
Rasar över hanteringen 
av trygghetsvärdar

Xxxxxxxx
xxxxxx

Nol-Ahlafors P-02 och Ahlafors IF P-03 har tillsammans sprungit in 11 500 kronor till Vakna-fonden. Pengarna kommer från 
sponsorer, men inte helt utan krav på prestation. Killarna har belönats för sina träningsinsatser inför lilla Göteborgsvarvet i 
våras. Killarna bestämde själva att hälften av pengarna skulle gå till Vakna. Vilka guldgossar! Vaknas Thomas Berggren tog 
emot checken och tillsammans med Batoul Raad delade han ut Ales hetaste armband med texten ”Drugs kills”.

Vilka guldgossar!
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Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror till fast pris!
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Ale Torg

till bra priser
God mat

Gäller v 36 • 2/9–6/9

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

3490
/kg

HELA 47% RABATT

GOUDA OST
Ockelbo, fetthalt 28%.

Vikt ca 600 g.

Max 2 köp/
hushåll så långt 
lagret räcker.
Ord pris 65:90/kg.

Ett solidariskt 
samhälle

ALLA DAGAR
06.00–23.00

VECKANS ERBJUDANDE

10%
RABATT 
PÅ ETT KÖP  

MED DENNA  

KUPONG!

För dig som handlar med

G
äller o

n
s-sö

n
 v36

Batoul pärlar 
för Vakna!

Olausson om strulet 
med BK Häcken

LÄS
13

Colorama Älvängen  
Göteborgsv 88, 0303-74 60 8 5 
www.colorama.se

DET ÄR UTSIDAN  
SOM RÄKNAS!

Vi har  
färgen till 

huset!

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 88KSB STÄD

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

Välkomna! 
Önskar Claes med personal

10-ÅRSJUBILEUM

Start torsdag  
3/9 kl 08:00
KAFFE & 
FRALLA
TILL DE 100 FÖRSTA  
MORGONPIGGA

Se annons  
på sidan 3!

10

TI
OÅ

RSJUBILEUM



Kartan ritas om, inte 
bara den geografiska 
utan också arbets-

marknadens. Vi rör oss fritt 
över gränserna och många 
attraheras av att söka ett 
jobb utomlands. Det är 
inget märkvärdigt, snart 
mer regel än undantag. Ett 
exempel är att bristen på 
svenska hantverkare har 
gjort Sverige till en utmärkt 
marknad för de forna öst-
ländernas snickare, rörläg-
gare, målare, takläggare 
med mera. De är dessutom 
billigare att anlita, en inte 
helt oviktig detalj. Hur 
fungerar då arbetskraftsin-
vandringen? Konkurrerar 
de på lika villkor och har de 
samma rättigheter som den 
svenska arbetaren? Själv-
klart inte. Den moderna 
arbetskraftsinvandringen 
är bolagiserad. De flesta är 
anställda i ett utlandsregist-
rerat företag och undviker 
på så vis många utan den 
svenska arbetsmarknadens 
mest givna regler. Det 
är inget nytt, alla vet om 
det. Svenska arbetsgivare 
attraheras av lägre kost-
nader och mer arbetsvillig 
personal. Svensken som ska 
bygga ut sin altan är likadan. 
Kan han få arbetskostnaden 
ökar intresset, men det finns 
också risker.

På Trollbärsvägen i 
Nol totalrenoveras Alebyg-

gens villor. Entreprenaden 
utförs av ett företag som 
valt att delvis anlita polsk 
arbetskraft. Det försvårar 
kommunikationen mellan 
de boende och arbetarna. 
Tanken är kanske inte att 
de ska vara sociala, men när 
lokaltidningen kontaktades i 
veckan var det för att de bo-
ende kände oro för hantver-
karnas säkerhet. Utan sele 
högt upp på taken, vinden 
ven i knutarna och närmast 
desperat försökte de boende 
varna taktvättaren. Just i 
det momentet blir språket 
ett problem. Å andra sidan 
tror jag inte att polacker och 
svenskar har samma grund-
läggande syn på säkerhet 
och arbetsvillkor. Det hade 
kanske inte hjälpt om vi 
förstått varandra – de hade 
sannolikt utfört sitt arbete 
på taket –utan selen – ändå.
Det är naturligtvis entre-
prenadföretagets ansvar 
att säkerhetsföreskrifterna 
följs, men att ha en sheriff 
på plats som kontrollerar 
huruvida hjälmen är på eller 
av lär ju ta hela förtjänsten.

Jag fick i veckan höra 
att svenska hantverkare 
inte längre kan utmana 
om jobben i Stockholm. 
De är för dyra i förhål-
lande till arbetskraften 
som kommer med fär-
jan. De får istället söka 
sig bort från huvudsta-

den och de stora byggpro-
jekten. Jättarna som bygger 
volymerna räknar hem 
miljoner genom att hålla 
nere timpengen. Det är en 
utveckling som jag tycker 
vi måste fundera kring. 
Arbetskraftsinvandring i all 
ära, men inte på bekostnad 
av våra egna.

Om vi ändå blottar oss 
för en stund så är sanning-
en den att vi måste ha ett 
tillskott av arbetskraft för att 
klara välfärden i skolan, vår-
den och omsorgen. Det ska 
vara attraktivt att söka jobb i 
Sverige, men det som lockar 
ska inte vara låga löner, 
dåliga villkor och bristande 
säkerhet. Den som arbetar 
i vårt land ska ha samma 
skyddsnät, samma lön och 
arbetsvillkor. Då blir det 
också en rättvis konkurrens 
om tjänsterna.

Utan sele på taket
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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 SCHACKKLUBB

Onsdagar kl 18.30
Älvängens Folkets Hus

Både nybörjare & proffs, 
gamla eller unga, alla är välkomna! 

Bo Hegg tel 0303-74 86 43.
Pähr Klöversjö tel 0705-787 115

Varmt välkomna!

NU HAR VI STARTAT 
HÖSTSÄSONGEN!

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

OBS! VIKTIGT 
MEDDELANDE!

Vuxen medelgympa 
med styrka på tisdagar 

UTGÅR

StyrelsenVälkomna!

kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE
tisdag 15 september
kl 19.00 i Kattleberg 

Airports konferenslokal

Ärenden enligt stadgarna

ALVHEMS
VILTVÅRDSOMRÅDE

MEDLEMSMÖTE
ONSDAG 9 SEPTEMBER

KL 18.00 PÅ BJÖRKLIDEN
I ALAFORS

Välkomna!

100% HANDTVÄTT

Utsida100:-
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

Ale Trialklubb anordnar 

DELTÄVLING I 
VÄST-TRIAL SERIEN 

Lördag 5 september på 
Klevebergsbanan i Surte

Röda pilar visar vägen 
från E45:an

Första start 10.00.

Prisutdelning ca 15.30-16.

Senast var det  
ca 75 startande.

Se info på  
idrottonline/aletrial.se

Behöver vi trygghetsvärdar 
på pendelstationerna?

Nästa veckas fråga hittar du på www.alekuriren.se

VECKANS FRÅGA

Nej9%Ja91%



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

Max 1 vara per kund

Max 1 vara per kund

Max 1 vara per kund

Hoodtröja svart jr & Sr  ORD.PRIS 299:-

Max 1 vara per kund

10-ÅRSJUBILEUM
Start torsdag 3/9 kl 08:00
NYA ERBJUDANDE VARJE DAG

100:

500:50: 

10: 

LÖRDAG  
5/9

100 PAR

Vattenflaska 
0,5 liter

Fotbollsknickers

100 ST

60 PAR

200 st hoodtröjor 
100 st sweatshirt

/st

/st

TORSDAG  
3/9 FREDAG  

4/9

SÖNDAG  
6/9 50: 

10: 
T-shirt 
Funktion

10: 
Shorts

10: 

MÄNGDER AV  
HÖSTNYHETER!
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Sweatshirt junior. ORD.PRIS 299:-

Reebok Franconia  
Dam- & herrstorlekar
Bra uppbyggd Walkingsko med 

Gore-Tex.
ORD PRIS 1099:-

Puma Evo
Konstgrässko, juniorstorlekar

ORD.PRIS 399:-
Fotboll Select
ORD.PRIS 149:-/199:-

MED RESERVATION FÖR SLUTFÖRSÄLJNING

ERBJUDANDEN 
GÄLLER T.O.M. 6/9 
ELLER SÅ LÅNGT 
LAGRET RÄCKER
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 RÖRMONTÖR 

Sökes
K-B Rör AB har varit verksam i Ale kommun sedan 1967 med allt inom 
branschen förekommande rörarbeten, samt energieffektiviseringar genom 
försäljning och montering av värmepumpar.
Under åren har vi samlat på oss mycket erfarenhet för att lösa våra kunders 
akuta och långsiktiga behov.
Därför behöver våra nuvarande 21 anställda hjälp av ytterligare en 
medarbetare. 
Vill du jobba i ett sammansatt gäng där du som person kan påverka hur ditt 
arbete och arbetsdag ser ut.

Rörmontör entreprenad:
Vi söker en rörmontör med 5-10 års erfarenhet och vvs- certifikat. För att 
kunna jobba självständigt med entreprenad samt montage av värmepumpar.

Då våra kunder finns i Ale kommun med omnejd, värdesätter vi  att du är 
bosatt i närområdet och har god lokalkännedom samt körkort minst klass B

Ansökan önskar vi senast 30 september
Antingen via e-mail info@kbror.se eller post märkt ”platsansökan”.

Frågor kring tjänsten besvaras av Daniel Karlsson  
daniel@kbror.se, 0303-331667

LEDIGA TJÄNSTER

”Kommunledningen brydde sig inte!”
ALE. Kommunledning-
en på såväl politisk 
som tjänstemanna nivå 
kände till att trygghets-
värdarnas dagar var 
räknade.

Det hävdar Framtid i 
Ales partiledare, Tyrone 
Hansson, som rasar 
över beskedet.

– När en kommun 
växer är det just trygg-
heten vi behöver satsa 
på, men när frågan om 
trygghetsvärdarna kom 
på tapeten tittade alla 
bort, säger han.

Alekuriren rapporterade 
förra veckan om att arbets-
marknadsprojektet med fyra 
trygghetsvärdar upphörde 
i mitten av augusti. Skälet 
var att det saknades pengar i 
budgeten för en fortsättning.

– Det var ingen nyhet för 
någon, men ingen reagera-
de. Jag vet att arbetsmark-
nadsenheten har informerat 
kommunledningen och även 
den politiska ledningen har 
varit medveten om proble-
met. Alla gillar att prata om 
trygghetsfrågor, men när 

det nu dök upp ett konkret 
ärende som definitivt be-
rör alebornas trygghet klev 
ingen fram. Det är så dåligt 
hanterat att jag saknar ord, 
dundrar en upprörd Tyrone 
Hansson.

Han anser att trygghets-
värdarna har fyllt en viktig 
funktion i kommunen och 
att just fler vuxna i samhället 
under kvällstid är ett måste 
för att minska skadegörelsen 
och den allmänna oro som 
många känner – särskilt runt 
pendelstationerna.

Grundläggande
– Här jobbar vi fram fördju-
pade översiktsplaner för hur 
Ale ska låta sina centralorter 
växa i framtiden och sen kan 
vi inte ens leverera det mest 
grundläggande – trygghet. 
Den politiska ledningen 
hade alla möjligheter att räd-
da projektet, men valde att 
avstå. Att de inte ens kände 
till frågan är ett rent hyckle-
ri. Sanningen är att de inte 
brydde sig. Att en så viktig 
och uppenbarligen mycket 
effektiv funktion nu är borta 
är enbart kommunledning-
ens fel, menar Tyrone Hans-
son.

Framtid i Ale lämnade i 
januari in en motion med 
rubriken ”Nattkoll”. En me-

tod som bland andra Herr-
ljunga kommun använder sig 
av för att öka vuxnas närva-
ro på gator och torg under 

mörka timmar.
– Det är ett samarbete 

mellan främst kommunen 
och föreningslivet, men 
även näringslivet kan kopp-
las in i ett sådant upplägg. 
Kommunen ger intressera-
de föreningar ett bidrag för 
att de nattvandrar och finns 
tillgängliga under kvällstid. 
Jag hoppas motionen snart 
är beredd och att vi kan få 
en majoritet i kommunfull-
mäktige att ställa sig bakom 
en upprustning av den rase-
rade tryggheten för framför 
allt våra ungdomar, säger 
Tyrone.

Jonas Molin (FIA) ny i 
rollen som engagerad politi-
ker tycker också att frågan är 
dåligt hanterad.

– Ja, som mycket annat 
och det är just därför som 
jag har valt att gå med i ett 
parti som värnar den loka-
la miljön och de frågor som 
ligger aleborna närmast. Det 
är så mycket snack ovanför 
huvudet på folk. Jag vill stå 
på marken och diskutera det 
konkreta, det som verkligen 
berör dig och mig, säger han 
bestämt.

Efter helgens tragiska 
händelse på Albotorget i 

Skepplanda, där två personer 
fick föras till sjukhus efter en 
grov misshandel lär diskus-
sionen om trygghetsvärdar 
knappast ebba ut.

Tyrone Hansson (FIA) om trygghetsvärdarna som försvann:

Tyrone Hansson och Jonas Molin i Framtid i Ale är mycket kritiska till att arbetsmarknadsprojektet med trygghetsvärdar kring pen-
delstationerna i Ale har upphört. De menar att kommunledningen valde att sitta passiv istället för att agera.

Kommunalråd Paula Örn (S):

”Det fanns inget ärende 
att ta ställning till”
ALE. Kommunstyrelsens 
ordförande, Paula Örn 
(S), bekräftar att det 
fanns en diskussion om 
trygghetsvärdarna.

– Däremot fanns det 
inget politiskt ären-
de att ta ställning till. 
Trygghetsvärdarna har 
varken nu eller tidigare 
varit föremål för ett po-
litiskt beslut, säger hon.

Framtid i Ales utspel om 
trygghetsvärdarna och kriti-
ken mot att inget gjordes för 
att behålla arbetsmarknads-
projektet biter inte på Paula 
Örn.

– Jag kan också tycka att 
det är synd att de är bor-
ta, men politiken har aldrig 
varit inblandad i detta. An-
svariga tjänstemän har till 
uppgift att prioritera och hur 
de har kommit fram till att 
just det här arbetsmarknads-

projektet inte skulle fortsätta 
vet inte jag. Jag utgår från 
att de tittar på utväxling och 
resultat, säger Paula Örn och 
tillägger:

– Självklart är även jag 
nyfken på hur frågan har 
hanterats internt och varför 
det inte finns ett tydligare 
ställningstagande i frågan.

Om ett arbetsmarknads-
projekt ska fortskrida krävs 
att det är öppet för nya 
människor att komma in. 
Det kan aldrig bli en per-
manent verksamhet eller 
reguljär arbetsplats för några 
utvalda.

Trygghetsfråga?
– Om det fanns planer på att 
införa permanenta trygg-
hetsvärdar borde det ha fun-
nits en beredning och något 
för politiken att ta ställning 
till, men något sådant har 
inte varit aktuellt. Sedan kan 
vi alltid diskutera huruvida 

detta bör vara ett arbets-
marknadsprojekt eller om 
det är en trygghetsfråga? I så 
fall ska den inte hanteras av 
Omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden. Trygghets-
frågorna ligger under Kom-
munstyrelsen, fastslår Paula 
Örn.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Kommunstyrelsens ordförande 
Paula Örn (S) vill titta närmare 
på hur frågan om trygghets-
värdarna har hanterats.

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

Här jobbar vi 
fram fördjupade 
översiktsplaner 
för hur Ale ska 

låta sina centralorter 
växa i framtiden och sen 
kan vi inte ens leverera 
det mest grundläggande 
– trygghet. 
TYRONE HANSSON (FIA)



Alvhems förskola firar 20-årsjubileum 22 
september med tårtkalas och poängpromenad. 

Gamla som nya barn, föräldrar och personal är hjärtligt 
välkomna att fira med oss. Vi har öppet hus kl 14-00-17.30.

Psst!

www.ale.se 
0303-33 00 00

 

 

På gång

lediga Platser  
i kulturskolan!
Nödinge Ale kulturrum:
trummor: tisdagar, onsdagar, och torsdagar.
Filma med mobilen/som proffsen: ons 17–18
Musik i datorn: torsdagar, kl 15.30–16.30
Bild o digitalt skapande: tis–ons kl 15–16.20
scenografi: tisdagar 18–19
Foto: onsdagar 17–18
Filma o redigera: torsdagar 15.30–16.50

Älvängen:
trummor: tisdagar / onsdagar

Skepplanda:
Bild o digitalt skapande: måndagar kl 16–17.20
trummor: tisdagar

Ring 330 590 vid frågor och anmälan!

VälkoMMen till 
höstens sagostunder 
På surte BiBliotek
kl 14.30 Sagoklubben Drak-
onsdag ses varannan onsdag!  

 

söndag i skogen 
kl 11-13. Tillbringa söndagen 
på Naturlekplatsen i Ekskogen 
mellan Nödinge och Nol! Bygg 

en fågelholk och hjälp småfåglarna i Ekskogen 
med boendet under vintern. Du kan också slå 
dig ned på den gamla björkstocken och lyssna 
på Ann Franzéns berättelser. Ny tipspromenad 
sitter uppe längs med Sagostigen ca 1,4 km. 
Korv med bröd och dricka finns till försäljning.

seP

9
2015

seP

13
2015

Tematräff för anhöriga
Tema för kvällen: Hur ser boendesituationen ut för personer 
med funktionsnedsättning – nu och planering framåt?

onsdagen 9 sePteMBer kl. 18.30 – 20.30 
Aktivitetshuset Älvängen, Carlmarks väg 4
Kvällen kommer att innehålla information och möjlighet att 
ställa frågor. Samtal och diskussion. Verksamhetsansvarig från 
Funktionshinderenheten, LSS-handläggare/boendesekreterare 
medverkar. Politiker i nämnden för sektor Arbete, trygghet 
och omsorg kommer. Fika till billig penning.

