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

Säkra siffror till fast pris!

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

ÖGONLYSNING
PÅ KLINIKEN

MÅN 19 OKT
Boka tid på 0303-74 26 80

Ale Torg

Gäller v 37 • 9/9–13/9

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

Naturligt
goda smaker

10:- 12:-
ekologisk grÖn kiwi
Zespri, Nya Zeeland. 100g
Klass 1. Jfr pris 50:00/kg.

extra sÖt ananas
Costa Rica. 0,9–1,1 kg. Klass1.
Jfr pris 10:90–13.33/kg

2 för

/st

Dan Stenvall om djur-
parken som försvann

LÄS
09

LÄS
08

Företagare fick 
senaste nytt

ANSVAR 
FÖR  

SVERIGE

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
 v37

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

TENSON
Fodrat galonset. Varm & torr i höstrusket. 
Storlek 86cl-128cl. ORD.PRIS 799:-

Gäller t o m sönd 13/9. Med reservation för slutförsäljning

499:NU

Varm & torr med

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

KNALLARNA 
KOMMER!

FREDAG
11 SEP

Mattsson kör i 
föräldrarnas spår

LÄS
21

Mångsysslare med drömmar
Josefine Larsson, 23, har bara bott i Surte ett drygt år, men är redan en stor profil. Hennes populära quizkvällar på den loka-
la krogen drar fulla hus och själv drömmer hon om att bli borgmästare – i Surte! Tills dess sysselsätter hon sig som kulturell 
mångysslare med eget radioprogram, uppdrag som fotograf och dj.



En ny lokal politisk 
turbulens tynar fram 
i horisonten. De röd-

gröna som tvingades söka 
stöd hos Aledemokraterna 
för att skapa en stabil majo-
ritet riskerar nu få klä skott 
för sin nya partners interna 
samarbetssvårigheter. Med 
god insyn i det politiska 
etablissemanget kan jag bara 
konstatera att det var väntat. 
Det var med stor tveksam-
het och det handlade snarare 
om en mans verbala förmåga 
när Jan A Pressfeldt drev 
igenom stödet till de röd-
gröna. Hans partivänner 
delar inte i grunden samma 
ideologi, varför samarbetet 
på sikt är omöjligt hur goda 
avsikterna än må vara. Att 
ena stunden sprida propa-
ganda om ”den röda faran” 
för att i nästa andetag skaka 
hand rimmar inte. Det kan 
fungera för stunden, men 
inte i längden. Ett politiskt 
samarbete kan inte bygga på 
några få individers relatio-
ner och målsättningar, det 
måste vara brett förankrat 
och insynen måste vara 
total. Det får inte finnas 
minsta chans att förtroendet 
i det nya samarbetet sviktar. 
För lokaltidningen vittnar 
flera partimedlemmar om 
att insynen är minimal. Att 
de politiska uppgörelserna 
sker i ett slutet rum med 
mycket få inblandade. Det 
är inte hållbart.

Därför lämnar nu Sven 
Rydén Aledemokraterna 
och han kan komma att 
följas av fler. Det lilla partiet 
tål inte så många avhopp, 
innan det även kommer att 
påverka den övriga majori-
teten. Om Jan A Pressfeldt 
och Ingela Nordhall blir 
ensamma kvar som alede-
mokrater i fullmäktige har 
den rödgröna majoriteten 

med stöd av AD minsta 
möjliga övervikt, 25 mot 24. 
Det är ingen optimal situa-
tion och definitivt inget som 
skapar varken handlingskraft 
eller förtroende. Således kan 
Ale stå inför en ny politisk 
kris och det är en situation 
som jag tror varken de 
rödgröna eller oppositionen 
gillar. Den nya alliansen be-
stående av de fyra borgerliga 
partierna och Framtid i Ale 
kommer sannolikt återigen 
att bjudas in till överlägg-
ningar. När diskussionen 
kommer att handla om att 
ta ansvar för Ale är det inte 
alltid lätt att sitta kvar i 
gamla överenskommelser. 
Frågan är vad majorite-
ten har att locka med när 
alla uppdrag är fördelade? 
Förhandlingssituationen är 
inte lättare nu än efter valet 
när oppositionspartierna till 
höger inklusive Framtid i 
Ale stängde dörren.

