
Trygghetsvärdarna 
försvinner

Alpackor
i Färdsle

Festivaldags
i Lilla Edet

Ale kommun har vunnit en delseger i kampen för att stoppa den planerade lågbron över Göta älv i Göteborg. Den är tänkt  
att ersätta den befintliga Götaälvbron, men kommer att få stora negativa konsekvenser för sjöfarten som är ett riksintresse.

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

Säkra siffror till fast pris!
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MED LILLA EDET-EXTRA

15:-
PIZZA

ICA. 350-380 g. Fryst.
Jfr pris 39:47-42:86/kg.

Max 3 köp/hushåll.

/st 20:-
FALUKORV

Lithells. 800 g. Ring.
Jfr pris 25:00/kg.

/st

Ale Torg

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

Det lönar sig!Bra priser på vardagsvaror.

Gäller v 35 • 26/8–30/8

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

ALLT PÅ ETT 
STÄLLE!

ANSVAR 
FÖR  

SVERIGE

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

OMBYGGNADSREA

PÅ ALLA KLÄDER
ons 26/8 - mån 31/8

Gäller på ordinarie priser.
Gäller ej klubbartiklar och beställningsvaror.

STÄNGT tis 1/9 & ons 2/9

50%
NYÖPPNING 

TORSDAG 3/9 
kl 08:00

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
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n
 v35

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

VI ÄLSKAR
DJUR!



Aleborna mötte 
pendeltåget med 
öppna famnar 2012. 

Resandet till Göteborg och 
Trollhättan med kollektiv-
trafik har blivit attraktivare 
och fler än någonsin väljer 
idag att åka tillsammans. I 
paketet ingick också fem 
pendelstationer. Dessa blev 
dessvärre snabbt tillhåll och 
otrygga platser. Värst blev 
det i Älvängen, där det stolta 
resecentrumet förvandla-
des till en värmestuga för 
rastlösa ungdomar. Det har 
till och med gått så långt 
att resecentrumet numera 
är stängt under kvällar och 
helger.

Ale kommun reagerade 
och agerade. Föredömligt.
En idé om vuxna trygghets-
värdar förverkligades våren 
2013. Fyra personer erbjöds 
att få ingå i ett arbetsmark-
nadsprojekt med målet att 
återskapa lugnet på Ales sta-
tioner. Resultatet har varit 
tydligt. Mindre skadegörelse 
och en ökad trygghetskänsla 
runt stationerna. Det har 
både resenärer och tågvär-
dar intygat. Sedan att det 
inte finns någon veten-
skaplig rapport på att det 
är just trygghetsvärdarna 
som är skälet må vara sant, 
men att tryggheten skulle 
öka genom att ta bort dem 
tvivlar jag på. Däremot är 
jag införstådd med att ett 

arbetsmarknadsprojekt inte 
kan vara för evigt, men om 
uppdraget som utförts har 
haft en samhällsekonomiskt 
positiv effekt borde kanske 
delar av det permanentas? 
Trygghet måste också få 
kosta. 

Jag tror absolut att en 
större polisiär närvaro vore 
positivt för landsortskom-
munerna, men kan vi hitta 
alternativ som till exempel 
trygghetsvärdar är mycket 
vunnet. Ungdomarna själva 
skvallrar i många utredning-
ar om att de gärna vill se 
fler vuxna ute. Att använda 
arbetsmarknadspengar för 
att sysselsätta arbetssökande 
och bidra med värdefulla 
erfarenheter tycker jag är 
föredömligt. Just känslan av 
att göra skillnad är kanske 
som viktigast för en person 
som under en tid stått utan-
för den ordinarie arbets-
marknaden. Därför borde 
kanske arbetsmarknadspro-
jektet med trygghetsvär-
dar bli permanent. 
Det är ett uppdrag 
som under en kor-
tare period kan göra 
stor nytta både för 
den enskilde och för 
samhället i stort.

Jag ska inte kraxa 
som en olyck-
skorp, men visst 
tycker jag att det 
ska bli intressant 

att följa utvecklingen kring 
våra pendelstationer i höst. 
Består lugnet eller återgår 
det till vilda västern?

Förra veckans fråga på 
alekuriren.se om återvin-
ningsstationerna borde 
kameraövervakas gav ett 
tydligt besked. En klar 
majoritet har tröttnat på att 
några få inte kan respektera 
reglerna. Jag tror att resul-
tatet hade blivit detsamma 
om vi frågat om kameraö-
vervakade pendelstationer. 
Vi är beredda att gå med 
på det mesta om vi återfår 
det som tidigare varit en 
självklarhet i det svenska 
samhället – tryggheten.

Tryggheten framför allt!
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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

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37

TYGLADAN heminredning
Tyger, gardiner & 

Lakansväv 40:-/m

Zigge jute- 
tablett      35:-

Joggingbyxor stl S-6XL
med eller utan mudd              99:-
MASSVIS MED MODETYGER!

Möbeltyger 99:-/m

•  Jag säljer egna  
ekologiska  
massageoljor.

Svalörtsvägen 20, Älvängen • Tel: 0707-14 59 07
helenasmassageterapi@gmail.com

helenasmassageterapi.bokadirekt.se

NYTT FÖR I HÖST!

•  Nya priser på  
behandlingarna. 

Mer info på hemsidan  
och Facebook.

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

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

SM I STUBBRACE - USPASTORP
Lör 3 okt kl 11.00
Vill du vara med
och tävla?

Du är välkommen
med din anmälan fram
till och med 18 september. 

Info & anmälningsblankett - www.stubbrace.se

Terminen sTarTar v36  

UppTäckarscoUT åk 4 – 6

Barnkör åk 1-3  Tonårscafé

www.equmeniakyrkan.se/alvangen

spårarscoUT åk 1-3

ÅRSMÖTE

ALVHEM
NYGÅRDSFIBER

GLÄNTEVI, Alvhem
Onsdag 16 sep kl 19.00

Vid möte kommer att förrättas val av 
ordinarie ordförande och styrelse samt 

ersättare. Styrelsen består av 5 ordinarie 
och 3 ersättare. På mötet kommer vi att 

diskutera vårt fortsatta arbete och strategi.

Alla är hjärtligt välkomna men endast  
betalande medlemmar har rösträtt.
Medlemskap kan även tecknas och  

betalas på kvällen.

Vi bjuder på fika i pausen.
Vi välkomnar Er till en intressant afton.

/Styrelsen

Tycker du att återvinnings- 
stationerna ska kameraövervakas?

Nästa veckas fråga hittar du på www.alekuriren.se

VECKANS FRÅGA

Nej29%Ja71%

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

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

Välkommen!

Ge bort ett 
present- 

kort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI
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ALE. Efter en tid av oro 
på både stationer och 
pendeltåg satsade Ale 
kommun på trygghets-
värdar.

Trots en positiv effekt 
avslutas nu insatsen.

Arbetsmarknadsenhe-
ten saknar pengar till en 
fortsättning.

Det råder spartider i Om-
sorgs- och arbetsmarknads-
nämnden i Ale kommun. 
Flera åtgärder vidtas nu för 
att få budgeten i balans. Det 
kommer kommuninvånarna 
att märka. Trygghetsvärdar-
na som skapat ett större lugn 
på såväl pendeltåg som sta-
tionerna i Ale har gjort sin 
sista arbetsdag.

– Tyvärr klarar vi inte av 
att stå för kostnaden som 
ändå är kraftigt reducerad 
tack vare stöd från Arbets-
förmedlingen. Jag kan bara 
beklaga det, men för att få 
budgeten i balans kunde 
projektet inte fortsätta. Min 
bedömning är att satsningen 
på trygghetsvärdar har varit 
lyckosam. Vi har haft idéer 
om att utveckla uppdraget 
och låta trygghetsvärdar ver-

ka även runtom i våra sam-
hällen, men än så länge har 
vi inte fått något politiskt 
gehör för dessa förslag. Det 
är en prioritering som måste 
ligga under Kommunstyrel-
sen i så fall. Då talar vi om 
permanenta tjänster, säger 
Jörgen Östman, arbets-
marknadschef i Ale.

Omsorgs- och arbets-
marknadsnämnden har en-
ligt ordföranden, Monica 
Samuelsson (S), aldrig tagit 
ett enskilt politiskt beslut om 
trygghetsvärdarna. Däremot 
har arbetsmarknadsenheten 
tvingats vidta åtgärder för att 
balansera budgeten. I de för-
ändringarna drabbas även en 
del arbetsmarknadsprojekt.

Inte politiskt
– Att trygghetsvärdarna upp-
hör fick jag till mig idag. Det 
är alltså inget specifikt poli-
tiskt beslut. Jag vågar därför 
inte uttala mig om vad jag 
tycker för det vet jag inte. 
Satsningen på trygghetsvär-
dar måste självfallet utvärde-
ras. Hur ser resultatet ut? I 
förlängningen är det en stra-
tegisk fråga för kommun-
ledningen. Hur skapar vi ett 
tryggare samhälle? Trygg-

hetsvärdar är kanske ett sätt, 
finns det fler? Jag välkomnar 
en utredning, säger Monica 
Samuelsson. 

Trygghetsvärdarna har 
varit ett så kallat arbetsmark-
nadsprojekt med förstärkt 
anställningsstöd, där Arbets-
förmedlingen har stått för 
den största kostnaden. För 
Ale kommun har notan lan-
dat på cirka 40 000 kronor 
i månaden inklusive soci-

ala avgifter för fyra perso-
ner. De har jobbat i par alla 
kvällar i veckan. Brott- och 
säkerhetshandläggare i Ale, 
Charlott Klug, har sin bild 
klar.

Svår bevisning
– Det kommer bli svårt att 
bevisa vilka exakta effekter 
som trygghetsvärdarna har 
haft, men vi kan konstatera 
att det har blivit betydligt 

lugnare på våra pendelsta-
tioner. Statistiken för den 
allmänna skadegörelsen visar 
på en minskning. Personli-
gen tror jag att satsningen 
har varit helt rätt. Ju fler 
vuxna som visar sig ute och 
möter våra ungdomar desto 
bättre. Jag vet att trygghets-
värdarna har lyckats skapa 
en bra relation med ungdo-
marna och det är klart att 
det är positivt. Jag vill ock-

så passa på att förtydliga att 
trygghetsvärdarna inte har 
jobbat på Alependeln, utan 
deras arbetsplats har varit 
på pendelstationerna. Däre-
mot har de transporterat sig 
med tåget och kunnat stötta 
tågvärdarna när behoven har 
uppstått.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

NÖDINGE. De har av-
brutit slagsmål, pratat 
ungdomar till rätta, 
hjälpt oroliga äldre och 
bidragit till ett  lugn inte 
bara på Alependeln, 
utan också på statio-
nerna.

Nu är det slut på det.
Projektet är avslutat 

och trygghetsvärdarna 
hemskickade.

Det var i april 2013 som Ale 
kommun inledde ett försök 
med trygghetsvärdar på Ale-
pendeln och dess stationer. 
Två år senare fick Petra 
Olsson, Michael Lauricel-
la, Marcus Thörnblom och 
Ulla Mattsson besked om 
att satsningen avslutas.

– Det var inte helt oväntat. 
Vi har fått förnyat förtroen-
de fyra månader i stöten och 
visste att det här kunde hän-
da. Samtidigt har det känts 
som att vårt arbete har varit 
uppskattat, inte minst bland 
aleborna. Vi har också kun-
nat se hur skadegörelsen har 
minskat och tryggheten har 
återvänt. Det gjorde att vi 
ändå kanske trodde att kom-
munen ville behålla funktio-
nen, säger Michael Lauricel-
la.

De är rörande överens om 
att de har gjort skillnad och 

ser fram mot att få delta i en 
utvärdering.

– Det går inte att jäm-
föra med hur det var när vi 
började och hur det är idag. 
Det är mycket lugnare och 
vi kanske inte kan ta åt oss 
hela äran, men känslan är att 
vi har bidragit. Vi har fått en 

bra kontakt med både ung-
domar och andra resenärer, 
menar Petra Olsson.

Trygghetsvärdarna har 
jobbat kvällstid alla dagar i 
veckan klockan 18-24, någon 
timme längre på fredag och 
lördag. De har åkt med Ale-
pendeln in till Göteborg, kli-

vit av vid pendelstationerna 
när det har känts angeläget. 
Mycket av arbetet har hand-
lat om att synas som vuxen, 
att prata med ungdomar och 
att skapa trygghet även för 
de äldre som ibland kan kän-
na sig utsatta.

– Responsen har varit fan-

tastisk. Både ungdomar och 
äldre har spontant uttryckt 
att det känns skönt när vi dy-
ker upp. När stora ungdoms-
gäng hänger vid stationerna 
har äldre personer uppskat-
tat att vi följt med dem. En 
bättre närvaro av vuxna i 
samhället bidrar automa-

tiskt till ett större lugn, säger 
Marcus Thörnblom.

Trygghetsvärdarna har 
inte haft något mandat att 
gripa in när det har uppstått 
tumult, utan de har agerat 
som föredömliga vuxna och 
larmat polis. Erfarenheter-
na är många och särskilt en 
händelse har etsat sig fast. 
Det var när trygghetsvärdar-
na hittade en knivskuren kil-
le på perrongen i Älvängen.

– Jag hävdar att vår insats 
då kan ha räddat pojkens liv, 
berättar Michael.

Anställningsformen har 
varit ett arbetsmarknads-
projekt med särskilt anställ-
ningsstöd och dessa är tids-
begränsade. Nu var tiden ute 
för trygghetsvärdarna, men 
alternativet att permanenta 
ett antal tjänster hade natur-
ligtvis varit möjligt.

– De kommer säkert att 
försöka lyfta den frågan, men 
då måste den upp på en högre 
nivå. Vi har diskuterat hur 
uppdraget som trygghets-
värd skulle kunna utvecklas. 
Vi tror att de kanske hade 
varit bra att även vara bilbur-
na så det även blir möjligt att 
patrullera andra områden i 
samhällena. Hur som helst 
har uppdraget givit oss en 
bra arbetslivserfarenhet och 
många positiva minnen, an-
ser Ulla Mattsson.

Tågvärdarna på Alepen-
deln beklagar också beslutet 
att dra in trygghetsvärdarna. 

Ingen fortsättning med trygghetsvärdar
– Ale kommun anser 
sig inte ha råd

Trygghetsvärdarna som har skapat trygghet på pendelstationerna i Ale upphör. Arbetsmarknadsenheten har inte råd.

”Responsen har varit fantastisk”
Trygghetsvärdarna:

Tillbaka till otryggheten som arbetslös igen. Ulla Mattsson, Marcus Thörnblom, Petra Olsson och Michael Lauricella får inte fortsätta 
som trygghetsvärdar. Arbetsmarknadsprojektet avslutades i mitten av augusti.

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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– Mark- och miljödomstolen ger Ale rätt

Kampen mot
lågbron fortsätter

Den befintliga Götaälvbron ger fartygen en segelfri höjd om 18,3 meter. Detta är dagens fraktfartyg anpassade efter, skulle höjden 
sänkas till enbart 12 meter vore det inte längre möjligt för flertalet att passera utan broöppning.

ALE. Kampen mot den 
planerade lågbron över 
Göta älv i Göteborg går 
vidare.

Mark- och miljödom-
stolen har nu upphävt 
Länsstyrelsens tidigare 
beslut och ger Ale kom-
mun klagorätt.

Nu kan Länsstyrelsen 
inte längre vifta bort 
Ales argument.

Kommunfullmäktige i Gö-
teborg beslutade i november 
förra året att anta detaljpla-
nen för en ny lågbro över 
Göta älv. Den ska ersätta 
nuvarande Götaälvbron. 
Beslutet överklagades om-
gående av bland andra Sve-
riges Redareförening, Surte 

Åkeri och av Ale kommun. 
Länsstyrelsen i Västra Gö-
talands län beslutade dock i 
februari att avvisa alla över-
klaganden. Länsstyrelsens 
beslut överklagades då till 
Mark- och miljödomstolen i 
Vänersborgs tingsrätt. I juli 
upphävde domstolen Läns-
styrelsens tidigare beslut och 
gav Ale kommun klagorätt.

– Det är solklart att vi är 
sakägare och våra argument 
måste tas på allvar. Försla-
get om en lågbro är befängt. 
Det påverkar älvsjöfarten 
som riksintresse, tunga nä-
ringslivsverksamheter och 
fritidsverksamheten. Det 
kommer också att få en ne-
gativ miljöpåverkan då trans-
porterna flyttas från älven 
till lastbilar på vägen. Vår 
utredning visar att det kan 
handla om upp till 180 000 
fler långtradare. Vårt förslag 
är en ny fast bro med segelfri 
höjd om 20 meter, säger Jan 
A Pressfeldt, som för Ales 
talan genom Samhällsbygg-
nadsnämnden.

Mark- och miljödomsto-
lens dom om att upphäva 
Länsstyrelsens beslut inne-
bär att Ale kommuns argu-
ment måste prövas.

– En seriös prövning 
kommer att ge oss rätt. Det 
är jag helt övertygad om. Jag 
skulle bli väldigt orolig om 
kommunfullmäktige i Göte-
borg med ett klubbslag har 
rätten att förstöra ett riksin-
tresse som Göta älv, menar 
Jan A Pressfeldt.

Två delar
Processen mot lågbron är 
uppdelad i två delar, ett 
miljömål och vidare själva 
bygglovsfrågan. Redan i sep-
tember ges en fingervisning 
om vart ärendet är på väg. 
Då prövar Mark- och mil-
jööverdomstolen miljömå-
let, där Ale kommun är en 
av flera kommuner som har 
överklagat.

– För en så låg bro som 
göteborgarna föreslagit krävs 
broöppning för i princip 
samtliga fartyg och segelbå-

tar. Det leder till längre vän-
tetider på grund av broöpp-
ningar och därmed längre 
transporttider via Göta älv, 
vilket medför begränsningar 
och ökade kostnader för det 
lokala näringslivet. Mycket 
av det som transporteras via 
sjöfarten kan heller inte flyt-
tas till väg- eller järnvägsnä-
tet. Lågbron är ett hot mot 
handelssjöfarten som riks-
intresse och kommer skapa 
stora miljöproblem. Det går 
inte att vifta bort dessa argu-
ment, säger Jan A Pressfeldt.

Göteborg planerar för 
den nya Hisingsbron som 
om allt vore klart och alla 
problem lösta. 2020 ska den 
kritiserade lågbron stå klar.

– Det är ofattbart att de 
agerar som de gör. De kom-
mer få tänka om helt när frå-
gan har prövats seriöst. Det 
blir en jätteskandal när den 
första domen faller i septem-
ber. Lösningen är egentligen 
ingen bro alls, utan en tun-
nel, avslutar Pressfeldt.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Vad sägs om

EL TILL 
INKÖPSPRIS?
www.aleel.se

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

HISINGSBRON

Byggstart: 2015
Klar: 2020
Det går inte att riva den 
nuvarande bron innan en 
ny har byggts, eftersom 
Hisingen då förlorar sin enda 
spårvägsförbindelse med 
fastlandet. Den nya bron har 
givits namnet Hisingsbro. 
Bron har beslutats vara en 
lyftbro, som i grundläge ska 
få en segelfri höjd på 12 
meter och upplyft 28 meter. 

Detta innebär att bron kan 
bli kortare än Götaälvbron, ta 
mindre plats, bli billigare att 
bygga, frigöra mark och vara 
lättare att passera för cyklis-
ter. Men detta kräver öppning 
för alla fraktfartyg, som ofta 
är byggda för Götaälvbrons 
19,5 meter. Man vill dessutom 
undvika öppningar på morg-
nar och eftermiddagar, på 
grund av den täta spårvagns- 
och busstrafiken.

Tandsköterska  
sökes  

till Ale Tandhälsa i Älvängen mer  
information hittar du på vår hemsida
www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

Med Vänliga Hälsningar 
Tandläkare Peter Hagberg med personal

Göteborgsvägen 89, 446 32 Älvängen,  
0303-74 60 51, aletandhalsa@telia.com
www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

Vill du också ha tänder som sitter fast?
Tandimplantat är inte längre någon nyhet. Vi använder oss 
av en väl beprövad metod utvecklad av världsledande for-
skare. Det är en enkel behandling med bara en operation. 
Du spar tid och får ny livskvalitet inom ett par veckor.
För mer information ring 0303-74 60 51 
www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

Vi arbetar med implantat 
och protetik frånTandläkare 

Peter Hagberg

Vill du också ha tänder som sitter fast?
Tandimplantat är inte längre någon nyhet. Vi använder oss 
av en väl beprövad metod utvecklad av världsledande for-
skare. Det är en enkel behandling med bara en operation. 
Du spar tid och får ny livskvalitet inom ett par veckor.
För mer information ring 0303-74 60 51 
www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

Vi arbetar med implantat 
och protetik frånTandläkare 

Peter Hagberg

LEDIGA TJÄNSTER

Jan A Pressfeldt (AD).

A
R

K
IV

B
IL

D
: J

O
H

A
N

N
A

 R
O

O
S



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.

 

 

På gång

Webfab Ale – Tävlingen fortsätter!
Webfab Ale är en unik möjlighet för webshops entreprenörer 
att utveckla idéer i samklang med kreativa näringar. 8 företag 
har vunnit en plats men än finns det platser kvar så anmäl dig 
redan idag! För mer info och anmälan www.ale.se/webfab

Ta chansen att ta ditt kreativa  
företag eller idé till Europa!
Har du ett kreativt företag eller lust att starta ett? Ta chansen 
att ta din idé till nästa nivå under tre månader i Europa! Delta 
i Erasmus för unga entreprenörer! För mer info och anmälan 
www.ale.se/foretagare

Ett stort tack till alla företag som 
tagit emot feriearbetare i sommar!
37 olika arbetsplatser i Ale kommun har tagit sig tid att 
planera och handleda inför årets feriearbetare. Tillsammans 
har ni skapat arbete för 213 av kommunens ungdomar! Det 
är en siffra vi är enormt tacksamma för, då vi i år erbjudit 
feriearbete till 520 ungdomar. Extra roligt är att höra att flera 
av dem redan fått vidare anställning! Självklart hoppas vi även 
att alla ni som jobbat i sommar haft kul på era feriearbeten.
Att ta emot ungdomar på sitt företag, att se till att de känner 
sig välkomna och behövda, är en viktig insats för att stärka 
deras självförtroende och CV. Vi hoppas att de också varit 
en hjälpsam, extra resurs för er och att ni tyckt att det varit 
givande att få lite nya perspektiv till er verksamhet. Vi på 
AME är glada över att samarbetet fungerat så bra, men har 
ni synpunkter är ni alltid välkomna att höra av er till oss med 
förslag på förbättringar. Tack för i sommar och ha en trevlig 
höst!
 
Med tacksamma hälsningar: Lillie Östlund & Louise Södersten, 
Arbetsmarknadsenheten Nödinge.

bokcirkel i höst?
Tycker du om att prata böcker på ett spontant 
och lättsamt sätt? Ale bibliotek startar nu en 
tredje cirkel och behöver nya medlemmar. 
Frågor och anmälan till Birgitta Svensson-
Berg, e-post birgitta.svensson-berg@ale.
se, telefon 0303-33 02 16. Bokcirklar finns 
också på biblioteken i Skepplanda, Surte och 
Älvängen. Kontakta respektive bibliotek för 
mer information.

bäbismys i höst
måndagar kl 10.30–11.30. Plats: Skepplanda 
bibliotek. Anmälan: telefon 0303-33 05 15, 
e-post: skepplandabibliotek@ale.se
Bäbismys kommer även till biblioteken i 
Nödinge och Surte. För hela programmet,  
se www.ale.se.

bäbissagostund
Utforska magin med sagor och 
böcker tillsammans med ditt 
barn. Vi läser lite och får även tips 
på böcker som kan passa  
ditt barn.

aug

31
2015

barnvagns-
promenad
Tillsammans med kunnig guide 
gör vi en gemensam promenad 
i Skepplanda.  Avslutning med 
kaffe. Samling vid biblioteket.

sep

7
2015

Familjen i Fokus
Eva Gundahl, familjebehandlare 
på Älvbarnens Familjecentral. När 
en blir två och sen tre, finns det 
några tips på hur man håller ihop 
sin familj?

sep

14
2015

barnolycksFall
Joanna Kölsch, har en lättare 
genomgång om vad man ska 
tänka på i hemmet och vad man 
gör om olyckan är framme.

sep

21
2015

Företagsaktiviteter
Företagsfrukost 2 sept 07.00–08.00  
Vad händer i Ale kommun? Hur växer våra samhällen? 
Information om upphandling och fiberfrågor samt vilka 
näingslivsaktiviteter som planeras. I samverkan med 
Älvängens företagsförening. Älvhörnan (f.d Plaza), Älvängen
 
Företagsfrukost 8 sept kl 08.30–09.30  
Vad händer i Ale kommun? Hur växer våra samhällen? 
Information om upphandling och fiberfrågor samt vilka 
näingslivsaktiviteter som planeras. I samverkan med Ale torgs 
företagsförening. Svensk Fastighetsförmedling, Ale torg
 
Anmälan på ale.se/anmalan

Nära ögat med teater Pero
29 augusti kl 11.00 Teatern Ale kulturrum. Passar åldrarna  
4 -10år. Entré 60kr Ett ruskigt äventyr för alla små modiga 
efter Ulf Nilssons bok De långa grå tänderna. I lönnfacken 
på en gammal chiffonjé, bland minnena av en mormor, 
hittar vi både kartor, pickadoller och gamla tänder. Vilka 
historier gömmer sig egentligen bakom dessa ting? Utifrån 
några guldmynt, ett vargskinn, en liten svart pistol, en 
dagbok, några brev och ett par gråa tänder, som inte liknar 
tänderna hos någon levande varelse, berättar mormor om sitt 
liv som ung upptäktsresande. Vi får höra om när hon möter 
vargflocken och rövarna, när hon får användning av pistolen 
och hur det kommer sig att de långa grå tänderna hamnar i en 
av hennes hemligaste lådor.
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ABF SYDVÄSTRA GÖTALAND

Under veckorna 36 & 37 
har vi telefonöppet 8 - 19.
Ring 0303 - 161 55

så skickar vi ett program till dig.

STUDIE- & KULTURPROGRAM 
HÖSTEN 2015 

Se vår hemsida 

www.svg.abf.se

NODINGE. Strålande sol, 
varmt och behagligt.