Välkommen!
Frågor och anmälan senast 7/9 till:
Ann-Mari Thunberg Anhörigkonsulent tel. 0303-371254
I samarbete med Anhörigföreningen Omtanken samt 
Studieförbundet Vuxenskolan

Trubadur IngMari Dalin 
Underhållning på äldreboenden och mötesplatser i Ale 
kommun. Trubaduren IngMari Dalin blandar pärlor ur 
den svenska visskatten - Evert Taube, Dan Andersson, Lasse 
Dahlquist m fl - med egna kompositioner på gitarr. Fri entré.

onsdag 9 sePteMBer 
Kl 11 Backaviks äldreboende Nödinge
Kl 13 Cafeterian Mötesplats Nödinge, Södra Klöverstigen 32 
Kl 15 Anhörigcaféet Aktivitetshuset i Älvängen
  
tisdag 22 sePteMBer
Kl 13 Bohus servicehus
Kl 15 Fridhems äldreboende i Surte
  
torsdag 24 sePteMBer
Kl 11 Vikadamms äldreboende Älvängen
Kl 13 Mötesplats Aktivitetshuset i Älvängen
Kl 15 Klockarängens äldreboende i Skepplanda

Arr: Ale kommun och Studieförbundet Vuxenskolan
Vid frågor: Ann-Mari Thunberg 0303-371254.

Vandra i Ale
Det finns många fina vandringsleder och strövområden i 
Ale kommun. Här hittar du några av alla de leder och stigar 
som är trevliga att gå. Mer information finns på www.ale.se/
vandring.

Bohusleden
Bohusleden består av 27 etapper som bjuder på totalt 37 mil 
av naturskön och omväxlande vandring. Leden sträcker sig 
från Lindome i söder, vid gränsen mot Halland, till Strömstad 
i norr. Den är numera en del av Nordsjöleden. På www.
bohusleden.se kan du läsa mer om de olika etapperna.

Vättlefjällsleden
Den 25 km långa Vättlefjällsleden som sträcker sig från 
Angered i söder till Nödinge i norr bjuder på en härlig 
naturupplevelse med många fina sjöar utmed sträckan. Varje 
år arrangeras dessutom Vättlefjällsvandringen, en bra aktivitet 
för både gammal och ung.

Risvedenspåret
Genom Risvedens naturreservat löper Risvedenspåret, 
ett skogsspår med härliga kulturmarker, skogar, gamla 
torpmiljöer, hagar och ängar. Sträckan är cirka 20 km lång 
och markerad med svartvita romber.

Pilgrimsvandring
Behovet av att finna inre ro och stillhet har gjort att 
pilgrimsvandring åter blivit populärt. En av de gamla 
pilgrimslederna mellan Göteborg, Lödöse och Skara löper 
genom Ale. Leden är uppdelad i flera delsträckor som gör det 
möjligt att gå hela sträckan eller delar av den. På www.lodose.
eu hittar du mer information om delsträckor och besöksmål .

Rannebergsstigen i Älvängen
I Älvängen kan du promenera den cirka 1,5 km långa 
Rannebergsstigen. Skyltar utmed vägen berättar om 
vikingatiden, boplatser, fornborgar, fornåkrar, växter och djur. 
Illustrationer visar hur landskapet kan ha sett ut för omkring 
1 000 år sedan. På toppen av Ranneberget ser du ut över 
Göta älvdalen och dess närhet.

Prästalundsstigen i Starrkärr
Stigen är uppdelad i en kortare slinga (1,9 km) och en lite 
längre (2,7 km). Här kan du bland annat se hembygdsmuseet 
Prästalund, vackra ekhagar, ängs- och lundflora, prunkande 
vitsippsbackar, rikt fågelliv, milsten, ”bautasten” och hålväg.

Alfhemsstigen i Alvhem vid golfbanan
Blomsterrika slåtterängar i en naturskön golfbanemiljö, 
domarringar och andra gravar, skålgropar, utblick mot Göta 
Älvdalen, platsen för Cappels församlings medeltida kyrka 
och fornåkrar med mera.

Skepplanda simhall
Öppettider 2015 start vecka 36
Onsdag kl 07.00–09.00 / kl 17.00 – 20.00
Torsdag kl 17.00 – 21.00
Fredag kl 07.00–09.00 / kl 17.30 – 21.00
Lördag kl 11.30 – 15.00, ej motionsimning 11.30–12.00
Sista timman ons–fre från 16 år.
 
Vattengympa, startar vecka 37
Onsdag kl 20.00 – 21.00
Torsdag kl 16.00 – 17.00
Ej motionssimning under denna tid.



Endometrios beskrivs i folk-
mun som ett tillstånd med 
svår mensvärk, men det är 
en dålig och intetsägande 
bild av sjukdomen. De ex-
trema smärtorna i magen 
och underlivet kräver med-
icinsk behandling, ibland 

även operation. Dessvärre 
är forskningen kring sjuk-
domen bristfällig och det 
dröjer ofta länge innan rätt 
diagnos ställs. 

En del flickor som sö-
ker hjälp får redan i unga år 
p-piller utskrivet som smärt-
lindring, utan att det har 
skett någon direkt utredning. 
Det medför att endometrios 
kan sprida sig i kroppen och 
skada andra organ.

– Vården måste bli bättre 
och idag när över 200 000 
kvinnor lider av endometrios 
borde det finnas nationella 
riktlinjer för vård och be-
handling. Jag har haft svåra 
smärtor i över 23 år och  har 
tvingats åka till sjukhus vid 
sju tillfällen och trots att 
jag har alla symtom har jag 
inte fått diagnosen, berättar 
Tina.

Googlade diagnosen
Hanna däremot fick 2009 
bekräftat att hennes problem 
med extrema smärtor berod-
de på endometrios, men det 
var först efter att hon själv 
googlat fram orsaken.

– Efter ett års lidande 
läste jag om sjukdomen på 
nätet och allt stämde. Läkar-
na konstaterade att jag hade 

rätt. Det blev en titthålsope-
ration. Det betyder inte att 
värken försvinner för gott, 
men det blir bättre för stun-
den. Sjukdomen är kronisk 
och du måste lära dig leva 
med den, berättar Hanna.     

Värktabletter blir en del 
av vardagen med de konse-
kvenser som alla smärtstil-
lande mediciner för med 
sig, trötthet och leverpåver-
kan. Hormonbehandlingen 

(p-piller) ger också ofta bi-
verkningar i form av humör-
svängningar, värmevallning-
ar och depression. 

– Hade jag inte haft en så 
förstående man och så fan-
tastiska vänner hade jag givit 
upp för länge sedan. I början 
var det fruktansvärt att be-
höva åka hem från jobbet. 
Jag kände att det var svårt 
för andra att förstå, men 
smärtan kan vara så stark att 
du ibland inte ens orkar stå 
upp. Efter diagnosen känns 
det betydligt bättre, inte 
minst mentalt. Det är lättare 
att förklara när du har fått 
bekräftat vad du lider av.  Nu 
vet både jag och min arbets-
givare vad det handlar om. 
Det underlättar, men att alla 
ska förstå vilken brutal smär-
ta vi utsätts för tror jag är en 
omöjlighet, menar Hanna.

Forum
Hanna och Tina har trots 
allt sjukdomen att tacka för 
att deras vänskap. De har 
båda sökt kontakt med andra 
med liknande problem och  
idag finns många bra forum 
för kvinnor som vill prata av 
sig.

– Att få utbyta erfaren-
heter med personer som är 
i samma situation är bra. Vi 
är båda med i stödgruppen 
Medsystrar där vi kämpar 
tillsammans för att skapa en 
så bra livskvalitet som möj-

ligt. Jag hoppas att fler väljer 
att gå med, berättar Hanna.

Tina har tagit initiativ 
till en egen facebookgrupp 
”Endometrios – en riksdags-
fråga”. Två år i rad har hon 
uppvaktat riksdagen med 
öppet brev till politiker med 
förhoppning om nationella 
riktlinjer för behandling och 
vård samt att skolan bör bör-
ja informer om endometrios.

Folksjukdom
– Jag vill dels att det blir klas-
sat som en folksjukdom dels 
att vi får en likvärdig vård 
oavsett vem vårdgivaren är. 
Dessutom måste kunskapen 
om endometrios förbättras 
hos all vårdpersonal, säger 
Tina.

Tidigare fanns en uppfatt-
ning om att smärtan försvann 
efter klimakteriet, men det 
är ingen självklarhet.

– Det är absolut inte sä-
kert, vissa får leva med det 
hela livet.

Forskning har visat att det 
kan finns matprodukter som 
kan utlösa attackerna. Det 

handlar om livsmedel med 
gluten, socker och laktos.

– Sjukdomen är så myck-
et mer än bara själva smär-
tan. Det värsta är att aldrig 
veta när den slår till. Alla får 
utgå från att jag ibland mås-
te ändra mina planer väldigt 
snabbt. Den oron är jobbig 
att leva med, säger Hanna.

I Sverige finns nu ett par 
exempel på kvinnor där sjuk-
domen har lett till självmord.

– Därför är det angeläget 
att vi tar frågan på allvar. 
Särskilt orolig är jag för alla 
unga flickor som inte får rätt 
behandling i tid och oftast 
bara blir hänvisade till p-pil-
ler, säger Tina F Stenehjem 
bestämt.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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DAMSKOR
Sneakers från 169:-

Boots från 349:-

Ballerinaskor från 149:-

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

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

Veckans lunchmeny hittar du 
alltid på www.kladkallaren.se

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

LÖRDAG KL 10.00–17.00
SÖNDAG KL 11.00–17.00

7000 kvm lågprisvaruhus

BRETT SORTIMENT
LÅGA PRISER

Tina F Stenehjem och Hanna Olsson tar upp kampen för kvinnor som lider av endometrios, en obeskrivlig smärta i magen, som upp-
skattningsvis 200 000 kvinnor är drabbade av.

I fredags fick Älvängenskolan besök av fen Siw (Josefine Enemar) och hennes kompis Guldlock 
(Anders Bertilsson). Detta med anledning av att det skulle ske en invigning av skolans Lekotek (lek-
saksförrådet) som har renoverats och uppdaterats med nya leksaker. De förväntansfulla eleverna 
bjöds på både dans, eldsprutning och bandklippning.

Lekotek invigdes 
på Älvängenskolan
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HANNA OLSSON

Ålder: 38
Bor: Älvängen
Civilstånd: Gift
Yrke: Lagerarbetare på DHL

TINA F STENEHJEM

Ålder: 46
Bor: Nol
Civilstånd: Gift, en dotter 
från ett tidigare äktenskap
Yrke: Arbetssökande just nu, 
men utbildad ordningsvakt.

ENDOMETRIOS

Uppskattningsvis har drygt 
200 000 kvinnor i Sverige 
endometrios. Globalt är 
det över 176 miljoner som 
är drabbade. Livmoder-
slemhinnan vandrar inte 
med menstruationen, utan 
fastnar på fel ställen och det 
uppstår så kallade endome-
trioshärdar på till exempel 
bukhinnan, äggstockar och 
tarmar.
Symtom:
•  --Mycket kraftig menstrua-

tionssmärta
•  Smärtor även mellan men-

struationer
• Samlagssmärta
•  Smärta i korsryggen och ut 

i benen
•  Smärta när man kissar 

eller har avföring
• Trötthet, utmattning, feber
• Ofrivillig barnlöshet
• Deptression

ÄLVÄNGEN. Den kan komma plötsligt, ibland helt 
utan förvarning och smärtan är olidlig.

Trots att endometrios är den vanligaste sjuk-
domen bland kvinnor är kunskapen inom vården 
mycket begränsad.

– Det gör att många lider onödigt länge innan 
rätt diagnos ställs. Sverige ligger tyvärr långt efter 
och allt fler söker hjälp utomlands, berättar Hanna 
Olsson och Tina F Stenehjem som båda har plågats 
av extrema smärtor.

Vården mås-
te bli bättre 
och idag när 
över 200 000 

kvinnor lider av endo-
metrios borde det finnas 
nationella riktlinjer för 
vård och behandling. 
TINA F STENEHJEM

Berättar om den fasansfulla smärtan
– Hanna Olsson och Tina F Stenehjem lider av endometrios



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 v36 2015 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se

ALLA DAGAR
06.00–23.00

DELIKATESSEN

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

HUSARSKINKA

1490
/HG

49:-
Ordinarie pris 59:-

Endast avhämtning

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

PASSA PÅ!
Fläsk med löksås.

Onsdag 2/9

Karré med ugnsrostade 
rotfrukter & senapskräm.

Torsdag 3/9
Fisk och skaldjurspasta.

Måndag 7/9

Tacogratäng. 
Fredag 4/9

Köttfärslimpa med potatis 
och sås. 

Tisdag 8/9

GREKISKT LANTBRÖD FIKONLIMPA

SKALDJUR TILL  
LÄGSTA DAGSPRIS!

GILLA OSS PÅ 
FACEBOOK OCH SE 

BILLIGASTE 
PRISET DÄR.

GRUYEREOST

VÅR EGNA 
SKAGENRÖRA

FLÄSKKARRÉ

4990
/KG

max 2st/hushåll

FÄRSK LAXFILÉ

7990
/KG

Hel sida

FLÄSKYTTERFILÉ

3990
/KG

1290
/HG

15:-
/ST 15:-

/ST

FÄRSK TORSKFILÉ

7990
/KG

4990
/KG

HUSHÅLLSOST
PASTA

KUNGSÖRNEN

5 /ST
:-

Medlemspris

 
Spaghetti 1 kg, Gammaldags 
makaroner, Idealmakaroner, 

Snabbmakarone. Gäller ej 
ekologiskt, fiber, fullkorn

max 2st/kund

KVISTTOMATER

1290
/KG

TEX MEX

10 /ST
:-

Soft tortilla, 
Tortilla/Nachochips

och Tacosås

Pssst!
Missa inte rabatten på förstasidan...

1990
/HG

ÄPPLE- OCH BÄRPAJ

25:-
/ST
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Vill du bli 
Ale Lucia?

 Du skall vara född senast 
1999, vara bosatt i Ale 

kommun samt tycka om 
att sjunga.

Sista ansökningsdag:  
27 September.

JOSEFIN THORBJÖRNSON 
Ale Lucia 2014

Anmäl dig på alelucia.se, e-posta ansökan till 
alelucia@alekuriren.se eller fyll i nedanstående 

talong och skicka till Alekuriren, ”Ale Lucia”, 
Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen.

FÖRNAMN EFTERNAMN

PERSONNUMMER

TELEFON

E-POST

ADRESS

POSTNUMMER ORT

Vad sägs om

EL TILL 
INKÖPSPRIS?
www.aleel.se

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

i samarbete med

Just nu pågår riksinsamlingen till förmån för Världens Barn
Varje bidrag gör skillnad och vi hoppas att du vill vara med och påverka.  

Som företagare erbjuds du att få din logotyp publicerad på en gemensam helsida 
i Alekuriren vecka 42, 2015 när du sätter in 500 kr eller mer på Ale Lions clubs 

bankgiro, senast 30 september 2015 (v40)
Det går givetvis att sätta in pengar efter datumet, insamlingen pågår året ut.

Bankgironummer: 125-9050
Märk inbetalningen ”Världens Barn”

Bästa företagare
inom Ale kommun!

Alla insamlade pengar slussas oavkortat till radiohjälpen

För mer info: www.varldensbarn.se

LÖDÖSE. Regn på både 
längden och tvären.

Det var ändå idel 
glada miner när det 
första spadtaget togs 
för Myresjöhus satsning 
i Ekebergsområdet.

Det första huset 
levereras i mitten av 
oktober.

De inbjudna gästerna träng-
des i partytältet för att slippa 
bli blöta. På höstens hittills 
regnigaste dag passade My-
resjöhus på att manifestera 
sitt projekt på Rådjursvägen 
i Ekeberg där markarbetena 
nu är igång. Bostadsrättsför-
eningen Bambi ska omfattas 
av 22 enplanshus om 107 
kvadratmeter – radhus och 
parhus. 

– Vi vill söka oss utanför 
stadskärnan. Bygget av nya 
vägen och järnvägen har 
öppnat möjligheter i Lödö-
se, förklarade Myresjöhus 
representant på plats, Olle 
Petterson.

– Jag vill ta tillfället i akt 
att rikta ett tack till Lilla 
Edets kommun som är väl-
digt lätta att jobba tillsam-
mans med. Vi har haft en 
bra dialog under projektets 
gång med mark- och exploa-
teringschef Cecilia Friberg.

Stor betydelse
Kommunalrådet Ingemar 
Ottosson (S) underströk be-
tydelsen av den satsning som 
sker i Ekeberg.

– Det betyder mycket för 
tillväxten i vår kommun. 
Förhoppningsvis är detta 

bara början, sade Ingemar 
innan han greppade spaden, 
assisterad av oppositionsrå-
det Julia Färjhage (C) och 
Olle Petterson, för att ta det 
symboliska första spadtaget.

Varifrån kommer kö-
parna?

– Företrädelsevis från Gö-
teborg och Mölndal. Det är i 
första hand familjer med små 
barn eller par som väntar sitt 
första barn, förklarar Chris-
tine Löfgren, fastighets-
mäklare på HusmanHagberg 
som ansvarar för försäljning-
en.

Kommunalrådet Ingemar Ottosson (S) tar det första spadtaget för Myresjöhus satsning på Rådjurs-
vägen i Ekebergsområdet. Det sker under överinseende av oppositionsrådet Julia Färjhage (C) och 
Myresjöhus representant, Olle Petterson.

Myresjöhus 
satsar i Ekeberg
– Första spadtaget för nya bostäder

Christine Löfgren, fastighetsmäklare på HusmanHagberg.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
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Jan-Eric Ericsson lät starta 
Bildovision som en rörelse 
vid sidan om sitt ordinarie 
arbete. Successivt växte dock 
efterfrågan på företagets 
tjänster och Jan-Eric lät så 
småningom verksamheten 
bli en heltidssyssla.