Kommunchef, Björn 
Järbur, gav i veckan sin syn 
på utspelen om de förlorade 
trygghetsvärdarna. Frågan 
har aldrig varit uppe för 
politisk behandling, varför 
politiken inte kan lastas för 
att ett enskilt arbetsmark-
nadsprojekt upphör. Istället 
har våra förtroendevalda 
med de rödgröna i spetsen 
pekat ut ett antal övergri-
pande mål när det gäller 
arbetsmarknadspolitiken. 
Arbetslösa ungdomar 
i åldern 18-24 år är 
en tydlig prioriterad 
målgrupp och därför 
gjordes också en 
omfattande satsning 
på bland annat 500 
sommarjobb.

Björn Järbur 
menar vidare att 
det finns en risk 
att tjänstemännens 

kreativitet och entreprenör-
sanda kvävs om politiker 
får vara inne och detaljstyra 
genom att till exempel ta 
beslut om enskilda arbets-
marknadsprojekt. 

Trygghetsvärdarna var ett 
sådant och när tiden löpt ut 
avslutades satsningen. Det 
var inte uppe för politisk 
behandling, vare sig före 
eller efter.

Björn Järbur stänger inte 
dörren för att trygghets-
värdar kan bli aktuellt igen. 
Ses en snabb och negativ 
förändring kring pendelsta-
tionerna kan frågan lyftas 
på nytt.

Just hur Ale kommun ska 
styras och ledas har varit ett 
av kommunchefens främsta 
uppdrag och jag tycker inte 
han har fel i sak, men med 
vetskap om hur politiken i 
en liten kommun fungerar 
får nog både han och vi 
andra leva med att politiker 
kommer fortsätta ha tydliga 
synpunkter om såväl stora 
som små detaljer i den of-
fentliga servicen. Det tillhör 
liksom spelets oskrivna 
regler...

Politiskt kaos

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

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

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

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

GRAFISK FORM

KRISTOFFER STILLER
0709-47 63 25
kristoffer@alekuriren.se

FRILANS

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

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

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
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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

PRO Surte-Bohus
Inbjuder till:

Kvartalsmöte
Tors 17 sep kl 15

i Bohus Servicehus
Kören sjunger

Sedvanliga mötesförhandlingar
Underhållning

Kaffe med dopp
Information från PRO kongressen

Varmt Välkomna!

SURTE-BOHUS

PRO ALE NORRA

Medlemsmöte
i Folkets Hus, Älvängen
Onsdag 16 sept kl 15.00

Mötesförhandlingar

Konsument Göteborg informerar 
om hur vi blir säkra konsumenter

Kaffe/te och smörgås

Lotteri

Varmt Välkomna!

www.ipatrol.se

  Tel 0303-749220 • www.thunbergs.com

Nu har vi öppet igen!
Just nu! 
Perenner 50% 
Gäller t.o.m. 12/9

Vad sägs om

EL TILL 
INKÖPSPRIS?
www.aleel.se

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

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
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Telefon: 0303-24 61 80 
Bultgatan 40 i Kungälv

KLIMATTEKNIK
Öppet: 08-17 mån-fre
www.klimatteknik.se

ROT-EXTRA

Certifierad 
Borrare

Vi har fortfarande kvar tider för bergvärmeinstallationer 
innan årsskiftet (höga ROT-avdraget).  

Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök och offert!

LUFT-LUFT: Kanonerbjudande
Mitsubishi Electric gör de bästa luft-
värmepumparna. Detta är deras SF-35, nu 
installerat och klart billigare än näthandeln!

  

Priset inkluderar moms rot och standardinstalltion! 
Ord. pris 15400:-

13 900:- 



ÄLVÄNGEN. Sven Rydén 
har varit  med i Alede-
mokraterna sedan 
starten.

Efter 15 år hoppar han 
av och riktar skarp kritik 
till partiets frontman, 
Jan A Pressfeldt.

– All trovärdighet 
försvann efter katastrof-
valet i höstas. Sedan dess 
har det inte handlat om 
vad som är bäst för Ale, 
utan vad som är bäst för 
honom, säger Rydén.