Familjedagen på Ale 
Torg kunde inte fått en 
bättre dag.

– Tjoho, vad kul, 
utbrister Oscar Jansson, 
5, efter att ha tillbringat 
ett pass i de jättelika 
badbollarna.

Lördagen bjöd på sensom-
marvärme och perfekta för-
utsättningar för alla arrang-
örer till utomhusaktiviteter. 
Företagarföreningen på Ale 
Torg bjöd traditionsenligt 
in till en familjedag med 
fokus på barnen. Föräld-
rarna kunde ta sig en kopp 
kaffe medans barnen roade 
sig med pyssel och lek i oli-

ka former. Ansiktsmålning, 
pärlband och allehanda bal-
longutsmycknad tilldrog sig 
stort intresse, men populä-
rast var ändå stationen med 
de jättelika badbollarna. Här 
ringlade sig kön lång under 
hela dagen.

Lite extra färg på evene-
manget blev det också när 
”Rödis”, ICA Kvantums 

populära paprika visade upp 
sig. Paprica-klubben lockade 
nya medlemmar. Med barn-
klubben vill ICA lära barn 
hur gott och nyttigt det är 
när maten innehåller frukt 
och grönt.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

De jättelika badbollarna lockade många att till och med köa för 
att få utmana i ”balans-disciplinen”.

Att hålla sig på benen i en badboll är inte alltid så lätt.

ICA:s PaprICA-klubb är populära. Här får deras egen Rödis en kram av Gnyo.

Syftet med PaprICA-klubben är att lära barn att frukt och grönt 
är en extra krydda i maten.

Ballongpyssel. Sara, Gnyo, Sarania och Martina trivdes på Ale 
Torgs familjedag.

Tilda Hamlet, 5 år, och lillasyster Agnes, 3 år, lekte med  
kompisarna Elsa Berggren, 5, och lillasyster Alva, 3.

Ansiktsmålning på torget.

PaprICA-klubben värvade nya medlemmar.

Michel Partanen med sonen Liam, 1 år, hälsade på i barntältet.

Strålande familjedag på torget
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Adam Almgren kommer ur-
sprungligen från Örebro. 
Han växte upp i en företag-
sam familj och har sedan 
länge haft ett intresse för af-
färer. När han som 15-åring 
började arbeta i en klädbutik 
fick han smak för företagan-
de och försäljning. Efter att 
ha drivit ett såkallat UF-fö-
retag i gymnasiet kom tan-
ken om att starta eget. Sedan 
våren 2014 driver han nu 
Grow Profilreklam i Surte.

– Det som är roligt med 
att vara egenföretagare är att 
få vara med genom hela pro-
cessen. Att arbeta mot olika 
typer av företag och träffa 
olika människor känns ock-
så spännande, säger Adam 
Almgren.  

Grow Profilreklam hjäl-
per företag att ta fram före-
tagsprofilering i form av klä-
der, presentprodukter, gåvor 
och trycksaker. Idag är Adam 
ensam i företaget. Han vän-
der sig till Ale, Kungälv och 
Göteborg.

– Jag siktar mot att vara 
lokal, men i en nystart får 
man ta alla jobb man får, sä-
ger han. 

Adam gick från en fast 
anställning som säljare med 

månadslön och bonusar till 
en oviss framtid som egenfö-
retagare. Allt för att förverk-
liga en företagsidé han haft 
sedan gymnasiet. 

– Jag tänkte att det värsta 
som skulle kunna hända var 
att jag fick ta ett annat jobb 
igen, säger Adam Almgren 
och uppmuntrar andra unga 
att följa sina drömmar.

Han satsade hårt och räk-
nade med att arbeta tre år 
utan lön. 

– Jag räknade ut att jag 
skulle behöva 100 kunder för 
att kunna leva. Första året 
hade jag 89 stycken, säger 
Adam Almgren. 

Tillfällighet
Det var av en tillfällighet 
som Adam hamnade i Surte 
och först efterhand insåg han 
att det inte fanns någon an-
nan i kommunen som höll på 
med det han gör. Adam upp-
muntrar det lokala tänket 
och gillar hur små företag 
försöker hjälpas åt.

– I mindre kommuner 
värnar man ofta om varan-
dra. Kan man handla lokalt 
har jag lagt märke till att 
många gör det, säger Adam 
Almgren. 

Adam berättar att han ald-
rig var något läshuvud i sko-
lan och att han gick ut med 
dåliga betyg.

– Jag har valt att jobba 
mig till erfarenhet istället för 
att plugga. Det jag gör nu är 
en mix av allt det jag tidigare 
arbetat med, säger han. 

Vad är det som driver 
dig?

– Känslan av att uppnå sa-
ker. Att utveckla och utveck-
las, både när det kommer till 
företaget och mig själv. 

Vilken är din målsätt-
ning?

– Långsiktigt vill jag bli 
den ledande distributören 
av företagsprofilering i Ale 
och Kungälv. I min vision 
ingår att så småningom även 
etablera Grow Profilreklam i 
Stenungsund. 

Hur är du i din yrkes-
roll?

– Det jag eftersträvar är 
att skapa en win-win-situa-
tion tillsammans med mina 
kunder. Jag är flexibel och 
hjälpsam. Att vara noggrann 
och hålla det jag lovar ser jag 
som en självklarhet.  

MATILDA SÄDÅS

FYRA RAKA
Morgon – Kväll

Färg – Svartvitt

Stan – Landet 
Snygg – Smart

Utbildning: Gymnasial entreprenörs-
utbildning på John Bauergymnasiet 
i Örebro. 

Entreprenör som 
hjälper andra företag

Gör: Driver Grow Profilreklam i Surte.
Intressen: ”Vågsurfing är ett stort in-
tresse, egentligen all extremsport. Mitt 
jobb är också mitt intresse.”

Ålder: 27 år.
Bor: Göteborg.
Familj: Fru och en tolv 
veckor gammal dotter.

FÖRETAGARE I FOKUS ADAM ALMGREN

Idén om att starta eget väcktes redan under gymnasiet. Idag driver 27-åriga Adam 
Almgren sedan drygt ett år tillbaka Grow Profilreklam i Surte. 

 

@kladkallarenKlädkällaren

Följ oss på Facebook och 
Instagram för massor av 

nyheter varje vecka

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

7000 kvm lågprisvaruhus
GÄSTVÄNLIG MILJÖ
BRETT SORTIMENT

LÅGA PRISER

Mån – tors 9 – 19, Fre 9 – 18, Lör  10 – 17, Sön 11 – 17 • Tel 031- 46 29 00 • Vikenvägen 295, Bohus
info@kladkallaren.se • www.kladkallaren.se • Reservation för slutförsäljning

ENFÄRGADE

199:-
MÖNSTRADE

299:-/SET
/SET

STL 80-140 STL 80-140

S
TO

RLEK 20-3
5

REGNKLÄDER
FÖR VÅRA BARN

FLEECEFODRAT

299:-
STL 86-140
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Just nu har vi utförsäljning av utvalda 

demo-ex för att göra plats för höstens nyheter. 

Välkommen och se fl er produkter i butiken!

PASSA PÅ!
Frys- och kylskåp vit 
RZ27H6365WW/EE + 
RR34H6345WW/EE/105286

Stor plats för 
all god mat
FRYSSKÅP: Energiklass: A++. 
Årsförbrukning: 255 kWh. Volym: 
277 l. Stjärnmärkning: ****. 
Klimatklass: SN-T. Ljudnivå: 41 dB. 
H/B/D: 1800/595/645.

KYLSKÅP: Energiklass: A++. 
Årsförbrukning: 112 kWh. Volym: 
350 l. Klimatklass: SN-T. Ljudnivå: 
41 dB. H/B/D: 1800/595/645.

Tvättmaskin 
WF70F5E3P4W/EE/104612

Tar väl 
hand om 
dina kläder
Energiklass: A+++. Kapacitet: 
7 kg. Årsförbrukning: 122 kWh, 
9400 l. Centrifugeringsklass: 
B. Max centrifugering: 
1400 v/min. Ljudnivå tvätt/
centrifugering: 54/74 dB. 
H/B/D: 850/600/600.

Vinkyl CCV150EU/104631 

Förvara ditt vin på bästa sätt
Energiklass: B. Årsförbrukning: 197 kWh. 
Kapacitet: 42 fl askor. Klimatklass: N. 
Ljudnivå: 45 dB. H/B/D: 840/500/560.

Spis S462K/103407

Enkel matlagning
Energiklass: A. Energiförbrukning: 0,79 kWh. 
Volym: Stor, 72 l. H/B/D: 850/595/610.

PASSA PÅ!
Enkel matlagning

ORD. PRIS 5.495

4.495 all god mat
FRYSSKÅP:
Årsförbrukning: 255 kWh. Volym: 
277 l. Stjärnmärkning: ****. 
Klimatklass: SN-T. Ljudnivå: 41 dB. 
H/B/D: 1800/595/645.H/B/D: 1800/595/645.

KYLSKÅP:
Årsförbrukning: 112 kWh. Volym: 
350 l. Klimatklass: SN-T. Ljudnivå: 
41 dB. H/B/D: 1800/595/645.

ORD. PRIS 5.995

4.995

ORD. PRIS 1.995

1.695

PAKETPRIS

12.995
ORD. PRIS 22.990

PASSA PÅ!
PASSA PÅ!

Just nu har vi utförsäljning av utvalda 

demo-ex för att göra plats för höstens nyheter. 

Välkommen och se fl er produkter i butiken!

PASSA PÅ!
PASSA PÅ!

WF70F5E3P4W/EE/104612

ORD. PRIS 5.995

4.995

PASSA PÅ!
Vinkyl CCV150EU/104631 

Förvara ditt vin på bästa sätt
Energiklass: B. Årsförbrukning: 197 kWh. 
Kapacitet: 42 fl askor. Klimatklass: N. 
Ljudnivå: 45 dB. H/B/D: 840/500/560.

PASSA PÅ!
Tvättmaskin 
WF70F5E3P4W/EE/104612

Tar väl 
hand om 
dina kläder

WF70F5E3P4W/EE/104612
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ELON I NOL
ÖPPETTIDER
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Lördag 10–14

Alevägen 37
Tel 0303-74 08 38
www.elon.se
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ALE. I maj tog Omsorgs- 
och arbetsmarknads-
nämnden beslut om att 
ta bort tjänsten som 
demenssköterska.

Mejl från anhöriga till 
redaktionen uttrycker 
en oro för demensvår-
den.

– Det är en organisa-
tionsförändring, kom-
petensen finns kvar och 
vi strävar nu efter att 
utveckla demensvården, 
säger nämndens ordfö-
rande, Monica Samuels-
son (S).

Tjänsten som demensskö-
terska var tillfällig och pri-
oriterades bort när anslaget 
tog slut. 

– Den försvann i sin ut-
formning, men det betyder 
inte att kompetensen är 
borta. Demenssköterskan 
finns kvar som anställd sjuk-
sköterska i kommunen, så 
hennes kunskaper är med 
oss. Vidare har alla våra sjuk-
sköterskor en bra utbildning 
inom demens. Vi har nu ock-
så ansökt om statsbidrag för 
att öka bemanningen inom 
äldreomsorgen och en del 
av pengarna kommer att an-
vändas för en ny form av de-
menssköterska. Den tjänsten 
ska bland annat vara inriktad 
på att utveckla demensvår-

den. Totalt ansöker vi om 
2,1 miljoner kronor, berättar 
Monica Samuelsson.

Omsorgs- och arbets-
marknadsnämnden har ett 
pressat budgetläge med ett 
prognostiserat underskott på 
14,5 miljoner kronor inom 
äldreomsorgen, varav 12 
miljoner härleds till hem-
tjänsten.

Ta tid
– Det kommer ta tid att vän-
da på kuttingen, men känslan 
är positiv i hela förvaltning-
en. Det pågår ett omfattande 
analysarbete för att få kon-
troll på kostnaderna. Det vi 
har upptäckt är att det bevil-

jas mer tid för hemtjänst än 
vad som utförs. Det är ett 
bekymmer eftersom de pri-
vata alternativen som utför 
hemtjänst i kommunen debi-
terar per beviljad timme. Det 
betyder att vi inte har samma 
spelregler och det måste vi se 
över, säger Monica Samuels-
son.

En nyrekrytering av sek-
torchef efter Lisbeth Tilly 
som avgick i våras startas 
nu upp och beräknas ta ett 
halvår. Rune Strömberg är 
tillförordnad sektorchef tills 
vidare.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

VISA ATT DU TAR STÄLLNING MOT DROGER.
TILLVERKAT AV UNGDOMAR DÄR PENGARNA
GÅR TILLBAKA TILL BARN OCH UNGA.

ARMBANDET SOM 
GÖR SKILLNAD. 

60
KR/ST

ARMBANDET FINNS ATT KÖPA PÅ ICA KVANTUM 
OCH MEDIAVERKSTAN I NÖDINGE.

Demenssköterska bort
– Men inte kompetensen

Monica Samuelsson (S) bekräftar som Omsorgs- och arbets-
marknadsnämndens ordförande att det råder tuffa spartider, 
men att utsikterna att lösa underskottet ser goda ut. 



NÖDINGE. Traditionen 
lever vidare.

I lördags arrangerade 
OK Alehof Dammekär 
Marknad.

Tyvärr kom något fär-
re besökare än vanligt.

I ljuvlig sensommarvärme 
hälsade OK Alehof välkom-
men till Dammekärr där det 
hade ordnats med bland an-
nat loppis, växtförsäljning, 
fiskdamm, lotterier och ser-
vering.

– Färre besökare än vad 
det brukar vara. Vädret pas-
sade förmodligen bättre för 
badstranden än för ett mark-
nadsbesök, konstaterade 
Bengt Börjesson i arrang-
örsstaben.

Världens Barn fanns re-
presenterade och hade dukat 
upp med försäljning av hem-
bakat. Nästa tillfälle att ”Gå 
för Världens Barn” är den 
13 september på Jennylund 
i Bohus.

JONAS ANDERSSON
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VISA ATT DU TAR STÄLLNING MOT DROGER.
TILLVERKAT AV UNGDOMAR DÄR PENGARNA
GÅR TILLBAKA TILL BARN OCH UNGA.

ARMBANDET SOM 
GÖR SKILLNAD. 

60
KR/ST

ARMBANDET FINNS ATT KÖPA PÅ ICA KVANTUM 
OCH MEDIAVERKSTAN I NÖDINGE.

Marknad i sensommarvärme

Eva Enlund representerade 
Världens Barn.

Hoppborgen med tillhörande 
rutschkana var en favorit bland 
barnen.

Clara och Ebba fyndade på loppisen.

STORA HÖGA 
0303-777529 
MÅN - FRE 10-18 
LÖR 10-15 | SÖN 11-15

HALVA 
REAPRISET

GÄLLER RÖD PRISLAPP. AVDRAGES I KASSAN.

på alla

REA VAROR
Pågår fram t. o. m. 31/8

Reafinal!

Tips • Lotter • Nettotobak •Tidningar

Gilla oss på facebook och  
följ våra spelresultat
facebook.com/titbitsmyway

Vinnarbutiken!
Kaffe 5:-
Korv med bröd 5:-
Mjukglass!

Handelsplats Älvängen • Tel 0303-74 62 82

Lösgodis 390
kr/hg 

vid köp av ett helt kg

VAKNAFONDEN!
Nu är det hög tid för föreningslivet att 

ansöka om medel ur Vaknafonden.
Styrelsen sammanträder tisdag 8 september. Ansökningshandlingar 
hittar du på vakna.ale.se under fliken ”Stödföreningen”. Vi behöver 

er ansökan senast måndag 7 september. Du kan mejla den till 
thomas.berggren@ale.se eller skicka den till Stödföreningen Vaken, 

Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen.
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25% 
RABATT 

På Carat 10-litersburkar

Ale Torg Tel. 0303-962 72 Vardag: 10-19 Lördag: 10-15
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1ÖPPETTIDER MÅN-FRE 9.30-19.00, LÖRD 9.30-15.00, 

 SÖND 11.00-15.00 TEL 0303-966 41 ALE TORG

GRÖNVÄXTER

NU HAR VI ORDINARIE ÖPPETTIDER

KÖP 3 BETALA FÖR 2

PA
SSA

 PÅ

BILLIGASTE 
PÅ KÖPET!

Guldmedalj för bästa 
progressiva glaset!

Ale Torg 10 Öppettider: mån-tors 9.30-18, fredag 9.30-16  
(lunchstängt mellan 13 och 14), lördag 10-14

Välkommen in och titta på höstens bågnyheter!
17 år på Ale Torg

Erbjudande!
Vid köp av progressiva 
glas får du ett par 
läsglasögon eller ett 
par solglasögon med 
styrka utan kostnad. 

Dessutom ingår 
antireflex- och 
hårdhetsbehandling. 
Det går även att välja 
fotokromatiska glas.

Intuitiv TM
Ale Optik kan nu 
erbjuda Intuitiv TM som 
är det enda progressiva 
glaset på marknaden 
som är anpassat för hö- 
och vänsterhänta. Det 
har också ett mycket 
bättre seende vid 
rörelse och upp till 35% 
större användbar läsdel 
än tidigare progres-
sivglas. Optimalt seende 
genom hela glaset, 
både på långt, mellan 
och nära håll.

Ring och boka tid för GRATIS synundersökning på  0303 - 22 90 33

Dela upp betalningen med 
resurskort, räntefritt

Gratis synundersökning 
inklusive tryckmätning

Nytillpassning linser

inkl. provlinser och väska
695:-  

Fastighetsköp. Tomten med Preem och Frukt- och Grönsakshuset som hyresgäster är nu i Ale 
kommuns ägo. Det är en förutsättning för att centrumutvecklingen ska kunna ta fart i Nödinge.

Ale kommun köper 
centrala fastigheter
NÖDINGE. Ale kommun 
vill utveckla sina två 
centralorter, Älvängen 
och Nödinge.

För att få rådighet 
över marken kommer 
ett antal strategiska 
fastighetsköp att göras.

I veckan klubbade 
Kommunstyrelsen för-
värvet av fastigheterna 
med Preem och Frukt- 
och Grönsakshuset som 
hyresgäster.

Svensk Fastighetsförmedling 
uppvaktade Ale kommun 
med ett erbjudande om fast-
igheterna i Nödinge. De ägs 
idag av Conny Anderssons 
fastighetsbolag En väg efter 
rätt Tanke AB. Säljaren är 
beredd att överlåta aktierna i 
bolaget. Affären kommer att 
landa på cirka 9,7 miljoner 
kronor inklusive reavinst-

skatt. Fastigheterna har ett 
strategiskt läge i norra delen 
av Ale Torg och kommer så 
småningom att behöva tas 
i anspråk för den fortsatta 
utvecklingen av Nödinge 
centrum. Däremot kommer 
inte förvärvet på kort sikt att 
påverka hyresgästen Frukt- 
och Grönsakshuset eller ar-
rendatorn Preem.

– Jag hoppas att alla ska se 
möjligheterna i att vi försö-
ker skapa förutsättningar för  
en framtida exploatering. I 
dialog med alla berörda ska 
vi hitta lösningar. Här finns 
inga skäl att vara orolig, sä-
ger Kommunstyrelsens ord-
förande, Paula Örn (S).

Hon menar att det här 
bara är ett av flera planerade 
markköp.

– I framför allt Älväng-
en behöver vi skaffa oss en 
större marktillgång. Våra 
utredningar visar tydligt att 
exploatörerna önskar stora 
projekt och då måste vi se 
till att göra det möjligt. Vi 
behöver se över hur vi ska fi-

nansiera detta. På sikt är det 
en investering, eftersom vi 
får tillbaka pengarna när ex-
ploateringen tar fart. I Nö-
dinge är det lättare att driva 
på utvecklingen eftersom det 
bara finns två stora markäga-
re, Balder och Ale kommun 
genom Alebyggen, menar 
Paula Örn.

Köpet av de aktuella fast-
igheterna i centrala Nödinge 
kommer upp på kommun-
fullmäktiges bord på mån-
dag. I Kommunstyrelsen var 
det total enighet i frågan.

– Vi har också haft ett 
första informellt och helt 
förutsättningslöst möte med 
representanter från samtliga 
partier, där vi har diskute-
rat strategiska utvecklings-
frågor. Hur ska vi få fart på 
byggnationen i Ale och hur 
löser vi kommunhusfrågan? 
Det var enligt mig ett myck-
et bra möte, där alla verkli-
gen bjöd till. Det finns defi-
nitivt en väg fram, avslutar 
Paula Örn. 

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

I artikeln om ”Brist på 
lärare inför skolstart” 
har sektorchef Joakim 
Östling citerats felak-
tigt.

Tidningen skriver: ”Vi vill 
inte ha för stor omsättning. 
Samtidigt vill vi inte att alla 
ska stanna kvar. Vi behöver 
lärare med stark kompe-

tens”. Det skulle ha stått 
att; ”Vi vill inte ha för stor 
omsättning, men vi behöver 
alltid få in lite nytt blod”. 
Redaktionen ber alla om ur-
säkt för det inträffade.

Per-Anders Klöversjö
Ansvarig utgivare

Redaktionen ber om ursäkt



Gäller v 35 • 26/8–30/8

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

Ale Torg Matglädje 
varje dag.

God mat
till bra priser

KIWI SUNGOLD
Zespri. Nya Zeeland. 85 g. Klass 1.
Jfr pris 39:21/kg.

10:-
2 för

10:-
3 för10:-

PASSIONSFRUKT
Colombia. 40-70 g. Klass 1.

Jfr pris 83:33-47:62/kg.

3 för10:-
HALLON, BLÅBÄR I ASK

Polen, Belgien, Holland. 
125 g. Klass 1.

Jfr pris 160:00/kg.

149:-
KYCKLINGBRÖSTFILÉ, 

INNERFILÉ
Guldfågeln. Ursprung Sverige.

2 kg. Fryst.
Jfr pris 74:50/kg.

149:-
ENTRECÔTE, RYGGBIFF

Ursprung Brasilien. 
Ca 900 g. I bit.

/kg

svenskt

kött
Vi gillar

79:-
NÖTSTEK

Ursprung Sverige. Ca 1220 g.
Av fransyska. Nätad.

/kg

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

STOR GRÖN KIWI
Zespri. Nya Zeeland. 140 g. Klass 1.
Jfr pris 35:71/kg.
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Gör som nästan hälften av 
alla villaägare i Nödinge
Välj oss när du försäkrar ditt boende och 
planerar trygghet för dig och din familj. 
Vi hjälper dig också med ditt bolån. 

Ring mig på  0303-24 56 41
Karin Larsson, kundrådgivare bank och försäkring

lansforsakringar.se

BOHUS. I helgen går flytt-
lasset för familjen Fröjd. 

Efter 15 visningar 
lämnar de nu lägenhe-
ten i Kallebäck för den 
178 kvadratmeter stora 
villan i Bohus. 

I det nya huset vill de 
stanna en lång tid fram-
över.  

Den lilla killen springer fram 
och tillbaka på altandäcket. 
Ena sekunden puttar han på 
en boll, i nästa har han en 
blå spade i högsta hugg. De 
båda föräldrarna sitter vid 
trädgårdsbordet. Med vak-
ande ögon är de ständigt redo 
att rycka ut om sonen skulle 
ramla omkull eller hamna 
lite för nära kanten. Plötsligt 
kommer en katt förbi och allt 
stannar upp. 

– Titta Folke! Ser du vem 
som kommer?

Snart flytt
Det är måndag kväll. Simon 
och Cecilia Fröjd är tillsam-
mans med sin ett och ett halvt 
år gamla son Folke ute i det 
nya huset i Bohus. De har fått 
nycklarna till villan och nu är 
det bara dagar kvar tills det 
stora flyttlasset går. Efter att 
ha bott mer än tio år i Göte-
borg har de bestämt sig för att 
lämna stan för ett lite lantliga-
re liv.

– Både jag och Cecilia 
kommer från mindre städer. 

Livet här påminner om hur 
det var när vi växte upp, säger 
Simon.

Simon kommer ursprung-
ligen från Hässleholm och 
Cecilia är uppvuxen i traktera 

kring Skövde. 
De är båda 33 år gamla och 

träffades på Chalmers teknis-
ka högskola under tiden de 
studerade till kemiingenjörer. 

– Idag arbetar jag vid Akzo 

Nobel här i Bohus. När vi har 
flyttat kommer jag kunna gå 
till jobbet på tolv minuter, sä-
ger Cecilia.

Att Cecilia arbetar i Bohus 
var en av anledningarna till att 
paret Fröjd valde att flytta just 
dit. 

– Läget spelade stor roll. 
Hur huset ligger i förhållande 
till våra jobb var avgörande. 
Men närheten till naturen och 
Göteborg var också viktigt för 
oss, säger Simon och Cecilia 
fyller i:

– Vi spenderar hellre tid 
med Folke än sitter i bilköer 
till och från jobbet. När vi fick 
barn kände vi dessutom att det 
var viktigt med bra skolor och 
idrottsaktiviteter i närheten. 

Hittade rätt
Simon och Cecilia var på 15 
visningar innan de fann bo-
staden i Bohus. När de såg 
det gråvita huset i det lilla 
villaområdet kändes det rätt 
direkt. 

– Redan när jag såg bilder-
na på huset tänkte jag att det 

här kunde bli allvar, säger Ce-
cilia och fortsätter:

– När vi tittat på hus tidi-
gare har jag tänkt på praktiska 
saker som dränering och hur 
taken sett ut. Nu kunde jag 
bara se den fantastiska tom-
ten.

Vid husets framsida finns 
en buske som är mycket popu-
lär bland familjens minsting. 
Från den plockar Simon små 
blåa bär och ger till sonen som 
glatt smaskar i sig. Känslan av 
frihet tror paret Fröjd kom-
mer bli den största skillnaden 
från livet i Kallebäck, där de 
varit bosatta de senaste åren. 

– Från att ha bott på nionde 
våningen i en hyresrätt kom-
mer vi nu bara kunna öppna 
en dörr och vara ute. Jag tror 
att vi nästan glömt hur lyxigt 
det är, säger Cecilia. 

Varken Simon eller Cecilia 
har någon djupare anknytning 
till Bohus. Båda är uppvuxna 
på andra orter. Familj och 
vänner likaså. En del bekant-
skaper har de dock redan skaf-
fat sig.

– Jag har en gammal stu-
diekamrat som bor här och 
Cecilia har en hel del kolle-
gor. Det är självklart skönt att 
ha lite kontakter, när man inte 
har några andra band hit, sä-
ger Simon. 