– Jag var med och hjälpte 
till på kvällar och helger när 
det hade kört ihop sig för 
pappa, berättar Annika som 
senare kom att bli en del av 
bolaget.

– Jag arbetade då på 
Volvos tryckeri på prepress-
avdelningen när Bildovision 
hade växt sig så stort att det 
behövdes ytterligare en an-
ställd.

Bildovision marknadsför 
sig som den personliga re-
klambyrån som gör alltifrån 
visitkort och broschyrer till 
skyltar och stripning av bilar.

– Dekaler, skyltar och 
stripning utgör tyngdpunk-
ten i vår verksamhet.

Vad är drivkraften?
– Det är att få göra ett 

jobb som överträffar kun-
dens förväntningar, skapa 
något som de inte visste var 
möjligt.

Hur ser du på framti-
den?

– Vi fortsätter att växa och 
är därför i behov av större 
lokaler. Vi behöver även ut-
öka med ytterligare personal 
framöver. Det är inte rimligt 
att tro att pappa ska jobba 
hela livet även om han tycker 
det är fruktansvärt roligt.

Varifrån kommer kun-
derna?

– Vi är starka lokalt, men 
vi har också en hel del kun-
der från våra kranskommu-
ner.

Om du haft ett annat 
yrke?

– När jag var yngre ville 
jag bli hårfrisörska. I vilket 
fall som helst skulle det vara 
ett arbete där jag får utlopp 
för min kreativitet.

Hur är det att arbeta 
tillsammans med pappa?

– Det går väldigt smidigt 
måste jag säga, vi komplette-
rar varandra bra.

Vem har sista ordet?
– Ibland är det jag…

JONAS ANDERSSON

FYRA RAKA
Höst – Vinter

Kontoret – Stripning

Fisk – Kött

Mejl – Telefon

Gör: Är med och driver Bildovi-
sion tillsammans med sin pappa 
Jan-Eric Ericsson.
Intressen: Musik, träning och att 
umgås med vänner.

Gör avtryck 
i kommunen

Äter helst: Makens grillade kyckling.
Lyssnar på: Allätare, mest populär-
musik.
Ser på tv: Deckare.

Namn: Annika Häger.
Ålder: 46.
Bor: Älvängen.
Familj: Man och två barn, en 
dotter, 20, och en son, 17.

FÖRETAGARE I FOKUS ANNIKA HÄGER

Bildovison grundades 1985 av Jan-Eric Ericsson.
Dottern Annika Häger anställdes 2003 när uppdragen svämmade över. 
Älvängenföretaget gör avtryck på många håll i kommunen, inte minst genom strip-
ning av företagsbilar.

Fastighetsbyrån i Lilla Edet / 0520-181 44 
lillaedet@fastighetsbyran.se / fastighetsbyran.se

Accepterat pris 1 495 000 kr
Rum 4 rum, varav 2 sovrum
Boarea 95 kvm Tomt 12 200 kvm
Övrigt! En riktig pärla i lantligt läge till salu!
Ring för tidbokning Tis 8/9 17.00-18.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Västerlanda
Lilla Bränna 120

Accepterat pris 1 495 000 kr
Rum 4 rum, varav 2 sovrum
Boarea 95 kvm Tomt 12 200 kvm
Övrigt! En riktig pärla i lantligt läge till salu!
Ring för tidbokning Tis 8/9 17.00-18.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Västerlanda
Lilla Bränna 120
Accepterat pris 1 495 000 kr
Rum 4 rum, varav 2 sovrum
Boarea 95 kvm Tomt 12 200 kvm
Övrigt! En riktig pärla i lantligt läge till salu!
Ring för tidbokning Tis 8/9 17.00-18.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Västerlanda
Lilla Bränna 120

Utgångspris 1 095 000 kr
Rum 5 rum, varav 3-4 sovrum
Boarea 121 kvm Tomt 312 kvm
Övrigt! Barnvänligt område. Nytt kök 2015
Ring för tidbokning Mån 7/9 18.00-19.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Götaslätten
Skogvaktarvägen 5

Utgångspris 1 095 000 kr
Rum 5 rum, varav 3-4 sovrum
Boarea 121 kvm Tomt 312 kvm
Övrigt! Barnvänligt område. Nytt kök 2015
Ring för tidbokning Mån 7/9 18.00-19.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Götaslätten
Skogvaktarvägen 5
Utgångspris 1 095 000 kr
Rum 5 rum, varav 3-4 sovrum
Boarea 121 kvm Tomt 312 kvm
Övrigt! Barnvänligt område. Nytt kök 2015
Ring för tidbokning Mån 7/9 18.00-19.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Götaslätten
Skogvaktarvägen 5

lansforsakringar.se

Vi hjälper dig med  
din vardagsekonomi  
och dina försäkringar.  
Tryggt och nära.

Cathrin Söderström, privatrådgivare bank  0303-24 56 42
Karin Larsson, kundrådgivare bank och försäkring  0303-24 56 41

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.
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BOHUS. Renhållningen 
har beslutat om ändrade 
öppettider för återvin-
ningscentralen.

Syftet är att förbättra 
servicen för kommunin-
vånarna.

Från och med den 
14 september blir det 
kvällsöppet två dagar i 
veckan.

Tidigare har återvinnings-
centralen på Sörmossen bara 
haft kvällsöppet en dag – på 
tisdagar. Nu införs kvällsöp-
pet även på onsdagar, fram 
till klockan 20.

– Det är för att öka kund-
nyttan. Vi märker av ett oer-
hört tryck på lördagar och 
förhoppningsvis kan vidta-
gen åtgärd, med kvällsöppet 
två dagar i veckan, leda till 
att helgbesökarna blir aning-
en färre, säger renhållnings-
chef Carina Åberg.

Samtidigt sker en föränd-
ring vad gäller passagen in 
till Sörmossen. Hädanefter 
kommer ett begränsat antal 
bilar att släppas in på områ-
det.

– Bommen känner av när 

det är fullt. Det betyder att 
nästa fordon får vänta till 
dess att en bil lämnar om-
rådet, förklarar Anders Pet-
tersson som arbetar på Sör-
mossen.

Höja säkerheten
– Vi vill höja säkerheten inne 
på återvinningscentralen. 
Ibland har det upplevts som 
kaosartat med alltför många 
bilar inne på området samti-
digt. Nu blir det mer trafik-
säkert och det leder också till 
ökad trivsel, säger Anders.

En ny fraktion till-
kommer senare i höst på 
Sörmossen. Det handlar om 
en återbrukscontainer där 

folk kan slänga exempelvis 
fönster eller byggmaterial 
som man tror att någon 
annan vill använda.

– Det sker i samarbete 
med Alelyckan och är ett led 
i den så kallade avfallstrap-
pan där vi vill ge produkter-

na ytterligare liv innan det 
blir till avfall, säger Carina 
Åberg.

Slutligen kan noteras vad 

det gäller Sörmossens juste-
rade tider att tisdag-onsdag 
öppnas grindarna klockan 
nio på morgonen.

Anders Pettersson hjälper besökarna på Sörmossens återvinningsstation så att avfallet hamnar i rätt fraktion. För att öka kundnyttan 
införs nu kvällsöppet två dagar i veckan – tisdag och onsdag.

Nya tider på Sörmossen

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

ÅVC-KORT

Du vet väl att du har sju 
kommuner (Ale, Göteborg, 
Härryda, Kungsbacka, 
Lerum, Mölndal och Partille) 
att välja mellan när du ska 
besöka en återvinningscen-
tral för att lämna grovav-
fall eller sådant du inte 
behöver? Du kan alltså välja 
den som är närmast eller 
bekvämast för dig, bara du 
har ditt ÅVC-kort med dig. 
Besöken räknas av som 
vanligt oavsett vilken ÅVC 
du väljer.

Carola föll i gropen 
hon själv varnat för

Carola Karlsson har påmint om gropen längs Hajs väg i två 
års tid. För två veckor sedan föll hon själv offer för den. 

ALVHEM. Carola Karls-
son har varnat för den 
farliga gropen vid Hajs 
väg i Alvhem.

Förra fredagen blev 
hon själv ett offer för 
den och fick avföras 
med ambulans.

– Det var i samband 
med de nya vatten- och 
avloppsledningarna 
som gropen uppstod, 
sen dess vill ingen 
kännas vid den, säger 
Carola upprört.

Stel i nacke och rygg tar 
Carola Karlsson emot ut-
anför bostaden i Alvhem. 
För två veckor sedan blev 
det ambulans till Kungälvs 
sjukhus efter att hon hade 
ramlat i gropen som hon 
själv varnat för.

– När de höll på med de 
nya vatten- och avloppsled-
ningarna uppstod gropen. 
Vi har väntat på att de skul-
le täppa igen den, men trots 
påpekanden flera gånger 
har inget hänt. Någon lade 
dit en stenplatta, om han 
var från parkavdelningen i 
kommunen eller från Ale-
byggen som vi hyr av, vet 
jag inte, berättar Carola.

Nu föll hon själv offer 
för gropen när hon rastade 
hunden förra fredagen.

– Det finns ju ingen an-

nan stans att gå om du inte 
vill promenera mitt i vä-
gen. En bil kom körandes 
och hunden ryckte till, jag 
såg inte var jag satte foten, 
plötsligt låg jag bara där. 
Foten fastnade i gropen 
och jag slog i både rygg och 
nacke.

Anders Jansson är ga-
tuchef i Ale och beklagar 
självklart det inträffade, 

men för hans del var det ny 
information.

– Jag känner inte till den 
här gropen, men det lå-
ter inte bra. Vägen tillhör 
samfälligheten, men om 
kommunen eller någon en-
treprenör har grävt gropen 
ska den grävas igen. Vi får 
titta på det här, så ska det 
inte vara, säger han.

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.



SENSOMMARFEST
I FURULUNDSPARKEN

LÖR 19 SEP KL 21-02

FÖRLÄNG SOMMAR- KÄNSLAN!

ENTRÉ 150 KR

Entré kl 20 • ”Aleburgaren”

Happy Hour i baren

Walk’n’talk Quiz - Vinn fina priser!

250 kr, begränsat antal.

Köp din biljett på www.123biljett.se (klicka ”Publika evenemang”) 

eller maila SommarfestAlafors@gmail.com så hjälper vi till.

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

BJÖRN 
NILSSON

HIFI 
HERO:S 
FRED

LINDA 
HOLBERG

+ FLERA 
HEMLIGA 

GÄSTARTISTER 
& DJ

Delta med företaget i Alemästerskapen Quiz 

6 tävlande per lag. Start kl 18.00.

Välkomstdryck • ”Aleburgaren” med tillbehör

2 måltidsdrycker per deltagare 

Kaffe och dessertkaka

Kostnad 5 000 kr. OBS! Begränsat antal!

För bokning maila till: boka@nilsberg.se

•• FIRMAFESTEN ••
TAR DITT FÖRETAG HEM POKALEN?
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Onsdag 26 augusti
Grov olovlig körning
En Mc-patrull observerar en 
bil på E45 i Nol som fram-
förs i hög hastighet i riktning 
söderut. Bilen stoppas i 
Bohus. Föraren, en man född 
1995 och hemmahörande 
i Lödöse, saknar körkort. 
Samma person stoppas 
senare samma dag, den här 
gången i Älvängen. Brottsru-
briceringen lyder grov olov-
lig körning.

En A-traktor stoppas i 
Älvängen. Fordonet går 
fortare än vad det är kon-
struerat för. Föraren, en kille 
född 1999 från Skepplanda, 
är misstänkt för olovlig 
körning.

En grov olovlig körning 
rapporteras från Rödjans 
väg i Nödinge där en känd 
gärningsman, född 1989 och 
hemmahörande i Molkom, 
framför ett fordon utan 
behörighet. 

Ytterligare en grov olovlig 
körning rapporteras från 
Nödinge, den här gången 
är det en motorcyklist som 
stoppas. Misstänkt är en 
person född 1989 och hem-
mahörande i Surte.

Fredag 28 augusti
Narkotikabrott
En kvinna, född 1997 från 
Göteborg, grips i Surte miss-
tänkt för narkotikabrott, 
eget bruk.

Lördag 29 augusti
Misshandel
Strax före klockan två på 
natten kallas polis till Albo-
torget i Skepplanda med 
anledning av ett bråk med 
ett 20-tal ungdomar inblan-
dande. Fyra fall av misshan-
del samt två sönderslagna 
bilar rapporteras från plat-
sen. Två personer förs till 
sjukhus. En är svårt skadad.

Klotter upptäcks på Sur-
teskolan.

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

ÄLVÄNGEN. Pizzeria Da 
Mille fick hela lokalen 
översvämmad, samma 
öde drabbade även 
Röda Korsets second 
hand-butik i Älvängen.

Torsdagens regn klas-
sas av VA-personalen i 
Ale som ett 25-årsregn.

– Det var en extrem 
nederbörd under en 
mycket kort tid, vilket 
är svårt att skydda sig 
mot, säger enhetschef 
Peter Fahar.

Det var fastigheter längs 
Göteborgsvägen och på 
Änggatan i Älvängen som 
drabbades värst. Även i cen-
trala delar av Bohus utsattes 
ett antal husägare för vädrets 
ovillkorliga krafter.

I Älvängen kunde upp-
märksamma vittnen se hur 
regnvattnet från det nya bo-
stadsområdet Kronogården 
forsade likt en flodvåg längs 
Starrkärrsvägen.

– Vi har undersökt om 
det finns några faktiska fel 
i dagvattensystemet, men 
färdigställandet av Krono-
gården följer den plan som 
är upprättad. Det finns till-
räckligt många magasin för 
att klara en riklig nederbörd. 
Kapaciteten är baserad på 
10-årsregn, men det som 
föll i torsdags var  minst ett 
25-årsregn, säger Anders 
Jansson, teknisk chef i Ale.

Det finns inga skäl att 
misstänka fel i utförandet 
av magasinen?

– Nej, och enligt vår be-
dömning har exploatören till 
och med byggt fler magasin 
än vad planen säger. Hela 
VA-sverige diskuterar just 
nu om vi bör dimensionera 
om våra fördröjningsmaga-
sin med tanke på klimatför-

ändringarna. När det blir 
läge har vi planerat att göra 
en simulering över hur ett 
100-årsregn skulle påverka 
Ale, säger Anders Jansson.

I veckan kommer de 
hushåll som VA-enheten 
misstänker har drabbats av 
översvämningen att få en 
blankett där de ska redogöra 
för händelseförloppet.

– Det ligger till grund för 
vår egen utredning av kon-
sekvenserna. Är det någon 
drabbad som inte får brevet 
från oss är det bara att kon-
takta kommunen, hälsar Pe-
ter Fahar.

 Samtidigt intensifieras nu 
arbetet att tillsammans med 
fastighetsägare i kommunen 
bygga bort alla felkoppling-
ar, där till exempel stuprör 
är kopplade till spillvatten-
ledningarna istället för till 
dagvattennätet.

Ramon Ekici på Pizzeria 
Da Mille var en av de drab-
bade i Älvängen. Plötsligt 
gav entrédörrarna vika och 
vattnet forsade in i källarlo-
kalen. Personalen fick fly ut 
genom bakdörren.

– Jag har aldrig sett så 
mycket vatten. Det var helt 
otroligt, berättar Ramon 
som fick snabb hjälp av 
Räddningstjänsten och un-
der helgen bakades det återi-
gen pizza hos Da Mille.

För ett år sedan drabba-
des Kupan i Älvängen av en 

översvämning. Nu var det 
alltså dags igen.

– Just nu känns det fruk-
tansvärt, suckar Kristina 
Ekstrand, en av Röda Kor-
sets många eldsjälar.

I november förra året flyt-
tade Röda Korset tillbaka 
till lokalerna på Göteborgs-
vägen, sedan renoveringen 
blivit klar efter förra över-
svämningen. Frågan är vad 
som händer nu.

– Vi orkar inte med sam-
ma resa en gång till, säger 
Kristina Ekstrand uppgivet.

JONAS ANDERSSON
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Röda Korsets second hand-butik Kupan på Göteborgsvägen i Äl-
vängen drabbades än en gång av översvämning.

Dammarna som 
ska fånga upp 
regnvattnet och 
fördröja flödet 
ner mot centrum 
var mer eller 
mindre snustor-
ra. Vattnet rann 
förbi, men någon 
felkonstruk-
tion är det enligt 
VA-enheten inte 
tal om. Huruvida 
sprängsten är det 
bästa för att suga 
upp och fördröja 
vattnet att rinna 
vidare är en fråga 
många ställer sig. 
Helt klart fung-
erade det inte 
särskilt bra i tors-
dags.

KUNGÖRELSE
Onsdagen den 9 september 2015 har Lilla Edets kommunfullmäktige
sammanträde i Stora Salongen, Folkets hus kl. 19.00. Välkommen!

Kommunfullmäktige behandlar bland annat följande ärenden: 

• Ny förskola på Gossagården, Lödöse

• Mål- och Resursplan 2016 samt flerårsplan 2017-2018

Bert Åkesson  Maria Olegård
Ordförande  Sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagordning och handlingar finns att läsa 
på lillaedet.se/KF, Medborgarservice i kommunhuset och på biblioteket i 
Lödöse fr.o.m. den 2 september 2015.

Pizzeria Da Mille översvämmades i torsdags när ett intensivt regn som beskrivs som ett 25-års-
regn slog till. Lokalen mer eller mindre dränktes och Räddningstjänsten fick fullt upp. 

25-årsregn dränkte 
delar av Ale
– Centrala Älvängen 
hårt drabbat

Ramon Ekici kunde ändå le.
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Nödinge, 0303-245650, ale@lansforsakringar.se

FRILIGGANDE VILLA - BOHUS

Länsdeklarerad betyder att bostaden
är besiktigad innan försäljning.

I populära Bohus finner ni denna villa med en härlig, lummig

trädgård med flera äppleträd, rosenbuskar, bärbuskar,

trädgårdsland samt ett växthus. Stort, inglasat uterum med gott

om plats för större sällskap, här finns även en träaltan med

härligt, soligt läge. Bekvämt gångavstånd till dagis och skolor.