Det lokala partiet Alede-
mokraterna som grundades 
1998 har drabbats av en in-
tern kris. Partiet gjorde sitt 
sämsta val 2014 och förlo-
rade  hälften av sina mandat. 
Ändå kom Aledemokraterna 
att spela en avgörande roll 
när den politiska kartan ri-
tades om. Först ingicks en 
valteknisk samverkan med 
Sverigedemokraterna för att 
få fler platser i nämnder och 
styrelser, sedan gav partiet 
sitt stöd åt Socialdemokra-
terna för att skapa en politisk 
majoritet i budgetarbetet.

Sven Rydén och flera med 
honom hade svårt att hänga 
med i turerna som sköttes av 
partiets grundare och listet-
ta,  Jan A Pressfeldt.

– Vi övertygades att ac-
ceptera beslutet att stötta de 
rödgröna. Jag har hela tiden 
varit kritisk till detta, men 
Janne är verbalt skicklig och 
vi köpte idén.  I efterhand 
har jag förstått att det fanns 
delar i överenskommelsen 
som han personligen hade 
stor glädje av. Ett sådant ful-
spel accepterar jag inte, sä-
ger Sven Rydén som nu har 
lämnat partiet efter 17 år.

Tråkigt slut
– Det blev ett tråkigt slut, 
men jag tycker att Aledemo-
kraterna – och även Janne – 
har gjort mycket bra för Ale, 
så jag ångrar inget. Det gick 
bara för långt. All trovärdig-
het försvann när vi gapade i 
valrörelsen om att inte ”släp-
pa in dem igen” och sedan 
var det vi som såg till att det 
blev en rödgrön majoritet i 
Ale igen.

Det var också den skarpa 
kritiken mot S i valrörelsen 
som blev inledningen på 
Sven Rydéns missnöje. Han 
tyckte det gick för långt.

– Vi hade ingen inblick i 

valstrategin och en annons 
om Socialdemokraternas 
alla misslyckanden, utfor-
mad som en dödsannons, 
var ett överdrivet tilltag. Li-
kaså upprörde förslaget om 
att sälja Alebyggen väldigt 
många. Det utspelet hade vi 
inte en aning om, utan något 
som han bara kastade ur sig 
två veckor före valet. Det var 
ogenomtänkt och definitivt 
något som borde ha diskute-
rats i partiet, säger han.

Helen Ahlberg är ord-
förande i partiet och hon 
bekräftar att Sven Rydén har 
lämnat partiet och lämnat 
en detaljerad förklaring till 
varför.

– Ja, vi vet exakt vad Sven 
tycker och det är med stor 
sorg vi konstaterar att ett av 
våra starkaste namn lämnar 
oss.

Krismöte
På torsdagskvällen kallade 
hon till ett krismöte i parti-
lokalen. Det var högt i tak 
och enligt en källa till tid-
ningen kan flera nu komma 
att lämna partiet.

– Det finns en tydlig kritik 
mot hur partiet sköts, säger 
Helen Ahlberg.

Jan A Pressfeldt är på se-
mester, men hälsar i ett sms 
till tidningen att han inte 
vill kommentera uppgifter-
na. Han understryker dock 
att alla beslut som är tagna 
i och för partiet har gjorts 
enhälligt på protokollförda 
möten.

– Om nu någon som har 
varit med på besluten har 
ändrat sig, som det verkar, så 
är det enbart beklagligt. Men 
när krubban är tom bits häs-
tarna, skriver han.

Sven Rydén är idag ersät-
tare i kommunfullmäktige 
och även i Samhällsbygg-
nadsnämnden. Uppdragen 
behåller han, men partibe-
teckningen stryks.

2015         VECKA 37         NUMMER 32||04

Behöver vi 
trygghets-
värdar på 
pendel-

stationerna?

Jan-Eric Ericsson, Skepplanda

Gunilla Johansson, Torp

Jan-Inge Andersson, Alvhem

Pirjo Lehtimäki, Älvängen

– Ja, absolut! Jag vill 
att mina barnbarn 
ska känna sig trygga 
när de åker pendeln. 
Trygghetsvärdar främ-
jar oroligheter och de 
verkar som goda före-
dömen.

– Ja, det tycker jag 
definitivt!

– Jag åker själv inte 
pendeln. Jag vet 
emellertid många 
som tycker det känns 
olustigt, framförallt på 
kvällar och helger. 

– Ja, det tycker jag. 
Folk ska kunna känna 
sig trygga när de ska 
åka pendeln.

Daniel Höglund, Älvängen
– Ja, det anser jag. De 
har skapat en känsla 
av trygghet och nu 
uppstår en oro när de 
försvinner.