Att flytta tillbaka till nå-
gons hemstad var aldrig ett 
alternativ.

– Vi har byggt upp vårt liv i 
den här delen av landet. Som 
kemiingenjörer är vi knutna 
till den starka arbetsmarknad 
som finns här, säger Cecilia.

Om några veckor kommer 
Simon och Cecilia med störs-
ta sannolikhet fyllt rummen i 
det nu ekande tomma huset. 
Folke kommer kanske inte 
bara bli kompis med grannens 
katt, utan även med barnen på 
Bohus förskola där han börjar 
efter flytten. 

– Tanken är att vi ska bo är 
för en lång tid, säger Simon.

– I alla fall de 20 närmsta 
åren, fyller Cecilia i och skrat-
tar.   

MATILDA SÄDÅS

Simon, Cecilia och lilla Folke plockar blåbär utanför det nya huset i Bohus. 

Fann drömhuset i Bohus
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Läs mer om företagande i Ale på www.ale.se/foretag

Ta chansen att ta 
ditt kreativa företag  
eller idé till Europa!

Har du ett kreativt företag eller lust att starta ett? Ta chansen att ta din 
idé till nästa nivå under tre månader i Europa!  Delta i Erasmus för unga 
entreprenörer!

Genom samverkan med några av de mest tongivandeparterna på området 
i Europa har näringslivsenheten i Ale fått ett Erasmus projekt för 
entreprenörer beviljat. 
Projektet kommer ge möjlighet för tio nya eller potentiella entreprenörer 
inom kreativa näringar; reklam, media, turism, marknadsföring, 
kommunikation, konst, 
dans, teater musik eller 
data att få vistas tre 
månader på ett företag 
i något av våra partners 
länder.

Kontakta Pia Areblad på 
pia.areblad@ale.se för mer 
information och anmälan.



Läs mer om företagande i Ale på ale.se/foretag
Anmälan på ale.se/anmalan

Ale – en uppstickare  
i svenskt näringsliv

På näringslivsenheten arbetar vi för att de lokala företagen i Ale ska kunna växa snabbare, att fler ska vilja etablera sig 
här samt att underlätta för nya aktörer att starta upp. Vi har de senaste åren gjort en raketresa vad gäller företagsklimatet 

och kallas ibland för uppstickare av Svenskt Näringsliv. Nu gäller det att inte slå sig till ro utan aktivt driva arbetet vidare. 

Hur mycket välfärd bidrar ditt  
företag med? 

Det kan du räkna ut på  
sverigetarmatchen.se. Under  
hösten kommer vi lansera  
Ale tar matchen. 

Bär ni kostnaderna för 20  
vårdpersonal på Backaviks äldreboende eller bär  
ni kanske kostnaderna för 6 000 skol luncher på  
Da Vinci skolan?

Att synliggöra vad det lokala näringslivet bidrar 
med är avgörande för öka förståelsen för företa
gandets betydelse i kommunen. Vill ditt företag 
medverka? Kontakta pia.areblad@ale.se

Har du ett kreativt företag eller lust att starta ett?  
Ta chansen att ta din idé till nästa nivå under  
tre månader i Europa! Delta i Erasmus för unga  
entre prenörer!

Genom samverkan med några av de mest tongivande 
parterna på området i Europa har näringslivsenheten 
i Ale fått ett Erasmus projekt för entreprenörer  
beviljat. Projektet kommer ge möjlig het för tio nya 
eller potentiella entrepre nörer inom kreativa näringar; 
reklam, media, turism, marknadsföring, kommuni

ka tion, konst, dans, teater, musik eller data att få 
vistas tre månader på ett företag i något av våra 
partners länder.  
För att söka behöver man ha en affärsidé om en 
produkt, tjänst eller process man vill utveckla  
tillsammans med en van entreprenör i Europa.
Projektet ger en schablonersättning till boende 
och uppehälle i värdlandet.

Kontakta pia.areblad@ale.se för mer information 
och anmälan. 

Webfab – en unik möjlighet för  
entreprenörer inom e-handel att  
utveckla idéer i samklang med  
kreativa näringar. 

Webfab i Ale är en fysisk och 
virtuell plats där entrepre
nörer kan ta sin affärsidé och 
sitt skapande till nästa nivå. 
I en dynamisk miljö får de 
möta andra människor och 
utvecklas tillsammans genom 

workshops, seminarier och ömsesidigt utbyte av 
erfarenheter. Webfab är ett initiativ taget av kom
munen med syftet att stimulera företagandet och 
främja tillväxten. 

”Kreativa näringar är en av de viktigaste drivkrafterna 
för lokal tillväxt. Satsningen på webfab i Ale är ett spän-
nande initiativ där e-handel och kreativa näringar möts  
i en miljö där den första Coca-Colaflaskan designades.” 

Rudolf Antoni, vice vd Fastighetsägarna.

Företagslunch tillsammans  
med kommunstyrelsen på temat:  
Hur tar vi Ales företagsklimat  
till toppen? 

Den 17 november, klockan 11.30  
– 13.00 på Spinneriet i Alafors  
fabriker i samverkan med  
Handelsbankerna i Ale.

Frida Zetterström, från nyhets
morgon TV4 modererar ett samtal med Johan 
Trouve, vd Västsvenska Handelskammaren,  
Elisabeth Sandberg, regionchef Svenskt  
Näringsliv samt Patrik Andersson, vd Business 
Region Göteborg.  

”Ale har g jort en raketresa gällande förbättrat företags-
klimat de senaste åren. Styrkan i Ale verkar ha varit en 
tät samverkan över blockgränserna och att de verkligen 
lyssnat på företagens behov.”

Elisabet Sandberg,  
regionchef Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.

Företagslunch om att synas: Hur du 
genom att skaffa fiender får vänner!   

Den 9:e dec. 11.30 – 13.00, på 
Spinneriet, Alafors fabriker,  
i samverkan med Swedbank.

Välkommen till Jullunch med jul
öl där du möter Linda Karlsson, 

Change agent WTT, fd partner Studio Total. 

Linda har drivit konsthall i ett mentalsjukhus 
från 1600talet, eldat upp 100 000 kr, fått 1 000 
nallebjörnar flyga över Belarus  
samt ansvarat för en ungdoms 
gård för 85åringar. Hennes  
prprojekt har skapat synlighet  
över hela världen med liten  
budget. Hur kan ditt  
företag sticka ut på ett  
annat sätt?

Starta eget!  
Kom till starta egetintro den 22 september,  
22 oktober samt 19 november.  
Klockan 18.00 – 20.00, Ale Kulturrum. 

Starta egetmingel på Arbetsförmedlingen,  
Ale torg. Den 7 oktober 17.30 – 19.30.

Starta egethelg, den 14 – 15 november  
på Webfab i Surte.

   DEC

9
   2015

   NOV

17
   2015

Ta chansen att ta ditt kreativa företag 
eller idé till Europa!

Sprid gärna  
i ditt nätverk!
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A L LT I D  G R AT I S  S Y N U N D E R S Ö K N I N G

TVÅ PAR TILL PRISET AV ETT*

JUST NU 
INKLUDERAR 

VI ÄVEN 
ETT PAR 

ADLENS!

*)Gäller progressiva glasögon

Världsrevolutionerande 
glasögon med justerbar 
styrka från -6D till +3D!

2 par kompletta progressiva  
glasögon + 1 par Adlens  
från 2490 kr

Som andra par gäller, Solid=Solid,  
från Allround och uppåt gäller Allround,  
Index 1,5 och båge ur grönt sortiment.

Kampanjen gäller till 30/9-2015 och kan ej  
kombineras med andra erbjudanden.

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

ALE. Sverigedemokra-
terna vill införa saltfria 
gator och vägar i Ale 
kommun.

Kommunfullmäktige 
föreslås avslå förslaget.

– Det är extra anmärk-
ningsvärt att inte ens 
Miljöpartiet stödjer oss. 
Det här handlar om vår 
närmiljö, säger Robert 
Jansson (SD) upprört.

Kommunstyrelsen behand-
lade i veckan som gick Sve-
rigedemokraternas motion 
om att införa saltfria gator 
och vägar på de sträckor som 
ligger inom Ale kommuns 
ansvarsområde. Det blev 
som väntat avslag. Sektor 
samhällsbyggnad som be-
handlat förslaget håller med 
motionären om att vägsaltet 
har en negativ klimatpåver-
kan, då livslängden på bilar 
och väganläggningar förkor-
tas. Med anledning av detta 
använder Ale kommun bara 
vägsalt på vägar med särskil-
da behov av ökad trafiksä-
kerhet och framkomlighet. 
Det handlar främst om vägar 
med branta lutningar och vid 
skolor där trafiksäkerheten 
är särskilt prioriterad. För-
valtningen menar att bered-
skapen för halkbekämpning 
i backiga områden skulle 
äventyra säkerheten och 

minska framkomligheten för 
många alebor. 

– Det håller vi med om 
och att salta branta vägar 
och sträckor vid skolor stri-
der inte mot vår motion. I 
nuläget finns det dock inte 
någon politisk ambition att 

minska vägsaltet i kommu-
nen. Övriga partier hänvisar 
till att förvaltningen jobbar 
med frågan, men då mås-
te vi först från politiskt håll 
markera hur viktigt det är 
att något händer. Vi har en 
omfattande och i många fall 

felfokuserad energi- och kli-
matplan, men i det här avse-
endet väljer man istället att 
inte ge något direkt uppdrag 
eller viljeinriktning. Det här 
handlar om vår närmiljö och 
något som vi kan påverka 
med ganska enkla medel där 

utfallet enbart kan bli posi-
tivt ur miljösynpunkt. Det 
är därför extra anmärknings-
värt att miljöpartiet inte 
stödjer vårt förslag. De väljer 
bort närmiljön i Ale. Hur ska 
de förklara detta för sina väl-
jare, undrar Robert Jansson.

Bortsett Sverigedemokra-
terna var det en enig kom-
munstyrelse som beslutade 
enligt sektor samhällsbygg-
nads förslag att avslå motio-
nen. Kommunfullmäktige 
lyfter frågan på måndag.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

SD vill införa saltfria gator och vägar i Ale kommun. Det krävs enligt motionen en tydlig politisk markering för att prioritera frågan.

SD:s motion om saltfria vägar avslogs



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 v35 2015 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se

ALLA DAGAR
06.00–23.00

DELIKATESSEN

FRUKTTÅRTA 
6-BITAR

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

MOR MATILDAS KOKTA 

OCH BROR JAKOBS  

RÖKTA SKINKA

1490
/HG

49:-
Ordinarie pris 59:-

Endast avhämtning

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

PASSA PÅ!

CHOKLADBOLLSBAK

Kålpudding med potatis, 
brunsås & lingonsylt.

Onsdag 26/8

Grekisk pytt i panna med 
vitlökscreme.

Torsdag 27/8
Torsk i äggsås med potatis.

Måndag 31/8

Pastagratäng m. skinka & ädelost.
Fredag 28/8

Kräftgryta med ris.
Tisdag 1/9

SURDEGSLIMPA

FÄRSK LAXFILÉ

89/KG
:-

EGENGJORDA 
FISKBIFFAR

VÅR EGNA 
ROMSÅS

99:-
/ST

FÄRSK TORSKRYGG

149/KG
:-

FÄRSK 
FLÄSKFILÉ

4990
/KG

max 2st/kund

FLÄSKYTTERFILÉ

5990
/KG

max 2st/hushåll

MELONER

10 /KG
:-

Medlemspris

 

ARLA MILD YOGHURT

25:-
2 FÖR

KAFFE

69:-
3 FÖR

max 1köp/hushåll
Ej eko.FALUKORV

20:-
/ST

Medlemspris 
max 2st/medlem

VINDRUVOR

15 /ST
:-

TVÄTTMEDEL/
SKÖLJMEDEL

89:-
5FÖR

TOALETTPAPPER/
HUSHÅLLSPAPPER

99:-
5FÖR

4- och 8-pack

FREDAG KL 15.00-17-00

...OCH SKATTJAKT!

19 :-
/ST

X

79 /KG
:-

990
/HG

5990
/KG

LÖSVIKTSGODIS
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Onsdag 19 augusti
Dödsolycka
På Ekebergsvägen i Lödöse 
kolliderar en personbil 
och motorcykel. Olyckan 
inträffar i korsningen med 
Göteborgsvägen. Mc-föraren, 
en man i 35-årsåldern, avli-
der till följd av sina skador. 
Föraren av personbilen förs 
till Kungälvs sjukhus med 
okända skador.

Försök till inbrott på 
Ica Kvantum i Nödinge. 
Gärningsmannen försöker 
bryta sig in på lagret. Skador 
noteras bland annat på port-
telefonen.

Fredag 21 augusti
Bostadsinbrott
Bostadsinbrott i Alafors. 
Tjuven bryter upp ytterdör-
ren med en kofot. Diverse 
gods tillgrips, bland annat 
två bärbara datorer samt 
kontanter.

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

Ännu en bilbrand rapporteras från Nödinge, den här gången på 
Rödklövergatans parkering. Räddningstjänsten fick larmet klock-
an 03.20 på onsdagsmorgonen. Personbilen blev helt utbränd.

 Text: Jonas Andersson
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Bilbrand i Nödinge

ÄLVÄNGEN. Coop Extra 
fortsätter att utveckla 
sin brödavdelning.

I förra veckan in-
stallerades en helt ny 
stenugn.
– En investering som vi-
sar med all tydlighet att 
vi tror på Ale som helhet 
och Älvängen i synner-
het, säger butikschef To-
bias Håkansson. 

Doften av nybakat bröd blir 
nu än mer påtaglig för besö-

karna till Coop Extra. Med 
den nya stenugnen på plats 
utökas dessutom butikens 
sortiment ytterligare.

– Stenugnen är i första 
hand avsedd för surdegs-
bröd, som det finns stor ef-
terfrågan på. Surdegsbröd 
är ett nyttigare bröd, färre 
och renare ingredienser. Ett 
grovt bröd som ger jag själv 
anser ger en bättre smakupp-
levelse och framförallt lite 
mer tuggmotstånd, säger 
Johnny Angelbrant.

Coops bageri har fått stort 
genomslag. Personalstyrkan 
har fördubblats, från tre till 
sex personer. 

– Vi bakar cirka 14 000 
styckbröd i veckan, frallor, 
tekakor och så vidare. Ut-
vecklingen har varit fantas-
tisk, säger Johnny Angel-
brant.

En del av framgången 
förklaras i lyckade demovis-
ningar där kunderna får 
provsmaka olika sorters bröd 
och upptäcka nyheter i sor-
timentet.

– Vi har idag ett 50-tal 
olika brödsorter som kom-
pletteras med ytterligare ett 
antal nu med den nya ste-
nugnen, säger Johnny.

Stenugnen är en investe-
ring på cirka 150 000 kronor 
och ett bevis på Coopled-
ningens starka tilltro till Äl-
vängen.

– Vi är en butik som stick-
er ut och utgör samtidigt en 
modell för nyetableringar 
inom Coop. Det känns na-
turligtvis väldigt roligt att vi 
kan erbjuda våra kunder det 
där lilla extra, avslutar Tobias 
Håkansson.

JONAS ANDERSSON

Butikschef Tobias Håkansson och Johnny Angelbrant, ansvarig 
för Coops bageri, vid den nya stenugn som installerats i butiken. 
Nu kan kunderna njuta av bland annat nybakat surdegsbröd.

Ny stenugn på plats
Mer än

bara lokal- 
tidning
Printshop

Film
Webb

Reklam

PRODUCERAD AV

NY HEMSIDA FÖR

Trendiga kläder för dam, 
herr och ungdom.

SE MER PÅ MANUFAKTUREN.SE

Nödinge VårdcentralOrdinarie öppettider 
Mån-tors 8-17 • Fre 8-16
0303-977 70 • Klockarevägen 14, Nödinge

Vi inför bokade tider för akut 
bedömning hos läkare

Akut mottagning på morgonen med drop-in upphör därför

VID AKUTA TILLSTÅND TAR VI HAND OM DIG DIREKT!

NÄR? 
Startar 150831 (då finns inte längre drop-in på morgonen)

HUR? 
Du ringer till sjuksköterska mellan 8-17 på telefon-nr 0303-977 70
och så bokar sköterskan in dig på akut tid till läkare under dagen, 

telefon tid eller ordinarie läkarbesök beroende på varför  
du söker vård.

VARFÖR? 
Med detta slipper patienterna väntetid under akutmottagningen 

och har större möjlighet att komma till den läkare patienten känner. 
Vi frigör också fler ordinarie läkartider som är av icke-akut karaktär. 
Många patienter kan även få hjälp & rådgivning av sjuksköterska 

istället för läkare.

ÖPPETTIDER VÅRDCENTRAL
Mån-Tors: Kl 8-17, Fredag 8-16

ÖPPETTIDER BVC
Mån-Tors: Tidsbeställd mottagning (fredag stängt)
Telefontid: Mån-Tors kl 8-9 på telefon: 0303-977 79

TIDSBOKNING TILL SJUKSKÖTERSKA & LÄKARE
Bokas via sjuksköterska på telefon 0303-977 70 eller i kassan

TID TILL PSYKOLOG 
bokas via läkare eller i samråd med psykologen

RECEPTFÖRNYELSE
Sker i första hand samband med läkarbesök eller per telefon dagligen 

efter kl 13.15 till stängning.

Nyheter från Nödinge Vårdcentral:

LÄKARE SOM ARBETAR HOS OSS
Specialist i allmänmedicin: Mikael Gronowitz, Lars Kumlin,  

Eva Refsgaard och Tina Holmberg (Specialist i oktober)

ST-läkare I allmänmedicin: Ioannis Spyridis Samt Antouan Kassis, 
Kirurg från Syrien som har utbildningstjänst på Vårdcentralen

SJUKSKÖTERSKOR
Lena Öhrn (Astma-KOL), Lena Johansson-Citraro (Diabetes),
Ulrika Kobel (Hjärtsvikt & Hypertoni samt tobaksavvänjning),  

Helena Tonsjö (FYSS), Anne-Catrine Svensson och  
Anna-Lena Wiik (BVC)

PSYKOLOG  
Pernilla Wikander

RECEPTION
Camilla Eliasson samt läkarsekreterare Cathrin Kölborg-Björlin  

och Camilla Markusson 

Välkommen till oss!
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HÖSTPROJEKT!
Tumlad marksten/block
Grå körbar 21x14x5 119kr/m2

Grå block 300x150x150 20kr/st

Grå block 420x210x140 35kr/st

Stabila murar
Vi har hela Hedas sortiment!

Varmt välkomna på ett besök!

Alltid bra priser 

på dekorsten,  

fontäner m.m.

I NY REGI

Tel 0303-74 98 70 • V. Industriområdet, ÄLVÄNGEN • www.blatunga.se

Öppettider: måndag - fredag 07-18, Lördag 09-13

Megastone grå 775kr/m2

Stil grå 210x140x50   150kr/m2
 

Flytta med Länsförsäkringar

Ale Torg 14, 449 31 Nödinge, 0303-24 56 50lansfast.se/ale

ADRESS SKOGSGLÄNTAN TOMTYTA  800 M² - 965 M²
TOMTPRIS 775 000 - 900 000 KR
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

15 ST TOMTER I KRONOGÅRDEN
Vi har nu nöjet att förmedla 15 stycken villatomter med
mycket bra läge i det framväxande området Kronogården i
Älvängen. För mer info se vår hemsida!

ADRESS SJÖVALLAVÄGEN 38 BOAREA CA 94 M² / 6 ROK
EP 61 KWH/M² ÅR TOMTAREA 104 M² ACCEPTERAT
PRIS 1 985 000 KR VISAS SÖ 30/8 RING OCH BOKA
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

RADHUS - ALAFORS
I populära Alafors kan vi nu erbjuda ett nyrenoverat radhus i
mycket gott skick. Bostaden är smakfullt renoverad under
senare år med fina matrialval och vackra ytskikt.
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BÅSTORP. Modern teknik 
som ska bli en hjälp i 
lantbrukarens vardag.

Nu har den första ap-
paraten kommit till Ale.

Sigvard Johansson i 
Båstorp är en av fyra 
testpiloter.

I strålande sensommarsol 
hälsade spannmålsodlare Sig-
vard Johansson välkommen 
till sin gård i Båstorp.

– Tyvärr har sommaren va-
rit lite för kall för att man ska 
vara nöjd.

Ale kommun ingår i två 
olika EU-projekt, som båda 
rör grön näring. Projekten 
grundar sig i att utveckla ap-
par i dialog med jordbruksnä-
ringen.

Digigrow, som det handlar 
om i det här fallet, utvecklas 
i Grekland. Apparaterna som 
placeras ut på gårdarna i Ale 
är multifunktionsmätare som 
ska samla information om 
väder, luftfuktighet och så vi-
dare. Den moderna tekniken 
ska bli en hjälp till överlevnad 
och utveckling av lantbruket.

– Digigrow blir ytterligare 
en komponent för att fatta 
rätt beslut, man bygger på 
sitt beslutsunderlag med den 
information man får. Jag tror 

emellertid att växthusodlare 
skulle ha än mer nytta av just 
den här apparaten, säger Sig-
vard Johansson.

El och ett nätverk behövs 
för att kunna använda appa-
raten. Den feedback som Ales 
lantbrukare ger ligger till 

grund för en fortsatt produk-
tutveckling. Även lantbruka-
re från Grekland och Stor-
britannien deltar i projektet.

– Förutom Sigvard Jo-
hansson agerar även Kenneth 
Olsson, Åke Niklasson samt 
bröderna Gösta och Lennart 

Ericsson tespiloter, berättar 
näringslivschef Pia Areblad.

JONAS ANDERSSON

Sigvard Johansson, Gösta Ericsson och Bengt Borgström med den nya multifunktionsmätaren som förhoppningsvis ska underlätta lantbrukarens vardag.

– Multifunktionsmätare en hjälp i vardagen
Ales lantbrukare agerar testpiloter

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

www.kungalvssolskydd.se

Välkommen till vår NYA utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv

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

50%UPP 
TILL

f t

NYTORGET 1 KUNGÄLV 
Mån-ons, fre 10-18  
tor 10-19, lör 10-14

www.bomansfoto.se

EW
dam & herr
A’SVästra Gatan 69, KunGälV  

Mån-fre: kl 10–18, lör kl 10–15 0303-924 15
E-post: butik@ewas.nu

Höstens nyHeter!
FÖR HONOM
Camel Active jackor, tröjor, kavajer,  
Fynch Cotton skjortor och tröjor

FÖR HENNE
Eva & Claudi, Nanso m.m.

HERR: 30–50% Rabatt           daM: Halva REapRisEt
GällER på ORd.pRis

sista readagarna
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FÄRDSLE. Kärlek vid 
första ögonkastet.

Så var fallet när Kata-
rina och Erik Domstad 
var i Wales för drygt 
femton år sedan och för-
sta gången kom i kontakt 
med alpackor.

Nu har paret femton 
egna alpackor på gården 
hemma i Färdsle, strax 
norr om Skepplanda.

När Katarina och Erik Dom-
stad begav sig till ett minizoo 
i Wales och fick se alpackor 
på nära håll kunde de inte an-
nat än hänföras av de charme-
rande kameldjuren.

– Vi blev kära, det är bara 
att erkänna, skrattar Katarina.

Det skulle dock dröja ett 
antal år innan Katarina och 
Erik gjorde slag i saken och 
skaffade egna alpackor till 
gården i Färdsle.

– Vi hade islandshästar, 
men var samtidigt på jakt 
efter andra djur som kunde 
hjälpa till att beta i hagarna, 
berättar Katarina och fortsät-
ter:

– En kompis skickade en 
länk till mig från en gård där 

det fanns både islandshästar 
och alpackor. Alpackorna väx-
elbetar med islandshästarna 
och ur parasitsynpunkt är det 
förträffligt.    

Paret Domstad begav sig 
efter det på en introduktions-
kurs i Simrishamn för att lära 
sig mer om alpackor och för-
utsättningarna att skaffa egna. 

– I oktober 2010 fick vi 

hem våra tre första alpackor 
varav två av dem var dräktiga. 
Nu har vi femton totalt, som 
samtliga är namngivna.

Förutom att de äter gräs, 
gillar sälgbuskar och är söta 
att titta på, vad mer för nytta 
har ni av alpackorna?

– De har en fantastisk fin 
ull, den varmaste och mju-
kaste man kan tänka sig. Är 

du frusen finns inget bättre 
än strumpor gjorda på al-
packaull.

Alpackorna i Färdsle kan 
bli något av en turistattrak-
tion. Många vill komma och 
titta på Katarina och Eriks 
udda djur.

– Ibland dyker det upp 
nyfikna på gården som vill 
se våra alpackor, och vi får 

många mail från människor 
som vill träffa dem. Vi hade 
faktiskt besökare ända från 
Uppsala för något år sedan. 
De hade tagit sig kollektivt 
hela vägen hit ut för att få se 
våra alpackor. Så visst märker 
vi av att det finns ett stort 

intresse. Nu i dagarna söker 
vi tillstånd för besöksverk-
samhet, så att vi ska kunna 
ta emot besökare med riktiga 
rutiner kring smittskydd etce-
tera. Vi hoppas kunna komma 
igång under hösten.

Alpackor är sociala djur, 
men har också en stark inte-
gritet. 

– De är nyfikna, men de 
gillar inte att bli klappade. 
Det gäller att vinna deras för-
troende. Alpackorna har katt-
lika drag skulle jag vilja påstå, 
säger Katarina.

Förutom den föda som 
alpackorna betar ska de ha 
tillgång till hö och halm samt 
vatten.

– De får även pellets för 
att få i sig mineraler, förklarar 
Erik.

Vill ni ha fler alpackor?
– Ja, det är tanken. Idag 

säljer vi redan ullen från dem, 
men vi kommer även att sälja 
färdigt garn så småningom. 
Vi planerar olika verksam-
heter kring att umgås med 
alpackor, och i framtiden att 
sälja djur till nya alpackaäls-
kare. Men för att starta en ny 
flock alpackor behöver man 
köpa minst tre djur. Då behö-
ver vi kunna erbjuda tre lik-
värdiga djur till en köpare. En 
alpacka får emellertid bara ett 
föl om året, så det kan ta lite 
tid innan vi har det antal djur 
vi behöver, avslutar Katarina 
Domstad.