 

ADRESS RÖNNVÄGEN 8 BOAREA 105+60 M² / 6 ROK

TOMTAREA 738 M² EP 55 KWH/M² ÅR ACCEPTERAT
PRIS 1 985 000 KR VISAS SÖ 6/9 15:30-16:30 RING OCH

BOKA MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0727-180120

lansfast.se/ale
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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 

NÖDINGE. Armband 
med ett tydligt budskap 
– ”Drugs kills”.

Det pärlade smycket 
har blivit poppis.

– En succé, konsta-
terar initiativtagaren 
Batoul Raad.

Armbandet säljs till förmån 
för Vakna och kostar 60 kro-
nor. De första armbanden 
såldes i samband med Vak-
naloppet den 15 augusti.

– Folk i alla åldrar kom för 
att köpa armband, berättar 
Batoul lyriskt.

Armbanden finns nu till 
försäljning vid självscan-
ningsdisken på Kvantum Ale 
Torg samt på fritidskontoret 
och hos Mediaverkstaden i 
Ale Kulturrum.

– Förhoppningsvis blir det 
klart med ytterligare några 
försäljningskanaler vad det 
lider, säger Batoul.

Armbanden tillverkas av 
engagerade ungdomar i Ale 
Pyssel och kulturförening. 
Arbetet går för högtryck.

– Inget armband är det 
andra likt. Det är bara bud-
skapet som är samma. Vi gör 
armband i olika storlekar så 
att det passar både barn och 
vuxna.

Pengarna som försälj-
ningen ger ska täcka materi-
alkostnaden, överskottet går 
oavkortat till Vaknafonden.

– Vaknafonden ger eko-
nomiskt stöd till utåtriktade 
och drogfria aktiviteter för 
barn och ungdomar, vilket 
gör att pengarna går tillbaka 
till köparna.

Hur kom du på idén 
med armband?

– Under våren så har vi 
diskuterat med Vakna ingå-
ende och kom fram till att ett 

armband hade varit häftigt 
att ta fram. Armbandet som 
gör skillnad är snyggt att 
bära och utgör ett bra kom-
plement till de traditionella 
påsarna som finns på Ica. Ju 
mer vi kan sätta Ale kommun 
och Vakna på kartan, desto 
bättre är det, avslutar Batoul 
Raad. 

JONAS ANDERSSON

Armband som markerar

Batoul Raad visar upp armbandet Drugs kill, som bland annat säljs 
på Ica Kvantum Ale Torg. Överskottet från försäljningen går till 
barn och unga i kommunen.

Välkommen till vår NYA utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv

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

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

www.kungalvssolskydd.se

P
L

IS
S

É
G

A
R

D
IN

E
R

  T
R

Ä
P

E
R

S
IE

N
N

E
R

  P
E

R
S

IE
N

N
E

R
  M

A
R

K
IS

E
R

  L
A

M
E

L
L

G
A

R
D

IN
E

R



2015         VECKA 36         NUMMER 31||14

20-ÅRSJUBILEUM
Repslagarbanan i Älvängen

Sveriges första industriminne
Vi firar jubileumet på Repslagardagen

lördagen den 26 september  
samt visar utställningarna ”Sveriges första 
industriminne” och ”Cirkeln är sluten”

1995 utsedd av Svenska Industriminnesföreningen till

Utöver vårt eget utställningsmaterial behöver
vi fler foton från den 10 september 1995

Du kan hjälpa
oss med att låna
ut dina bilder!

Föreningen Bevara Repslagarbanan

Posta bilder Föreningen Bevara Repslagarbanan,
Tågvirkesgränd 1, 446 37 Älvängen

Lämna bilder Receptionen, Repslagarmuseet, 
tisdag-fredag och söndag kl 12.00-15.00

E-post allan@repslagarbanan.se

För att kunna behandla materialet före
Repslagardagen behöver vi det så snabbt
som möjligt och senast torsdagen 17 september

Kontakta oss 
gärna på tel

0303-74 99 10

Mer info i 
kommande 
annonser!

GÅ FÖR VÄRLDENS BARN

Söndag 13 sept
Kl 11-14  

Bohus/Jennylund

Ponnyridning

Scoutaktivitet m.m.

Världens Barn  
har servering och 

5-kampsbana.

Alla som går för Världens Barn på dessa platser är med i 
en utlottning med flera vinster. 

Vid bokning av Loppisplats samt övriga frågor kontakta 
Inger Öhrn på tel 0703-11 94 32

Söndag 27 sept
Kl 11-14  

Alafors/Furulund

Bakluckeloppis  

m.m.

Världens Barn  
har servering i  
Furustugan.

Ett trettiotal fredags-
vandrare gjorde 
utflykt till stenstugan 

i Svartedalen. Terrängen är 
krävande, men mycket vack-
er. Anna-Greta Singstrand 
och Curt Svensson hade 
rekognoserat. Denna vecka 
går vi i Rished.

Den 9 september under-
håller Alf Ivarsson och Jan 
Albertsson ur Guddehjäl-
marna på månadsmötet i 
Starrkärr. Anmälan till Sig-
rid Pettersson.

18 personer har anmält sig 
till skämtgolfen på Kungs-
gården den 10 september. 

Det kan bli ett återkomman-
de evenemang.

SPF Seniorerna Ale har 
bokat 50 platser till julkon-
sert med Helene Sjöholm på 
Vara konserthus.

 

Lennart Mattsson

SPF Seniorerna Skepp-
landa/Hålanda sam-
lades fredagen den 20 

augusti till upptaktsmöte för 
den kommande säsongen. 
Ett femtiotal medlemmar 
hade samlats på Lökeberga 
Pensionat denna underbara 
sommardag, med strålande 
sol från en klarblå himmel.

Till förmiddagskaffet häl-
sade ordförande Laila Jo-
hansson välkommen. Däref-
ter bjöds på sång, musik och 
historier av Jan och Alf. Det-
ta var mycket uppskattat och 
gav upphov till många skratt 
och kraftiga applåder.

Därefter vidtog informa-
tion från kommittéer och an-
dra. Åke Larsson redogjorde 
för det ekonomiska läget, 
som för tillfället är gott. 
Resekommittén berättade 
om kommande resor, bland 
annat till Göteborg, med 
rundtur på spårvagn, och till 
Stockholm med teaterbesök 
och övernattning. 

Det berättades vidare 
om lunchträffar hos Mr Jo-
hansson, korsordslösning på 
Skepplanda bibliotek, träffar 
för att diskutera trafikfrågor 
och mycket annat som det 
finns möjlighet att delta i un-
der hösten.

Därefter inbjöds till den 
mycket välsmakande lunch 
som Lökeberga Pensionat är 
känt för.

Mätta och belåtna efter en 
mycket lyckad dag, kunde vi 
vända hemåt i det varma och 
vackra sommarvädret.

Gerhard Andersson

Upptaktsmöte med 
SPF Seniorerna

Laila Johansson, ordförande 
i SPF Seniorerna Skepplanda/
Hålanda.

Kusinträff på 
Disponentvillan

SPF Seniorerna Ale 
i tuffa Svartedalen

Ättlingar till syskonen Wall på Wallered med respektive träf-
fades på Disponentvillan i Göta söndagen den 16 augusti. Från 
vänster: Claes-Erik Wall, Ingrid Unger, Carl-Olof Wall, Inga-Lill 
Olsson, Roland Wall, Anitha Kristiansson, Kerstin Jakobsson och 
Bengt Bengtsson.

LÖDÖSE. I måndags 
morse avverkades 
premiärupplagan av 
Tingbergsloppet.

Elever i årskurs 4-6 på 
Tingbergsskolan till-
ryggalade en sträcka på 
knappt fyra kilometer.

Gemensam uppvärm-
ning på skolgården fick 
alla att komma i form.

Det var fint höstväder och 
således perfekta förutsätt-
ningar när Tingbergsloppet 
arrangerades. Stämningen 
var på topp och förväntans-
fulla elever gjorde sig redo 
för start.

Klockan nio påbörjades 
uppvärmningen som skedde 

till musik. Bland annat dan-
sades jenka där det gällde att 
ha koll på de olika stegen.

Deltagarna släpptes iväg 
klassvis. Eleverna i årskurs 5 
hade äran att få starta först, 
därefter årskurs 4 och slutli-
gen årskurs 6.

– Jag har provcyklat banan 
för att veta exakt hur den går. 
Jag siktar på att ta täten och 
sedan gäller det att hålla ett 
bra tempo hela vägen. Mål-
sättningen är att vinna, kon-
staterade Calle Klingberg i 
årskurs 6.

De tre snabbaste i var-
je klass förärades medalj, 
men det viktigaste var ändå 
inte att komma först i mål. 
Tingbergsloppet ska ses som 
en hälsofrämjande aktivitet 
med betoning på rörelse och 
glädje.

Premiär för Tingbergsloppet

Gemensam uppvärmning på skolgården.

Startskottet har precis gått för Tingbergsloppet.

Calle Klingberg i årskurs 6 
hade siktet inställt på en tät-
position.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Ale Torg

VÄLJ
DEN GULA
KNAPPEN
NÄR DU
PANTAR

PANTA FÖR
BARN OCH 

UNGDOMAR
I ALE!
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Hur kom det sig att du 
började med friidrott?
– Jag spelade fotboll och inne-
bandy, men gillade även att 
springa terränglopp. Det var 
pappa som tyckte att jag skulle 
testa friidrott. Jag åkte ner till 
Bohus IF, men det blev bara en 
träning där eftersom det inte 
fanns några jämnåriga utöva-
re. Därför blev det Kongahälla 
AIK istället.

Har det alltid varit 800 
meter?
– Nej, jag började med att 
springa 2 000 meter och tes-
tade även på att springa 1 500 
meter hinder. Det har dock 
fallit sig naturligt att springa 
800 meter ute och 1 000 meter 

inne. Det passar mig bra.

Hur mycket träning blir 
det?
– Jag har ett program för sex 
träningspass i veckan, tre dis-
tanspass och tre pass med in-
tervaller.

Har du någon förebild inom 
friidrotten?
– Alla har väl Usain Bolt, men 
när det gäller 800 meter så är 
naturligtvis världsrekordsinne-
havaren David Rudisha en stor 
förebild.

Dina största framgångar så 
här långt?
– Det är naturligtvis mitt guld 
i Ungdoms-SM som jag tog 

nu i augusti och mitt guld 
på SM inomhus 2014. Efter 
framgången inomhus var jag 
borta i 6-7 månader, drabba-
des av körtelfeber och var nära 
att sluta. Det var min tränare 
Fredrik Haraldsson som fick 
mig på andra tankar. Det är jag 
glad för nu.

Vilken blir din nästa täv-
ling?
– Jag ska springa 1 000 meter 
på Folksam Grand Prix som 
avgörs på Slottsskogsvallen nu 
på lördag. 

Framtidsdröm?
– Mitt närmaste mål är att få 
komma med på Ungdomsfinn-
kampen. Ser man på längre 
sikt så vore det en dröm att få 
uppleva ett OS.

Vid sidan av idrotten, vad 
har du för drömjobb när 
utbildningen är klar?
– Det är att få arbeta som nät-
verkstekniker.

JONAS ANDERSSON

Landslaget
nästa för Söder?

Mathias Söder är snabbast av alla i sin åldersklass på 800 meter.
Nyligen vann han guld på Ungdoms-SM i Karlskrona.

Nu är målsättningen att få representera Sverige i Ungdomsfinnkampen.

MATHIAS SÖDER

Ålder: 16.
Bor: Alafors.
Familj: Mamma, pappa och 
storebror.
Utbildning: Går El- och energi 
(datainriktning) på NTI-gym-

nasiet.
Favoritmat: Tacos.
Ser helst på tv: Sport.
Lyssnar på: All ny musik, men 
även lite äldre tongångar som 
Elvis samt en del country.  

VECKANS PROFIL

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 2.580.000:- som utgångspris. 
Visas 10/9 & 13/9. Ljungvägen 2.
Henrik Kjellberg 0727-316 360,  
henrik@axelssonsfast.se

Pris 1.880.000:- som utgångspris
Visas 8/9. Furuvägen 14.
Henrik Kjellberg 0727-316 360,  
henrik@axelssonsfast.se

Pris 2.500.000:- som utgångspris.  
Ring för tidsbokning. Göteborgsvägen 26.
Henrik Kjellberg 0727-316 360,  
henrik@axelssonsfast.se

Bekväm 
enplansvilla! 
Välkommen till denna 
välplanerade villa i 
södra Nol där allt är 
bekvämt samlat på ett 
plan. Villan är i gott 
skick men erbjuder 
ändå stora möjligheter 
till egen prägel. Lugn 
återvändsgata. Enkel och lättskött trädgård. Mycket låg 
energiförbrukning. Gång/cykelavstånd till Ale Torg och 
pendel mot Gbg. Välkommen! 116+35 kvm. 

Enplansvilla 
på lugn 
återvänds-
gata! 
Välkomna till denna 
mkt välplanerade 
enplansvilla i centrala 
Nygård. Villan som 
byggdes 1988 är i mkt 
gott skick med gott om rum och plats för hela familjen. 
Två nyare och helkaklade badrum. Garage/gästhus byggt 
2011 - perfekt för verksamhet eller uthyrning. Riktigt bra 
läge med tomt mot skogsparti. Ska ses! 133+33 kvm.

Centralt 
med stor 
potential! 
Kommersiell fastighet 
med utmärkt läge i 
centrala Lilla Edet. 
Total yta ca 320 
kvm fördelat på 
två lokaler. Stor 
utvecklingspotential för rätt köpare. Fastigheten säljs 
tomställd. Kontakta handläggande fastighetsmäklar för 
mer information/visning. Ca 320 kvm. 

Nol
Nygår

d

Lilla
 Edet



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

Div 6D
Söndag 6 september kl 17:00

Nödinge SK – Fotö GOIF
-------------------------------------------------------

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
Välkomna                                                 NSK Fotboll



ALAFORS. Petad senast, 
matchhjälte matchen 
efter.

Det är tvära kast i Mi-
chael Hintzes fotbollsliv.

Två mål och ett assist 
i Ahlafors IF:s seger-
match hemma mot IFK 
Åmål.

Efter ett piggt inhopp i se-
naste bortamatchen mot se-
rieledande Skoftebyn (1-1) 
var Michael Hintze återigen 
tillbaka i startelvan. I den 
viktiga ”sexpoängsmatchen” 
mot IFK Åmål var han den 
lysande stjärnan. Petningen 
hade allt annat än knäckt 
självförtroendet hos den syl-
vasse kantlöparen som dagen 
till ära flyttats upp i anfallet 
bredvid givne Peter An-
tonsson. Efter en trevande 
inledning small det i tät följd 
bakom IFK Åmåls keeper. 
Hintze sköt både 1-0 och 2-0 
innan pausvilan.

– Jag var på rätt ställe. Vid 
det första målet dimper bol-
len ner framför mig efter att 
Hollstein kolliderat med en 
försvarare. Jag gör en skott-
fint och vänder bort en back. 

Avslutet satt i bortre gaveln. 
2-0 var en retur som jag pla-
cerade in med vänstern. Inga 
klassmål, men det spelar ing-
en roll hur de ser ut – bara de 
görs, menar tvåmålsskytten.   

Petad sist, hjälte nu, det 
svänger?

– Haha. Så kan man se 
det. Det känns självklart 
bra att leverera när man får 
chansen. Konkurrensen gör 
att du måste vara på topp och 
visst känner även jag att man 
höjer sig ett snäpp när det är 
kamp om platserna.

Varför går det så bra för 
AIF nu?

– En av orsakerna är sä-
kert att det finns många al-
ternativ till varje position. Är 
någon borta finns det alltid 
någon annan som är minst 
lika bra.

Nu fick du spela på topp 
med Peter Antonsson, hur 
kändes det?

– Väldigt bra. Chansen 
att göra mål ökar ju som an-
fallare. Idag fick jag väldigt 
många bra passningar i dju-
pled och det gillar jag. Det 
var skönt att få sätta dit två 
bollar, men jag blev nästan 
gladare över passningen till 
Peter Antonsson, svarar en 
ödmjuk Michael Hintze.

Det stundar nu en nyck-

elmatch mot serietvåan Vä-
nersborgs IF. Seger och AIF 
är bara fem poäng bakom. 

– Det är bara att köra på. 
Jag tycker det ser väldigt bra 
ut. Vi har en bred trupp och 
ett stabilt försvarsspel. Hem-
ma känner vi oss otroligt 
starka och matchen mot Vä-
nersborg ser vi fram emot, 
säger Hintze.

AIF-tränaren Michel 
Berndtsson-Gonzales sken 
som en sol efter slutsignalen.

– Gediget och stabilt, men 
vi borde ha sårat dem mer i 
andra halvlek. Det fanns lä-
gen och killarna är så bra nu 

att jag trodde vi skulle köra 
över dem fullständigt. Kan-
ske ändå klokt att spara lite 
på krutet till fredagen. Så 
som resultaten har utvecklat 
sig under hösten blir det en 
oerhört viktig match. Seger 
och vi ger oss återigen in i 
striden om de främsta plat-
serna.

Alla tillgängliga
Med alla spelare tillgängliga 
är uppgiften att ta ut startel-
van allt annat än lätt.

– Det är ett angenämt 
uppdrag att kunna forma en 
uppställning som passar för 
den aktuella matchen och 

efter hur du vill att match-
bilden ska se ut. De som får 
börja på bänken behöver 
inte vara sämre, utan det kan 
finnas en taktik bakom det. 
Alla spelare som tas ut inför 
en match har en nyckelroll. 
Ibland kan du också må bra 
av att stå över och helt enkelt 
vila för att få fart på benen 
igen. Titta på Hintze idag, 
han var het i 90 minuter och 
ville ha bollen tills domaren 
blåste av matchen, så ska det 
se ut, säger Michel Berndts-
son-Gonzales nöjt.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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FOTBOLL
Division 1 norra Götaland damer
Skepplanda BTK – IFK Skoghall 2-1 
(0-1)
Mål: Amanda Errind, Sophie Högrell. 
Matchens kurrar: Isabella Svensson 3, 
Amandra Errind 2, Sophie Högrell 1.