5 RAKA SVAR

LEDIGA TJÄNSTER

Stödfamiljer och 
kontaktpersoner sökes!!
Vill du göra skillnad? Är du intresserad av andra 
människor? Har du en stabil livssituation och kraft över? 
Då kanske du kan tänka dig ett uppdrag som stödfamilj 
eller kontaktperson. 

Att vara stödfamilj till ett barn med en funktionsned-
sättning är en spännande utmaning som kan vara väldigt 
berikande. Som stödfamilj tar ni emot barnet i ert hem, 
vanligtvis en helg i månaden. Just nu behöver vi stöd-
familjer till barn i åldrarna 7–16 år.

Att vara kontaktperson handlar ofta om att ge tid till 
den behövande, stimulera till fritidsaktiviteter och social 
gemenskap samt ge råd och stöd som medmänniska och 
vän. Som kontaktperson ska du ha intresse av att skapa 
en relation som varar under en längre tid. Vi strävar 
efter att tillmötesgå önskemål och just nu ser vi gärna 
manliga sökande.

För mer information och/eller anmälan av intresse 
kontakta Andrea Strömme 0303-23 95 24,  
andrea.stromme@kungalv.se

ARBETSLIV OCH STÖD

RÄDDNINGSTJÄNSTPERSONAL  
I BEREDSKAP

till stationerna vid Kode,  
Marstrand, Surte och Nol

För mer information och ansökan se  
www.bohusräddningstjänstförbund.se/jobb

söker

till stationerna vid Kode,  
Marstrand, Surte och Nol

 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

Rydéns avhopp hotas av fler
– Aledemokraterna på väg att falla samman

Sven Rydén, 78, lämnar 
Aledemokraterna och blir poli-
tisk vilde mandatperioden ut.

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Aledemokraterna riskerar att spricka när flera etablerade med-
lemmar antingen har lämnat eller avser att göra det inom kort.
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På gång

NE.se nu tillgänglig för alla i Ale
Nationalencyklopedin är Sveriges största uppslagsverk online, 
skrivet och faktagranskat av landets främsta experter.
Där finns också ordbok, språklexikon, atlas, korsordshjälp 
och flera olika skoltjänster. Ale bibliotek har tecknat ett 
kommunabonnemang för NE.se. Det 
enda du behöver är ett lånekort på 
Ale bibliotek. Du loggar in med ditt 
lånekortsnummer via  bibliotekets 
webbplats  www.biv.se/web/arena/ALE

Ateljébesök - Älvkultur
lördAg 19 september kl 11.00-18.00  
söndAg 20 september kl 11.00-18.00
Besök konstnärer och konsthantverkare i deras 
ateljéer och verkstäder. På inomhustorget vid 
Handkraft, Magasinsgatan i Trollhättan visas 
en samlingsutställning med verk av samtliga 
deltagande konstnärer och konsthantverkare. 
Samlingsutställningen är öppen båda dagarna 
kl 10.00-18.00 och har vernissage fredag 18 
september kl 19.00.

Appen FixaMinGata
Nu kan du anmäla fel direkt i din mobil med hjälp av appen 
FixaMinGata. Med tjänsten FixaMinGata kan du när som 
helst på dygnet felanmäla trasiga gatlampor, nedskräpning, hål 
i gatan med mera. Som anmälare får du även återkoppling och 
besked när problem är löst. Appen finns för både Android och 
Iphone. Om du inte har en smartphone kan du även anmäla 
fel via www.fixamingata.se.
 

Appen Skolmaten
Med appen Skolmaten kan du se skolmatsedeln direkt i din 
mobil. Appen finns för alla smartphones. Läs mer om appen 
på www.dinskolmat.se. Om du inte har en smartphone hittar 
du som vanligt skolans matsedel på www.ale.se/skolmat.
 

Kulturstipendium 2015
Ale kommuns kulturstipendium delas ut för insatser inom 
kulturområdet såsom litteratur, musik, konst, teater, film, 
dans, foto, museum, utställning, konsthantverk, kulturarv, 
bildningsverksamhet eller annan jämförbar verksamhet. 
Stipendiet delas ut till person eller organisation som är bosatt 
i, eller har sin kulturella verksamhet knuten till Ale.
Kulturstipendiet om 20.000 kr är uppdelat i arbetsstipendium 
och belöningsstipendium. Stipendierna kan komma att delas 
av flera stipendiater. Ansökningsblankett finns på www.
ale.se eller kan hämtas på kultur- och fritidskontoret, Ale 
Kulturrum i Nödinge. Blanketten kan också beställas på 
telefon 0303-33 05 90. För ytterligare information kontakta 
enhetschef Ragnhild Kappelmark 0303-33 09 39.

