kl 8.30-9, Bön. Sön 
23/8 kl 11, Gudstjänst, Marie 
Nordvall predikar. Tis 25/8 kl 
8.30-9, Bön.

Guntorps Missionskyrka
Ons 19/8 kl 18.30, Spårar-& 
Upptäckarscout Höststart. Sön 
23/8 kl 18, Bönegrupp för alla. 
Fre 28/8 Tonår Tillsammans-
helg, Anmälan senast till Eva & 
Staffan senast 27/8.

Skepplanda Pastorat
Skepplanda sön 23/8 kl 10, 
Gudstjänst M Auvinen. Hålanda 
sön 23/8 kl 12, Mässa M 
Auvinen. S:t Peder sön 23/8 
kl 17, Gudstjänst M Auvinen. 
Ale-Skövde sön 23/8 se övriga. 
Tunge sön 23/8 se övriga.

Starrkärr-Kilanda församling
Sön 23/8 Starrkärrs kyrka kl 
11, Mässa, Nilsson. Älvängens 
kyrka kl 11, Mässa, Nordblom. 
Starrkärrs kyrka kl 13.30, Dop-
gudstjänst, Nordblom. Nols 
kyrka kl 17, Förbönsgudstjänst, 
Nordblom.

Equmeniakyrkan Älvängen
Sön 23/8 kl 18, ”...det är detta 
som gör att jag tror”  Sommar-
kväll i Equmeniakyrkan med 
tankar om tron. Servering.



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

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

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

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

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

Boule klot med tillbehör, ett 
sett JB730 diam. 72 mm och 
ett sett 750 diam. 73 mm.
Tel. 031-98 18 00

Mekarställe. Garageplats i 

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

ÖNSKAS HYRA
Skötsam kvinna söker bostad i 
Älvängen med omnejd. Rökfri 
och utan djur. 
Tel. 0762-61 18 43

52-årig, ensamstående, fas-
tanställd i Älvängen önskar 
hyra 1-2 rum och kök.
Tel. 0733-79 17 20

SÖKES
Hus sökes av tysk läkarfamilj:
2 vuxna och 2 barn (6 och 3 
år) och snäll liten hund söker 
hus gärna med trädgård i Ale.
Tel.0722-26 81  12

Har ni sprängsten - fylle mate-
rial kan ni tippa det gratis hos 
mig. Bygge av väg. Finns i 
Starrkärr.
Tel. 0707-98 45 89

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

Städ och fönsterputs.
Fönsterputs och städ. Det är 
vi som utför städ, flyttstäd, 
fönsterputs mm. i Ale med 
omnejd. Ansvarsförsäkring 
samt kollektivavtal. Innehar 
F-skattesedel.
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se 

GRATTIS

Grattis 
Malva

på din 8-årsdag
önskar

Mormor & Morfar

Grattis 
Sara

på 13-årsdagen
den 19 augusti 2015

önskar
Mormor & Morfar

Mamma, pappa & Daniel

Stort grattis till vårt bustroll 
Edvin Ovemar 

på 2-årsdagen den 17/8
Kram från 

Mamma & Pappa 

Vem kan denna flicka vara?
Namnet rimmar på ”den 

underbara”. Hon har blivit 
storasyster. Ibland så är 

hon väldigt ”yster”. Det var 
hennes lillebror Tage, som 
låg i mammans mage. Nu 
har hon fyllt tre år och du 

gissa namnet får… GRATTIS!!
till ”den underbara”.

TACK

Ett stort tack till alla  
kollegor genom åren samt 
alla barn och föräldrar för 
all uppvaktning i samband 
med min pension.

Kram från Lisbeth, 
Änggårdens förskola

LOPPIS

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

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

v 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 

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

Ta med dina bilder på ett USB, DVD-skiva eller minneskort.
Du kan också mejla info@alekuriren.se

70x100 cm 199 kr • 50x70 cm 149 kr

Lokaltidning & Reklambyrå

VI SKRIVER UT DINA BÄSTA ÖGONBLICK

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

Ring till oss
0303-74 99 40

alekuriren.se

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

Ale Torg

VÄLJ
DEN GULA
KNAPPEN
NÄR DU
PANTAR
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BRYGG-
DA 
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©Bulls

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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Bonuspaket ingår

värde 1499kr

ALLA Aktiviteter

299
kr/mån 12 mån ag

tränA på stc
sveriges mest prisvärdA gym

OBS!
BegränSat 

antal

gym | kondition | gruppträning

Cykel | Bodypump™ | rpm™ | zumBa   

CXWorX™ | yoga | BodyattaCk™ 

löpträning | trX | BodyComBat™ 

BoX | mamma pappa med Barn

senior | aeroBiC | kettleBells | step 

BodyBalanCe™  | Cirkel |  Bodystep  

afho  | Challenge | sh’Bam™ | taBata 

grit™ series | the grid foamrolling

indoor Walking | Crosstrainer

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

proVträna
gratis i en 
hel VeCka!
Medtag annons
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