Holmalunds IF 17  26 38
IK Rössö 17  42 35
Gauthiod 17  19 33
Mossens BK 17    8 28
Skövde KIK 17    4 28
IFK Skoghall 17  11 27
Rävåsens IK 17    2 26
Skepplanda BTK 17   -1 26
Stenungsunds IF 17   -7 20
Mariestads BoIS 17 -11 20
Sils IF 17 -41 10
Töreboda IK 17 -52   5

Division 3 Göteborg damer
Ahlafors/Älvängen – IK Zenith 3-2 
(1-2)
Mål: Lina Karlsson 2, Madelene Lindberg. 
Matchens kurrar: Lina Karlsson 3, Moa 
Johansson 2, Ann-Sofie Johannesson 1.

Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – IFK Åmål 3-0 (2-0)
Mål: Michael Hintze 2, Peter Antonsson 
1. Matchens kurrar: Michael Hintze 3, Jo-
nathan Lindström 2, Markus Hedberg 1.

Gerdskens BK 17  26 42
Alingsås IF 17  21 37
Ulricehamn 17  30 36
Fristads GoIF 17  17 35
Gällstads FK 17   -8 23
Kinna IF 17    6 22
Skepplanda BTK 17    0 19
Byttorps IF 17   -4 19
Skene IF 17 -11 16
Annelunds IF 17 -19 15
IFK Örby 17 -19 11
Dardania 17 -39 11

Division 4 Väsergötland norra
Trollhättans FK – Edet Fk 2-0

Göta BK – Ulvåkers IF 3-1 (3-0)
Mål GBK: Marcus Olsson, Rikard Vikings-
son, Johan Lilja.

Division 4 Västergötland södra
IFK Örby – Skepplanda BTK 0-6 (0-3)
Mål SBTK: Johan Andersson 2, Patric 
Skånberg 2, Emanuel Stensson, Christian 
Rönkkö. Matchens kurrar: Erik Häggström 
3, Johan Andersson 2, Christian Rönkkö 1.

Stenkullen 16  21 35
FC Komarken 15  10 32
Nol IK 16  10 30
Gårda BK 15  21 26
United Africa 15  10 25
Utbynäs 16   -3 25
Mossens BK 16   -4 19
IK Zenith 16 -10 18
Olskrokens IF 16  -7 17
Marieholm BoIK 16 -11 15
IF Warta 15 -18 15
Bergsjö IF 16 -19   8

Division 5 A Göteborg
Nol IK – Olskroken 3-2 (0-1)
Mål NIK: Marcus Hansson, Daniel Stajic 
Halvorsen. Robin Larsson. Matchens 
kurrar: Anders Isaksson 3, Niclas Elving 
2, Marcus Hansson 1. 

Stenkullen 16  21 35
FC Komarken 15  10 32
Nol IK 16  10 30
Gårda BK 15  21 26
United Africa 15  10 25
Utbynäs 16   -3 25
Mossens BK 16   -4 19
IK Zenith 16 -10 18
Olskrokens IF 16  -7 17
Marieholm BoIK 16 -11 15
IF Warta 15 -18 15
Bergsjö IF 16 -19   8

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

Lundby IF – Nödinge SK 4-1 (2-1) 
Mål NSK: Mohammad Amiri.

Älvängens IK 15  59 38
Finlandia-Pallo 14  38 38
Neutrala 14  25 30
Backa BK 15    2 24
Hälsö BK 13  13 18
Bosna IF 15 -10 18
IF Vardar/Makedonja 15    3 16
Backatorp 15  -5 15
Hermansby 15  -8 15
Lundby IF 14 -46 13
Fotö GOIF 15 -44 12
Nödinge SK 14 -27   8

Stabil hemmaseger för AIF

AIF/ÄIK:s damlag en säker trea

ÄIK:s fart knäckte Backa

Målgörare. Michael Hintze pangade in två själv och assisterade Peter Antonsson till det tredje. 
Även Kalle Hamfeldt ville vara med och fira.

– Hintze låg bakom 
samtliga tre mål

Div 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – IFK Åmål 3-0 (2-0)

FOTBOLL

Div 6 D Göteborg
Älvängens IK – Backa 6-0 (2-0)

FOTBOLL

Div 3 Götborg damer
AIF/ÄIK – IK Zenith 3-2 (1-2)

FOTBOLL

Bengt Andersson gjorde sin första hemmamatch för ÄIK och höll 
nollan. Niklas Pålsheden (infälld) imponerade i mittförsvaret.

Lina Karlsson och Madelene Lindberg målade för AIF i seger-
matchen mot IK Zenith.

ÄLVÄNGEN. ÄIK spring-
er vidare i toppen av 
division 6 D Göteborg.

Med tre tvåmålsskyt-
tar krossades Backa 
hemma.

– Det kändes som om 
vi kunde vunnit med tio 
mål, säger en belåten 
tränare i Peter ”Erra” 
Eriksson.

Kampen om seriesegern står 
mellan Älvängen och Fin-
landia/Pallo. Lagen drabb-
ar samman i en seriefinal 
fredag 25 september. Innan 

dess måste ytterligare tre 
motståndare knäckas. Med 
tanke på hur överlägset ÄIK 
besegrade Backa är det ingen 
som tvivlar på det.

– När vi springer som idag 
är vi jobbiga att möta. Vi gör 
en bra första halvlek och när 
Jesper Knaving dessutom 
satte trean direkt efter paus-
vilan blev det en rejäl upp-
försbacke för Backa, analyse-
rar ”Erra” Eriksson.

Inför det stundande allva-
ret kunde han också presen-
tera ett nyförvärv. Mittfäl-
taren Jonathan Berntsson, 
18, lämnar Ahlafors IF för 
spel i ÄIK.

– Han har tränat med oss 
i två veckor och kommer att 

bli en enorm tillgång. Det 
känns fantastiskt bra att få 
klart med honom lagom till 
guldracet, menar Eriksson.

Han kan också glädjas åt 
att Johan Parinder åter spe-
lar efter sin huvudskada.

Av stor betydelse är också 
det faktum att målvaktsle-
genden Bengt ”Bengan” 
Andersson är tillgänglig. I 
lördags gjorde han sin första 
match på Älvevis konstgräs.

– Han är stabil och styr 
backlinjen med sin rutin. 
Det vill till att göra mål på 
honom.

ÄIK:s tre tvåmålsskyttar 
var Niklas Ahlbom, Jesper 
Knaving och Felix Rudin.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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ALAFORS. AIF/ÄIK:s 
damlag vände under-
läge hemma mot IK 
Zenith.

Lina Karlsson nätade 
två gånger om när 1-2 
blev 3-2.

– Vi ska vara nöjda 
med både resultatet och 
vår prestation, säger 
tränare Ola Holmgren.

För första gången har Ahla-
fors IF och Älvängens IK 
slagit samman sin verksamhet 
för damseniorer. Ett gemen-
samt damlag huserar nu i di-
vision 3 och framgången har 
inte uteblivit. Laget är ohotad 
trea, men avståndet upp är ty-
värr lite för stort.

– Med tanke på att mycket 
har varit nytt för både tjejerna 
och organisationen runt la-
get ska vi vara nöjda. Det är 
många duktiga spelare, unga 
talanger som har framtiden 

för sig, menar Ola Holmgren.
Mot IK Zenith var det gäs-

terna som tog kommandot. 
Underläge två gånger om, 
men ändå till sist en välför-
tjänt trea.

– Våra långbollar bak-
om deras backlinje ställde 
till stora bekymmer. Moa 
Johansson höll rent i vårt 
straffområde och Lina Karls-
son hotade ständigt framåt, 
beskrev Holmgren matchbil-
den.   

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ



Välkomna!

BASKETSKOLAN STARTAR
LÖRDAGEN DEN 29 AUGUSTI
I LEDETHALLEN!

Hej alla tjejer och killar upp till 10 år.
Ni är välkomna till oss på basketträning, 
lördagar mellan kl 10.30 - 12.00 i 
Ledethallen, Alafors.

För alla andra basketintresserade
finns mer information om våra
övriga lag på: alebasket.se Har ni frågor 

kontakta Eva 
0706-63 82 68
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Nol tog snabb revansch

ÄLVÄNGEN. Grattis 
säger vi till bröderna 
Philip och Simon 
Stenborg.

Förra helgen 
säkrade de SM-guldet i 
sidvagnscross.

Nästa stora mål är 
Lag-EM som körs i 
Tyskland 10-11 oktober.

Svenska Mästerskapet var i 
år sammanslaget med den 
danska motsvarigheten, allt 
för att få fler ekipage.

– Intresset är betydligt 
svalare i Norden än vad som 
är fallet i exempelvis Tysk-
land och Holland, förklarar 
Simon Stenborg.

Totalt kördes fyra deltäv-
lingar, jämnt fördelat på Sve-
rige och Danmark. Simon 
Stenborg deltog på den för-
sta och den sista tävlingen.

– Jag gjorde come back på 
den sista SM-tävlingen efter 
menisk- och korsbandsope-
rationen i maj, berättar Si-
mon.

Vid de två deltävlingar 
som Simon inte kunde burka 
fick Tim Gustavsson rycka 

in som vikarie varför han 
också är delaktig i framgång-
en.

– Vi har vunnit samtliga 
heat.

Således är det värdiga 
SM-vinnare som nu tar sikte 
på nya utmaningar.

– Nu laddar vi inför den 
sista VM-deltävlingen som 
körs i Tyskland 19-20 sep-
tember. Därefter tar vi sikte 
på Lag-EM, som också av-
görs i Tyskland. Förra året 
slutade vi på tionde plats, 
men då hade vi maskinpro-
blem. Den här gången hopp-
as vi komma bland topp fem, 
avslutar Simon Stenborg.

JONAS ANDERSSON

ALVHEM. I strålande väder 
spelades i söndags årets upplaga 
av Thorskogs Slott Invitational 
på Kungsgården, en tävling där 
144 spelare med olika handicap 
gjorde upp om det åtråvärda 
prisbordet. Segrade gjorde far 
och son Abrahamsson, Niklas 
och Tommy, från Ale GK på 

fantastiska 60,2 nettoslag. 
Klubbens banarbetare hade 

med tanke på allt regn under 
veckan gjort ett strongt arbete 
och presenterade banan i ett av 
deltagarna mycket uppskattat 
skick.

JONAS ANDERSSON

Abrahamsson segrade på Kungsgården

Segerduon Niklas och Tommy Abrahamsson tillsammans 
med Thorskogs Slotts representant Anders Hedlund.

Bröderna Stenborg, Philip och 
Simon, tar nu sikte på den av-
slutande VM-deltävlingen i 
Tyskland, 19-20 september, 
och därefter väntar Lag-EM.

Philip och Simon Stenborg säkrade SM-guldet i sidvagnscross 
förra helgen.

SM-guld 
till Stenborg
– Och nu laddar de för Lag-EM

RESULTAT

1. Tommy Abrahamsson/Niklas Abrahamsson     Ale GK   60,2
2. Joakim Holmberg/Peter Barck           Lyckorna GK   61,5
3. Tobias Wahlqvist/Ola Carlsson                        Ale GK            62,5
4. Johan Wester/Alexandra Loretsson                Lycke GCC       62,7
5. Jonas Steen/Anders Prammefors                     Ale GK            63,7
6. Tommy Samuelsson/Jonathan Westlund         Ale GK            64,5
7. Martin Olsson/Nicolas Westlund                      Ale GK           64,5

Herr div 4 Västergötland S

LÖRDAG 5 SEPTEMBER KL 15.00

SBTK  vs 
SKENE IF

FOTBOLL
PÅ FORSVALLEN

Matchvärd:

– Med Elving i laget blir det knappast sämre
NOL. Nol repade sig 
snabbt efter förra veck-
ans bottennapp mot 
Marieholm.

Efter en trevande för-
sta halvlek mot Olskro-
ken lossnade det i den 
andra akten.

Med Niclas Elving 
tillbaka i laget lär Nol 
återigen göra livet surt 
för topplagen.

Nol IK reste sig snabbt efter 
debaclet i förra veckan där 
bottenlaget Marieholm stal 
showen och poängen från 
nolarna. Olskroken skakade 
dock om hemmalaget i den 
första halvleken när man 
precis före halvtidsvilan sköt 
0-1 med en välriktad fris-
park. 

Noltränaren Peter 
Karlsson fick sträcka upp 

sina mannar och i andra 
halvlek var det ett revansch-
suget hemmalag som tog sig 
an uppgiften. Tre tämligen 
snabba mål  signerade Mar-
cus Hansson, Daniel Stick 
Halvorsen och Robin Lars-
son knäckte göteborgarna. 
Extra kul för hemmapubli-
ken var det faktum att Niclas 
Elving återigen drog på sig 
den blå Noltröjan. Han spe-
lar säsongen ut.

– Det är alltid kul med en 
publikfriare i laget och nu är 
vi med i racet igen. Alla slår 
alla i den här serien och jag 
tror inget kommer att vara 
klart förrän efter sista om-
gången, säger Peter Karls-
son.

Det ligger något i det. Till 
och med jumbon Bergsjö 
ställer till bekymmer. I hel-
gen som gick tog de poäng 
av serieledande Stenkullen. 
För Nols del väntar IK Ze-
nith på bortaplan på torsdag.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ 

Checken signeras av Isak Olausson och Ara Nawzad. Lagen har 
sprungit in 11 500 kronor till förmån för Vakna. Thomas Berg-
gren var mycket rörd. 

Niclas Elving är hemma igen. Nu spelar han i Nol säsongen ut. 
Ett hyfsat nyförvärv...

Div 5 A Göteborg
Nol IK – Olskroken 3-2 (0-1)

FOTBOLL
ALAFORS. Med stöd av sju 
sponsorer och ett engagerat 
ledarteam har Nol-Ahla-
fors P-02 och Ahlafors P-03 
sprungit in hela 23 000 kro-
nor. Det fungerade som en 
sporre inför lilla Göteborgs-
varvet. Killarna hade på för-
hand bestämt att hälften av 
pengarna skulle skänkas till 
det drogförebyggande arbe-
tet i Vakna.

– Det valet har de själva 
gjort och det känns ju särskilt 
kul eftersom pengarna då 
stannar i kommunen, säger 
ledare Fredrik Holm.

Thomas Berggren, Vak-
na, var mycket rörd.

– Det här är helt enastå-
ende. Nu hoppas jag ni fort-
sätter att springa och spela 
fotboll så vi får en chans att 
ge tillbaka till er förening.



GÖTEBORG. Joakim 
Olausson är tillbaka i 
klubben i sitt hjärta, Öis. 

Nu talar han ut om sin 
tid i italienska Atalanta 
och om en mindre lyck-
ad sejour i allsvenska 
BK Häcken. 

– Det blev inte alls 
som jag hade hoppats 
på, säger han till Aleku-
riren.

 
För fyra år sedan lämnade 
Joakim Olausson tryggheten 
i Sverige för att testa lyckan i 
italienska Atalanta. I maj för-
ra året gjorde han sin Serie 
A-debut mot Catania med 
ett inhopp i den 65:e match-
minuten och mycket såg då 
ljust ut för 20-årige Nolta-
langen. Men allt skulle få en 
dramatisk vändning. 

Det var under sommaren 
förra året som Atalanta kräv-
de att Olausson skulle för-
länga sitt kontrakt med yt-
terligare ett år. Ett krav som 
han själv vägrade acceptera. 
Som konsekvens av sprickan 
mellan parterna blev Joakim 
utfryst av klubben. 

– Jag ville få till stånd en 
utlåning till en annan klubb,  
men de stoppade den och sa 
att jag inte skulle få hänga 
med på matcherna om jag 
inte skrev på ett nytt kon-
trakt. Jag hade två år kvar 
och de ville att jag skulle 
förlänga med ytterligare 

ett år. Jag kände att jag inte 
ville stanna i Italien i tre år 
till. De blev arga och sa att 
jag inte skulle få spela några 
matcher med dem. Det slu-
tade med att jag bad dem att 
dra åt helvete och då var allt 
kört. Sista halvåret var oer-
hört jobbigt, jag blev utstött 
från laget. Det kändes piss 
faktiskt och situationen blev 
ohållbar. Jag ville bara däri-
från, säger han.

Treårskontrakt
 Joakim skulle få som han 
ville. Inför den här säsongen 
skrev han på ett treårskon-
trakt med BK Häcken med 
målet att slå sig in i startel-
van, men sejouren där skulle 
komma att bli kortvarig. Joa-
kim fick sparsamt med spel-
tid och efter bara ett halvår 
valde han och Häcken att 
gemensamt bryta kontraktet.

– Det var ett gemensamt 
beslut, jag ville ha mer spel-
tid för att kunna utvecklas. 
Till en början kändes det bra. 
Jag ville hem till Göteborg 
och Häcken kändes som det 
bästa alternativet. Häcken är 
en bra klubb som spelar fin 
fotboll och vågar satsa på de 
yngre spelarna. Men det blev 
inte alls som jag hade hopp-
ats på, säger han.  

 Det var många som und-
rade vad som gick fel i Häck-
en när han i somras skrev ett 
ettårskontrakt med Örgryte. 
Nu berättar Joakim för Ale-

kuriren om sin tid i Hisings-
klubben och passar på att ge 
skarp kritik till tränaren Pe-
ter Gerhardsson.

Kom inte överens
– Det blev ganska misslyck-
at. Jag kom inte överens med 
honom. Han såg inte mina 
kvalitéer, han ville använ-
da mig på ett sätt som inte 
passade mig. Han tyckte att 
jag skulle vara på kanten och 
springa, men det är inte min 
stil. Jag trivs mer centralt på 
planen och det är där som jag 
kan prestera som bäst. Han 
sa till mig vad jag skulle göra 
och så gjorde jag det, men 
jag fick ändå inte chansen. 
Jag tyckte att han kom med 
olika ursäkter hela tiden och 
det kändes som att han hade 
någonting emot mig person-
lighetsmässigt, säger han.