JONAS ANDERSSON

– Alpackor 
charmar 
besökare

Blivande turistattraktion i Färdsle

Söta djur som charmar besökarna. Alpackor finns i 22 färger och 250 nyanser.

Katarina och Erik Domstad 
tillsammans med sina alpack-
or på gården hemma i Färdsle.

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

CRESCENT ELCYKEL MAJA 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:-

Elmotor på  
250 watt, alu-
ram, 3-vxl med  
fotbroms,  

punkterings-
skyddande 
däck 40-
622, lättan-
vänd LED- 

display,  
Batteri 11 Ah.

Rek pris 16090:-

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
13499:-

19999:- 12999:-

5999:-



SURTE. Nedräkningen 
har börjat.

Den 1 september 
flyttar de första boende 
in i punkthusen i Green 
Village.

– Vilken resa det har 
varit, men det känns 
helt fantastiskt att vi 
nu går i mål. Det är ett 
unikt bostadsområde 
som vi är oerhört stolta 
över, säger byggherren 
Jonas Steen, vd för F O 
Peterson & Söner.

Under sommaren 2011 in-
leddes en intensiv marknads-
föring av Green Village, ett 
hållbart boende vid Keillers 
Damm i Surte. Mitt i natu-
ren, men bara tio minuter 
från centrala Göteborg. De 
som tecknade först skulle 
dessutom få en Volvo C30, 
elbil, på köpet. Intresset var 
stort, men affärerna drog ut 
på tiden. Dessutom höjdes 
kraven från bankerna, men 
den 14 juli förra året passe-
rade Green Village gränsen 
med över 70% tecknade lä-
genheter. Den 1 september 
inleds inflyttningen i bo-
stadsrätterna.

– Jag tror alla är lika tag-
gade. Våra tankar kring 
hur området skulle se ut 
och kundernas förväntan 
kommer att mötas. Det tog 
längre tid än beräknat, men 
det är ett projekt som inte 
påminner om något annat, 
säger Jonas Steen som nyli-
gen fick mottaga Boverkets 
utmärkelse Miljöklass Guld 
för samtliga boendeformer i 
Green Village. 

– Vi är först i Sverige att 
klara kraven för hela bo-
stadsområdet.

Robert Lönn har varit 
projektledare under byggti-
den i Surte och han medger 
att uppdragets stränga miljö-
krav har varit en utmaning.

– Det gäller att tänka på 

allt. Stommen, val av isole-
ring, material, maskiner med 
minimalt utsläpp och så vi-
dare. Alla förare på området 
har till exempel utbildats i 
ECO-driving och vi var ock-
så först ut med grön byggel.

Storslagen utsikt
Från lägenheterna som vet-
ter ut mot Göta älv är utsik-
ten storslagen. Bohus fäst-
ning tecknar sig fint, älven 
ringlar fram och Surte sam-
hälle är både nära och långt 
bort.

– Det är bättre än på Nor-
ra Älvstranden. Det är bara 
att njuta, säger Jonas Steen.

Av de som flyttar in är en 
betydande del från Göteborg 
och de flesta är i färd med att 
bilda familj eller har precis 
fått barn.

– Behovet av barnomsorg 
kommer bli påtagligt, men 
det är en fråga för Ale kom-
mun, säger Jonas Steen.

Den tydliga miljöprofilen 
ger Green Village hög status, 
men det finns mer som im-
ponerar. Tekniken är topp-
modern.

–  Om du vill kan du styra 
hela lägenheten från telefo-
nen. Det är fantastisk teknik 
som saknar begränsningar, 
säger Robert Lönn. 

Redan i sommar har några 
av radhusen lite längre ner 
i området haft en första in-
flyttning. Nu kommer snart 
flyttlassen till de första lä-
genheterna.

– Green Village är det 
bostadsprojekt som sticker 
ut mest av allt vi gjort och 
eftersom många har tviv-
lat känns det extra skönt att 
lyckas, avslutar Jonas Steen.
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Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

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

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

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

Pris 3.300.000:- som utgångspris. 
Visas 27/8. Hea Gränd 1
Henrik Kjellberg 0727-316 360,  
henrik@axelssonsfast.se

Pris 1.980.000:- som utgångspris
Visas 1 sept. Tingbergsvägen 17.
Henrik Kjellberg 0727-316 360,  
henrik@axelssonsfast.se

Pris 1.495.000:- som utgångspris.  
Visas 3/9 & 5/9.
Gunnar Carlström 0723 618 618, 
gunnar@axelssonsfast.se

Med hög 
klass och 
kvalitet. 

Vi har nu förmånen att 
få erbjuda ett boende 
utöver det vanliga på 
gräddhyllan i Lödöse. 
Ett enplanshus byggt 
2006 med generösa 
utrymmen och med de bästa materialvalen. Öppen 
planlösning och vardagsrum i anslutning till matplats och 
kök några steg upp. Härlig utemiljö med pool, altan och 
soldäck. 155 kvm. 

Mycket 
välskött med 
fin trädgård!. 

Det är med glädje 
vi kan presentera 
ett av Lödöses 
mest välskötta hus! 
Trivsam och praktisk 
planlösning. Hel källare 
med gott om plats för förvaring/hobby. En underbar 
utemiljö med flera uteplatser och trädgård i etage. Gång/
cykelavstånd till pendeln mot Gbg som extra plus. En 
familjevilla som måste ses på plats!  104+104 kvm. 

Rymligt 
hus med 
fantastisk 
utsikt över 
Göta Älv. 

Trevlig trädgård med 
staket för både barn 
och djur. Öppen 
planlösning mellan kök och vardagsrum och med utgång 
till stor altan i sydväst med utsikt över Göta älv. 3 sovrum 
och plats för olika verksamheter i nedre plan. Garage och 
parkeringsplats på tomten. 92 kvm.

Lödöse
Lödöse

Göta

Nu går flyttlasset till Green Village

Projektledning för Green Village. Therese Håkansson, Robert Lönn och F O Peterson & Söners vd 
Jonas Steen njuter av utsikten från en av topplägenheterna.

Jonas Steen fick mottaga Bo-
verkets utmärkelse Miljöklass 
Guld för samtliga boendefor-
mer i Green Village.

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

GREEN VILLAGE

Byggföretaget FO Peters-
son förverkligar ett unikt 
boendekoncept i södra 
Surte vid natursköna Keil-
lers damm. Hållbarhet och 
miljön har stått i centrum i 
valet av material och kon-
struktion. Hushållen kom-
mer att ha ursprungsgaran-
terad el från vindkraftverk, 
bergvärme och varmvatt-
net värms med solenergi. 
Green Village blev den 
första byggarbetsplatsen 
med grön byggel genom ett 
samarbete med Ale El. När 
området är färdigbyggt ska 
det finnas 94 lägenheter, 
21 radhus och 9 villor.

– Det unika området har redan vunnit guld

Imponerande terrasser har 
lockat köparna.



 

SE VÅRA KAMPANJER PÅ
SKANSKABYGGVAROR.SE

Gäller t.o.m. 7 september  2015

FRAKTFRI 
HEMLEVERANS

Endast exp. avgift 195:- tillkommer

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

ÖPPETTIDER 2015
Datum Vardag Helg
28/3 - 31/8 9 - 20 9 - 18
1/9 - 31/12 10 - 19 10 - 17

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

SOMMAR
Optimal S30
Kanalplasttak 10 mm
32.995:-  41.670:-

FÖRLÄNGD SOMMAR
Excellent S30 
Kanalplasttak 16 mm
41.295:-  51.270:-

VÅR/HÖST
Excellent S30 
Kanalplasttak 32 mm
48.995:-  61.070:-

VINTERTRÄDGÅRD
Isomax 
Kanalplasttak 50 mm
99.595:-  116.870:-

Passa på! Kom in i butiken och prata uterum med oss. 
Vi hjälper dig med tips och råd för att bygga din dröm!

Pulpettak 15,6 m2 (snözon 2,5)
Pulpettakstomme 4,8 x 3,3 m, vita skjutdörrspartier, kanalplast inkl. aluminiumprofi ler.

PRISEXEMPEL PÅ KOMPLETT UTERUM

UTERUMSFINAL!

UPP TILL

35%
RABATT

på allt 
inom uterum
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HM-hus
– Mer hus för pengarna!

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

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

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

 Just nu  
projekterar vi i  
Kronogården/ 

Älvängen!

SURTE. Vacker konst 
visas just nu på Glas-
bruksmuseet.

65 alster, stora och 
små, hänger uppe för 
allmän beskådning.

Utställningen pågår 
till och med den 27 
september.

Det är medlemmarna i Ale 
Art Group som visar sina 
färdigheter som konstnärer. 
Sällskapet, åtta till antalet, 
träffas en gång i veckan i 
Nols Folkets Hus för att 
måla tillsammans.

– Vi hade vernissage förra 
söndagen. Glasbruksmuseet 
är en fantastisk lokal, den 
bästa tänkbara för ändamå-
let, förklarar Anette Kildén 
Berglund, som är ledare för 
gruppen.

Konstverken omfattar 
målningar i såväl olja som 
akvarell, materialet är delvis 
nyproducerat.

– Vacker konst av profes-
sionella amatörer, konstate-
rar Anette Kildén Berglund.

Utställningslokalen följer 
samma öppettider som mu-
seet.

JONAS ANDERSSON

Konstutställning med Ale Art Group på Glasbruksmuseet i Surte. Från vänster: Kent Dreifeldt, Anette Kildén Berglund, Anna-Sti-
na Rutgersson, Margaretha Liljeblad, Evy Karlsson och Clarisse Johansson. Saknas på bilden görs Britt-Marie Ahlqvist och Eivor Jo-
hansson.

Lars Myrbäck med sambon Gunn Kinder från Kungsbacka kollar 
in Kent Dreifeldts konstverk.

Vacker konst på Glasbruksmuseet

FO
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ERBJUDANDE från Kareby bil

Nytt och begagnat! Kanonpriser!
Kungälv, Kareby. Tel. 0303-22 20 01
Öppet Mån-fred 10-18, Lördag 11-15

www.karebybil.se

Audi A5 Cabriolet 2,7 TDi -10  259 900:-
Audi A4 2,0 TDI Aut -13  169 800:-
Audi A1 1,6 TDI Proline -12  148 900:-
Audi A1 1,2 TFSI Proline -11  104 800:-
Audi A3 1,6 i Ambition -03  29 900:-
BMW 330 Xi Touring -01  28 900:-
Fiat Grande Punto 1,3 Diesel -08  47 500:- 
Ford S-Max 2,0 TDCi Business -12  164 900:-
Hyundai Getz 1,5 CRDi -07  42 500:-
Hyundai i20 1,2 -11  64 800:-
Honda Civic 1.8 i-VTEC 5dr  -14  154 800:-
Honda CR-V 2,0 Comfort -09  119 900:-
Kia Cee´d SW 1,6 EX -08  49 800:-
Kia Cee´d SW 1,6 EX -10  74 900:-
Kia Picanto 1,0 Ex Eco -14  84 900:-
Kia Rio 1,2 Ex dragkrok -12  88 900:-
Kia Rio 1,2 Edition Komfort -13  94 900:-
Kia Rio 1,2 Komfort -15  132 800:-
Kia Sportage 1,7 CRDi Komfort -12  149 900:-
Kia Sportage 2,0 CRDi AWD Komfort -11  158 900:-
Kia Optima 1,7 CRDi Executive -13  184 900:-
Mazda 6 2,2D Advance plus Kombi -10  99 900:-
Mazda 5 2.0 Sport Aut 7-sits -09  129 900:-
Mercedes-Benz CLC 180 Kompressor -09  118 900:-
Mitsubishi Space Star 1,2 -13  84 900:-
Mitsubishi Outlander 2,2D -11  99 900:-
Mitsubishi Lancer 2,0 Turbo Ralliart -10  109 900:-
Mitsubishi ASX 1.6 2WD Komfort -12  123 500:-
Mitsubishi Outlander 2,2 Di-D 4WD -10  124 900:-
Nissan X-Trail 2,0 4WD -04  34 900:-
Nissan Qashqai+2 2.0 DCi Nav -10  138 900:-
Peugeot 407 2,0 ST Tiptronic -05  39 900:-

Peugeot 607 2,2 skinn -05  29 900:-
Porsche Boxster 2,7 -01  134 900:-
Renault Mégane 2.0 Cab Aut -05  39 900:-
Renault Grand Scénic 1.6 dCi -12  114 900:-
Saab 9-3 2,0T SE -01  9 900:-
Saab 9-5 2,3T Aero Aut -01 1 7 900:-
SEAT Leon 1,6 Reference -06  39 900:-
SEAT Ibiza 1,2 TSI Kombi -11  69 900:-
Skoda Fabia 1,2 HTP Kombi -04  19 900:-
Skoda Octavia II 1,9 TDi Kombi -08  54 900:-
Skoda Octavia Scout II 2,0 TDI 4x4 -12  129 900:-
Skoda Fabia 1,2 HTP Ambiente -10  59 900:-
Suzuki Grand Vitara 1,6 4WD 3dr -11  114 900:-
Subaru Outback 2,0D AWD dragkrok -11  159 900:-
Toyota RAV4 2,0 4WD drag -07  74 900:-
Toyota RAV4 AWD Automat  -12  158 500:-
VW Caddy 1,6 TDi Drag -15  154 900:- 
 (123 920:- ex moms)
VW Caddy 1,6 TDI -13  79 800:-
 (63 840:- ex. moms)
VW Golf Variant 1,6 TDi -12  159 800:-
VW Tiguan 2,0 TDi 4motion -10  159 900:-
VW Passat CC 2,0 TSI -12  169 900:-

Volvo V70 2,4 drag -01  19 900:-

Volvo S80 T6 Aut -00  24 900:-

Volvo V70 D4 Momentum -13  179 800:-

Volvo V50 2.4 Aut drag -06  48 500:-

Volvo S80 2,5T Business -04  49 900:-

Volvo V70 D3 Summum drag -11  129 900:-

Volvo XC70 D3 AWD Momentum -11  179 900:-

Volvo V70 D4 Momentum -13  179 800:-

Volvo V70 2,5 Aut -99  9 900:-
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Vi har 
koll på 
Ale!

Inte nu. Inte nu. Men nu!
Är du nyfiken på hur mycket din bostad är värd och när det är bäst tid att sälja? 
Med vår kostnadsfria tjänst Bostadsvärdet är det enkelt att få koll på läget. 
Varje månad får du uppdateringar om din bostads värdeutveckling, antingen 
via mail eller sms. Börja med att boka en värdering på svenskfast.se eller 
besök någon av våra bobutiker, så hjälper vi dig att komma igång. Välkommen 
till oss på Svensk Fastighetsförmedling.

Koll på läget

NÖDINGE ALE TORG 16, 449 31 NÖDINGE TEL 0303-74 90 00 SVENSKFAST.SE/ALE

Sandra Andersson Niclas Hylander
 

Marie Engström
 

Lars-Erik Eriksson

Danijela Todorovic Peter Eriksson Daniel Eriksson  
 

Beatrice Hindgren 

SKEPPLANDA. En annor-
lunda gudstjänst är att 
vänta i Skepplanda på 
söndag.

Samverkan sker med 
olika kristna motorcy-
kelklubbar.

– Det är en temaguds-
tjänst med nattvard som 
är något friare i formen, 
men följer Svenska 
kyrkans ordning, säger 
Mika Auvinen, präst i 
Skepplanda församling.

Centrumkören från Fräls-
ningsarmén inleder efter-
middagen genom att spela 
utanför Skepplanda kyrka.

– Det blir som ett slags 
preludium till själva guds-
tjänsten. I samband med det-
ta, innan gudstjänsten offici-
ellt startar, kommer det ske 
en kortege av motorcyklister 
upp till kyrkan och tanken är 
att motorcykelfolket tågar 
in i kyrkan till Frälsningsar-
méns musik, förklarar Mika 
Auvinen. 

I gudstjänsten kommer tre 
stycken vittnesbörd frambä-
ras av kristna motorcyklis-
ter/bikers, där de personligt 
vittnar om sin tro och om 
Jesus.

– Jag kommer leverera en 
kort predikan och vi kommer 
bedja för motorcykelfolk, de 
olika sammanhangen och 
vårt sammanhang och själv-
klart inbjuder vi till person-
lig förbön för den som vill, 
säger Mika Auvinen.

Ytterligare musikstycken 

av Centrumkören utlovas.
– Det är första gången 

som vi är på besök i Ale. Vi 
kommer att bjuda på lättlyss-
nad brassmusik. Vi kommer 
också att spela en del ihop 
med kyrkans organist, be-
rättar musikmästare Gunnar 
Ålöw.

Besökarna kommer att 
fira nattvard tillsammans och 
efter det ansluter sällskapet 
till Skepplanda församlings-
hem för fortsatt gemenskap, 
samtal och fika.

– I församlingshemmet 
blir det friare och vi kommer 
ställa upp mikrofon och det 
blir öppet att ställa frågor 
till både kristna motorcykel-
grupper och till Frälsnings-
armén. 

– Tanken med gudstjäns-
ten och dagen är gestalta att 
det går att följa Jesus, berätta 
om honom, på olika sätt. Det 
går att kombinera motorcy-
kelintresse och tro och vi vill 

som församling välsigna de 
olika klubbarna. Det är kul 
att se att människor tar sin 
tro på Jesus ut i vardagen, 
lyckas kombinera sitt mc-in-
tresse med sin personliga 
tro. Det är rätt många som 
har ett mc-intresse och det 
är en naturlig målgrupp, av-
slutar Mika Auvinen.

JONAS ANDERSSON

Bikergudstjänst i Skepplanda

Centrumkören från Frälsningsarmén gästar söndagens biker-
gudstjänst i Skepplanda.

Mika Auvinen, präst i Skepp-
landa församling.

bjurfors i lerum | 08-728 22 00 | bjurfors.se

| Radhus SKEPPLANDATilltalande radhus
Accepterat pris: 1.650.000 kr  antal rum: 5  EK: E Adress: Kyrkbacken 2  boarea: 130 kvm
Visning: 26/8,30/8. Ring 031-761 79 50 för tidsbokning.  Kungälv: Hanna P/Emmy A, tel: 0303-20 86 67/62

| Villa NOL | BESIKTIGADVälplanerat och barnvänligt
Accepterat pris: 3.390.000 kr  antal rum: 7  EP: 81 adress: Krokängsvägen 3  boarea: 136 kvm
Visning: Ring mäklare för visning/information.  Kungälv: Lars Strandqvist/ Hanna Palmgren, tel: 0303-20 86 63/67

Stilfull design med påkostade val

Accepterat pris: 3.350.000 kr  antal rum: 3  EP: -
Adress: Patron Ahlmanns Allé 24  boarea: 115 +  10 kvm
Visning: 27/8,30/8. Ring 031-761 79 50 för tidsbokning.
Kungälv: Hanna P/Emmy A, tel: 0303-20 86 67/62

Villa NÖDINGE

kungälv
0303-20 86 60

bjurfors.se
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Renaults nya crossover 
Kadjar är en mix av 
franskans ”quad” och 
”jaillir”, vilket betyder 
ungefär ”skjuta iväg 
snabbt”. 

Nu är det inte riktigt 
sant för motorerna är 
inga prestandamonster 
även om kraften räcker 
till de allra flesta. 

Det som skjuter iväg 
snabbast är måhända 
priset om du är en flitig 
kryssare bland tillvalen.

Men då får du också 
en tuffing som har sik-
tet inställt på att bli en 
av klassens favoriter. 

”Vi vill också ha en mel-
lanstor crossover” sa 

Renault och visade upp en 
snygg kaross för märkes-
brodern Nissan. Japanerna 
var genast med på noterna 
och lånade ut merparten av 
tekniken från storsäljaren 
Qashqai. Därmed är bilarna 
lika, men ändå olika. Allt 
från Nissan gömmer sig 
nämligen under karossen 
och utåt sett delas bara en 
glasklar detalj: framrutan.    

Svårt med svenskan
Fransosen har ett tufft 

nosparti där grillen fått en 
smakfull kromsarg och ka-
rossidorna utstrålar musk-
ler. Renault Kadjar har alla 
detaljer en crossover ska ha 
såsom takbågar i aluminium, 
markerade hjulhus och has-
plåtar i äkta plast. Ett stort 
plus är att dörrarna omslu-

ter trösklarna, vilket gör att 
byxbenen inte blir smutsiga 
när man hoppar in och ut 
från kupén. Inredningen är 
elegant och ska tuffare stigar 
erövras så kan framsätespas-
sageraren greppa ett bastant 
handtag på mittkonsolen. 
Har du ingen passagerare 
med dig så kan ryggstödet 
istället fällas och vips får 
man ett praktiskt bord. Det 
går inte att klaga över kom-
forten och bilen är några 
centimeter större än Nissan 
Qashqai, vilket gynnar såväl 
baksäte som bagage. Hostar 
du upp 8 900 kronor så ingår 
dessutom en sjutums pek-
skärm med navigation och 
röststyrning - men tyvärr 
har systemet problem med 
svenskan.  

Lär dig stava
Under huven erbjuds tre 

fyrcylindriga motorer om du 
nöjer dig med framhjulsdrift 
- en bensinare på 130 häst-
krafter samt turbodieslar på 
110 respektive 130 hästar. 
Vill du däremot ha fyrhjuls-
drift så går det bara att lösa 
den ekvationen tillsammans 
med den största dieseln. Väl-
jer du framhjulsdrift så ingår 
förvisso ”extended grip” vil-
ket ska ge bättre grepp i svåra 
situationer medan fyrhjuls-
driften kan ställas i ”2WD”, 
”Auto” samt ”Lock”. Däre-

mot är påslaget hela 20 000 
så grundpriset för den störs-
ta dieseln med fyrhjulsdrift 
hamnar på 257 900 kronor 
medan det billigaste alterna-
tivet är bensinmotorn som 
kan bli din från 187 900 kro-
nor. Det är med andra ord 
dags för hugade spekulanter 
att lära sig stava till K-a-d-j-
a-r. Fram tills årsskiftet för-
väntas femtonhundra bilar 
säljas i Sverige och det målet 
är precis som med utseendet. 
Kaxigt värre!               

 
Staffan Swedenborg 

Johannes Gardelöf
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Motor: 4-cyl turbodiesel med 
dubbla överliggande kamaxlar 
och fyra ventiler per cyl.
Max effekt: 130 hk vid 4 000 
varv/minut. 
Max vridmoment: 320 Nm 
vid 1 750 varv/minut. 
Kraftöverföring: Motorn 
fram, fyrhjulsdrift. 6-växlad 
manuell.
Fjädring fram: fjäderben med 
undre triangellänk. 
Fjädring bak: multilänkaxel. 
Styrning: Elservo. Vändcirkel: 
10,7 meter. 
Bromsar: Skivor fram och 
bak. ABS. Antispinn/sladd.

Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-
stånd 265, längd 445, bredd 
184, höjd 161. Tjänstevikt 1 
536. Bränsletank 55 liter.
Prestanda:  Toppfart 
190 km/h. Acceleration 0-100 
km/h 10,5 sek.
Förbrukning/Miljö: 4,8 liter 
per 100 km under blandad 
körning. CO2: 126 g/km. 
Pris: 257 900 kronor
+ Plus: Bekväm och praktisk, 
Läcker design, Bra garantier, 
Stark motor.
- Minus: Röststyrningen fung-
erar inte på svenska, Aktiv 
nödbroms kostar 2 500 extra.

RENAULT KADJAR ZEN 1,6 DCI 130 4WD

kia.com

CO2

.htooteulB hco kab rosnes sgnirekrap

1.6 CRDi KOMFORT ORD. PRIS 211.900 KR

Kampanjpris från 171.900 kr 3 års 
fri service 
när du köper 

Kia Ceed!

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

MITSUBISHIMOTORS.SE

MITSUBISHI L200 DOUBLE CAB  
FRÅN 244 900 KR (exkl. moms)

NU I SVERIGE!

SVERIGES ENDA PICKUP MED  5 ÅRS NYBILSGARANTI
Bilen på bilden skiljer sig ifrån den kommande modellen i Sverige.

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

Kadjar skjuter skarpt
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CRÉATIVE TECHNOLOGIE

KOMFORTABEL, EKONOMISK OCH SMART

NYA CITROËN BERLINGO
• Ny starkare och snålare motor
• Rymmer två europapallar
• Tre sittplatser fram
• Farthållare

CITROËN JUMPY
•  Transportvolym för upp till  

3 europapallar
• Nyttolastvolym på 5-6 m3

• Luftkonditionering
• CD-radio
• Webasto motorvärmare

CITROËN JUMPER
• Nyttolastvolym upp till 17 m3

• Lastvikt upp till 1480 kg
• Webasto kupé- & motorvärmare
• Luftkonditionering
• Radiosystem med USB-anslutning

www.citroen.se

Årets tuffaste paket heter Pro Pack och 
innehåller både teknisk, praktisk och 
komforthöjande extrautrustning som 
• Parkeringshjälp • Anslutningar för 
din smartphone • Klätt lastutrymme
• Pro Pack design, och mycket mer...
Exakt vad som ingår till varje modell kan du läsa 

på citroen.se.

Värde upp till 22.900:

KÖP TILL PRO PACK FÖR 
ENDAST 12.900:-

Erbjudandena gäller t.o.m. 30 september 2015 eller så långt lagret räcker. Blandad körning fr. 0-8,9 l/100 km, CO2-utsläpp fr. 0-236 g/km. Alla priser exkl. moms. Finansiering via Citroën Finans: rörlig ränta 3,95%, 36 mån. Första förhöjd hyra 30 %. Restvärde 40 %. Avgifter 
tillkommer. Nybilsgaranti gäller 3 år eller 10.000 mil, tills den första av dessa gränser nås. Fri service gäller tecknande av Citroën EasyDrive, 3 år/7.500 mil, gäller tills den första av dessa gränser nås. Fri service gäller ej Berlingo Electric.Återförsäljaren ansvarar för sin egen 
prissättning. Bilarna på bilden är extrautrustade. www.citroen.se

NYA CITROËN BERLINGO 
NU FRÅN 115.900:- 
Ord. pris 140.900:-
1.175:-/mån

CITROËN JUMPY
NU FRÅN 169.900:- 
Ord. pris 209.900:-
1.722:-/mån

CITROËN JUMPER 
NU FRÅN 199.900:- 
Ord. pris 239.900:-
2.026:-/mån

HISINGS KÄRRA:  FRONTBILAR AB, TAGENEVÄGEN 32 A, 031-577 403

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

KOMFORTABEL, EKONOMISK OCH SMART

NYA CITROËN BERLINGO
• Ny starkare och snålare motor
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CITROËN JUMPY
•  Transportvolym för upp till  
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• Nyttolastvolym upp till 17 m3

• Lastvikt upp till 1480 kg
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Årets tuffaste paket heter Pro Pack och 
innehåller både teknisk, praktisk och 
komforthöjande extrautrustning som 
• Parkeringshjälp • Anslutningar för 
din smartphone • Klätt lastutrymme
• Pro Pack design, och mycket mer...
Exakt vad som ingår till varje modell kan du läsa 

på citroen.se.