Vinnare 2014

Föreläsning och  
bildvisning – Brutus Östling
”Bevingat, magiska möten i fågelmarker”
tisdAg 29 september kl 19 .00 Brutus Östling är Sveriges 
mest kände fågelfotograf med ett stort antal vackra, personliga 
och prisbelönta fotoböcker i bagaget! Det hela började 
hösten 2005 då Brutus Östlings första bok utkom Mellan 
vingspetsarna. Bilder ur fåglars liv - från Öland till Antarktis. 
Debutboken valdes till Årets Pandabok av Världsnaturfonden, 
WWF och sedan följde i rask takt flera böcker med Brutus 
Östlings fascinerande fotografier, bland annat Fantastiska 
fåglar, Örnarnas rike och Kaxiga fåglar. Brutus Östling 
har också skrivit Konsten att fotografera fåglar och andra 
djur, en praktisk handbok som innehåller allt från det mest 
grundläggande till avancerad bildbehandling. Detta är en 
föreläsning lika mycket för den naturintresserade som för den 
som är intresserad av fotografering.
 
Ale Kulturrum sal 105. Entré 50 kr, förköp på Nödinge 
bibliotek eller via Evenemangskalendern på www.ale.se.
Arr: Ale kommun och Studieförbundet Vuxenskolan

Ändrat öppet på Sörmossen
Öppettiderna på Sörmossen ändras från den 14 september:
Måndag, torsdag, fredag:  kl 07.00-15.45
Tisdag, onsdag: kl 09.00-20.00
Lördag: kl 08.00-15.00
Söndag: stängt

Höns i 
trÄdgård
Hanna Nyqvist berättar om 

hur enkelt det är med höns. Älvängens 
bibliotek onsdAg 16 september kl 19.00. 
Entré/fika 40 kr. Arr Ale kommun i samarbete 
med Bibliotekets vänner i Norra Ale.

sep

16
2015

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

13
2015
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Gothia Forum (CTC), söker personer med KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom) till en 
vaccinstudie. Syftet med studien är att undersöka om ett nytt vaccin kan minska antalet 
försämringsepisoder. Studien är godkänd av Läkemedelsverket och regional 
etikprövningsnämnd.

För att eventuellt kunna delta ska du:
vara 40-80 år och ha måttlig till svår KOL
vara eller ha varit rökare 
har haft minst en försämringsepisod de senaste 12 månaderna

Studien omfattar 11 besök till kliniken under 16 månader. Alla deltagare får genomgå 
läkarundersökning, lungfunktionstester, provtagningar och frågor ställs om hälsotillstånd 
och livskvalitet under den tid studien pågår. Alla studierelaterade undersökningar, provtag-
ningar och vaccin är kostnadsfria.

Intresserad?
För mer information och anmälan är du välkommen att ringa:
Forskningssjuksköterska Therese Schagerlind 031-342 84 89, 
telefontid mån-fre 13.00-15.00.

Det går också bra att skicka e-post till rekrytering.ctc.su@vgregion.se

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. 
När du kontaktar oss kan vi komma att registrera dina kontaktuppgifter. 
De uppgifter du lämnar till oss behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL).

Ansvarig läkare: Dan Curiac
Ansvarig forskningssjuksköterska: Therese Schagerlind

Har du KOL?
Fastighetsbyrån i Lilla Edet 

0520-181 44 
lillaedet@fastighetsbyran.se

fastighetsbyran.se

Accepterat pris 950 000 kr
Rum 3 rum, varav 2 sovrum
Boarea 65 kvm + 12 kvm Tomt 7 695 kvm
Övrigt Liten gård med mindre hus i gott skick.
Visas Sön 13/9 15.00-16.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Röstorp
Lerdalen 120
Accepterat pris 950 000 kr
Rum 3 rum, varav 2 sovrum
Boarea 65 kvm + 12 kvm Tomt 7 695 kvm
Övrigt Liten gård med mindre hus i gott skick.
Visas Sön 13/9 15.00-16.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Röstorp
Lerdalen 120