När och var konflikten 
uppstod kan Joakim inte av-
göra, men han kände ganska 
snabbt att den rådande situa-
tionen var ohållbar.   

– Vi pratade knappt med 
varandra, det kändes som att 
han inte ens kollade på mig. 
Jag fick känslan av att han 
inte tyckte om mig, jag sä-
ger inte att det är så utan det 
var bara så jag upplevde det. 
Han kommunicerade inte 
mycket med de yngre spelar-
na, utan fokuserade mest på 
dem som varit där under ett 
tag, vilket är fel. Jag tycker 
att man som tränare borde 

prata med de nya spelarna 
så att de kommer in i laget, 
men det gjorde inte han. Jag 
trodde mer om Häcken och 
om Gerhardsson. Jag trodde 
att han ville ha mig i laget 
men så var det tydligen inte.
Jag hade hoppats få chansen 
på riktigt och visa vad jag 
kan. 

 Vad sa Gerhardsson när 
ni bröt kontraktet?

– Han sa inte så mycket. 
Han önskade mig lycka till 
och sa att han skulle följa 
mig i Öis. Han sa även att 
han inte hade något emot 
mig, men det säger man ju 
inte om man inte har det. 

Vill ut i Europa
 Efter den kaotiska tiden i 
både Atalanta och Häcken 
hoppas nu Joakim att det 
kommande året i Öis ska bli 
en ny språngbräda ut i Eu-
ropas största ligor. Och han 
stänger inga dörrar för en 
återkomst i Serie A. 

– Jag vill gärna spela i en 
storklubb i Europa. Serie A 
hade inte varit fel. Jag lärde 
mig mycket därnere och väx-
te både som människa och 
fotbollsspelare. Det hade 
varit kul att åka tillbaka till 
Italien men nu fokuserar jag 
bara på mitt år i Öis, avslutar 
han.

KRISTOFFER STILLER
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Från Atalanta till 
ÖIS via Häcken

–Nu berättar Joakim Olausson om alla turer

- ÄLSKA HANDBOLL

www.laget.se/alehf

ÅRSMÖTE
Fredag 2 okt kl 18.30 

på Forsvallen
Motioner skall vara styrelsen 

tillhanda senast 25/9.

Joakim Olausson, en av Sveriges stora talanger, har sitt ursprung i Nol IK. Trots sin unga ålder har han redan provat på proffslivet 
i italienska Atalanta och även allsvenskan genom en kort sejour i BK Häcken. Nu är det ÖIS som gäller och exklusivt för Alekuriren 
berättar han om de märkliga turerna i fotbollslivet.



2015         VECKA 14         NUMMER 13|20 SPORT |

Häggström visade vägen
ÖRBY. Efter sommaren 
är Skepplandas herrar 
fortfarande obesegrade.

Tabelljumbon IFK 
Örby var totalt chans-
löst.

– Siffrorna ljuger inte, 
vi gjorde säsongens i 
särklass bästa match, 
säger tränare Jonas 
Andersson.

Skepplanda parkerade näst 
sist i tabellen när höstsäsong-
en drog igång. Nu är kval-
strecket fyra poäng bakom 
och marken gungar inte läng-
re under de gulsvarta fötter-
na. SBTK har fyra förlustfria 
matcher bakom sig, varav tre 
segrar. Stor segerorganisatör 

har Patric Skånberg varit. 
Han har antingen assisterat 
till målen eller gjort dem 
själv. Mot IFK Örby blev han 
tvåmålsskytt, men tränare Jo-
nas Andersson valde ändå 
att lyfta fram en annan grov-
jobbare. Erik Häggström 
har gått från klarhet till klart-
het under hösten och mot 
jumbon var han dominant. 
Hans passningsfot öppnade 
upp för Skepplandas attacker.

– Han är oerhört kreativ 
och det märks på Erik att han 
trivs som fisken i vattnet för 
tillfället. Han har kunnat trä-
na på bra och i takt med det 
har formen stegrats. Vi satte 
ner honom på mitten när To-
bias Ottosson gick ut efter 
en närkamp. I den offensiva 
mittfältsrollen blev Erik näs-
tan ännu bättre, berömmer 
Andersson.

Gästerna fick en drömöpp-
ning med 0-1 redan efter nio 
minuter genom Christian 
Rönkkö. Samme man spe-
lade efter en halvtimme fri 
Patric Skånberg. Ren med 
målvakten valde Skånberg 
att runda målvakten. Johan 
Andersson som fick ersätta 
Häggström på topp tryckte 
in 0-3 från nära håll efter ett 
snyggt inspel av Patric Skån-
berg.

I andra halvlek fortsatte 
den gulsvarta dominansen 
och både nämnde Skånberg 
och Andersson hann bli två-
målsskyttar. 

Skepplanda har prickat in 
formkurvan perfekt inför en 
av årets viktigaste matcher, 
Skene hemma på lördag.

– Vinner vi den har vi gi-
vit oss själva ett riktigt bra 
utgångsläge för att lyckas för-

nya kontraktet, men förlorar 
vi är Skene ikapp. Nummer 
ett blir med andra ord att inte 
förlora. Ett kryss kan vi leva 
med, säger Jonas Andersson 
som får klara sig utan av-
stängde Christian Rönkkö.

Tillbaka i truppen kom-
mer däremot ytterbacken 
Filiph Jonemark att vara. 
Mot IFK Örby gjorde också 
Niklas Antonsson äntligen 
comeback. Han ersatte Alex-
ander Andersson i backlin-
jen efter 70 minuter och löste 
uppdraget med bravur. 

– När vi vinner med sex 
bollar är det lätt att bara 
prata anfallsspel. Vi får inte 
glömma att vi på nytt hade ett 
försvarsspel som höll nollan. 
Det är nyckeln till framgång-
en, avslutar Jonas Andersson.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

– SBTK krossade jumbon från Örby

Division 4 Västergötland södra
IFK Örby – Skepplanda 0-6 (0-3)

FOTBOLL

Div 1 norra Götaland dam
IFK Örby – Skepplanda 0-6 (0-3)

FOTBOLL

Erik Häggström tillbaka i storform. Skepplanda har nu fyra för-
lustfria matcher bakom sig och Erik Häggströms passningsfot 
ligger bakom mycket av framgången.  

Amanda Errind tillbaka som 
målskytt och matchhjälte.

Matchvinnare. Målskyttarna Amanda Errind och Sophie Högrell kramar om målvaktsfantomen Isa-
bella Svensson som utsågs till matchens lirare.

Ny triumf för SBTK-dam
SKEPPLANDA. Den 
gulsvarta lagmaskinen 
tuggar på i damettan.

IFK Skoghall utgjorde 
inget hinder.

Skepplandas damer 
var helt överlägset i 
andra halvlek.

Det har sagts förut och för-
tjänar att upprepas. Den 
roligaste fotbollen i Ale spe-
las på Forsvallen och det är 
Skepplanda BTK:s damer 
som bjuder på den. Det är 
fart och fläkt, avslut i massor 
samt ett kortpassningsspel 
som många lag bara dröm-
mer om.

– Vår andra halvlek är det 
bästa jag sett laget prestera. 
Vi spelar oss ur situationerna 
och attackerar på bred front. 
Dessutom är det härligt att 
se vilken härlig fysik tjejerna 
har. De orkar köra på i 90 
minuter, berömmer tränaren 
bakom mästerverket, Stig 
Persson.

Få trodde att Skepplandas 
unga damlag skulle kunna 
hävda sig i division ett. Med 

bara ett nyförvärv, målvakten 
Isabella Svensson, antog sig 
laget den omöjliga uppgif-
ten. Fyra till fem tränings-
pass i veckan under hela 
vintern lade grunden för en 
nykomling som tagit hela 
serien med storm. Efter 17 
omgångar har laget vunnit 
fler matcher än de förlorat 
och trots förlusten av vårens 
skyttedrottning, Sandra Au-
gustsson, fortsätter SBTK:s 
damer att leverera. Det sker 
dessutom med en sällan skå-
dad elegans.

– De är så bra tränade nu 
att vi kan ägna oss åt kvadra-
ten och tvåmålsspel på varje 
träning. Någon konditions-
träning behöver vi inte ägna 
tid åt. Den har vi redan skaf-
fat oss, menar Stig Persson.

Mot IFK Skoghall ham-
nade Skepplanda i underlä-
ge, men kom ut som ett helt 
nytt lag efter paus. Plötsligt 
tog tjejerna för sig och väg-
gade sig ibland nästan ret-
fullt enkelt förbi gästernas 
försvarslinje. I matchminut 
60 kunde Sophie Högrell 
runda målvakten och sätta 
dit en rättvis kvittering. Ef-
ter det målet var det bara en 
tidsfråga innan segermålet 

skulle komma. Det saknades 
inte lägen, men det dröjde 
till drygt tio minuter innan 
slutsignalen. Amanda Er-
rind, som har kommit till-
baka rekordsnabbt efter sin 
mammaledighet, tog sig in i 
straffområdet och avslutade 
ensam med målvakten kli-
niskt.

– Härligt att våga utmana 
igen, jublade målskytten ef-
teråt.

Mot alla odds ser Skepp-
landa ut att förnya kontrak-
tet i damettan och med ett 
års rutin lär laget inte bli 
sämre nästa säsong.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

– Spelade ut Skoghall i andra halvlek

KORTEDALA. Ale HF:s 
herrlag laddar upp 
inför återkomsten i 
division tre.

I Kortedala cup visa-
de laget tidig form.

Först i A-slutspelets 
semifinal tvingades 
laget ge sig – i förläng-
ningen.
Försäsongsturneringen 

i Kortedala gav Ale flera 
positiva besked. Veteranen 
Mattias Wahlqvist är till-
baka på allvar, vänsterhän-
te Niklas Ericsson likaså. 
Hemvändaren Rasmus 
Nagy visade att han blir 
en tillgång liksom fjolårets 
sena värvning av Markus 
Ahlbom. Laget fick till sist 
ge sig mot Baltichov, men 
först efter förlängning.

vs
VÄNERSBORGS IF

WWW.AHLAFORSIF.SE

AHLAFORS IF
Division 3 NV Götaland

Matchvärd

Fredag 4 sept kl 18.30
SJÖVALLEN
SVENSKA STENHUS ARENA

Ale HF imponerar redan
FOTBOLL I ALE

Fre 4 sept kl 18.30
Sjövallen
Ahlafors – Vänersborgs IF

Lör 5 sept kl 13.00
Älvevi
Älvängen – Lundby

Lör 5 sept kl 15.00
Forsvallen
Skepplanda – Skene

Sön 6 sept kl 17.00
Vimmervi
Nödinge – Fotö
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Förstklassigt i Hamburg
4 dagar på superiorh� ell i Tyskland

Best Western Premier 
Alsterkrug Hotel ����

Hamburg har allt. Besök t.ex. 
Altstadt med de Parisinspirerade 
köparkaderna och musik- och 
teaterkvarteret St. Pauli.

Pris per person i dubbelrum

1.999:-
Pris utan reskod 2.149:-

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
•  3-dagars transportpass till 

buss, spårvagn, U-bahn och 
transportbåtar på Elben

• Fri Wi-Fi  • Turistskatt

Ankomst: Fredagar 4-18/9 
och 9/10-25/12 samt valfri 
25/9-2/10 2015.

Barn gratis 

1 barn 0-4 år gratis.
2 barn 5-11 år gratis.

2 nätter 1.499:-

Konstnärernas Skagen
3 dagar i Danmark

Color Hotel Skagen ���� 
Idylliska Skagen med de vita staketen och låga gula husen. 
Hotellet ligger mellan hamnen och Gl. Skagen med stigar 
till stranden och till restaurangerna på hamnen. Besök t.ex. 
Skagens Museum.                                               

Pris per person i dubbelrum

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:-

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

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 18/12 2015.

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

3 nätter inkl. 1 x 3-rätters 
middag 1.849:- 

Konstnärernas Skagen

Maritim Club Hotel
Timmendorfer Strand  ���� 
Kluckande vågor och ett hav 
med aktivitetserbjudanden – 
på Club Hotel Timmendorfer 
Strand som ligger 12 km från 
Travemünde kommer ingen att 
bli uttråkad. Omgivningarna 
med utsikt över Lübeckbukten 
lockar till spatserturer längs 
strandpromenaden (500 m), 
golf under den klarblå himlen 
på Golfpark Ostsee (6 km) eller 
en utflykt till historiska Lübeck 
(20 km). Här bjuds det på stora 
underhållnings- och motions-
program, beautycenter, bow-
ling, kvällsshower, inom- och 
utomhuspool och mycket mera! 

Pris per person i dubbelrum

1.999:-
Pris utan reskod 2.149:- 

• 3 övernattningar
• 3 x champagnebrunch
•  3 x 3-rätters middag/buffé
• Stort aktivitetsprogram
• 50 % rabatt på greenfee
• Barnklubb 3-12 år 
• Rum med balkong

 

Ankomst: Valfri 21/9-19/12 
2015.
Kuravgift max. EUR 3 per pers./dygn.

1 barn 0-6 år gratis.
2 barn 7-13 år ½ priset. 
Max. 2 barn per rum.

Semester vid havet
4 dagar i Nordtyskland 2 nätter 1.499:-

Hotel Timmendorfer Strand

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:

VINN JULMARKNADSVISTELSE

& chokladjulkalendrar!

Delta i lottdragningen på HAPPYDAYS.NU

Alla är välkomna, gratis prova-på första gången

Surte Swingers en dansförening i Ale 
Kontaktperson: 
Ingvar Klevheden  
031-98 11 69 / 0708-98 11 70
Hemsida: www.surteswingers.org

Nybörjarkurs i  
LINE DANCE
Söndag 6 sept kl 15
Ale Kulturrum Nödinge

Alla är välkomna, gratis prova-på första gången

Surte Swingers en dansförening i Ale 
Kontaktperson: 
Mari-Ann & Ulf  
031-65 44 64 / 0707- 87 57 01
Hemsida: www.surteswingers.org

Nybörjarkurs i  
SQUAREDANS
Onsdag 9 sept kl 19
Ale Kulturrum Nödinge

Lördagen 29 augusti 
gjorde Lödösetraktens 
Hembygdsförening en resa 
till Dalsland. Första stoppet 
blev vid Hamrane Bakstuga 
där förmiddagskaffet intogs, 
kaffe med klengås. Klengås 
är en varm brödkaka med 
smör som förr breddes 
(klenades) med tummen och 
därpå ströddes riven ost. Vår 
resa fortsatte till Håverud 

där vi steg ombord på M/S 
Dalslandia. Lunchen åts om-
bord på båten. En fantastisk 
båttur i strålande solsken och 
vi fick vara med om slussning 
i 10,5 slussar.

I Långbron fortsatte 
bussen mot Bengtsfors där 
vi besökte det stora frilufts-
museet Gammelgården och 
Halmens hus, både belägna 
på Majberget. På Gammel-

gården finns ett 20-tal bygg-
nader, som gav oss en god 
inblick i hur livet tedde sig 
förr. Här fick vi oss en rejäl 
historielektion från 1300-ta-
let fram till 1800-talet och 
om varför vi hade roten och 
rotebönder. 

På Halmens hus finns en 
utställning om hur halmen 
använts och hur stor betydel-
se halmen haft för Dalsland. 

Här intogs eftermiddagsfi-
kan. Sedan var det dags för 
hemfärd genom de dalsländ-
ska skogarna. 

Vi vill ge ett stort tack till 
vår alltid lika säkra buss-
chaufför Yngve Ivehag och 
till resekommittén under Jan 
Ahlqvists ledning.

Barbro Sandström

Fantastisk båttur i strålande solsken

SKEPPLANDA. Både 
sången och skratten 
ekade.

130 personer kom till 
bygdegården i torsdags 
där SPF Seniorerna 
Skepplanda-Hålanda 
bjöd in till festligheter.

För underhållningen 
svarade Matroserna.

Det var en uppsluppen stäm-
ning när medlemmarna i 
SPF Seniorerna Skepplan-
da-Hålanda strålade samman 
i Skepplanda bygdegård. 
Ordföranden Laila Johans-
son hälsade välkommen, 
därefter tog Matroserna 

plats på scenen.
– De är otroligt charmiga, 

man blir glad, konstaterade 
Laila efter att musiken tyst-
nat.

Höstens kommande resor 
påannonserades. Det stun-
dar teater i Stockholm, mu-
seibesök i Göteborg och en 
tripp till Vara för att ge några 
exempel.

– Sista torsdagen i sep-
tember, alltså den 24:e, har vi 
vår traditionella Sillsexa här i 
bygdegården.

Torsdagseftermiddagens 
arrangemang avrundades 
som brukligt är med lotteri-
dragning.

JONAS ANDERSSON

Underhållande matroser i Skepplanda

Matroserna lockade till skratt i Skepplanda bygdegård. 

– Hög stämning i bygdegården
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Malmö - Travemünde

på morgon- och dagavgångar

Res med din husbil & husvagn

699kr 
 Resperiod 1/9-31/10 2015
 1 fordon 6-12m lång + max 5 personer
 Morgon- och dagavgångar
 Bokas med bokningskoden ”PLUSSIZE“  
 Tel. 0771 - 340 900
 passenger@� nnlines.com

www.� nnlines.se

NÖDINGE. Ett kärt åter-
seende.

Sven Wollter kommer 
till Nödinge igen.

I föreställningen 
”Aftonens ämne kär-
lek” spelar Wollter mot 
bland annat Siw Malm-
kvist.

Ale Riksteaterförening firar 
20-årsjubileum. En galakväll 
för föreningens medlemmar 
är utlyst till torsdagen den 17 
september.

– Vi har länge haft som 
mål att nå upp i 300 med-
lemmar. Det antalet pas-
serades i våras. Jag hoppas 
verkligen att många av våra 
medlemmar, nya som gamla, 
vill komma till denna jubi-
leumstillställning, säger ord-
förande Margareta Nilson.

– Det blir mingel och en-
kel förtäring samt underhåll-
ning av Vier Brillen.