Värde upp till 22.900:

KÖP TILL PRO PACK FÖR 
ENDAST 12.900:-

Erbjudandena gäller t.o.m. 30 september 2015 eller så långt lagret räcker. Blandad körning fr. 0-8,9 l/100 km, CO2-utsläpp fr. 0-236 g/km. Alla priser exkl. moms. Finansiering via Citroën Finans: rörlig ränta 3,95%, 36 mån. Första förhöjd hyra 30 %. Restvärde 40 %. Avgifter 
tillkommer. Nybilsgaranti gäller 3 år eller 10.000 mil, tills den första av dessa gränser nås. Fri service gäller tecknande av Citroën EasyDrive, 3 år/7.500 mil, gäller tills den första av dessa gränser nås. Fri service gäller ej Berlingo Electric.Återförsäljaren ansvarar för sin egen 
prissättning. Bilarna på bilden är extrautrustade. www.citroen.se

NYA CITROËN BERLINGO 
NU FRÅN 115.900:- 
Ord. pris 140.900:-
1.175:-/mån

CITROËN JUMPY
NU FRÅN 169.900:- 
Ord. pris 209.900:-
1.722:-/mån

CITROËN JUMPER 
NU FRÅN 199.900:- 
Ord. pris 239.900:-
2.026:-/mån

HISINGS KÄRRA:  FRONTBILAR AB, TAGENEVÄGEN 32 A, 031-577 403 www.frontbilar.se
ÖPPETTIDER 
Vardagar  8–17

FRONTBILAR TRANSPORTBILAR
Peter Magnusson, 031-577 483
Tagenevägen 32A, 425 37 Hisings Kärra

Fiat äger i stort sett hela 
den italienska bilindu-
strin och numera ingår 
även Chrysler i koncer-
nen. 

Ett rullande resultat av 
detta är nya Fiat Fre-
emont, vilket egentligen 
är en amerikansk Dodge 
Journey som piffats upp 
med italienska accesso-
arer. 

Själva idén kan låta 
hur korkad som helst, 
men resultatet är fak-
tiskt inte så dumt.   

Fiat Freemont har sitt ur-
sprung i amerikanska Dodge 

Journey och är resultatet av 
att Chrysler numera ingår i 
den italienska storkoncernen. 
Historieboken är fylld med 
skräckexempel på misslycka-
de samarbeten över Atlanten, 
men dagens testbil bevisar 
det rakt motsatta.

Blanksvart grill
Fiat Freemont har fun-

nits på den svenska mark-
naden sedan 2011 och nu 
finns en ny specialversion 
kallad Black Code Cross 
som har tuffare design, mer 
krom, blanksvart grill och 
generösare utrustning. För-
utom svarta 19-tumsfälgar 
och kraftigt tonade glasrutor 

så ingår dessutom naviga-
tion och allt visas på en rejäl 
8,4-tumsskärm. Chrysler har 
alltid varit duktiga på flexibla 
inredningar och Freemont är 
inget undantag. Tre stolsra-
der finns tillgängliga och där-
med kan upp till sju personer 
färdas i kupén. Längst bak 
sitter två vuxna okej om det 
handlar om kortare sträckor, 
men för två barn är utrym-
met mer än godkänt. Den 
mellersta stolsraden går att 
sänka ner i golvet och på så 
sätt bildas ett helt plant las-
tutrymme av imponerande 
format. Med sju personer i 
bilen finns plats för 145 liter 
bagage, men det kan växa upp 

till 1 500 liter om du fäller de 
bakre sätesraderna.

En salig blandning
Under huven arbetar en 

dieselfyra på 170 hästar som 
arbetar tillsammans med en 
sexväxlad automatlåda. Fiat 
Freemont Black Code Cross 
är även utrustad med fyr-
hjulsdrift som standard, men 
det är inte en permanent fyr-
hjulsdrift utan ett system som 
automatiskt kallar in bakhju-
len vid behov. Men vi befin-
ner oss i nordvästliga Italien 
och just här är landet platt 
som en pannkaka och bakhju-
len får inte jobba många sek-
under. Fiat Freemont tillver-

kas i Tuluca, inte långt från 
Mexiko City och inget ont 
i det. Bilar som importeras 
från Mexiko till EU är näm-
ligen inte belagd med någon 
tull till skillnad från USA. 
Vill du skapa en intressant 
diskussion med grannen och 
samtidigt ha en bil som är 

utrustad för alla tänkbara ar-
betsuppgifter så framstår vår 
Fiat á 339 990 kronor som 
ett utmärkt val. Vem trodde 
att en bredaxlad amerikanare 
skulle passa i en välskräddad 
italiensk kostym?  

Bengt Dieden
Jenny Nilsson

Amerikansk mafioso

Caddy Skåp EU5 TDI 1,6 75 hk Proline 

från 143.500:– exkl moms 

Caddy Skåp EU6 TSI 1,2 84 hk 

från 125.800:– exkl moms

volkswagentransportbilar.se

Bränsleförbrukning Caddy vid blandad körning från 4,5 l/100 km, 112 g CO2 /km. Bilen på bilden är extrautrustad.

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. försäljning: 0303-62 090
www.bilab.se

Nya Caddy. 
#streetsmart
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LILLA EDET. Årets 
hemvändarhelg står för 
dörren.

Edetfestivalen brukar 
locka befintliga och tidi-
gare kommuninvånare.

– En folkfest ingen vill 
missa, säger Bengt-Arne 
Westerlind, president 
i Lions Club Lilla Edet 
som står bakom arrang-
emanget.

Traditionen med festival 
sträcker sig från tidigt 60-tal 
med loppmarknad och lot-

terier. Nuvarande koncept 
föddes i slutet av 90-talet, ett 
tvådagarsarrangemang med 
restaurangtält, musikunder-
hållning och en massa famil-
jeaktiviteter.

– Vi har hittat en modell 
som attraherar en bred pu-
blik. Edetfestivalen lockar i 
runda slängar 2 000 perso-
ner, förklarar Håkan Johns-
son, en av eldsjälarna i ar-
rangemangskommittén.

Precis som tidigare år 
inleds festligheterna på fre-
dagseftermiddagen. Edet-
gruppen visar bilder, det 

erbjuds lotterier och fisk-
damm. Senare på kvällen blir 
det musikunderhållning med 
G.O. Rock Along Band och 
Streaplers.

– Vi kommer att ha ett 
musikquiz med totalt tio frå-
gor. Tyngdpunkten ligger på 
60- och 70-talsmusik, förkla-
rar frågemakare Krister An-
dersson.

Danspubliken får sitt lyst-
mäte när bygdens son, Kjetil 
Granli, och dennes kollegor 
i Streaplers intar scenen.

– Det är betoning på fest. 
Folk i alla åldrar kommer till 

Edetfestivalen för att umgås 
och ha roligt tillsammans. 
All heder åt Lions som ord-
nar med detta arrangemang, 
säger Kjetil Granli, trumsla-
gare och tillika sångare i det 
populära dansbandet.

Lördagen sparkar igång på 
lördagsmorgonen med bland 
annat ansiktsmålning och 
loppis i Lions källarlokal i 
Folkets Hus. På förmiddagen 
går startskottet för löpartäv-
lingen Edet Runt medan 
barnen har att se fram emot 
ansiktsmålning, rundtur med 
minitåg samt cirkusskola.

– Vi hoppas på uppehåll 
och gärna lite solsken, säger 
Håkan Johnsson.

Vidare kommer det under 
lördagseftermiddagen att de-
las ut pris till ”Årets Mattis” 
samt ett ungdomsstipendium 
i Lions regi.

– Om fredagskvällen vän-
der sig till en mer mogen 
publik så är lördagens under-
hållning lite mer ungdoms-
betonad. JC Band och Com-
bo Abzint står för musiken, 
berättar Bengt-Arne.

För fjärde året i rad hålls 
arrangemanget på kommun-

husets parkering i centrala 
Lilla Edet. 

– Optimalt att kunna vara i 
centrum, konstaterar Håkan.

– Sist men inte minst vill 
vi rikta ett stort tack till nä-
ringslivet som är med och 
sponsrar arrangemanget. Vi 
hade aldrig vågat köra ett 
sådant här arrangemang an-
nars. Nu ser vi fram emot en 
Edetfestival med lika härlig 
stämning som vi har vant 
oss vid, avslutar Bengt-Arne 
Westerlind.     

JONAS ANDERSSON

SERVICE
NÄRA DIG

HANDEL

Edetfestivalen står för dörren. Fredag-lördag, 28-29 augusti, bjuder Lions Club, här representerade av Bengt-Arne Westerlind och Håkan Johnsson, in till folkfest i centrala Lilla Edet.

– Folkfest väntas i centrum
Edetfestivalen på gång igen



 
Evenemang & aktiviteter                              » lillaedet.se/evenemang

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN AUGUSTI 2015

0520-65 95 00
Fler nyheter och
evenemang

» lillaedet.se

 Edetfestivalen och Edet Runt 
Fredag 28 augusti - lördag 29 augusti

P-platsen utanför kommunhuset, Järnvägsgatan 12 Lilla Edet

I årets program hittar du bland annat café, lotterier, fisk-
damm, ansiktsmålning, cirkusskola, musikquiz och un-
derhållning med bland annat Streaplers och JC BAND. 
Restaurangtältet håller öppet till kl. 01 båda dagarna. 
Edetfestivalen arrangeras av Lions Club Lilla Edet och 
alla insamlade medel går till hjälpverksamhet.
Öppettider och program hittar du på lillaedet.se.

Samtidigt med Edetfestivalen arrangerar IK Bergaström 
löpartävlingen Edet Runt lördag 29 augusti. Kom och 
heja fram de tävlande!

 Carl-Einar Häckner - “Skärvor”
Söndag 13 september, kl. 18 (längd ca 2 timmar och 20 minuter)

Edetsalongen, Folkets Hus, Göteborgsvägen 61, Lilla Edet

Trolleri, musik, monologer, poesi och massor av humor, framfört 
på det underfundigt briljanta sätt som bara Carl-Einar Häckner 
kan! Vi bär alla på något som är ensamt och trasigt. Något som 
har gått sönder för länge sedan, som kan vara svårt att förstå hur 
och varför det blev så. Det kan vara första kärleken på fritids, 
första dagen i ett missförstånd, ett förlorat självförtroende eller 
förlusten av någon som står en nära. Kan vi laga det trasiga? 
Kan vi laga livet? 

Entré 195 kr. Biljettinformation hittar du på folketshus.nu och 
tickster.com. Rekommenderad ålder - från 10 år.



Invigning av återanvändningshörnan
19 september inviger vi vår nya återanvändningshörna på återvinningscentralen, ÅVC, i 

Göta. Samtidigt passar vi också på att arrangera bytardag - ta med prylar som är hela och 

fungerar men som du inte har nytta av längre och som kan komma till användning för 

någon annan. Dessutom kanske du själv hittar något du skulle ha nytta av. 

Lördag 19 september kl. 8-14. Återvinningscentralen, Göta Bruks väg 1, Göta

Då bytardagen hålls under den europeiska trafikantveckan kommer fler aktiviteter 

arrangeras kring hållbarhet. Bland annat kommer elfordon som elcyklar och elbilar 

finnas på plats - passa på att provköra! Läs mer om bytardagen på

» lillaedet.se/bytardag

Musikskolan
Sök spännande och inspirerande kurser 

på musikskolan. Vi har kurser i bland 

annat piano, gitarr och bas, trummor,  

stråk- och blåsinstrument, låtskrivning 

och sång. Läs mer om och anmäl dig på

 » lillaedet.se/musikskolan

Barn- och babyrytmik
Nu finns även rytmik för barn 4-5 år!

Musikskolans babyrytmik, barnrytmik

och rytmik för 4-5-åringar startar den

15 september. Läs mer och gör din

webbanmälan på

» lillaedet.se/musikskolan

Samhällsorientering
Samhällsorientering är en utbildning om

det svenska samhället för dig som är 18-

64 år och ny i Sverige. Ta kontakt med

kommunens arbetsmarknadsavdelning

för mer information

» 0520-65 95 46

TACK
Lilla Edets kommun vill rikta ett stort

till alla semestervikarier samt ordinarie
personal som arbetat extra

under sommaren. 

Medborgardialog kring vår framtida kulturarena
Du kan fortfarande lämna dina idéer, tankar och synpunkter om vår framtida 

kulturarena. Två önskeväggar finns: en fysisk i Medborgarservice i kommun-

huset och en digital på lillaedet.se/biblioteksflytt. Ta chansen och tyck till om 

biblioteket i vår nya kulturarena!

» lillaedet.se/biblioteksflytt

 Minibiblioteket i Medborgarservice
I kommunhuset håller ett minibibliotek öppet i Medborgarservice. Där kan 

du reservera, hämta och återlämna böcker (Lödöses bestånd). Du kan också 

läsa dagstidningar och använda dator för till exempel släktforskning.

För dig som utställare:

Höst- och julmarknader
Nu kan du anmäla dig som utställare till årets

höst- och julmarknader som arrangeras av 

Företagscentrum Lilla Edet och dess handels-

förening samt Lilla Edets kommun.

Höstmarknaden äger rum 3 oktober på torget

i Lilla Edet och julmarknaden 29 november i

Folkets Hus i Lilla Edet. Mer information och

webbanmälan hittar du på

» lillaedet.se/hostmarknad 

» lillaedet.se/julmarknad

Öppettider Medborgarservice
Måndag kl. 8-17, Tisdag-fredag kl. 8-16

Lördag-söndag stängt

 Bibliotekets Lödösefilial har utökade öppettider
Under biblioteksflytten är du välkommen till Lödösefilialen i 

Lödöse museum på Museivägen 1, Lödöse.

Öppettider Lödösefilialen
Tisdag, torsdag  kl. 9-19, Lördag kl. 11-16

Onsdag, fredag, söndag kl. 11-16 (endast självservice)

BYTARDAG PÅ ÅVC

Föräldrarådgivning
0520-65 95 87 eller 0722-00 34 42
Telefontid: mån-ons kl. 10-16, tors kl. 13-19. Hit är 

du välkommen att ringa om allt som rör ditt för-

äldraskap eller dina barn. 

» lillaedet.se/foraldraradgivning

19
SEPTEMBER



Glöm inte att anmäla dig!                                   » lillaedet.se

Arbetsförmedlingen informerar:

Kontoret i Lilla Edet stänger
Arbetsförmedlingen har meddelat att torsdag 24 

september är sista dagen som deras kontor i Lilla

Edet håller öppet.

Du som är inskriven ska ha fortsatt kontakt med

din arbetsförmedlare. Om du är ny arbetssökande

hänvisar vi dig till Arbetsförmedlingens andra

kontor, till exempel Ale (Nödinge) eller Trollhättan.

Du kan skriva in dig på vilken Arbetsförmedling du vill.

Tänk på att du kan sköta många av dina ärenden

hos Arbetsförmedlingen hemifrån på

arbetsformedlingen.se eller på 0771-416 416.

» arbetsformedlingen.se

TÄVLING!
Hjälp oss att namnge den nya

återanvändningshörnan 
och vinn fina priser!
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Fastighetsbyrån i Lilla Edet 
0520-181 44 

lillaedet@fastighetsbyran.se
fastighetsbyran.se

Accepterat pris 1 350 000 kr
Avgift 5 539:-/mån (inkl värme, VA , Fiber, TV, tel
Boarea 84 kvm
Övrigt Bästa läget. Markplan. 30 min till Gbg
Visas Tis 1/9 17.00-18.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

4:a Lilla Edet | Centralt
Norra Ledningsgatan 8C

Accepterat pris 1 350 000 kr
Avgift 5 539:-/mån (inkl värme, VA , Fiber, TV, tel
Boarea 84 kvm
Övrigt Bästa läget. Markplan. 30 min till Gbg
Visas Tis 1/9 17.00-18.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

4:a Lilla Edet | Centralt
Norra Ledningsgatan 8C

Accepterat pris 1 295 000 kr
Rum 5 rum, varav 3-4 sovrum
Boarea 116 kvm + 24 kvm Tomt 1 370 kvm
Övrigt Centralt i Nygård. 25 min till Gbg!
Visas Ons 2/9 17.00-18.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Nygård
Gärdesvägen 6

Accepterat pris 1 295 000 kr
Rum 5 rum, varav 3-4 sovrum
Boarea 116 kvm + 24 kvm Tomt 1 370 kvm
Övrigt Centralt i Nygård. 25 min till Gbg!
Visas Ons 2/9 17.00-18.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Nygård
Gärdesvägen 6

Accepterat pris 2 950 000 kr
Rum 5 rum, varav 4 sovrum
Boarea 206 kvm Tomt 824 kvm
Övrigt! Lyxrenoverad villa. Måste upplevas!
Visas Visas ons 2/9 18.30-19.15
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Göta
Bertolsvägen 3
Accepterat pris 2 950 000 kr
Rum 5 rum, varav 4 sovrum
Boarea 206 kvm Tomt 824 kvm
Övrigt! Lyxrenoverad villa. Måste upplevas!
Visas Visas ons 2/9 18.30-19.15
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Göta
Bertolsvägen 3

Accepterat pris 495 000 kr
Avgift 5 404:-/mån (inkl värme, VA)
Boarea 86 kvm Vån 3 av 5 (Hiss)
Övrigt Centralt gångavstånd till allt. 30 min till Gbg
Visas Mån 31/8 16.00-16.45
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

3:a Lilla Edet | Centralt
Storgatan 18

Accepterat pris 495 000 kr
Avgift 5 404:-/mån (inkl värme, VA)
Boarea 86 kvm Vån 3 av 5 (Hiss)
Övrigt Centralt gångavstånd till allt. 30 min till Gbg
Visas Mån 31/8 16.00-16.45
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

3:a Lilla Edet | Centralt
Storgatan 18

LÖDÖSE. Bilar i långa 
rader och mycket folk.

Solen speglade sig i 
lacken på de välpolera-
de fordonen.

Lödöse Motornos-
talgiska dag blev en 
fullträff.

När veteranfordon ska ut 
och rulla ska det helst vara 
vackert väder. Av den an-
ledningen var det optimala 
förutsättningar i lördags. 
Motorintresserade fick sitt 
lystmäte på området vid 
Lödösehus.

Fordon från tidsperioden 
före 1985 var välkomna till 
utställningen. Bilarna stod 
uppradade på gräsmattan. 

– Det är fantastiskt! Den 
ena bilen är finare en den 
andra, konstaterade en be-
sökare som lokaltidningen 
pratade med.

Förutom veteranfordons-
utställningen skedde även 
bakluckeloppis med tyngd-
punkt på gamla bildelar. Ar-
rangören hade också ordnat 
med poängpromenad. För 
musikunderhållningen sva-
rade Buddies.

JONAS ANDERSSON

Bilar av olika märken och årgångar fanns att bevittna vid Lödösehus i lördags.

– Motornostalgisk dag i Lödöse
Välpolerade fordon stod på rad

Ett gammalt räddningsfordon från Höljebacka brandmuseum.

Loppisen tilldrog sig mångas intresse.

Buddies stod för den musikaliska underhållningen. En BMW modell mindre.

Det gick bra att köra nedcabbat i lördags.

Lödöse 0520-66 00 10

ÖPPETTIDER
Vardagar 8-21 • Helger 9-21

SUPER-
KLIPP!

5990
/KG

Ord pris 99 kr/kg
10:-/ST
Ica, 400g • Ord pris 26:90:-/s

t

FRANSYSKA
TZATZIKI



renault.se

LILLA EDET
Brovägen 20
0520 - 49 40 90

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303 - 36 03 30

stendahlsbil.se

Från 187 900 kr 
inkl. tre års fri service och fem års garanti*

Stop watching, start living
Kom in till oss och provkör en ny crossover för nya äventyr och var med i utlo� ningen av en mountainbikew. 

Renault KADJAR
Premiär 29-30 augusti

*5 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti. Serviceavtal gäller för 15 000 km/år, max 45 000 km eller 36 månader, reservation för lokala avvikelser. 
Erbjudandena gäller t o m 31/12 2015. Går inte a�  kombinera med andra erbjudanden. Alla angivna priser är rekommenderade cirkapriser och lokala avvikelser kan förekomma. 
Bränsleförbrukning vid blandad körning 3,8-5,4 l/100 km, CO2-utsläpp: 99-126 g/km. Renault reserverar sig för eventuella tryckfel. Bilen i annonsen kan vara extrautrustad.

*Volvo Inclusive Privatleasing: Volvia försäkring, 36 mån leasing via Volvofi nans Bank, Volvo Serviceavtal och Volvokort med drivmedelsrabatt. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter. Transportstyrelsens avgifter tillkommer. Prisex beräknat på körsträcka 1 500 mil/år. 
Volvo modellår 2016: Förbr. l/100 km bl. körn: 1,8 – 8,1. CO2 g/km: 48 – 186 (V60 D6 – XC90 T6 AWD). Miljöklass Euro 6. Bilarna på bilderna är extrautrustade. ** Volvo Business Lease omfattar leasing via Volvofi nans Bank, är exkl moms och beräknad på 36 mån 
och totalt 6 000 mil. Försäkring via Volvia Företagsförsäkringar och lokalt prissatt Volvo Serviceavtal. Går att teckna för företag med 1–20 bilar. Priset avser de tre första åren. *** Förmånsvärde netto vid 55 % marginalskatt. 

MADE BY SWEDEN

PREMIÄR FÖR NYA VOLVO 
V60 CROSS COUNTRY

ÖPPET NU I HELGEN
LÖR 10-15. SÖN 11-15.

Öppethelg med spännande 
aktiviteter för stora och små.

Prisexempel Volvo V60 Cross Country Nu pris  Privatleasing*  Business Lease** Förmånsvärde***

D3 (150 hk) man. Miljöbil. 302 000:- 4 750:-/mån 3 449:-/mån 3 750:-/mån
T5 (245 hk) aut.  323 000:- 5 070:-/mån 3 688:-/mån 4 016:-/mån

Redo för äventyret. Nya Volvo V60 Cross Country.
Med 65 mm ökad markfrigång* och rejäla hjul tar den dig tryggt 
dit du vill. Dessutom är väghållningen minst lika vass som hos 
systermodellen Volvo V60. Resultatet är en bil som fungerar lika 
bra på sommartorra kurviga vägar som den gör på en gropig 
grusväg full av snö. Välkommen in på en provkörning!

*I jämförelse med Volvo V60.

Välkommen till oss i helgen! På lördag bjuder vi 
på korv med bröd och har fi skdamm för barnen. 
Dessutom mängder med attraktiva erbjudanden 
på nya och begagnade bilar samt tillbehör. Här 
fi nns verkligen något för alla!

Lilla Edet
Brovägen 20

Stenungsund
Munderödsv. 3A

Lilla Edet: 0520-49 40 90
Stenungsund: 0303-36 03 30 www.stendahlsbil.se



Program fredag 28 augusti 
16-19    Café, lotterier och fiskdamm 
16-19     EdetGruppen visar bilder och filmer 
16-01     Restaurang tält öppet  
19 -01  Underhållning med och dans med   
    G.O. Rock Along Band och Streaplers 
19.30   Musikquiz 

28 och 29 augusti 2015 arrangerar Lions Lilla Edet 

EDETfestivalen 
som bjuder på upplevelser för både stora och små 

Program lördag 29 augusti 

Under dagen  Martinssons Brass  
10-16    Café, lotterier och fiskdamm 
10-12   Ansiktsmålning 
10-16   EdetGruppen visar bilder och filmer 
11-13.30   Löpartävlingen Edet Runt 
12-01    Restaurang tält öppet 
10-16   Rundtur med mini tåg 
14    Cirkusskola och uppvisning 
15    Godis till alla barn 
15.15   Dragning lotteri, Utdelning ungdomsstipendium m.m,. 
20-01                        Underhållning med JC BAND och Combo Abzint     

Var: P-plats vid kommunkontoret 

Lions loppislokal öppen 10-14 ingång bredvid Folkets hus 

LIONS CLUB LILLA EDET 

OBS! Alla tider är cirka tider, mindre ändringar kan förekomma 

Insamlade medel går till hjälpverksamhet. Lions organi-
sation och administration betalas med medlemsavgifter 
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LILLA EDET. Ett nytt da-
tasystem för scoring har 
precis installerats.

Bowlinghallen är redo 
att öppna igen.

Seriespelet tar sin bör-
jan den 12 september då 
både herr- och damlaget 
har hemmamatch.

Bowlinghallen är från 1970, 
men har successivt renove-
rats och moderniserats under 
årens lopp. För sex år sedan 
lades nya laminatbanor och 
i förra veckan installerades 
alltså det nya datasystemet. 
Tidigare har räkningen skett 
manuellt.

– Detta utgör träffpunk-

ten för alla bowlingälskare i 
kommunen. Vi har ett 35-tal 
herrseniorer igång och 20-25 
aktiva damer. Det vi hoppas 
nu är att vi ska kunna locka 
fler ungdomar till klubben, 
säger Tor-Björn Olofsson, 
en av eldsjälarna.

På herrsidan finns ett A- 
och ett B-lag i seriespel. Re-
presentationslaget hör hem-
ma i division 2. Damlaget, 
som går under namnet BK 
Wicki, återfinns i division 1.

– På vardagskvällarna är 
det träning och på helgerna 
spelas matcher. Vi har också 
företag som hyr tid hos oss 
varje vecka och den lokala 
pensionärsföreningen kom-
mer på besök varje tisdags-

förmiddag. Dessutom går det 
att boka hallen till barnkalas, 
privata fester och så vidare, 
berättar Tor-Björn Olofsson.

Bowlinghallen inrymmer 
fyra banor med servering och 
åskådarplatser i direkt anslut-
ning. Det skapar en gemytlig 
stämning.