Accepterat pris 995 000 kr
Rum 5 rum, varav 3 sovrum
Boarea 108 kvm Tomt 776 kvm
Övrigt Högt läge i centrala Lilla Edet!
Visas Sön 13/9 13.30-14.15
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Centralt
Mårten Torsgatan 11
Accepterat pris 995 000 kr
Rum 5 rum, varav 3 sovrum
Boarea 108 kvm Tomt 776 kvm
Övrigt Högt läge i centrala Lilla Edet!
Visas Sön 13/9 13.30-14.15
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Centralt
Mårten Torsgatan 11

Accepterat pris 1 195 000 kr
Rum 4 rum, varav 2-3 sovrum
Boarea 77 kvm + 77 kvm Tomt 1 211 kvm
Övrigt Gångavstånd till centrum och tågstation!
Visas Sön 13/9 12.00-12.45
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Lödöse
Villavägen 3

Accepterat pris 1 195 000 kr
Rum 4 rum, varav 2-3 sovrum
Boarea 77 kvm + 77 kvm Tomt 1 211 kvm
Övrigt Gångavstånd till centrum och tågstation!
Visas Sön 13/9 12.00-12.45
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Lödöse
Villavägen 3

Accepterat pris 350 000 kr
Tomt 1 800 kvm
- Byggklar tomt. Högt läge med älvutsikt. Tillfälle!
Ring för tidbokning
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Västerlanda
Ivarslund 135

Accepterat pris 350 000 kr
Tomt 1 800 kvm
- Byggklar tomt. Högt läge med älvutsikt. Tillfälle!
Ring för tidbokning
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Västerlanda
Ivarslund 135

Hur hamnade du på Kupan?
– Jag jobbade 20 år inom hem-
sjukvården i Ale kommun. Jag 
insjuknade i cancer gånger två 
och upplevde en kämpig tid i 
livet. Jag blev omplacerad av 
kommunen och efter en tid 
blev det en avstickare till Sam-
hall. Jag önskade en praktik-
plats på Kupan. Jag kom till 

Röda Korset och fick ett fan-
tastiskt mottagande. Praktik? 
Vi kanske ska ta och anställa 
dig, sade Kristina Ekstrand. Så 
blev det.

Vad har dina sysslor be-
stått av?
– Det har varit mycket 
prismärkning, sortering av klä-
der och att gå igenom de olika 
utrymmena i lokalen. Jag har 
städat, fixat och donat. 

Hur känns det att vara 
pensionär?
– Det känns underbart! Jag är 
lycklig som en fågel och tar 
med mig många goa minnen 
från dagarna på Kupan. Vi har 
varit som en enda stor familj. 
Avslutningsfesten som de ord-
nade för mig var helt fantas-
tisk!

Vad har varit roligast med 
arbetet på Kupan?
– Den underbara kamratskap 
som man upplevt samt kund-

servicen. Kupan utgör en vik-
tig samlingspunkt och många 
är de människor som jag kom-
mit i kontakt med.

Vad är Kupans framgångs-
recept?
– Kupan är som ett litet varu-
hus med saker som passar näs-
tan alla. Kunden ska känna att 
det är ett lagom pris samtidigt 
som kvaliteten är god. 

Vad ska du göra nu?
– Jag får mer tid över till bak-
ning plus att jag har en trägård 
att ta hand om. Jag älskar att 
basta och att vara ute och röra 
på mig.

Kommer du att ha fortsatt 
konakt med Röda Korset?
– Jajamän! Jag ska hjälpa till 
inom föreningens frivilligar-
bete.

JONAS ANDERSSON

Pirjo lämnar 
tomrum efter sig

I fyra och ett halvt år har Pirjo Lehtemäki servat kunderna på Kupan.
För en dryg vecka sedan gjorde hon sin sista arbetsdag på  

Röda Korsets second hand-butik.
Nu är Pirjo pensionär vilket betyder mer tid över till bakning och trädgårdsarbete.

PIRJO LEHTIMÄKI

Ålder: 65.
Bor: Älvängen.
Familj: Make och två 
vuxna barn.
Intressen: Bakning, träd-
gården, läsning, sudoku, 
läsning och föreningsliv.
Äter helst: Gluten- och 
laktosfritt.
Ser på tv: Gillar design- 
och heminredningspro-
gram och ser gärna på 
”Vem vet mest?”.
Drömresa: Hawaii.