Det första publika ar-
rangemanget i höst äger 
rum tisdagen den 6 oktober. 
”Aftonens ämne kärlek” är 
en varm komedi om att hitta 
hem. En pjäs av Ylva Lööf 
där stad möter land, kärlek 
möter ensamhet och skratt 
möter sorg.

Folkkär
– Vi är väldigt glada över att 
turnén gör ett stopp i Ale. 
Sven Wollter har en stabil 
och återkommande publik. 
Vad det gäller Siw Malm-
kvist är hon också väldigt 
folkkär och kan säkert locka 
en annan kategori besökare, 
säger Margareta Nilson.

På tur därefter står ”Who 
can tell the dancer from the 

dance?”. Åsa Lundvik Gus-
tavsson tolkar fem koreogra-
fers olika koreografier i en 
underfundig och personlig 
enmansshow.

Dans i Pelarteatern
– Den här dansföreställning-
en är förlagd till Pelarteatern 
i Alafors. Det blir en intima-
re känsla och ambitionen är 
att nå ut till en lite yngre pu-
blik, säger Margareta.

”De mislykte – ur 24 miss-
lyckade norrmän” av Jesper 
Halle visas i Ale Kulturrum 
torsdag 22 oktober.

– Vi inleder detta arrange-
mang med att bjuda samtliga 
besökare på fika. Det sker en 
halvtimma innan föreställ-

ningens början.
”Aniara” som skulle kom-

mit till Nödinge den 26 
november är inställd. Istäl-
let bjuds det lättsam under-
hållning denna kväll med 
estradören Mattias Enn. I 
”Svenska Amerikalinjen” 
sjunger och berättar han om 
en flytande epok på Atlanten 
mellan Sverige och USA.

– Biljetter till respektive 
föreställning går att köpa via 
kommunens hemsida eller 
på Ale bibliotek. Biljettsläpp 
sker tre veckor före utsatt 
speldatum, avslutar Marga-
reta Nilson.

JONAS ANDERSSON

HÅLANDA. På lördag 
bjuds det in till sensom-
markväll i Mauritzbergs 
kvarn. 

West of Eden står för 
den musikaliska under-
hållningen.
I år har bandet haft en Youtu-

be-hit med låten ”Glenn-
town” som är en hyllning till 
bandets hemstad Göteborg 
och i vars humoristiska video 
Glenn Hysén gör skådespe-
lardebut.

Kritikerrosade Göte-
borgsbandet West of Eden 
har utnämnts till ”The Best 

of Contem-
porary Folk” 
av Irish Mu-
sic Magazi-
ne. Ett unikt 
band vars 
k o n s e r t e r 
spänner från 
akustisk his-

torieberättande intimitet till 
svängiga reels och jigs, hela 
tiden med West of Edens 
kärlek till den irländska och 
engelska folkmusiken i fo-
kus. Bandets åttonde album 
”Songs From Twisting Ri-
ver” släpptes förra året och 
skivan bjuder bland annat 
på gästspel av musiker som 
till vardags spelar med Mark 
Knopfler och Alison Krauss.

Arrangör är Kultur på 
Mauritzberg.

JONAS ANDERSSON

West of Eden spelar 
på Maurtizbergs kvarn

West of Eden kommer till Mauritzbergs kvarn nu på lördag.

Sven Wollter, Siw Malmkvist och Camilla Larsson i föreställning-
en ”Aftonens ämne kärlek” som kommer till Ale Kulturrum tisda-
gen den 6 oktober.

– Sven Wollter välkomnas tillbaka

Jubileumshöst 
av bästa märke
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Söndag 6 sep kl. 15 Matiné 60 kr

Söndag 6 sep kl. 18 Entré 80 kr
Onsdag 9 sep kl. 19 Entré 80 kr

Ons 2 september kl. 19 Entré 80 kr

 Fre 4 september kl. 14 Entré 80 kr

Nicke Nyfiken 3

Så ock på jorden

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.

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0706-83 66 71 • alefolketshus@gmail.com

www.alefolketshus.se

Biljetter säljes på följande platser:
Nols Folkets Hus 0706-83 66 71 

Medborgarhusets kassa 1 tim innan. 
alefolketshus@gmail.com

Pris: 1 vuxen & 1 barn: 60:-

Peka Trumma Dansa
Söndag 13 sept kl 16.00

Ålder 1-3 år
Peka Trumma Dansa är en föreställning 

fritt efter Eva Susso och Benjamin 
Chauds fina böcker ”Binta dansar”,”Lalo 
trummar” och ”Babo pekar”. Böckerna 
skildrar det lilla barnets upptäckarlust 
och familjens varma gemenskap och 
vardagsfest i rytm och rörelse. Med 

böckerna som inspiration tar vi oss an 
utmaningen att skapa scenkonst för den 

yngsta publiken.

Ge bort presentkort eller
biljetter till våra arrangemang. 

Beställ på alefolketshus@gmail.com eller 
på 0303-74 13 25 mellan kl 8-16 vardagar.

Välkomna! 
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ÄLVÄNGENORTENS  
VILTVÅRDSOMRÅDE

kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE
Tisdag 15/9 kl 19.00

i Starrkärrs Bygdegård

Ärenden enligt stadgarna

Välkomna!
Styrelsen

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

MEDLEMSMÖTE
ALE

Torsdag 17 september  
kl 18.30

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

och Håkan Linnarsson.
• Nämndaktuella frågor.

MEDLEMSMÖTE  

SKEPPLANDA  
(S)-FÖRENING

Tisdag 22 september
Biblioteket kl 18.00 

Tema: skolan - Dennis Ljunggren 
medverkar

MEDLEMSMÖTE
ÄLVÄNGENS  

(S)-FÖRENING
Torsdag 24 september
Älvängens folkets hus  

kl 18.30
Tema: Samhällsutvecklingen  

på orten

Välkomna!

På Nödinge Vårdcentrals 
område har det en längre tid 
stått en bil parkerad, som 

uppenbarligen inte tillhör någon 
besökande till vårdcentralen. Bilen 
är enligt uppgift registrerad på en 
”målvakt”.

Grannar har reagerat över att 
personer börjat intressera sig för bi-
len och slagit sina ”lovar” runt den 
vid flera tillfällen. En granne kon-
taktade kommunen och informera-
de om läget, de lovade efter kontakt 
med markägaren att bilen skulle 
bortforslas.

Samma dag kom en bärgningsbil 
som blev bortmotad av en person 
som bor granne med vårdcentra-
len, vilket medförde att bilen blev 
kvar. Jag fick kännedom om vad som 
skedde och ringde omgående kom-
munen för att påtala vad som skett, 
tyvärr blev det ingen respons.

Dagen efter kom samma person 
och demonterade hjulen – med hjälp 
av ytterligare en person bars hjulen 
iväg till närliggande fastighet.

Vittnet, som sett hela händelse-
förloppet, vågade inte ringa Polisen 
med risk att bli inblandad, utan kon-

taktade i stället undertecknad.
Undertecknad kontaktade Poli-

sen på 114 14 men fick till svar att 
vid pågående brott ska man ringa 
112, jag satt dock i kö i 10 minuter 
utan att komma fram – ok, då testa-
de jag 112 bara för att vid kontakt 
få veta att det är 114 14 som gäller. 
Jag fick till svar att sådana brott var 
inget som Polisen brydde sig om.

Vad som händer i dylika situatio-
ner är att man berövar människor 
sitt civilkurage, när man inser att 
ingen bryr sig så behöver inte jag 
heller bry mig. 

Det är skrämmande att man är 
så övertygad om att inget händer 
att man på ljusan dag kan utöva kri-
minella handlingar, på en offentlig 
plats med fullt av vittnen, utan att 
man bryr sig.

Vi har för närvarande ingen po-
lis stationerad i Ale kommun, vilket 
flera organisationer, inte minst FIA 
har krävt en längre tid – det måste 
snart bli en ändring innan krimina-
liteten får ytterligare fäste i vår fina 
kommun.

Ronny Eriksson
Framtid i Ale

I Alekuriren nummer 28 beskrevs 
ett kommunalt fredsprojekt, den 
internationella entreprenörsut-

bildningen YEE. Det har nu pågått 
i femton år. Det startades av en 
professor från England och Kjell 
Lundgren från Ale.

Utbildningen genomfördes 
nyligen med deltagare från åtta 
olika länder, med som vanligt im-
ponerande resultat, säger Dennis 
Larsen. Dennis som själv var elev 
vid den första utbildningen, har nu 
avancerat till gymnasielärare och en 
av lärarna för YEE.

Förutom att bidra till fred på 
jorden, hade deltagarna uppdra-
get att i projektgruppen hitta en 
kreativ lösning på något av de stora 
världsproblemen, fattigdom, arbets-
löshet och miljö. Som avslutning 
på kursen genomfördes en presen-

tation av idéerna med affärs- och 
marknadsplaner. De sju grupperna 
presenterade slutligen sina idéer för 
speciellt inbjudna i Ale Kulturrum.

Samtidigt har en utvärdering 
bland tidigare års deltagare visat att 
kursen gjort skillnad och haft stor 
betydelse för deras liv säger Kjell 
Lundgren, som ser utvärderingen 
som en vetenskaplig bekräftelse på 
att det blivit ett lyckat projekt. Han 
hoppas även att man ska tillvara på 
detta.

Ett sätt kunde ju vara att utnyttja 
det sensationella resultatet i utvär-
deringen som visar att hela femtio 
elever driver eget företag idag. 
Tänk att samla alla företagare och 
låta de presentera sig själva och sina 
företag. Vilken inspiration för Ales 
alla arbetslösa ungdomar!

Imponerad läsare

Sensationella resultat i 
kommunalt projekt

Ska vi ha 
det så här?

Var med och forma Skepplandas framtid
Många nummer av 

Alekuriren har 
den senaste tiden 

handlat om simhallens vara 
eller icke vara. Ska den 
finnas kvar när inte går att 
renovera mer? Går det att 
renovera och så som Skepp-
landaföreningens Jonas 
Molin skrev, kan vi anlita 
företag i Ale för att göra 
det? Ska en simhall drivas 
i kommunal regi? Ska den 
ligga i Skepplanda? Eller i 
Nol som en insändare före-
slog i förra numret?

Som skepplandabo ser jag 
gärna att en simhall ligger i 

Skepplanda. Jättehärligt att 
ha så nära att bara kunna gå 
några hundra meter för att 
ta sig en simtur.

Som politiker vet jag vare 
sig ut eller in hur jag ska 
tänka! När det gäller driften 
av en simhall, även ägandet, 
så ställer jag mig tveksam 
till att det är ett primärt 
uppdrag för en kommun. 
A andra sidan så ger det ju 
kommunens invånare möj-
ligheter både till simkun-
skaper och friskvård. Jag vet 
inte heller om Skepplanda 
är den mest optimala platsen 
för en simhall i kommunen. 

Det kanske hade varit mer 
naturligt om den låg i Äl-
vängen eller i Nödinge som 
fullmäktige har pekat ut som 
kommunens centralorter? 
Den moderata fullmäktige-
gruppen har fortfarande inte 
tagit ställning i frågan.

Men en sak vet jag! Det 
är viktigt att vi politiker 
tar ett samlat grepp om 
Skepplandas framtid och 
självklart tillsammans med 
Skepplandaföreningen. 
Skepplandas centrum liknar 
en ”spökstad” efter ett visst 
klockslag. Detta gör att 
ungdomar kan fortsätta att 

okynnesåka med sina mope-
der. Det både dricks alkohol 
och röks cannabis helt öp-
pet. Vi måste ”förtäta” i cen-
trum med människor. När vi 
moderater inför valet 2014 
frågade skepplandaborna 
var de ville se en näridrotts-
plats var majoriteten för att 
den skulle ligga centralt, 
i centrum. Enligt Jonas 
Molin i Skepplandafören-
ingen är det något de önskar 
med. Jag vet att Skepplandas 
starke man, Sven Rydén, 
uttryckt att han vill att den 
ska ligga vid Forsvallen. Det 
är inte ett dumt alternativ, 

men denna gången tycker 
jag att Skepplanda centrum 
behöver prioriteras med all 
aktivitet vi bara kan få in. 
Det är ju inte en ”bor-
taidrottsplats” vi vill ha, som 
en väns kloke son sa när 
detta diskuterades hemma 

vid deras köksbord. 
27 oktober är det dags för 

höstens ortsutvecklingsmöte 
i Skepplanda. Jag hoppas 
att skepplandabornas yngre 
invånare sluter upp och talar 
om vilket Skepplanda de vill 
bo i 
framåt!

Carina Zito Averstedt (M)
Gruppledare

KUNGÖRELSE
Onsdagen den 9 september 2015 har Lilla Edets kommunfullmäktige
sammanträde i Stora Salongen, Folkets hus kl. 19.00. Välkommen!

Kommunfullmäktige behandlar bland annat följande ärenden: 

• Ny förskola på Gossagården, Lödöse

• Mål- och Resursplan 2016 samt flerårsplan 2017-2018

Bert Åkesson  Maria Olegård
Ordförande  Sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagordning och handlingar finns att läsa 
på lillaedet.se/KF, Medborgarservice i kommunhuset och på biblioteket i 
Lödöse fr.o.m. den 2 september 2015.

Det är viktigt 
att vi politiker 
tar ett sam-
lat grepp om 

Skepplandas framtid 
och självklart tillsam-
mans med Skepplanda-
föreningen. 
CARINA ZITO AVERSTEDT

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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NödiNge församliNg
Kvarnvägen 7, 445 57 Surte •  www.svenskakyrkan.se/nodinge

 

förskollärare eller 
barnskötare, 100%

Vi söker en förskollärare eller barnskötare 
till förskolan Paradiset i Bohus, avdelning 
för 1-3-åringar. Tillträde i september 2015. 
Förskolorna drivs av Nödinge församling 
och arbetar i enlighet med Lpfö 98/10. 

Välkommen med din ansökan, vi kommer  
att behandla dem löpande. 

Frågor: förskolechef Marie-Anne Lyckman,  
076-555 78 35, ma.lyckman@svenskakyrkan.se 

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

Kammarkören  
VocAle 

söker 

basar och 
tenorer!

Välkommen till  
Stickcafé!

Öppet café 

ÄLVÄNGENS BL Å  
KYRK A 

Fredagar kl 11–14

Kom och sitt ner i lugn och  
ro, fika gott eller läs en  

tidning!

Älvängen

ÖPPNAR IGEN 

DEN 4/9!

Start den 
9/9!

Frågor? 
Kontakta körledare  

Sabina Nilsson

sabina.nilsson@svenskakyrkan.se 
eller 0303-444 032

Med eller utan stickor!

Onsdagar udda veckor 
19.00 - 21.30 i  

Älvängens blå kyrka

PRO Surte-Bohus tradi-
tionsenliga friluftsdag på 
Jennylunds Idrottsplats gick 
i år av stapeln torsdagen den 
20 augusti. I ett strålande 
vackert väder hade nära nog 
ett hundratal trevliga och 
lite tävlingslystna deltagare 
mött upp.

De fick möjlighet att 
förutom den lärorika 
poängpromenaden med 
kluriga frågor även prova på 
pilkastning, boule, para-
plygolf, hästskokastning och 
stövelkastning. När man 
såg med vilket engagemang 
deltagarna gav sig i kast 
med de olika aktiviteterna, 
och så många goda skratt 
detta inbringade, så gav det 

friluftsdagen en riktigt fin 
inramning.

Efter allt tävlande fanns 
det också plats för att köpa 
lotter och få chans att vinna 
fina priser, vilket många pas-
sade på att göra. Det fick bli 
lite kvotering av lotterna, så 
att alla hade en möjlighet att 
få delta i de olika lotterierna.

Efter detta bjöd fören-
ingen på kaffe, ostfralla och 
kaka vilket fick en strykande 
åtgång där man passade 
på att njuta av den fina 
sommardag och den sociala 
samvaron.

Surte-Bohus PRO
Jan Larsson 

Studieorganisatör

Lotterna hade en strykande åtgång och för några innebar det en 
vinst att ta med sig hem.

Friluftsdag på Jennylund

Du är skapad att 
vara en gåva. Det 
går på tvären med 

vad vi ofta annars får höra, 
nämligen att vi ska få ut så 
mycket som möjligt själva 
av livet. Att allt omkring är 

gåvor till oss. Också pastorer 
och präster talar ofta om allt 
det goda Gud vill göra för 
oss. Perspektivet blir så lätt 
att det egna jaget hamnar i 
fokus.

I kontrast till det ber 

Jesus så här i Johannes 17:9:
Jag ber för dem. Jag ber... 

för dem som du har gett 
mig.

Den som tillhör Gud 
är en gåva från Fadern till 
Sonen. Fadern älskar Sonen 
och deras inbördes kärlek 
i Anden är större, renare, 
kraftfullare och klarare än 
någon annan tänkbar kärlek. 
Gud är kärlek och det 
innebär att Gud älskar före 
världens början. Och Fadern 
vill ge en gåva till Sonen 
som matchar denna kärlek. 
Då ger Han oss!

Att komma till tro på 
Jesus är därför att kastas in i 
flödet av kärlek om ständigt 
strömmar mellan Fadern 
och Sonen i Anden. Större 
än så kan inte meningen 
med livet beskrivas. Högre 
än så kan inte en männ-
iskas värde och värdighet 
uttryckas. Det är nämligen 
inte något som är avsett för 
bara några få. Gud vill allas 

BETRAKTELSE

Vad för en slags gåva är du?
räddning, Gud erbjuder det-
ta till alla. Varje människa 
skapades för detta syfte, utan 
undantag.

Men Gud tvingar sig 
inte på någon. Kärleken 
söker alltid ett ”ja” från den 
älskade. Avgörandet är ditt. 
Vill du få ditt liv lyft från 
den futtighet det innebär 
att jaga det goda som finns i 

det skapade, för att leva som 
en gåva, given av Fadern till 
Sonen?

Min vädjan till dig idag 
är enkel: Nöj dig inte med 
något mindre än det du 
skapades att vara. Sätt Jesus i 
centrum och få ett större liv!