– Vi har en väldigt trivsam 
hall, konstaterar Petri Kar-
hunen, aktiv sedan begyn-
nelsen.

Nu sker nedräkningen till 
seriepremiären. Herrarna 
möter Falköpings AIK med-
an damerna ställs mot Team 
Kungsbacka.

JONAS ANDERSSON

Bowlinghallen i Lilla Edet har renoverats och försetts med nytt datasystem för scoring. Här ses 
några av BK Edets eldsjälar. Från vänster: Petri Karhunen,  Leif Olsson,  Jan-Erik Hansson  och 
Tor-Björn Olofsson.

– Rustat för ny säsong
Nytt datasystem i bowlinghallen

Inger Lindeskog är diakon i Fuxerna-Åsbräcka församling och den 
som ansvarar för den Alphakurs som tar sin början tisdagen den 
15 september.

LILLA EDET. En Alfakurs 
är på gång i Fuxerna 
församlingshem.

Första träffen äger 
rum tisdagen den 15 
september.

– Det är en grundkurs 
i kristen tro, förklarar 
ansvarig ledare Inger 
Lindeskog.

Inger Lindeskog är ny dia-
kon i Fuxerna-Åsbräcka för-
samling sedan februari i år. 
Hon arbetade tidigare i sin 
hemstad Trollhättan.

– Jag visste att detta var 
en församling som satsade 
mycket på att ha gudstjänsten 
i centrum och att ha diakon-
en med på söndagarna. För-
väntningarna har motsvarats 
– absolut! Det är annorlunda 
än mitt tidigare jobb i Troll-
hättan där jag bland annat 
var med och byggde upp en 
Fair Trade-shop, förklarar 
Inger Lindeskog som trivs 
väldigt bra på sin nya arbets-
plats.

– Jag trivs bra med för-
samlingen, arbetskamraterna 
och arbetsuppgifterna.

Vad är det som gör ar-
betet som diakon så roligt?

– Det är mötet med 
människor. Det är stimule-
rande och meningsfullt.

Till den kommande Alp-
hakursen välkomnas alla, 
oavsett bostadsort och för-
samlingstillhörighet. Kursen 
omfattar tio träffar med start 
15 september.

– Varje kurstillfälle inleds 
med en gemensam måltid, 
därefter blir det ett föredrag 
och avslutningsvis sker sam-
tal i mindre grupper. Vi pra-
tar utifrån föredraget och det 
givna ämne som finns. För-
hoppningsvis leder det till 
kreativa diskussioner, säger 
Inger Lindeskog.

Inger har tidigare lett Alp-
hakurser i Trollhättan och 
erfarenheten säger henne att 
det brukar komma ett brett 
spektrum av deltagare.

– Vi vänder oss till dem 
som är nyfikna på att få en 
djupare inblick i den kristna 
tron.

Anmälan sker direkt till 
Inger Lindeskog eller till 
pastorsexpeditionen.

JONAS ANDERSSON

Alphakurs 
i Lilla Edet



K-RIDCENTER
Kvalitetsridskolan för ungdomar och vuxna

För dig som bokar innan 3/9 har vi  

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

Ungdomar:
Annika Teibl    

0709-81 77 11

Vuxna:
Lena Karlsson
0705-18 17 77

Info och anmälan
www.k-ridcenter.se

Det finns fortfarande några platser kvar!

Nu har vi startat igen!

NYHET!

MINILÄGER  
FÖR PONNYRYTTARE  

PÅ HELGERNA
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HJÄRTUM. Humanitet är 
Röda Korsets ledord.

Som ett led i det 
arbetet arrangeras varje 
höst en äldredag i Hjär-
tumsgården.

Till årets träff kom 
närmare 80 personer.

För åttonde året i rad bjöd 
Hjärtums Röda Kors-krets 
in till äldredag. Den här 
gången vände sig tillställ-
ningen till personer med 
födelseår 1940 eller tidigare, 
födda eller boende i Hjär-
tums församling.

– Vi får dra gränsen nå-
gonstans. Intresset för detta 
arrangemang växer för varje 
år som går. Det är många 
hemvändare som kommer 
hit för att träffa gamla be-
kanta, förklarar Karin Ols-
son, ordförande i förening-
en.

Hjärtums Röda Kors-
krets har i dagsläget 78 
medlemmar. Karin Olsson 
är inne på sitt nittonde ord-
förandeår.

– Det betyder att jag bör-
jar kunna det här, skrattar 
Karin som önskar att fler 
yngre personer skulle vilja 
engagera sig i föreningens 
arbete.

Utöver äldredagen ordnar 
Hjärtums Röda Kors-krets 
med försäljning för att få in 
pengar. Nästa tillfälle är i 
oktober, då i Gipens lokal på 

Ström.
– Vi har sygrupper plus att 

vi jobbar ihop med de två an-
dra kretsarna i kommunen, 
Lilla Edet och Västerlanda, 
och diskuterar räddningsar-
beten, förklarar Karin Ols-
son.

Tisdagens äldredag in-
leddes med en välsmakande 
sommarbuffé signerad Älv-
kanten. Det bjöds sill, lax, 
rostbiff och mycket annat 
gott. Innan kaffetåren hägra-
de så blev det underhållning 
av Ukulelelirarna, bestående 
av en samling glada pensi-
onärer från Brålanda och 
Frändefors. Det serverades 
en kavalkad av välkända me-
lodier och gästerna applåde-
rade förnöjsamt.

– Vi har hittat ett koncept 
som tycks väldigt uppskattat, 
avslutar Karin Olsson.

JONAS ANDERSSON

Uppskattad äldredag 
i Hjärtumsgården

Besökarna till äldredagen lät sig väl smaka av sommarbuffén.

Ukulelelirarna svarade för underhållningen.

Karin Olsson, ordförande i 
Hjärtums Röda Kors-krets.

Trivsam stämning runt borden.

Veckans varor

Din ICA handlare i Lilla Edet…

Patrik

4990
 /kg 

 Påskmust 
 Nygårda.   150 cl. 

    Jfr pris 2:67/liter +pant.  

 Max 2 förp/kund.  

Färsk fl äskfi lé  
Danish Crown. Ursprung Danmark.

Ca 570 g. Av gris. Max 2 erbj/kund.       
Gäller ej vid köp av tobak,  tidningar, receptfria varor och spel.

 Handla andra varor för 

minst 200 kr så får du köpa… 

 Kaffe 
 ICA.   500 g.     

 Jfr pris 30:00/kg.      

 Max 2 erbj/kund.  

 Godis 
 Gott mix.       

 19  95 
 /st 

 Från vårt bageri! 

 Kavring 

ÖPPETTIDER:
Påskafton 7:00–18:00
Övriga dagar 7:00–23:00

Våra påsk-

Glad
påsk!
önskar vi alla 
våra kunder!

 Påskmust 

4 k   
+pant

 12k   
 /st 

 169 0
 /hg 

 Ägg 
 ICA.     12-pack. Large.   

 Jfr pris 1:00/st.      

Öppet: 

Skärtorsdag 9–19

Långfredag 10–15

Påskafton   10–14

Max 2 förp/kund.  

Kaffe
 ICA.   500 g.     

 Jfr pris 30:00/kg.      

Max 2 erbj/kund.  

 15k   
 /st 

 Från fiskbilen! 
Inlagd sill  
Vår egen. 20 sorter .   

 Jfr pris 169:00/kg.      

 10k   
3   för

Avocado  

Godis

 49k   
 /kg 

Öppet 7–23 alla dagar
www.icabostrom.se
facebook.com/icabostrom

IC
A

 Butiksreklam

Priserna gäller t o m söndag 1/4 -13. Reserv för slutförs och ev tryckfel.

Kaffe ica
Gäller ej hela bönor,  
eller ekologiskt. 500g
Max 2 köp/hushåll.

20:-

Krämig Krans
25:-

svensK  
isbergssallad

5:-kr/kgica Ost
Herrgård 28%, Greve 28%  

eller Präst 31% 

4990
kr/kg

lösviKtsgOdis

49:-kr/kg

Från vårt bageri

I vår delikatess

svensK 
fläsKfilé

99:-kr/kg

Delin har öppet mån-tors: kl 7-19  
fre: kl 7-20 och lördag: kl 7-16!
Priset gäller endast i delikatessen  
och under dess öppettider.

Priserna gäller t.o.m. 30/8. Reservation för slutförsäljning och tryckfel. 



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

7.200:-

Välkommen att
 höra av Er

076-279 22 12
072-304 30 13

Elinstallationer

SalesOnNet
“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com

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

031-98 06 50

0322-83100

Gilla oss på
Facebook

Gilla oss på
Facebook

www.sollebrunnsmobelaffar.se
0322-400 14 

Gästgivaregatan 8, Sollebrunn

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

VILL DU SPELA FOTBOLL MED OSS

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 har också lag för dig som är äldre
Ta en titt på våra hemsidor så ser du när vi tränar 

och spelar

Välkommen                                              NSK Fotboll
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FOTBOLL
Division 1 norra Götaland damer 
Töreboda IK – Skepplanda 0-3 (0-1) 
Mål SBTK: Andrea Lindgren 2, Sophie Hö-
grell. Matchens kurrar: Andrea Lindgren 
3, Lotta Hillebjer 2, Sophie Högrell 1.

Division 2 Västergötland S, dam
Lödöse/Nygård IK – Kindaholms FF 4-1
Mål LNIK: Matilda Johansson 3, Jennifer 
Rosén.

Division 3 nordvästra Götaland 
Skoftebyn – Ahlafors IF 1-1 (0-0) 
Mål AIF: Kalle Hamfeldt. Matchens kurrar: 
Sebastian Hollstein 3, Peter Antonsson 2, 
Markus Hedberg 1.

Division 4 Västergötland S
Skepplanda – Gällstad 1-0 (1-0) 
Mål SBTK: Patric Skånberg. Matchens kur-
rar: Jonathan Franzén 3, Erik Häggström 
2, Jonathan Westlund 1.

Division 4 Västergötland N
Edet FK – Åsarp-Trädet FK 1-5 (0-2)
Mål EFK: Henrik Johansson.

Skultorps IF – Göta BK 3-2 (3-0)
Mål GBK: Marcus Olsson, Rikard 
Vikingsson.

Division 5 A Göteborg
Marieholm BoIK – Nol IK 3-1 (1-0)
Mål NIK: Jonny Stenström. Matchens kur-
rar: Jonny Stenström 3, Philip Lundgen 2, 
Simon Enyck 1.

Division 6D Göteborg
Nödinge SK – Älvängens IK 0-5 (0-1)
Mål ÄIK: Markus Ahlbom 2, Jesper Kna-
ving, Niklas Ahlbom 1, Rasmus Eriksson.
Matchens kurrar, NSK: Marcus Larsson 3, 
Nicklas Pettersson 2, Oden Cardell 1. ÄIK: 
Markus Ahlbom 3, Niklas Pålsheden 2, 
Niklas Ahlbom 1.

Division 6 Trollhättan
BK Spark – Lödöse/Nygård IK 0-12 
(0-3)
Mål LNIK: Peter Eriksson 8, Jesper 
Lundblad, Tobias Johansson, Filip Wärmé, 
Jonny Andersson.

Hjärtums IS – Hemsjö IF 10-1 (5-0)
Mål HIS: Marcus Algevi 3, Mikael Persson 
3, Rasmus Stavrelid, Pontus Johansson, 
Jesper Valtanen. 

Division 7A Göteborg
Gambiska Föreningen – Surte IS 6-0 (2-0)

FOTBOLL I ALE

Fre 28 aug kl 18.30
Surte IP
Surte – Elisedal

Lör 29 aug kl 13.00
Älvevi
Älvängen – Backa

Lör 29 aug kl 14.00
Elon Arena
Nol – Olskroken

Lör 29 aug kl 14.00
Sjövallen
Ahlafors – Åmål

Lör 29 aug kl 15.00
Forsvallen
SBTK dam – Skoghall

Lör 29 aug kl 16.30
Sjövallen
AIF/ÄIK dam – Zenith

SKOFTEBYN. Trots en 
stark insats av Ahlafors 
IF såg det ut som att 
serieledande Skoftebyn 
gick mot tre poäng.

 Det ändrade inbytte 
Kalle Hamfeldt på. 

I den 90:e minuten 
sköt han 1-1 från 25 
meter.

Den gulsvarta maskinen be-
hövde inte skämmas över 
poängen på Nysätra IP. 
Ahlafors IF stod upp bra i en 
mållös första halvlek och tog 
över initiativet efter paus. 
Det var därför något över-
raskande som Skoftebyns 
frisparkslyft letade sig fram 
till en obevakad Erik Jo-
hansson som vid bortre stol-
pen kunde nicka in 1-0. Det 
hade då gått 70 minuter, en 
tidpunkt där AIF-tränaren 
Michel Berndtsson-Gon-
zales planerat för ett taktiskt 
dubbelbyte.

– Skoftebyn kom undan 
med blotta förskräckelsen. 
Hade de inte fått in ettan 
där så hade vi vunnit. Vårt 
planerade dubbelbyte med 
att sätta in Jonathan Lind-
ström och Kalle Hamfeldt 
förändrade matchbilden to-
talt. Planen var att vi skulle 
hålla 0-0 och växla tempo 
med tjugo minuter kvar att 
spela. Deras backlinje fick 
stora problem när Kalle och 
Jonte kom in. Dessutom ho-

tade Hintze i djupled. Det 
var nära att lyckas, men med 
tanke på hur matchen ut-
vecklade sig så är en poäng 
klart godkänt, menade Bern-
dtsson-Gonzales.

Ahlafors tryckte på in-
tensivt med flera spännan-
de kombinationer. Med 
spelskickliga ytterbackar 
som Hamdan Ramadan och 
Tobias Bratt fick Skoftebyn 
problem att hålla räkning-
en. På mittfältet angav Kalle 
Hamfeldt tonen och det sak-
nades inte alternativ att släp-
pa bollen till. Ahlaforsspe-
larna gjorde sig spelbara och 
sökte lediga ytor. Sebastian 

Hollstein var som vanligt 
inblandad i det mesta. 

– Totalt sett är oavgjort 
kanske rättvist, men deras 
mål känns i efterhand så 
onödigt. Vi hade verkligen 
matchen under kontroll. Jag 
tycker vi gör en riktigt bra 
insats idag, sa en nöjd Holl-
stein.

Det var bara det gulsvar-
ta målet som saknades när 
klockan närmade sig 90 mi-
nuter. Då slog Kalle Ham-
feldt till från 25 meter. Bol-
len letade sig in i målvaktens 
bortre kryss. 1-1 och för en 
gångs skull idrottslig rättvisa.

AIF kom till spel med 

årets starkaste trupp, vilket 
gav lagledningen angenäma 
besvär. Inhoppare som Hint-
ze, Lindström och Hamfeldt 
växer inte på träd. Efter de-
ras inhopp och avgörande 
roll blir det inte lättare för 
Michel Berndtsson-Gonza-
les att formera laget på lör-
dag när IFK Åmål kommer 
på besök kommande lördag. 

– Vi har många alternativ 
och att ha många skickliga 
bollspelare gör inte uppdra-
get sämre. Idag valde vi en 
defensiv uppställning i första 
halvlek och det fanns själv-
klart skäl till det. Tanken var 
som sagt att vi skulle avgöra 

efter paus och det var grymt 
nära. Tänk om vi kunnat 
mönstra denna trupp hela 
året, avslutade en trots allt 
mycket nöjd gulsvart träna-
re.

Enda frånfallet nästa 
vecka är Tobias Bratt som 
fick sin tredje varning.

Serieledande Skoftebyn 
såg stabila ut och kommer 
definitivt att hänga kvar i 
toppen. Skyttekungen Lud-
vig Ewenborg mötte dock 
sina övermän i Markus 
Hedberg och Henrik An-
dersson som inte lämnade 
några obevakade ytor.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Kalle Hamfeldts kanon
kvitterade för AIF

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

FOTBOLL

LÖVGÄRDET. Efter den 
tappra insatsen i seriefi-
nalen föll Nol pladask.

Nästjumbon Marie-
holm BoIK gav gästerna 
en läxa.

– Det finns inga lätta 
matcher. Du måste vara 
laddad och fokuserad 
varje gång om du vill 
vinna i fotboll, säger 
Noltränaren Peter Karls-
son.

Han syftade på de omoti-
verade spelare som på läg-
sta växeln försökte ta sig an 
Marieholm. Det gick inte. 
Topplaget Nol förlorade 
nästan varje duell och sak-
nade allt vad hunger hette. 
Tillresta Nolsupportrar fick 
se årets sämsta insats. Ett 
riktigt bottennapp för att ut-
trycka det milt.

– Det finns inga ursäkter. 
Killarna hade en riktigt då-
liga dag på jobbet.  Jag ser 
bara att Jonny Stenström 

och Philip Lundgren kan 
kvittera ut ett godkänt betyg. 
Övriga gick inte att känna 
igen, muttrade Peter Karls-
son som var märkbart besvi-
ken.

– Jag har tjatat hela sä-
songen om att det inte finns 
några lätta matcher i fem-
man. Det är 22 cupfinaler 
och vi måste vara hungriga 
inför varje drabbning annars 
förlorar vi. Jag kan leva med 
en förlust, det händer alla lag 
under en säsong, men det är 
sättet vi förlorar på som re-
tar mig. Vi gav oss inte ens 
chansen att vinna. Samtidigt 
ska vi berömma vår mot-
ståndare. De har två riktigt 
tuffa forwards och dem fick 
vi inte tag på idag.

Marieholm tog mycket 
psykologiskt ledningen med 
1-0 efter en snabbt slagen 
frispark på mittplan när 
knappt två minuter återstod 
av första halvlek. Många för-
väntade sig nog att Nol skul-
le växla upp efter en temp-
ofattig första halvlek, men 
fantasin och spelglädjen var 
som bortblåst. Det var istäl-
let Marieholm som skapade 

de vassaste chanserna och 
hade ganska omgående ett 
avslut, där stolpen räddade 
Nol från ett 2-0-underläge. 
Något överraskande tog sig 
Simon Enyck igenom och 
frispelade Jonny Stenström 
framför mål. Kvitteringen 
tio minuter in på andra halv-
lek var inte rättvis, men ska-
pade hopp om en förändrad 
matchbild. Så blev det inte. 
Matchen var grinig och höll 
en låg kvalitet. Marieholm 

som strider för ett nytt kon-
trakt i femman visade dock 
en hetare vilja. I den 70:e 
matchminuten hade Simon 
Enyck ett fräsande skott pre-
cis utanför stolpen. I anfallet 
efter tog hemmalaget på nytt 
ledningen med 2-1 efter ett 
distansskott, där Nolförsva-
ret var förvånansvärt passivt. 
Gästerna verkade ha tomt 
i energitanken för någon 
märkbar slutforcering ägde 
aldrig rum. Istället kunde 

Marieholm även göra 3-1 
innan domaren blåste eld 
upphör.

Sin vana trogen ådrog sig 
Nol ett rött kort, då Martin 
Eriksson visades av plan 
med fem minuter kvar att 
spela.

Förlusten innebär att Nol 
är sju poäng bakom seriele-
dande Stenkullen. Nästa lör-
dag kommer Olskroken på 
besök till Elon Arena.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Plattmatch av Nol

Div 5 A Göteborg
Marieholm BoIK – Nol IK 3-1 (1-0)

FOTBOLL

3-1 i röven. Nol har en del att fundera på och kanske är det skönt att nästa match är mer än en 
vecka bort.

Kung Hollstein ägde luftrummet på Nysätra.

Jonte Lindström kom in i 70:e och sparade inte på krutet. Han 
utmanade gång på gång och satte Skoftebyns försvarare i 
arbete.

Starka protester 

från Bohus

Surte klara för 

kval till ettan

50-60-talet i 
fokus på scen

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

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

www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror till fast pris!
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Ale Torg

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

Tel 0303-97500 ica.se/ale

Vi visar vägen på ica.se/hälsa

Gäller v 10 med ICA Kort

10% RABATT 
ICA GOTT LIV 

10%  

Kortpris

ICA Gott Liv är en serie med lite hälsosammare mat.

Ett enkelt sätt att ta hand om sig varje dag.

Hälsa 
är enkelt

10% RABATT 
ICA GOTT LIV 

10%  

Kortpris

ICA Gott Liv är en serie med lite hälsosammare mat.

Ett enkelt sätt att ta hand om sig varje dag.

Hälsa 
är enkelt

10% RABATT 
ICA GOTT LIV 

10%  

Kortpris

ICA Gott Liv är en serie med lite hälsosammare mat.

Ett enkelt sätt att ta hand om sig varje dag.

Hälsa 
är enkelt

10% RABATT 

ICA GOTT LIV

Kortpris

Lödöse 0520-66 00 10

VECKANS VARA

9
RÖKT BOG I

DELIKATESSEN

90
kr/hg

DET 
KLIMATSMARTA 

VALET!

Ytterligare en 

frisör sökes!

www.klippstudion.se

Kontakta Anita på 0303-22 93 17 för mer info

Vi är ett lokalt städbolag i Ale 

som förutom traditionell 

städservice även erbjuder 

olika sorters kringservice.

- Vi levererar städning 

 till högsta kvalité

- Vi arbetar i Ale,

 Kungälv och 

 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0709-50 94 88

KSB STÄD

TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  

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

Splashman regnstövel
Storlek 20-35
Fler färger i butik

299:

VÅRNYHETER
från

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

499:

Läs Alekuriren i 
din telefon och 

surfplatta!
Ladda ner vår app på 

App Store och Google Play



Nödinge SK har en fin och 
lång historia som damhand-
bollsklubb och förra säsong-
en kom laget på en slutlig 
elfteplats i divison 2. Nu rå-
der det stor brist på spelare, 
vilket kan göra att klubben 
tvingas avstå sin serieplats 
innan säsongsstart.  

– Vi hade vissa bekymmer 
även förra året, vi fick ett par 
spelare skadade och då kän-
de vi att vi hade en för tunn 
trupp. Nu har flera slutat 
och försvunnit, vilket gör att 
vi har svårt att få ihop en till-
räckligt stor trupp. Det är ett 
svårt läge, men jag har fort-
farande förhoppningar om 
att vi ska hålla kvar platsen i 
division 2 även nästa säsong, 
säger Crosby.

Enligt Crosby håller sty-
relsen just nu på med att se 
över vilka alternativ det finns 
att inleda ett samarbete med 
en närliggande klubb, exem-
pelvis Ale HF.   

– Vi håller på att se över 
de möjligheterna. Vi för en 
kontakt med olika grann-
klubbar. Om vi ska lyckas få 
till en fortsättning så krävs 
det nog att vi inleder ett nytt 
samarbetsavtal med en an-
nan klubb, säger han.  

Om inte NSK lyckas få 
ihop ett damlag har de spela-
re som i dag ingår i truppen 
fritt fram att leta efter andra 
klubbar.  

– Så är det, de blir fria att 
gå. Vi vill inte hindra någon 
från att spela handboll utan 

det är upp till var och en att 
se sig för efter andra klubbar. 
Vi vill inte vara dem som står 
i vägen för andra personers 
utveckling, säger Crosby.

Tiden börjar bli knapp 
för ordförande Crosby och 
resten i styrelsen. Beskedet 
om det blir en fortsättning 
i division 2 eller inte måste 
komma så snart som möjligt.  

– Vi skulle egentligen be-
höva ta ett beslut i dag helst, 
eller senast under den här 
veckan. Vi för en ständig 
kontakt med varandra och vi 
kommer att ha löpande mö-
ten framöver, säger Crosby.

Hur kan ungdomsverk-
samheten påverkas av det 
här?

– Det är svårt att säga, 
men det är självklart inte po-
sitivt om vi inte har tillgång 
till något damlag. Vi vill vara 
en klubb som kan erbjuda 
alla att spela handboll högt 
upp i åldrarna och om vi inte 
kan erbjuda våra tjejer spel 
på seniornivå så blir det pro-
blematiskt, mer än så kan jag 
inte säga, avslutar Crosby. 

KRISTOFFER STILLER
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Dam div 1 N Götaland

LÖRDAG 29 AUGUSTI KL 15.00

SBTK  vs 
IFK SKOGHALL

FOTBOLL
PÅ FORSVALLEN

Matchvärd:

SKEPPLANDA. Varför 
ändra på något som 
fungerar?

Patric Skånberg 
avgjorde för andra 
hemmamatchen i rad på 
straff. 

Skepplanda BTK bese-
grade på fredagskvällen 
Gällstad med 1-0.

Under en närmast perfekt 
sensommarkväll bjöd SBTK 
och Gällstad på ett möte i 
division 4 södra Götaland 
som var mer kamp än un-
derhållning. Gästerna bör-
jade piggast och oroade vid 
ett flertal tillfällen, men det 
krävs mycket för att överlis-
ta det gulsvarta försvaret när 
Oscar Frii och Alexander 
Andersson återigen bildar 
mittlås och Simon Lilje-
blad bär handskarna. Efter 
en halvtimme skickar Patric 
Skånberg fram en boll som 
ser närmast hopplös ut. Vän-
sterbacken Jonathan Fran-
zén sätter allt på ett kort och 
gör en 40 meters löpning. 
Gällstads keeper överraska-
des av attacken och i duellen 
som uppstår går Franzén 
segrande. Målvakten tvingas 
ta till övervåld för att avvärja 
målchansen. Domaren peka-
de på straffpunkten, men lät 
målvakten vara kvar. En fri-
lägesutvisning måste varit 
nära. Likt senaste hemma-
matchen mot Dardania, där 
Patric Skånberg i slutminu-
ten avgjorde från elva meter 
fick den vindsnabbe kantspe-
laren återigen chansen. 1-0 
satt otagbart.

– Underbart, men idag var 
det inte jag som avgjorde. 
Det var hela laget. En härlig 
inställning och krigarinsats, 
sa Partic Skånberg efteråt.

Händelsen gav Skepplan-
da en extra dos energi och 
laget bjöd plötsligt upp till 
en helt annan kamp. Gällstad 
jagade kvittering under hela 
den andra halvleken, men det 
var hemmalaget som vaskade 
fram det hetaste målchanser-
na. Närmast var Christian 
Rönkkö direkt efter paus 
och Erik Häggström i en 
kontring när klockan när-
made sig 90 minuter. SBTK 
visade en härlig attityd och 
inställning, vilket belönades 
med tre välförtjänta poäng. 
Själva spelidén och tillhö-
rande passningsspel får laget 

Avgörare! Patric Skånberg satte straffen som Jonathan Franzén ordnade fram. Det gav SBTK tre nya poäng.