VECKANS PROFIL



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 v37 2015 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se

ALLA DAGAR
06.00–23.00

DELIKATESSEN

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

VITLÖK/PAPRIKA-
SKINKA

1290
/HG

49:-
Ordinarie pris 59:-

Endast avhämtning

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

PASSA PÅ!

ÄLVENS GROVA
BUDAPESTLÄNGD

NÖTFÄRS

5990
/KG

max 2st/hushåll

FÄRSK LAXFILÉ

8990
/KG

JUICE

15 /ST
:-

Medlemspris

 
max 2st/medlem

SVARTVINBÄRS-
SKINKA

1290
/HG

FOCCACIA SOLTORKAD
TOMAT OCH OLIV

VÅRA EGNA 
RÄKMACKOR

59:-
/ST

VÅR EGNA 
MIMOSASALLAD

990
/HG

19:-
/ST12:-

/ST59:-
/ST

GURKA

15:-
/KG

3990
/KG

SKÅNEMEJERIET
OST

Präst, grevé, herrgård
max 2st/hushåll

NEKTARINER

10:-
/KG

max 3kg/hushåll

Kycklingspett, klyftpotatis 
och bearnaisesås.

Onsdag 9/9

Ost- och skinkpaj med sallad.
Torsdag 10/9

Örtkrämfylld lax med 
potatis.

Måndag 14/9

Moussaka och tzatziki.
Fredag 11/9

Spaghetti och köttfärsås.
Tisdag 15/9
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KONTAKTA  

OSS FÖR MER  

INFORMATION,  

VI HJÄLPER DIG  

MED ALLT!

 
 

 
 

  
 

Göteborgsvägen 84, ÄLVÄNGEN TEL 0303-74 86 60

*Upplev hela Viasats utbud för 28 kr/månad inkl. 
korthyra de första 6 månaderna. Därefter väljer du
önskat kanalpaket från 255 kr/månad (31 kanaler) 

inkl. korthyra i 24 månader. Total avtalstid 30
månader. Minsta totalkostnad 6289.- Erbjudandet 
gäller tom 10/4. De första 6 månaderna ingår hela
Viplays utbud, därfter baseras innehållet på Viaplay 

efter det kanalpaket du valt hos Viasat. För
fiberavtal ingår inte ny antennutrustning.

GÄLLER BÅDE FIBER & PARABOL!

 
 

 
 

 
 

 

Göteborgsvägen 84, ÄLVÄNGEN TEL 0303-74 86 60

*Upplev hela Viasats utbud fritt i 9 månader, korthyra 
om 169 kr/kvartal tillkommer för 2:a och 3:e kvarta-
let. Därefter väljer du önskat kanalpaket från 255 kr/
månad (31 kanaler) inkl. korthyra i 21 månader. To-
tal avtalstid 30 månader. Minsta totalkostnad 5693.- 
Erbjudandet gäller tom 24/9. De första 9 månaderna 
ingår hela Viaplays utbud, därfter baseras innehållet 
på Viaplay efter det kanalpaket du valt hos Viasat. 

För fiberavtal ingår inte ny antennutrustning.

GÄLLER BÅDE FIBER & PARABOL!

Ny smart HD-box 0 kr
Ny antennutrustning 0 kr
Multifjärrkontroll 0 kr
Trådlös brygga 0 kr
Viasatinstallation 0 kr
Viaplay ingår ingår
Startavgift 0 kr

Efter 9 månader väljer du kanalpaket från 255 kr/mån

HELA VIASATS UTBUD

Fritt i 9 månader*

ÄLVÄNGEN. Näringslivs-
enheten i Ale bjöd till-
sammans med Älväng-
ens företagarförening 
in till en frukostträff på 
onsdagen.

Centrumplaneringen 
var en av punkterna på 
dagordningen och frus-
trationen är påtaglig.

– Vi måste få igång 
byggnationen och hänga 
på, tåget har gått och 
kranskommunerna 
ligger långt före, menar 
Jan Olofsson på JiO 
Eltjänst.