Lars Gunther

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

Rättelse •I tidningen som snart kommer 
i din brevlåda har det smugit sig in ett fel: 
Barnkörledare Johanna Werder nås på 
telefon 031-98 00 68 och inget annat. 

Onsdagsträff • Naturfotograf Ingmar Skogar 
visar bilder från Svalbard ”Arktisk sommar”.
Fika och trevlig gemenskap. Alla är välkomna!
ONSDAG 9 SEPTEMBER KL 14 
I SURTE FÖRSAMLINGSHEM

Mer än
bara lokal- 

tidning
Printshop

Film
Webb

Reklam

LOPPIS FÖR 
VÄRLDENS BARN

Lördag 12 september kl 10-14  
i Älvängens Aktivitetshus  

(Carlmarks väg 4)

Hyr ett bord för 100:- och sälj dina egna prylar 
eller kom och fynda. Bordshyran, kaffe- 
serveringen och Världens Barnbordets  
intäkter går oavkortat till Världens Barn. 

För bokning av bord ring  
Inger på 0703-11 94 32
 

Hjärtligt välkomna!
Världens Barn i Ale

NU STARTAR VÅR  
BARN- OCH  

UNGDOMSVERKSAMHET 
FÖR HÖSTEN. 

Den är gratis och ingen anmälan behövs. 

www.smyrna.nu
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Thord Pettersson. I Skepp-
landa kyrka hölls onsdagen 26 
augusti begravningsgudstjänst 
för Thord Pettersson, Skepp-
landa. Officiant var Mika Auvi-
nen.

Valdemar Ihalainen. I Nödinge 
kyrka hölls torsdagen 27 augusti 
begravningsgudstjänst för Valde-
mar Ihalainen, Bohus. Officiant 
var kyrkoherde Karin Karlsson.

Rolf Olsson. I Skepplanda 
kyrka hölls torsdagen 27 augusti 
begravningsgudstjänst för Rolf 
Olsson, Skepplanda. Officiant 
var Lars Ingvarsson.

Birgith Jönsson. I Skepplanda 
kyrka hölls fredagen 28 augusti 
begravningsgudstjänst för Bir-
gith Jönsson, Skepplanda. Offici-
ant var Ida Olenius.

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

HJÄRTS JUKDOMARNA 
SKA BESEGRAS

0200 - 89 19 00
pg 90 91 92-7

www.hjart-lungfonden.se

Var med och
rädda 
5000 fler liv
per år.

D3_1-4_38x65:Layout 3  09-03

DÖDA

Equmeniakyrkan i Surte 
Ons 2/9 kl 15, Onsdagsträff för 
daglediga. Glada sånger med 
Glädjeskaparna och Doroty 
Bryngelsson. Ons 2/9 kl 17.30, 
Sånglek för barn 4-6 år. Ter-
minsavgift 100:- Anmälan och 
frågor till Lisa, 0707-51 82 47. 
Ons 2/9 kl 18.30, Tonår. Ons 
2/9 kl 21, Innebandy i Surte-
skolan. Välkommen! Sön 6/9 kl 
11, Gudstjänst. Arvid Nyström. 
Fika. Mån 7/9 kl 19, Musikkå-
ren, Lerum Surte Symphonic 
Band, övar. Ons 9/9 kl 17.30, 
Sånglek för barn, 4-6 år. Ter-
minsavgift 100:- Anmälan och 
frågor till Lisa, 0707-51 82 47. 
Ons 9/9 kl 18.30. Tonår. Ons 
9/9, 21, Innebandy i Surtesko-
lan. Välkommen! Programmet 
kan komma att ändras, men 
på www.surtemissionskyrka.
se hittar du alltid ett aktuellt 
program.

Pingstkyrkan Bohus
Ons 2/9 kl 19, Bibelläsning och 
bön. Sön 6/9 kl 11, Elvor Ohlin. 
Ons 9/9 kl 19, Bibelläsning och 
bön.

Lilla Edets pastorat
Fuxerna-Åsbräcka församling
Ons 2/9 kl 18.30, Mässa, Nord-
blom. Sön 6/9 kl 10, Högmässa, 
Nordblom. Tis 8/9 kl 09, Mässa 
i förs hem, Isacson.

Nödinge församling
Sön 6/9 kl 11, i Surte kyrka: 
Mässa. Karin Karlsson. Kl 17, 
i Nödinge kyrka: Gudstjänst. 
Karin Karlsson. Tis 8/9 kl 14, i 
Nödinge servicehus: Gudstjänst. 
Reine Bäck.

Smyrnakyrkan Älvängen
Ons 2/9 kl 10 - 12.30 Smyrna-
Caféet. Kl 14.30 - 15 Sångstund 
på Björkliden. Kl 18.30 - 19.30 
Bön. Tor 3/9 kl 14 - 14.30, 
Sångstund på Backavik. Kl 18.15 
- 19.30 Hobby. Fre 4/9 kl 19.30 
- 23, Greenhouse. Lör 25/9 kl 
10 - 13 Second Hand & Café. 
Sön 6/9 kl 10.30 - 11.30 Bön 
inför gudstjänsten. Kl 11 - 12.30 
Gudstjänst: Marie Nordvall 
predikar. Nattvard. Äventyret. 
Kyrkkaffe. Kl 14 - 15.45 Äkten-
skapskurs. Mån 7/9 kl 10 - 11 
RPG stavgång. Tis 8/9 kl 08.30 
- 09, Bön.

Guntorps Missionskyrka
Ons 3/9 kl 18.30, Spårar & Upp-
täckarScout. Ons 10/9 kl 18.30, 
Äventyrar & UtmanarScout.

Skepplanda Pastorat
Skepplanda sön 6/9 kl 10, Guds-

tjänst L Ingvarsson. Ons 9/9 kl 
10, Storcafé. Hålanda sön 6/9 
kl 12, Mässa L Ingvarsson. S:t 
Peder sön 6/9 kl 10, Gudstjänst I 
Olenius. Tis 8/9 kl 18.30, Veck-
omässa. Tor 10/9 kl 12, Sopp-
lunch. Ale-Skövde sön 6/9 kl 12, 
Mässa I Olenius. Tunge sön 6/9 
se övriga.

Starrkärr-Kilanda församling
Tor 3/9 Nols kyrka kl 18.30, 
Veckomässa, Nordblom. Sön 6/9 
Nols kyrka kl 11, Mässa, Nord-
blom. Älvängens kyrka kl 11, 
Mässa, Siverbo. Kilanda kyrka kl 
18, Kvällsmässa, Siverbo.

Equmeniakyrkan Älvängen
Tor 3/9 kl 19.30, Körövning. 
Sön 6/9 kl 11, Önskapsalms-
gudstjänst Kören, Leif Jöngren. 
Efter gudstjänsten far vi iväg på 
en enkel utflykt i vårt närom-
råde. Mer information finns i 
kyrkan och på hemsidan. Sista 
anmälningsdag - fred 4/9. Ton-
årsgruppen startar upp hösten 
med denna utflykt. Mån 7/9 kl 
18.30, Scouterna. Tis 8 sept kl 
10, Tisdagsbönen.

Min älskade Maka 
Vår kära Mamma 
Svärmor, Mormor 

Farmor och  
Gamlamormor 

May-Lis 
Hallqvist 

* 12 november 1937  

har idag efter en tids 
sjukdom lämnat oss i 
stor sorg och saknad. 

Surte 
21 augusti 2015 

PERÅKE 
PER och ANN 

Christian, Fredrik 
MARIE och ANDERS 

Malin, Rasmus 
Elliot 

Släkt och vänner 

När dina steg har 
tystnat, finns ändå  

ekot kvar. 
När dina ögon slocknat, 

vi alla minnen har. 
Vi bär dem i vårt hjärta, 
tar fram dem då och då. 

Så är du för alltid 
kvar hos oss ändå. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum torsdagen  

17 september kl. 13.00 i 
Equmeniakyrkan, Surte. 
Efter akten inbjudes till 
minnesstund i festsalen. 
Svar om deltagande till 

Ale Begravningsbyrå tel. 
031-98 32 50 senast 

måndagen 14 september. 
Ljus klädsel. Istället för 
blommor, tänk gärna på 

Barncancerfonden  
tel. 020-90 20 90. 

Varmt tack till alla som 
med besök, blommor, 

telefonsamtal och brev 
gett oss stöd i sorgen 

efter vår älskade 

Ulf Klang 
samt till alla som med 

sin närvaro vid 
begravningen, med 

vackra blommor, gåvor 
och tal hedrat hans 

minne. 

KERSTIN 
Barnen med familjer 

Vår Kära 

Gerd Jacobsson 
* 23 december 1938  

har idag hastigt lämnat 
oss i stor sorg och 

saknad. 

Bohus 
24 augusti 2015 

JAN och MONICA 
Josefin och Victor 
Jerry och Jonna 

John 
Livskamraten  

OLLE 
Syskonen 

BARBRO, EDDIE 
med familjer 

Övrig släkt och vänner 

Vi alla som känt Dig 
och vet hur Du var 
önskar så att Du 

bland oss fanns kvar 
Men nu när Du gått 

dit vi alla ska gå 
med glädje vi minns 
allt det fina ändå. 

Tack för våra lyckliga  
23 år tillsammans 

                             Olle 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen 11 
september kl. 11.00 i 

Surte kapell. Efter akten 
inbjudes till minnesstund 

i församlingshemmet. 
Svar om deltagande 

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

tisdagen 8 september. 
Valfri klädsel. Tänk på 
Cancerfonden, gåvotel. 

020-59 59 59. 

Ett varmt tack till all 
personal på avd. 8, 

Kungälvs Sjukhus för 
kärleksfull vård. 

Min kära lilla Mamma 

Inga Claesson 
* 19 oktober 1919  

har idag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad. 

Alafors 
21 augusti 2015 

ALF och EBON 
Släkt och vänner 

Så var Du en länk till 
en värld som var 

En epok sedan länge 
förliden 

Och med hjärtat varmt 
och med hjärnan klar 

Levde Du helt i tiden 
Och finge vi be om en 

gåva ännu 
Det vore att åldras så 

vackert som Du 
Och möta vårt öde så 

värdigt 
Som Du när livet levts 

färdigt 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Starrkärrs 
kyrka torsdagen 10 
september kl. 11.00.  
Efter akten inbjudes  

till minnesstund i 
församlingshemmet. 
Svar om deltagande  

till Ale Begravningsbyrå, 
tel. 0303-33 33 99 senast 
måndagen 7 september. 

Ett varmt tack till Er alla 
som vårdat och så fint 

tagit hand om Inga. 

Till Er alla som på olika 
sätt hedrade minnet av 

vår älskade 

Torsten 
Andersson 

vid hans bortgång, 
för blommor, brev, 

telefonsamtal och alla 
vackra blommor i kyrkan 

vill vi till släkt, vänner 
och grannar framföra 

vårt varma tack. 

ANN-BRITT 
MORGAN 

Oliver 
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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

Vedpanna ”Albin Artic”, Lad-
omat, Acumulatortank 1100 
liter (rund), med elpatron 9kw 
Expansionskärl. Tillhörande 
rör 10.000:-. Ring kvällstid.
Tel. 0706-78 87 22

ÖNSKAS HYRA
Ideell kulturell förening 
önskas hyra lokal i Ale.
Tel. 0733-79 17 20

Litet hus/lägenhet i Norra Ale 
(Alafors och norrut). Gärna på 
landet. Önskas hyra av sköt-
sam ensam kvinna 65+. Inga 

betalningsanmärkningar. 
Endast seriösa svar. Svar till: 
secretdomina@gmail.com

SÖKES
Vi söker er som har tid över 
och som gärna vill lära känna 
ett glatt gäng. Vi behöver 
någon, eller gärna flera, som 
kan hjälpa oss på kvällstid 
(vardagar) och någon lördag 
(dagtid) ibland. Arbetet är ide-
ellt så din inkomst bör du ha 
på annat håll. Arbetet innebär 
försäljning av smörgåsar, bak-
verk m.m. i ett litet ideellt café 
på Ale Jennylunds Ridklubb i 
Bohus. Låter detta intressant?
Tag då kontakt med Helene 

Torstensson
Tel 0735-57 77 50
mail. aleshemstad@telia.com

En ensamstående mor med 
två barn söker bostad. Jag 
har ordnad ekonomi med 
fasta jobb. Inga betalningsan-
märkningar. Söker bostad att 
hyra eller köpa, omgående! Vi 
behöver minst en 2:a i Skepp-
landa/Älvängen. Leyla.
Tel. 0728-53 35 03

ÖVRIGT 
Har ni sprängsten- fyllma-
terial kan ni tippa det gratis 
hos mig. Bygge av väg. Finns i 
Starrkärr.
Tel. 0707-98 45 89

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

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

ÖVRIGA TJÄNSTER

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

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

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

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

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

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

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

Kakelförsäljning och
uppsättning Kontakta Platt-
Johans kakel i Älvängen. 
Öppettider: Mån-Fre: 16-18, 
Lörd: 10-13.  Återförsäljare 
för Interkakel, Stigs kakel 
& FF’s Kakel. Har flyttat 
till Garveriv. 10. Kör 
lokalkörbanan vid nya Coop. 
Skepplanda - Älvängen.
tel. 0303-74 60 41
tel. 0706-36 78 41 

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

Vi utför service / 
reparationer på din bil.
Montering & balansering – 
Hjulskifte – Däckförvaring - 

Kamremsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK Ramstorp 250, 
446 91 Alvhem, tel. 0520-
655 181 

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

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

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

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

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

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

Kungälvs solskydd
Maskiner och persienner.
Tel. 0303-644 96

Pensionärspoolen  
Vi utför ROT- RUT-uppdrag 
från 170:-/timme 
Ring Peter 0735-20 27 35

Vi hjälper till i hemmet  
voch på företaget
Vår personal är ambitiösa 
och yrkesskickliga seniorer 
som ställer sin kunskap och 
erfarenhet till ditt förfogande. 
Vi utför servicetjänster för 
privatpersoner och erbjuder 
en kompetent och flexibel 
resurs på de flesta poster i 
företaget. Vi finns geografiskt 
nära våra kunder med 40 
kontor runt om i Sverige.

Måleri/Snickeri 
Takrenovering och 
fasadarbeten. Lång 
erfarenhet och goda 
referenser. Ställning och 
skylift finns.  
Tel. 0767-11 71 07

Snöröjning
Behöver du, er vägförening 
eller företag hjälp med 
snöröjning eller annat 
vägunderhåll? Jag erbjuder 
hjälp med traktor i de 
Centrala och Östra delarna 
av Ale kommun. Tveka inte 
att ringa!
Wiiks Marktjänst 
Tel. 0736199916

GRATTIS
Vem känner du

som snart fyller år?
Skicka in din

grattisannons 
idag!

Alekuriren ”Familj”
Göteborgsvägen 94

446 33 Älvängen

Grattis
Linnea

på 11-årsdagen
Kram

Farmor & Farfar

Grattis på 3-årsdagen
vår goa 
Vilmer

Många pussar och kramar
Moster, Mormor & Morfar

Ett stort grattis
Pierre

på din 1-årsdag
den 3 september

Kramar från
Mormor & Morfar

VECKANS ROS

Tack så mycket alla mina 
fina arbetskamrater i hem-
sjukvården för halsband 
och armband. Tänker på er 
varje gång jag har på det. 
Tack för en fantastisk kväll 
med go mat och bowling. 
En speciell hälsning till alla 
mina pat med anhöriga 
i Surte plus all personal. 
Massor av kramar från 

Maria Edström SSK

Till Köpmans Hytta i Surte. 
Tack Christer för den goda 
maten, Cissi för underbart 
goda tårtor och Önsten för 
fin service. Tack även för 
blommor och den trevliga 
skylten.

”29-åringen”

…till alla som hjälpte mig 
med inventeringen av Pfa-
gers Ljuva Hem. Ni är 
underbara!

Pernilla Fagerholm

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

Ring till oss
0303-74 99 40

alekuriren.se

Katten ”Minuz” försvunnen ifrån Vallered i Alvhem!
Hon är en kastrerad och 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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FÖRRA VECKANS LÖSNING

2 7 8
9 8 3 4 7
7 4 6 1

6 8 7 2
9 6 8

2 3 1 9 7

2 8 4
3 4 1 7 2

7 2 3
© Bulls

SUDOKU LÄTT

7 8 1 9
5 7 1 8
2 5 4

7 5
6 9 8 7

3 7

8 3 5 7 1
5 3
9 7 2 8

© Bulls

SUDOKU MEDEL

VECKANS FRÅGA

NÄSTA VECKAS FRÅGA

Blir du deppigare på hösten?
Gör din röst hörd på www.alekuriren.se

Behöver vi trygghetsvärdar 
på pendelstationerna?

Nästa veckas fråga hittar du på www.alekuriren.se

VECKANS FRÅGA

Nej9%Ja91%

Behöver vi trygghetsvärdar 
på pendelstationerna?

Nästa veckas fråga hittar du på www.alekuriren.se

VECKANS FRÅGA

Nej9%Ja91%

ALEMAN & LILLA EDIT

#MINALEBILD

Vi gratulerar @amelie_papparazzi som vann 
veckans #MinAleBild! Bilden är tagen i Skår och 
föreställer Thomas kor på grönbete.

VAR MED OCH TÄVLA
Vinn en fotoutskrift av din bild i storformat 
(värde 149:-). 

Gör så här: Ladda upp din bild på Facebook 
eller Instagram och tagga den med #MinAleBild, 
skriv gärna med vart bilden är tagen.
En vinnare väljs ut varje måndag och presente-
ras i nästa nummer av Alekuriren samt på vår 
Facebook och Instagram. Bilden hämtas hos oss 
i Älvängen.

RÄKNA UT DITT NYA 
ELPRIS PÅ ALEEL.SE



Bonuspaket  
ingår!

ALLA Aktiviteter

299
kr/mån 12 mån ag

ord. pris 399 kr

tränA på stc
sveriges mest prisvärdA gym

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 annonsBegränsat antal!
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