Div 4 Västergötland S
Skepplanda – Gällstad 1-0 (1-0)

FOTBOLL

Skånberg avgjorde på nytt

fortsätta jobba med.
– Jag tycker ändå att vi 

har bra kontroll på dem. De 
skapar några halvchanser i 

samband med fasta situatio-
ner, men annars höll vi rent, 
menade en av planens allra 
bästa, vänsterbacken Jo-

nathan Franzén.
Skepplanda har fått en bra 

start på hösten och är efter 
tre matcher obesegrat.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

- ÄLSKA HANDBOLL

www.laget.se/alehf

ÅRSMÖTE
Fredag 2 okt kl 18.30 

på Forsvallen
Motioner skall vara styrelsen 

tillhanda senast 25/9.

NSK:s damer kan tvingas dra sig ur division 2
NÖDINGE. Nödinge SK:s damhandbollslag har svårt 
att få ihop ett lag. 

Nu kan klubben komma att tvingas avstå sin plats 
i division 2 kommande säsong. 

– Det känns tråkigt just nu, men inget är bestämt 
än, säger ordförande Philip Crosby.

En lång och framgångsrik 
period inom damhandboll 
sjunger på sista versen i NSK.
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Aktiviteter:
Måndagar med start 7/9 kl 16.30-19
i Älvängenskolan. 
Barngymnastik för flickor och pojkar. 
•  4-år 16.30-17.20. Anmälan  

Sofie tel 0703-91 11 24
•  5 år 17.20-18.10. Anmälan      

Iréne tel 0706-82 21 84
•  6 år 18.10-19.00. Anmälan    

Iréne tel 0706-82 21 84
OBS! Ett fåtal platser kvar!
Anmälan till alla barn- och 
ungdomsgrupper görs till respektive 
ledare (behöver inte göras för 
de barn som har deltagit under 
vårterminen 2015).

Tisdagar med start 8/9 kl 20-21
i Älvängens kulturhus
Vuxen medelgympa med styrka. 
20-21 Anmälan Inger tel 74 61 13
Finns plats!

Onsdagar med start 9/9 kl 18-19 
i Älvängenskolan.
Fristående redskap och trampet för 
flickor och pojkar. 
•  7 år och uppåt 18-19  

Nyanmälan Johanna  
tel 0761-711 611

Intresserad av att bli hjälpledare?
Kontakta Johanna på 0761-711 611

KOM LOSS, 
GYMPA MED OSS!

KOM LOSS, 
GYMPA MED OSS!

Gymnastiken börjar åter vecka 37.
Avgift barngrupper 4-6 år 300:-/termin,

 7 år och uppåt 300:-/termin. 
Vuxengrupper 300:-/termin 1 pass/vecka

Vi ses!Besök oss på Facebook  
för mer information

Motionsdans
Gammal- och Gilledans 

Motionsdans
Bugga i Alafors

Torsdagar 
Medborgarhuset i Alafors

Startar 10 september  2015
10 torsdagar 

Bugg för nybörjare
Kl. 18.30 – 19.45
Terminsavg. 400:- 

Bugg fortsättning
Kl. 19.30 – 21.00

 400:-/10 kvällar eller 50:-/kväll

Söndagar kl. 17-20
Bygdegården i Skepplanda
Startar 13 september 2015

50:-/kväll

Måndagar kl 19-22
Folkets hus i Älvängen

Startar 14 september 2015
50:-/kväll

Grunddanser kl 19-20
Även nybörjare - Anmälan

Information/Anmälan:  
Willy 0707-341561 eller Ingvar 0303-748587 I samarbete med:

www.dfkorkskruven.com

Cafe

190
FESTA 
   VIA

SVERIGES LÄNGSTA GATUFEST
5-13 september

www.festavia190.se

TÖREBODA. Skepplanda 
ångar på i damettan. 

3-0 borta mot jumbon 
Töreboda ger laget and-
rum i tabellen.

 – En väldigt viktig se-
ger, men det är stenhårt 
i serien, säger SBTK-trä-
naren Stig Persson.

Förutsättningarna är kända. 
Skepplandas damer gör för-
sta säsongen i division ett 
och utmaningen är att ha 
minst tre lag bakom sig för 
att få förnyat kontrakt. Efter 
segern mot jumbon Törebo-
da är det sex poäng ner till 
jagande Stenungsunds IF.

– Jag trodde innan serien 
att det skulle räcka med 24 
poäng för att hänga kvar, 
men nu säger jag att det 
minst behövs 27 och kan-
ske ytterligare någon pinne. 
Det är fantastiskt kul att vi 
är med och har skaffat oss 
ett utgångsläge som åtmins-
tone skapar lite lugn, menar 
Persson.

Mot Töreboda inledde 
Andrea Lindgren målskyt-
tet redan efter 13 minuter. 
Tvåan som Sophie Högrell 
satte dröjde till en kvart före 

slutsignalen. Andrea avslu-
tade sedan fyrverkeriet med 
sitt andra och SBTK:s tredje 
mål i matchminut 84.

– Vi gör inte någon av 
våra bättre matcher. Det 
är krampaktigt långa stun-
der, men det blir lätt så när 
matcherna gäller så mycket, 
säger Persson.

Ida Hansson vred till knät 
på uppvärmningen, vilket 
gjorde att hjälpgumman 
Lotta Hillebjer som snart 
har spelat på alla positioner 
denna säsongen fick ta rollen 
som högerback.

– Det är bara att applå-
dera. Hon är fantastisk. Det 
gick inte att se att hon inte 
spelat högerback tidigare. 
Lotta är suverän och oerhört 
lojal mot laget, berömmer 
Stig Persson som ser fram 
mot lördagens möte med ta-
bellfyran IFK Skoghall.

– De vann stort i våras, 
men siffrorna ljög. Vi var 
med i den matchen också 
och jag tror att vi kan pressa 
dem på Forsvallen. Där går 
inget lag säkert.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

SBTK bortavann över Töreboda

Div 1 norra Götaland damer 
Töreboda IK – Skepplanda 0-3 (0-1)

FOTBOLL

Andrea Lindgren inledde och avslutade Skepplandas målskytte 
mot Töreboda. 
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vs
IFK ÅMÅL

Lördag 29 aug kl 14.00
SJÖVALLEN

SVENSKA STENHUS ARENA

WWW.AHLAFORSIF.SE

AHLAFORS IF
Division 3 NV Götaland

Matchvärd

Lördag 29 augusti kl 16.30
AIF/ÄIK-DAM VS IK ZENITH

KARLSKRONA. Mathias 
Söder från Alafors, tävlan-
des för Kongahälla AIK, 
vann guld när Ungdoms-SM 
i friidrott avgjordes i Karls-
krona den gångna helgen. 
Söder tog hem segern i P16 
800 meter.

– Det känns riktigt bra, en 
härlig känsla, säger Mathias i 
en telefonintervju med lokal-

tidningen.
Mathias Söder vann sitt 

försöksheat på lördagen på 
tiden 2.01.98 efter att ha 
varit i ledning från start till 
mål.

I söndagens final skulle 
det bli en kamp med värste 
konkurrenten, Iyuel Ayele 
från Huddinge AIS.

– Ingen av oss ville dra, 

men efter 550 meter gjorde 
jag ett ryck. Det räckte hela 
vägen in i mål.

Mathias segertid skrevs 
till 2.01.17. Iyel Ayele blev 
tvåa och Omar Adullahi 
från Sävedalens AIK knep 
bronset.

JONAS ANDERSSON

SM-guld till Mathias Söder från Alafors



LILLA EDET. En motig 
start på höstsäsongen.

Tre matcher och lika 
många förluster.

Edet FK är nu nere på 
kvalplats.

Augusti har inte varit nå-
gon bra månad för Edet FK. 
Det bör dock tilläggas att 
motståndet har varit tuffast 
tänkbara med tre topplag på 
programmet.

I lördagens hemmamatch 
mot serieledande Åsarp-Trä-
det var hemmalaget numret 
för litet. Visserligen tändes 
ett hopp när Henrik Jo-
hansson reducerade till 1-2 
i den 57:e minuten, men 
gästerna hade en växel till. 
När domare Ghaleb Rajab 
blåste av matchen visade re-
sultattavlan 1-5.

För Edet FK väntar nu två 
oerhört viktiga matcher med 
betydelsefulla poäng på spel. 

Närmast ovanför kvalstreck-
et ligger Trollhättans FK 
som står för motståndet bor-
ta på Stavrelunds IP på lör-
dag. Därefter står nästjum-
bon Edsvära-Norra Vånga 
på schemat.

JONAS ANDERSSON 

Ny förlust för 
Edet FK

SKULTORP. Frågan är om 
inte kvaltåget gick för 
Göta BK.

Förlusten mot Skul-
torps IF var dessvärre 
inget att säga om.

– Vi förlorade mot ett 
för dagen bättre lag, 
konstaterade GBK-trä-
naren Marcus Tersing.

Göta BK hade behövt vinna 
för att på allvar blanda sig i 
striden om de två kvalplat-
serna till division 3. Efter 
lördagens förlust skiljer det 
nu sex poäng upp till trean 

IFK Mariestad och sju poäng 
till tvåan Falköpings FK.

– Det blir tufft, erkänner 
Tersing som fick se sitt lag 
hamna i ett 3-0-underläge på 

Orkanvallen.
– Vi släppte in två mål på 

fasta situationer, det är inte 
likt oss. Vi var inte tillräck-
ligt fokuserade.

Gästerna kom dock tillba-
ka starkt i den andra halvle-
ken. Marcus Olsson redu-
cerade i den 73:e minuten 
och bara två minuter senare 
blev det 3-2 genom Rikard 
Vikingsson.

– Vi hade några halvchan-
ser att kvittera, men den 
stora möjligheten uteblev, 
berättar Marcus Tersing.

För Göta BK väntar nu 
hemmamatch på lördag mot 
ett formstarkt Ulvåker.

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

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

Välkommen!

Ge bort ett 
present- 

kort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

NÖDINGE. Nödinge 
SK förmådde inte att 
skaka om serieledarna 
i söndagens derby på 
Vimmervi.

Gästerna var klassen 
bättre och vann utan att 
imponera.

ÄIK har inlett höst-
säsongen med två raka 
segrar och guldjakten 
går vidare.

Att prata om derbyfest vore 
att ta i. Det var ingen sär-
skild inramning bara för att 
Älvängens IK kom på besök 
till Vimmervi denna ljum-
ma augustikväll. Ljummen 
var också matchen. Trots två 
röda kort hettade det aldrig 
till ty Älvängen hade full 
kontroll från början till slut.

Redan i den sjunde spel-
minuten kom 0-1. En trip-
pelchans resulterade i att 
Jesper Knaving kunde stöta 
in ledningsbollen från nära 
håll. Knaving hade en stund 
senare läge att öka på till 2-0, 
men då briljerade NSK-mål-
vakten Marcus Larsson 
med en fin benparad.

I den andra halvlekens sis-
ta spelminut fick gästernas 
Alexander Ardner syna det 
röda kortet. Domare Jer-
vand Hakopian bedömde si-

tuationen som en målchans-
utvisning. Plötsligt tändes 
ett hopp i hemmalägret, 
men faktum är att Älvängens 
spelövertag blev ännu mer 
påtagligt efter pausvilan.

Markus Ahlbom fixade 
tvåan och trean innan bro-
der Niklas Ahlbom, lagets 
främste målgörare, satte 0-4 
i den 77:e minuten. Skytte-
kungen låg även bakom 0-5. 
Fri med målvakten stoppades 
han bryskt av Hedy Musta-
fa, som korrekt visades av 
banan. Den efterföljande 
frisparken satte Rasmus Er-
iksson i nät när klockan visa-
de 89 minuter.

Resultatet innebar att Nö-
dinge SK nu är sist i tabellen. 

Om det inte ska bli respass 
krävs ett snabbt uppvaknan-
de. På fredag väntar något 
av en måstematch borta mot 
nästjumbon Lundby IF.

För Älvängens del är situ-
ationen den omvända. Laget 
jagar en biljett till division 5. 
ÄIK har samma poäng som 
tvåan Finlandia-Pallo, som 
dock har en match mindre 
spelad. På lördag kommer 
seriefyran Backa BK på be-
sök till Älvevi och det finns 
mycket som tyder på att det 
blåvita segertåget fortsätter.

JONAS ANDERSSON

– Vann derbyt utan att imponera

ÄIK klassen 
bättre på
Vimmervi

Division 6D Göteborg
Nödinge SK – Älvängens IK 0-5 (0-1)

FOTBOLL

Full kontroll på händelserna. ÄIK:s Rasmus Eriksson fastställ-
de slutresultatet på Vimmervi.  Här har han precis vänt bort Nö-
dinges Mohammad Amiri. 

Henrik Johansson tröstmåla-
de för Edet FK i 1-5-förlusten 
mot Åsarp-Trädet FK.

ÄIK-anfallaren Jesper Knaving 
inledde målskyttet genom att 
göra 0-1 i den sjunde minu-
ten.

Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Nödinge idrottshall 
tisdag 1 sept kl 19.00

Alla medlemmar 
och föräldrar
är välkomna!

Ale Torg

 
Dagordningen är val av ledamöter och 
övriga frågor. För mer info 
kontakta nskkansli@gmail.com.

EXTRA ÅRSMÖTE FÖR 
NÖDINGE SK 
HANDBOLL

Lördag 29 aug
kl 10.30 - 14.00 på Nolängen

Gemenskap,  
aktiviteter, café 

m.m.

A-lagsmatch kl 14.00

NOL IK vs
OLSKROKEN IF

Alla hälsas välkomna 
till Nolängen!

Noldagen

Marcus Olsson nätade mot 
Skultorp, men det hjälpte föga. 

– Göta BK föll mot Skultorp
Där gick kvaltåget?

Div 4 Västergötland N
Skultorps IF - Göta BK 3-2 (3-0)

FOTBOLL

ALINGSÅS. Lödöse/
Nygård IK har inlett 
höstsäsongen på ett 
övertygande sätt.

Mot BK Spark blev det 
rena målexplosionen 
efter paus.

Peter Eriksson note-
rades för inte mindre än 
åtta fullträffar.

Samtidigt som toppkon-
kurrenten Trollhättans Sy-
rianska förlorade derbyt 
mot Trollhättans IF passade 
LNIK på att pulvrisera ta-
belljumbon BK Spark. Stor-
segern betyder att Lödöse/
Nygård nu är på kvalplats 
bakom suveräna Hjärtums 
IS, som vann med klara 10-1 
mot Hemsjö.

Precis som i våras dröjde 
det till den andra halvle-
ken innan proppen gick ur 
och siffrorna rann iväg för 
LNIK:s del. Sparks mål-
vakt lär ha mardrömmar om 
LNIK som på två matcher 
har gjort 24-0 på Alingsåsla-
get.

Peter Eriksson fick upple-
va en tillställning på Alströ-
mervallens konstgräs som 
han sent ska glömma. Åtta 
mål pangade den tidigare 
Nolspelaren in. Imponeran-
de!

På fredag stundar hemma-
match mot Sjöviks SK. Allt 
annat än tre poäng där vore 
en besvikelse.

JONAS ANDERSSON

Division 4 Västergötland N
Edet FK – Åsarp-Trädet FK 1-5 (0-2)

FOTBOLL

Division 6 Trollhättan
BK Spark – Lödöse/Nygård IK 0-12 (0-3

FOTBOLL

LNIK 
upp på 
kvalplats



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. 
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NÖDINGE. I lönnfacken 
på en gammal chiffonjé, 
bland minnena av en 
mormor, hittar vi både 
kartor, pickadoller och 
gamla tänder. 

Vilka historier göm-
mer sig egentligen 
bakom dessa ting? 

På lördag visas Nära 
ögat med Teater Pero i 
Ale Kulturrum.

Nu på lördag visas höstens 
första av totalt fem barnte-
atrar i Ale Kulturrum. Teater 
Pero har besökt Nödinge ti-
digare. Nära ögat är dock en 
helt ny föreställning och det 
är första gången som ensem-

blen turnerar med produk-
tionen utanför Stockholm.

På scen möter ni Baura 
L Magnúsdóttir, Magnus 
Lundblad och Ulf Eriksson 
som berättar historien om en 
ung kvinna som ger sig ut på 
en resa som visar sig bli mer 
än strapatsrik. Hennes mål 
är att ta sig till en liten by i 
Mongoliet, där hon ska arbe-
ta som sjuksköterska. Vägen 
dit är lång, hon är alldeles 
ensam och hon kan endast 
några få meningar på mon-
goliska.

Nära ögat vänder sig till 
barn i åldern 4-10 år. Bil-
jetter finns att köpa på Ale 
bibliotek.

JONAS ANDERSSON

Ulf Eriksson, Magnus Lundblad och Baura L Magnúsdóttir från Teater Pero som kommer till Ale Kulturrum nu på lördag med före-
ställningen Nära ögat.
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– ”Nära ögat” visas i Ale Kulturrum
Höstens första barnteater
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Söndag 30 aug kl. 15 Matiné 60 kr

Söndag 30 augusti kl. 18 Entré 80 kr

Ons 2 september kl. 19 Entré 80 kr

 Fre 4 september kl. 14 Entré 80 kr

Minioner 

Kvinnan i Guld 

Mission: Impossible - Rogue Nation

Prästen i Paradiset 

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!

Vi bjuder på kaffe och kaka innan filmen.

ÄLVÄNGEN. Textilkonstnärerna Maria 
Torstensson, Eva Thoren, Kerstin Ab-
rahamsson vill med utställningen ”Tovning 
– gammal teknik på nytt sätt” visa på ullens 
formbarhet och dess möjlighet att skapa i 
det oändliga. Vernissage sker nu på söndag.

Tovningstekniken är ett mycket gammalt 
hantverk som innebär att ull filtas till tyg 
utan att man väver eller stickar. Genom 
att använda varmt vatten och såpa samt me-
kanisk bearbetning omvandlar man kardad 
ull till filt.

Forskare tror att filtekniken har sitt 
ursprung i Asien daterat till 660-200 f kr. 
Man har hittat filtföremål i en gravkamma-
re såsom väggbonader, täcken, strumpor, 
kuddar, ytterplagg med mera. I Mongoliet 
tillverkade man stora tältdukar av tovad ull 
för att täcka nomaderna hus som kallades 

för Jurta Tovningstekniken i Sverige hör 
till en gammal slöjdtradition och har mest 
förekommit i de nordligaste delarna i 
landet.

Konsten att tova var inte varje kvinnas 
egendom, det fanns ett par kvinnor i varje 
by eller bygd som man anlitade när man 
vill ha något tovat. Det som tovades var 
mest enklare bruksföremål som, sockor, 
skoinlägg, vantar hattar. Tovade plagg blev 
otroligt varma.

Maria, Kerstin och Eva jobbar som 
självständiga textilkonstnärer, men har 
här gjort en gemensam utställning. De 
har själva kommit i kontakt med tovning 
via kurser och ullskola och alla tre har de 
fascinerats och ullens formbarhet och möj-
ligheter. I denna utställning har de tagit ut 
svängarna och nu handlar det inte bara om 

bruksföremål utan om dekorativa kuddar, 
väskor, rena konstföremål och till och med 
ljuslyktor.

Besök denna varma, färgsprakande 
utställning och låt dig inspireras och vill du 
prova på själv håller trion en workshop den 
13 september. Utställningen pågår till och 
med den 27 september.

– Ny utställning på Repslagarmuseet 
Tovning – gammal teknik på nytt sätt

Ny utställning invigs på Repslagarmuseet nu 
på söndag.

Höstens första korvar är grillade 
av Guntorps equmeniascouter! Ter-
minen har börjat för både spårare, 
upptäckare och äventyrare och det 
är alltid roligt att mötas igen. Senast 
vi sågs var på årets båda scoutläger, 
Torparliv på Åsengården och Liv@
t2015 i Lysekil. För den som är ny-
fiken på scouterna är det möjligt att 
haka på. I Ale finns scouter i Gun-
torp, Älvängen, Alafors och Bohus. 

Torparliv var ett läger för Gunt-
orps och Sjöviks equmeniascouter, 
tillsammans drygt 50 personer, som 
i tre dagar levde scoutliv på Åsen-
gården i Vänga, mellan Fristad och 
Vårgårda. Det var redan i maj, vår-
värmen saknade vi men vi slapp allt 
regn som annars var utmärkande för 
vår och försommar. Nästa läger ägde 
rum under vecka 27 på Lysestrand 
utanför Lysekil. 

Liv@t 2015 var ett läger med mer 
än 3 000 scouter från Västra Göta-
land, Skåne, Stockholmsregionen 
och Norrland. Där samlades scouter 
av alla sorter till gemensamt läger. 
Guntorps scouter delade kök och 
patruller med Älvängens equmeni-
ascouter, tillsammans var vi cirka 
55 personer under veckan. Temat 
för lägret var dataspelsvärlden, och 

under veckan fick vi möta olika 
rollfigurer på olika ”banor” för att 
genomföra uppdrag.

På Liv@ 2015 hade vi också en 
lägerkyrka som gav utrymme för 
reflexion, bön, lovsång och en stund 
i stillhet. Under lägerdagarna blev 
det flera bad i och projekt vid havet, 
vilket var uppskattat då det var 
riktigt varmt och soligt! Det var en 
ny och positiv erfarenhet för kårerna 
i Guntorp och Älvängen att bo på 
läger tillsammans.

Även den här sommaren har vi 
haft sommarkvällar på söndagar i 
Missionskyrkan. Inom kort åker 
kyrkan, unga och äldre, på tillsam-
mansdag till Attholmen utanför 
Långared. Under hösten planerar vi 
att erbjuda en Alphakurs i Gunt-
orp. Det är en kurs för alla som är 
intresserade av att upptäcka vad kris-
tendomen handlar om. En plats där 
människor kan komma och koppla 
av, äta, dela tankar och utforska 
meningen med livet. 

Ett större jobb har utförts i som-
mar med kyrkans avlopp då en ny 
avloppsbrunn, Biop, har installerats. 
Det är en ersättning för den tidigare 
markbädden och en förbättring för 
miljön. Kostnaden landar på cirka 

125 000 kronor. Genom-
förandet är möjligt tack 
vare ett gott bidrag från Ale 
kommun genom investe-
ringsbidrag vilket vi i Gunt-
orp är tacksamma för. 

GSH

En bild från scoutlägret Liv@t 2015. De schackspelande poj-
karna är från vänster Daniel Andersson och Linus Andersson. 

Från Guntorps horisont

BOHUS
Jennylunds IP

Tisdag 1 september kl 19:00

Cirkuskassan är öppen speldagen 12:00 - 13:00, samt  
öppnar igen 2 timmar före föreställningen. 

Du kan även boka dina biljetter på  
www.cirkusmaximum.se, showtic.se 0771 -13 43 00. 

w w w. c i r k u s m a x i m u m . s e
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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!

Starka protester 

från Bohus

Surte klara för 

kval till ettan

50-60-talet i 
fokus på scen

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

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

www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror till fast pris!
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Ale Torg

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

Tel 0303-97500 ica.se/ale

Vi visar vägen på ica.se/hälsa

Gäller v 10 med ICA Kort

10% RABATT 
ICA GOTT LIV 

10%  

Kortpris

ICA Gott Liv är en serie med lite hälsosammare mat.

Ett enkelt sätt att ta hand om sig varje dag.

Hälsa 
är enkelt

10% RABATT 
ICA GOTT LIV 

10%  

Kortpris

ICA Gott Liv är en serie med lite hälsosammare mat.

Ett enkelt sätt att ta hand om sig varje dag.

Hälsa 
är enkelt

10% RABATT 
ICA GOTT LIV 

10%  

Kortpris

ICA Gott Liv är en serie med lite hälsosammare mat.

Ett enkelt sätt att ta hand om sig varje dag.

Hälsa 
är enkelt

10% RABATT 

ICA GOTT LIV

Kortpris

Lödöse 0520-66 00 10

VECKANS VARA

9
RÖKT BOG I

DELIKATESSEN

90
kr/hg

DET 
KLIMATSMARTA 

VALET!

Ytterligare en 

frisör sökes!

www.klippstudion.se

Kontakta Anita på 0303-22 93 17 för mer info

Vi är ett lokalt städbolag i Ale 

som förutom traditionell 

städservice även erbjuder 

olika sorters kringservice.

- Vi levererar städning 

 till högsta kvalité

- Vi arbetar i Ale,

 Kungälv och 

 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0709-50 94 88

KSB STÄD

TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  

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

Splashman regnstövel
Storlek 20-35
Fler färger i butik

299:

VÅRNYHETER
från

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

499:

Läs Alekuriren i 
din telefon och 

surfplatta!
Ladda ner vår app på 

App Store och Google Play

NYBÖRJARKURS

GAMMALDANS
Mån 31/8 - 30/11 kl 19-21.30 i Anten

PROVA-PÅ GRATIS 
31/8, 7/9 samt 14/9

www.antendansarna.se

Nu startar  
vår BarNkör
•	 Är	du	mellan	7-10	år?
•	 Gillar	du	att	sjunga?
•	 Gillar	du	att	träffa	kompisar	
•	 Gillar	du	att	ha	kul?	

Första	övningen	är
Tisdag	1/9	kl	17.00	–	18.00
Equmeniakyrkan Älvängen
( fd Missionskyrkan)

Anmäl	er	gärna	till:	
javerud.rebecka@gmail.com Älvängen
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BONDEN OCH SKOGENS DAGAR
Lördag 5/9 & Söndag 6/9 kl. 10–16

BACKAMO
LÄGERPLATS

Servering och försäljning hos Gillena: 
mat, kaffe, äggost, kalvdans, våfflor, brödbakning m.m.

Ett kulturprogram för hela Västra Götaland

Vid väg 167 Lilla Edet Ljungskile

HUVUD SPONSOR 

Maskinfirmor visar skogs- och jordbruksmaskiner. 
Trialuppvisning. Ca 200 utställare visar och 

säljer sina produkter. Gamla traktorer, MC & bilar. 
Husdjur, mindre sågverk, fjäderfäutställning, ponnyridning 

för barn, rida på den mekaniska tjuren m.m.

Ni är välkomna till två heldagar 
för hela familjen med många aktiviteter. 
Se program www.bondensdag.se

Inträde: Vuxna 100 kr. Barn under 15 år gratis • Fri parkering!  info 0522-634593

Bosse-Bildoktorn finns 
hos oss som speaker samt 
berättar om gamla tiders 

maskiner i jordbruket.

Namnlöst-12   1 2015-06-16   16:17

Kommunledningen 
har gett Ale Fritid i 
uppdrag att utreda 

var en eventuellt ny simhall 
bäst placeras. När det gäller 
byggandet av bostäder och 
handel har kommunen 
sedan länge bestämt att det 
skall ske i de två centra-
lorterna – Nödinge och 
Älvängen. 

Nu har man en fantas-
tisk möjlighet att skapa ett 
fritidscentrum på Tudors 
område, med simbadet som 
det stora dragplåstret. Och 
vad talar då för att simhallen 
skall placeras just där? Med 
gångavstånd till pendelsta-

tion och bussar och rikligt 
med parkeringsplatser kan 
tillgängligheten inte vara 
bättre.

I närområdet finns en 
vårdcentral med BVC, 
brandstation och räddnings-
tjänst. Förutom alla sim-
intresserade som får glädje 
av det nya badet kommer 
det även att fungera som 
rehab och handikappbad. 
Alla i kommunen skall ha 
möjlighet att hitta något 
meningsfullt att göra på 
kommunens fritidscentrum. 
Dit kan man också räkna 
Nol IK, Alebacken och Nols 
båthamn. Självfallet kommer 

alla elever vid Ales skolor att 
ha tillgång till badet.

Och nu något av vad som 
redan finns på Tudorområ-
det: Företagscenter, med ett 
antal små och medelstora 
företag, en modern restau-
rang, STC och därtill ett 
antal tomma lokaler som 
kan anpassas till kommande 
verksamhet.

Till sist, det bästa av 
allt! Nu kan politiker och 
entreprenörer äntligen dra 
åt samma håll och slippa 
den förlamande kampen om 
Nödinge eller Älvängen.

Nolbo

En ny simhall 
– ett lyft för Nol

Föreningen är nu igång 
för fullt med att värva 
medlemmar så vi kan 

söka det statliga bidrag som 
är utlovat till de som kan få 
med minst 70% av lands-
bygdens hushåll. Vi har fått 
in intresseanmälningar som 
ligger på cirka 85%. För att 
räknas som medlem måste 
medlemsavgiften på 200 

kronor betalas in snarast 
möjligt, så vi överstiger de 
70% som är målet för bi-
drag. När detta är nått söker 
vi de bidrag som finns att 
söka, ju förr desto bättre. 

Den 16 september har vi 
årsmöte på Gläntevi i Alv-
hem. Då skall det bildas en 
ordinarie styrelse som med-
lemmarna skall rösta fram. 

Eftersom detta är ett mycket 
stort projekt behöver vi 
kunnigt folk som kan hjälpa 
till med planering, upphand-
ling, entreprenörer och inte 
minst IT, telefoni, bredband 
och fiber. Kontakta oss gär-
na på vår Facebooksida eller 
hemsida.

Styrelsen

Alvhem-Nygård Fiberförening 

Partners: Alekuriren och Ahlafors IF

SENSOMMARFEST
I FURULUNDSPARKEN

LÖR 19 SEPT KL 21-02

FÖRLÄNG SOMMAR- KÄNSLAN!

PÅ SCEN BJÖRN NILSSON

HIFI HERO:S FRED 

FLERA HEMLIGA GÄSTARTISTER & DJ

ENTRÉ 150 KR

Entré kl 20 • ”Ahleburgaren”
Happy Hour i baren

Walk’n’talk Quiz - Vinn fina priser!

250 kr, begränsat antal.

••••• FÖRFEST •••••
FÖR LIRARNA SOM VILL FÅ UT LITE EXTRA

•• FIRMAFESTEN ••
Delta med företaget i Alemästerskapen Quiz 

6 tävlande per lag. Start kl 18.00.

Välkomstdryck • ”Ahleburgaren” med tillbehör
2 måltidsdrycker per deltagare 

Kaffe och dessertkaka
5000 kr, begränsat antal

För bokning maila till: boka@nilsberg.se
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Göteborgsv. 95, Älvängen • Tel 0303-746180

ÖPPNAR
29 AUGUSTI

Vi öppnar för nya säsongen
 lördagen den 29 Augusti kl 10:00

 

Dagens försäljning går till  
PMU:s kampanj  
Kongos kvinnor

Inlämning av varor 
tisdagar kl 18-20

VÄLKOMMEN ATT FYNDA!
www.svenskakyrkan.se/skepplanda

MC-GUDSTJÄNST  
Nattvard  

Kristna MC-klubbar 
Skepplanda kyrka 

söndag 30 augusti kl 16.00 
Präst Mika Auvinen 

Frälsningsarmén/centrumkårens musikkår 

Fika i församlingshemmet

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

MC-GUDSTJÄNST 
Nattvard  

Kristna MC-klubbar 
 Skepplanda kyrka 

söndag 30 augusti kl 16.00 
Präst Mika Auvinen 

Frälsningsarmén/centrumkårens musikkår 

Fika i församlingshemmet 

 
 

MC-GUDSTJÄNST 
Nattvard  

Kristna MC-klubbar 
 Skepplanda kyrka 

söndag 30 augusti kl 16.00 
Präst Mika Auvinen 

Frälsningsarmén/centrumkårens musikkår 

Fika i församlingshemmet 

 
 

Klubbmästare korade
Ale GK:s klubbmästerskap avgjordes på Kungsgården andra helgen i augusti. 
På bilden ses vinnarna i respektive klass. Från vänster: Camilla Jensen (HCPD), 
Jan-Erik Koppfeldt (H65), Eva Eliasson (D50), Niklas Abrahamsson (KMH), Bengt 
Eriksson (HCPH), Kenneth Andersson (H55), Jari Puronpää (H45).

Ett femtiotal medlemmar åkte med 
Lilla Edets Buss till Lidköping och 
Läckö. Vi började med en vandring 
på Lidköpings torg där det var 
marknad. Vi fick en bra guidning på 
Vänernmuseet innan vi fortsatte till 
Läckö Golfklubb för lunch. Läckö 
slott visade sig från sin allra bästa 
sida i solskenet. Vi fick en mycket 
bra guide som levandegjorde slottets 
historik. De separata utställningarna 
om vävning och formgivning var 
också intressanta.

Vi avslutade med ett besök på 
Spikens fiskeläge. Lena Thorén 
som svarade för resan fick en välför-
tjänt applåd.

Veckans vandring gick på Sunds-

by Säteri på Mjörn mellan Tjörn 
och Orust..

Irene och Curt Svensson hade 
rekognoserat och vi fick en ganska 
strapatsrik promenad. Som vanligt 
var vädret med oss.

Denna veckas vandring går i 
Svartedalen.

Vi besöker Bohus fästning och får 
en guidad visning den 7 september.

Den 9 september inbjuder 
Ryd-Sannum – Risheds kontakt-
kommitté till månadsmöte i Starr-
kärrs bygdegård. Alf Ivarsson och 
Jan Albertsson i Guddehjälmarna 
underhåller. Förhandsanmälan är 
nödvändig.

Lennart Mattsson

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

Lördag 29 augusti kl. 9–11

F R U K O S T  F Ö R  K V I N N O R

ÄLVÄNGENS KYRK A
Tema: ”Existentiell hälsa - 

vad handlar det om?

Kostnad 40 kr. Ingen föranmälan.  
Mer info på www.mittiale.se.

FRÅGOR? 
ulrika.l.andersson@svenskakyrkan.se 

eller 0303-444 022

Behöver du någon  
att tala med?
Församlingen erbjuder 

kostnadsfri samtalsmottagning 
med drop in!

Övrig tid går det att nå samtalsmot- 
tagningen på tel 0303-444 009

Musikgudstjänst

30 augusti kl. 18.00 – Fri entré!
Starrkärrs kyrka

Katarina Solén Hiller sång, Thomas  
Gustavsson piano, Andreas Gustafson bas, 

Martin Folkelind, trummor.
I samarbete med Sensus.

Sjung med i kyrkans psalmskatt!

Vill du sjunga och gunga med ditt barn?

Ny grupp startar 8 september 2015 i 
Starrkärrs församlingshem. Max 12 platser. 
Tisdagar 9.30–11.00.

Vi sjunger gamla och nya barn-
sånger, både kristna och andra, 
lär oss ramsor och tar oss en liten 
dans. Enkel fika. I första hand är 
gruppen öppen för barn i åldrarna 
2–10 månader som bor i för-
samlingen och är döpta eller ska 
döpas.

Frågor och anmälan  
pernilla.olausson@svenskakyrkan.se 
0303-444 037. 

Start 2/9!

Församlingsexpeditionen  
Göteborgsvägen 93 i Älvängen

Mer info på www.mittiale.se.

Onsdagar kl. 10–12

SPF Seniorerna Ale på resa1 av 3 får cancer.  
Men alla drabbas.
Bli månadsgivare i dag. Gå in på cancerfonden.se 
eller ring oss på 020-59 59 59.

Utrota 
barncancer.
Din gåva gör skillnad.

BCF_plugg_50x100.indd   2 2013-04-26   10:42

NödiNge församliNg
www.svenskakyrkan.se/nodinge • 031-9800 12

gemeNsKaP för daglediga 
Kontaktperson: Ann-Christine Grosshög, 
0303-972 37

ONsdagsträffar 
Varannan onsdag kl 14 i Surte församl.hem. 
Start 26 aug: Refräng & co med radiofavoriter.

Varannan onsdag kl 13 i Nödinge församl.hem. 
Start 2 sept: Jessica talar om Oloo School för 
föräldralösa barn i Kenya.

BarN, familJ OCH UNga 
Kontaktpersoner:  
Mia Nordin, 031-98 09 12,  
Henny Forsberg, 0725-45 41 79

VardagsgUdstJäNst (barn m. förälder) 
En onsdag i månaden kl 10 i Nödinge kyrka. 
Start 7 okt. En fredag i månaden kl 10 i Surte 
kyrka. Start 9 okt.

öPPNa försKOlaN (barn med förälder) 
Mån och ons kl 9.30-11.30 i Nödinge försam-
lingshem. Start 26 aug.

miNiOrer (årskurs 0-3) 
Mån kl 14-17.30 i Surte församl.hem. Start 31 aug.

miNiOrer (årskurs 0-3) 
Ons kl 14-17 i Bohus, Kyrkans Hus. Start 26 aug.

miNiOrer (årskurs 0-6) 
Tors kl 14-17.30 i Nödinge församl.hem.  
Start 3 sept.

UNgdOmsgrUPP (från åk 7) 
Torsdagar kl18-21 i Nödinge församl.hem.  
Start 10 sept – grillkväll!

Välkommen till kyrkan i höst!
Läs mer om våra verksamheter på  www.svenskakyrkan.se/nodinge

Körer för alla Åldrar 
Kontaktperson Nödinge: Johanna  
Werder, 0303-972 48. Kontaktperson  
Surte: Ida Andersson, 031-98 16 91

miNisÅNg (4-5 år) 
Månd kl 11 i Nödinge församl.hem. Start 31 aug.

mUsiKBUs (Barnrytmik, barn med förälder) 
Ons kl 9.30 och 10.30 i Nödinge församl.hem. 
Start 26 aug.

NOaKöreN (barn från förskolan Noas ark) 
Tors kl 12.15 i Nödinge församl.hem. Start 3 sept.

tHe rOOKies (förskoleklass) 
Tors kl 14 i Nödinge församl.hem. Start 10 sept OBS!

siNgiNg Kids (årskurs 1-2) 
Tors kl 14.30 i Nödinge församl.hem. Start 3 sept.

POPKöreN (årskurs 3–4) 
Tors kl 15 i Nödinge församl.hem. Start 3 sept.

YOUNg VOiCes (årskurs 5-6) 
Tors kl 15.30 i Nödinge församl.hem. Start 3 sept.

siNgiNg aNgels ( från årskurs 7) 
Tors kl 16.20 i Nödinge församl.hem. Start 3 sept.

gOsPelKöreN BlUe N JOY (vuxna) 
Tors kl 19 i Nödinge församl.hem. Start 27 aug.

PeaCedrUms (årskurs 0-2) 
Mån kl 14.15-15 i Surte församl.hem. Start 31 aug.

sONgBirds (årskurs 3-6) 
Mån kl 15.15-16 i Surte församl.hem. Start 31 aug.

sUrte KYrKOKör (vuxen) 
Tis kl 19-20.30 i Surte församl.hem. Start 1 sept.



Equmeniakyrkan i Surte
Ons 26/8 kl 18, Sommarakti-
viteter vid bouleplanen (eller 
inomhus om det regnar). Fika. 
Sön 30/8 kl 11, Samlingsguds-
tjänst. Per Kjellberg. Musik-
grupp. Servering. Mån 31/8 kl 
19, Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. Tis 
1/9 kl 10, Barnrytmik för barn 
1-2 år med deras föräldrar. 
Terminsavgift 100:- Sopplunch 
för 20:- efter babyrytmiken. 
Anmälan och frågor till Lisa, 
0707-51 82 47. Tis 1/9 kl 10.45, 
Babyrytmik för barn 4 mån-1 år 
med deras föräldrar. Terminsav-
gift 100:- Sopplunch för 20:- 
efteråt. Anmälan och frågor till 
Lisa, 0707-51 82 47. Ons 2/9 kl 
15, Onsdagsträff för daglediga. 
Glada sånger med Glädjeska-
parna och Doroty Bryngelsson. 
Ons 2/9 kl 17.30. Sånglek för 
barn 4-6 år. Terminsavgift 
100:- Anmälan och frågor till 
Lisa, 0707-51 82 47. Ons 2/9 
kl 21, Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Programmet kan 
komma att ändras, men på www.
surtemissionskyrka.se hittar du 
alltid ett aktuellt program.
Pingstkyrkan Bohus
Ons 26/8 kl 19, bibelläsning och 
bön. Sön 30/8 kl 11, Leif Karls-
son. Ons 2/9 kl 19, bibelläsning 
och bön.
Lilla Edets pastorat
Fuxerna-Åsbräcka församling
Ons 26/8 kl 18.30, Mässa, Nord-
blom. Sön 30/8 kl 10, Hög-
mässa, Westergaard. Sön 30/8 
kl 14, Finsk högmässa, Olenius. 
Tis 1/9 kl 09, Mässa i förs hem, 
Westergaard.
Nödinge församling
Sön 30/8 kl 11, i Nödinge kyrka: 
Mässa. Henny Forsberg. Duo 
Pehrsson – Magnus och Lotte 
Pehrsson, fiol och altfiol – spelar 
Sibelius, Bach och Mozart. Kl 
17, i Surte kyrka: Gudstjänst. 
Henny Forsberg. Emma Käck 
sjunger sånger på tema kärlek.
Smyrnakyrkan Älvängen
Tis 25/8 kl 08.30 - 09, Bön. Ons 
26/8 kl 18.30 - 19.30 Bön. Tor 
27/8 kl 15, Sångstund på Soläng. 
Fre 28/8 kl 19.30, Greenhouse 
- uppstart. Lör 29/8 kl 10 - 13, 
Second Hand & Café. Sön 
30/8 kl 16, Med hjärta och själ: 
Församlingsmöte. Barnsamling. 
Servering. Mån 31/8 kl 10 - 11, 
RPG stavgån. Tis 1/9 kl 08.30 - 
09, Bön.
Guntorps Missionskyrka
Sön 30/8 TILLSAMMANS-
DAG kl 9 - 19. Kl 17, GUDS-
TJÄNST. TONÅR åker redan 
på fredagen för en skön kväll och 
övernattning. ANMÄLAN till 

Eva & Staffan senast 27/8. Ons 
3/9 kl 18.30, Spårar & Upptäck-
arScout.
Skepplanda Pastorat
Skepplanda sön 30/8 kl 16, MC 
Gudstjänst M Auvinen. Kristna 
MC klubbar samt Frälsningsar-
méns/Centrumkårens musikår 
medverkar.  Kyrkkaffe. Hålanda 
sön 30/8 se övriga. Ons 2/9 kl 
10, Gemenskapsträff. S:t Peder 
sön 30/8 kl 10, Mässa I Olenius. 
Ale-Skövde sön 30/8 se övriga. 
Tunge sön 30/8 kl 12, Guds-
tjänst I Olenius.
Starrkärr-Kilanda församling
Sön 30/8 Älvängens kyrka kl 11, 
Mässa, Andersson. Nols kyrka kl 
11, Mässa, Nordblom. Starrkärrs 
kyrka kl 18, Musikgudstjänst, 
Andersson.
Equmeniakyrkan Älvängen
Sön 30/8 kl 11, Gudstjänst med 
nattvard  Leif Jöngren. Mån 
1/9 kl 18, spårarscout; kl 18.30, 
Äventyrsscout. Tis 2/9 kl 10,Tis-
dagsbön kl 10 - 13 Stickcafé. Kl 
17 - 18, Barnkören.

Lennart Johansson. I S:t Olofs 
kapell hölls måndagen 17 augusti 
begravningsakt för Lennart 
Johansson, Nol. Officiant var 
Johan Ekstedt.

Ulf Klang. I Skepplanda kyrka 
hölls tisdagen 18 augusti begrav-
ningsgudstjänst för Ulf Klang, 
Grönnäs. Officiant var Ida 
Olenius.

Bianca Ekhammar. I Surte 
kapell hölls onsdagen 19 augusti 
begravningsgudstjänst för Bianca 
Ekhammar, Bohus. Officiant var 
kyrkoherde Karin Karlsson.

Emil Sandberg. I Starrkärrs 
kyrka hölls onsdagen 19 augusti 
begravningsgudstjänst för Emil 
Sandberg, Älvängen. Officiant 
var komminister Per-Martin 
Andersson.

JORDFÄSTNINGAR

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi � nns här för dig

Trygghet  •  Omsorg  •  Kompetens

Etabl. 1932

Dygnet runt   

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

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

 SURTE  LÖDÖSEÄLVÄNGEN

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

PREDIKOTURER

TACK

Tack
Till grannarna på 

Solgården för den fina 
blomsteruppsättningen på 

Asta Bengtssons
begravning.

DÖDA

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

Att efter ett långt aktivt liv 
tänka sig att vara beroende 
av andras hjälp i vardagen 

kan vara svårt. 

Millan
 hade förmånen att få 

flytta in på Söderäng på 
Klockarängen. 

Där möttes både hon och 
vi anhöriga av trygghet, 
leenden och gemenskap. 

Vi känner oss oerhört 
tacksamma för den 

omvårdnad och livskvalitet 
Millan fick uppleva 

tack vare personalens 
proffessionalitet och 
hjärtliga omtanke i 
vardagens med- och 

motgångar.
Dessa år på Söderäng 
kommer vi med glädje 

att bära med oss bland de 
många fina minnen vi har 
tillsammans med Millan.

Min mamma 
Vår svärmor 
och mormor 

Millan Jonsson 
* 20 januari 1923  

har efter ett långt 
och aktivt liv 

lugnt somnat in. 

Älvängen 
14 augusti 2015 

INGER och LARS ÅKE 
Ulrika och Patrik 

Hillevi, Ottilia 
Mattias och Susanne 

Filippa, Clara 
Släkt och vänner 

Pappa står med cykeln 
och väntar 

ögonen lyser när 
Mamma han får se 

Då varsamt han 
sträcker ut handen 

så vandrar de samman 
och skiljas ej mer. 

Mor lilla mor 
vem är väl som Du. 

Begravningen sker 
i stillhet. 

Hedra gärna Millans 
minne med en gåva till 

Rädda Barnen 
gåvotel. 020-52 52 00 

TILL MINNE

Efter en kortare tids 
sjukdom har

Lillie Höij
Älvängen - Backavik 

Nödingen avlidit lugnt 
och stilla i en ålder av  

98 år.
Lillie var tvilling med 
brodern Åke Jonasson 

som avled 2006.  
De föddes på Torp i 

Alafors i en syskonskara  
på fem stycken.

Lillie fick ett långt och 
innehållsrikt liv.  

Kom tidigt ut i arbetslivet, 
efter avslutad folkskola 
och fortsättningsskola 

med fina betyg. 
Sin huvudsakliga 

arbetsgärning utförde hon 
på industrier i Alafors, 
Nol och Surte under 

många år. Vid sidan av 
detta hade hon många 
intressen, läste mycket, 
lagade fantastisk mat, 

bakade, sydde och vävde.
Vi syskonbarn minns 
framförallt våra fina 

klänningar, tröjor och 
alla dock-kläder. Lille 

var nyfiken på det mesta 
och följde noga med 

radio, TV samt tidningen 
varje dag till hennes syn 

försämrades. 
1941 gifte sig Lillie med 
Dage Höij. Ett äktenskap 

som varade i 65 år då 
Dage gick bort.  

Lillie och Dage byggde 
sin villa i Nol södra 
1941-1942 och det 

stora intresset där blev 
trädgården, blommor 

och växthuset. Flyttade 
därefter till Älvängen 
där de började dansa 

gammeldans.  
Lillie tog körkort 1953 

och de köpte ny bil 
mycket tidigt och började 

resa på semestrarna. 
Först i Sverige Norden 

och sedan i Europa. 
Resorna blev längre och 
längre ut i världen med 
flyg. I hemmet fanns en 
stor världskarta där alla 
länder och städer var 

märkta med knappnålar 
som besökts. Vilket vi alla 

fascinerades av.
Släkt, vänner och 

grannar kommer att 
minnas Lillie för hennes 

stora genorisitet och 
vänlighet. Vi minns också 

hennes glädje över alla 
besök av syskonbarn, 
syskonbarnbarn och 

syskonbarnbarnens  barn. 
Framförallt minns vi mat, 
bakverk och kaffe som var 
ett MÅSTE vid besök hos 

Lillie.

Syskonbarnen
Genom Inger Danielsson

Jan Peterson. I Surte kapell 
hölls torsdagen 20 augusti 
begravningsgudstjänst för Jan 
Peterson, Göteborg. Officiant 
var kyrkoherde Karin Karlsson.

Melcher Björkman. I Hålanda 
kyrka hölls torsdagen 20 augusti 
begravningsgudstjänst för Mel-
cher Björkman, Älvängen. Offici-
ant var komminister Ida Olenius.

Stig Svensson. I Skepplanda 
kyrka hölls fredagen 21 augusti 
begravningsgudstjänst för Stig 
Svensson, Alingsås. Officiant var 
komminister Ida Olenius.

Karl-Jonas Englund. I Starr-
kärr kyrka hölls fredagen 21 

augusti begravningsgudstjänst 
för Karl-Jonas Englund, Ala-
fors. Officiant var komminister 
Mikael Nordblom.

Rune Larsson. I Skepplanda 
kyrka hölls fredagen 21 augusti 
begravningsgudstjänst för Rune 
Larsson, Skepplanda. Officiant 
var komminister Ida Olenius.
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Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett adresserat och frankerat kuvert. Du kan också maila in din bild till kajsa@alekuriren.se. 
Vi fakturerar då en total kostnad om 120 kronor. Prylbörs för 40 kronor kan du som privat per son annonsera under den här vinjetten. 
Bifoga 40 kronor kontant eller maila in annonsen till kajsa@alekuriren.se. Vi fakturerar då en total kostnad om 60 kronor.  
Företag annonserar under Övriga Tjänster för 150 kronor. Din annons kan du maila 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

Audi A6 Avant Årsmodell 
2009, Diesel 170 hk, manuell 

växellåda, infällbart drag, nya 
sommardäck, vinterdäck dubb. 
17.300 mil Pris 96.000 kr 
Tel. 0705-72 60 51

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

SÖKES
Jag behöver hjälp med pro-

menader med min Jack Russel, 
Emil, som är 12år. Han är snäll 
och glad. Jag flyttar till sol-
skensvägen, Surte i början 
av oktober i år. Det vore bra 
om du/ni bor i närområdet. 
Ersättning efter överenskom-
melse. Vana vid hundar önsk-
värt. Vid intresse kontakta 
Ingrid Ekdahl.
Tel. 0303-911 09

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

Guldklippet. Vi köper ert guld 
till högsta dagspris. Kontant 
betalning. Tandguld, klockor, 
smycken, mynt, m.m. Vi lagar 
även smycken & klockor. 
Välkommen till vår butik. 
Guldklippet finns på torget 
i Lilla Edet. Öppet Vardagar 
10-17.  
Tel 0520 650382 
www.Guldklippet.se 

Kungälvs solskydd
Maskiner och persienner.
Tel. 0303-644 96

GRATTIS

Stort grattis till våran prins 
Jesper Firth 

som blir 2 år den 29/8. 
Vi älskar dig. 

Mamma & Moster.

Grattsis
Jan Gunnarsson

på 80-årsdagen den 29/8
önskar
Familjen

Ett stort grattis  
Linnea

på din 8-årsdag 
den 3 september

Kramar från
Farmor & Farfar

Grattis 
Agnes 

på 4-årsdagen 28augusti. 
Kramar 

Mamma,Pappa, Mormor,-
Morfar,Famor,Farfar,Göte

Hej och hå vad tiden går, 
nu fyller vår prinsessa 

Nova Nyström
5 år. 26/8. Vi älskar dig.

Grattiskramar från
Mormor & Staffan, Mamma, 
Pappa, Neo & Alfred, Kusi-
nerna Thea, Svea & Arvid, 
Mostrarna & Morbröderna

Grattis på 4-årsdagen 
fantastiska 
Mathilda!!

Pussar och kramar från 
Farmor, Farfar, Ninna och 

Helen

Minna Jaanson
Otroligt att du fyller  

14 år redan, är det verkli-
gen så jättemånga år sedan 
vi såg dig den 28 augusti 

för första gången,
och med din blick du höll 
oss fången så nu det sista 

gången är, du får ett grattis 
i tidningen här.

P+K
Mormor, Morfar & Agnes

Välkommen 
Emilia,

Alicias efterlängtade lilla-
syster 23/2-15. Stort Tack till 

Juanita Bjursell 
på Bohus MVC. 

Vår solstråle! Grattis 
Agnes Krafft 

3 år den 22 augusti
Kramar 

Mormor och Morfar
Moster Therese, Daniel & 

kusin Anton,
Moster Malin

VECKANS ROS

Veckans rosbukett går till 
Laila Almkvist i Nödinge, 
för att hon tar sig tid att 
besöka och glädja många 
människor.

Lena

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

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

BORTSPRUNGEN

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
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SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL
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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

ord. pris 399 kr

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 | Crosstraining

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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