Det finns anledning att vara 
kritisk. Visioner, strukturstu-
dier och centrumplaner har 
avlöst varandra i Älvängen. 
Förutom Alebyggens bygg-
nation (2007) vid det gamla 
bankhuset i centrum har in-
itiativen varit få. Den tidi-
gare stadsarkitekten, Måns 
Werner, presenterade i april 
2008 en storslagen struktur-
studie över möjligheterna 
för Älvängen att utvecklas 
till småstad. Sju år senare 
är det dags för en fördjupad 
översiktsplan för att ånyo 
utröna hur orten ska kunna 
utvecklas.

– I arbetet med planen 
är dialogen med allmänhet-
en och er företagare väldigt 
central. Genom den fördju-
pade översiktsplanen kan 
vi förhoppningsvis lösa de 
flesta problemen i ett tidigt 

stadium för att underlätta 
exploateringen, säger oppos-
tionsråd Mikael Berglund 
(M).

Två projektutvecklare, 
Andrea Christiansson och 
Anna-Karin Gmoser, har 
anställts för att leda arbetet. 
Båda fanns på plats och be-
skrev uppdraget.

– I Nödinge har vi varit 
igång en tid och vi startar 
nu upp även i Älvängen. Vi 
inleder arbetet med en nulä-
gesanalys, där vi pratar med 
boende, fastighetsägare och 
företagare. I slutet på året 
hoppas vi kunna genomfö-
ra en omfattande medbor-
gardialog, likt den som var 
i Nödinge. Den fördjupade 
översiktsplanen förväntas ta 
mellan ett och ett halvt till 
två år. Först efter det kan 
vi inleda detaljplanearbetet 
som också tar sin tid, förkla-
rar Andrea Christiansson.

Bullerproblematiken ska 
enligt Mikael Berglund vara 

nära en lösning och Alebyg-
gen ska med några justering-
ar snart vara redo att sätta 
spaden i marken på Ängga-
tan.

– Länsstyrelsen är som de 
är och bullerproblemet kom-
mer vi inte ifrån, men det är 
byggtekniskt möjligt att lösa.

Aida Karimli, närings-
livskoordinator i Ale, slog ett 
slag för Fairtrade-City, en 
diplomering som kommu-
nerna inte kan nå utan före-
tagens insatser.

– Ni kan hjälpa oss genom 
att välja en Fairtrademärkt 
produkt i fikarummet. Det 
kan vara sockerbitarna till 
kaffet eller tepåsarna. Ale 
kommun har kommit långt 
internt. 75 procent av våra 
arbetsplatser är idag Fair-
trade-märkta. Kontakta oss 
gärna så vi kan dokumentera 
vad ni bidragit med.

Inledningsvis informerade 
Tobias Håkansson, ordfö-
rande i Älvängens företagar-

förening, om den nya sty-
relsens arbete. Mindre krut 
läggs numera på marknader, 
utan fokus ligger på att skapa 
mötesplatser för bra utbyten. 
Frukostmötet i onsdags var 
ett sådant exempel.

– Tack vare ett fantastiskt 
samarbete med det lokala 
föreningslivet har vi blivit 
avlastade från evenemangen 
och kan lägga tid på frågor 
som rör företagarna mer 
specifikt. Det är jag väldigt 
tacksam över, sa Tobias Hå-
kansson.

Även Ann Linde-Ko-
olman, upphandlingschef 
i Ale, presenterade sig och 
det arbete som görs för att 
underlätta rutinerna även för 
mindre företag att göra affä-
rer med kommunen.

– Tveka inte att höra av er 
till oss. Även om vi inte får 
gynna någon är det inte för-
bjudet att prata och berätta 
om vad ni ska tänka på. Ni 
kan också hålla er uppdate-
rade via kommunens hemsi-
da om när de olika upphand-
lingarna är på gång. I mitten 
på september håller vi ett 

särskilt seminarium där en 
inbjuden företagare berättar 
om hur de fick företaget att 
växa efter att ha lärt sig svara 
på en offentlig upphandling. 
Passa på att komma dit. Det 
kan löna sig!

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Mycket på gång för vakna företagare

PÅ GÅNG FÖR FÖRETAGARE

9/9 Uppstart miljödiplomering för företagare på Thorskogs slott
17/9 Information om offentlig upphandling
22/10 Företagarkväll hos Brogren Industries där Håkan Mild är 
gäst.
17/11 Hur tar vi Ales företagsklimat till toppen? Lunchmöte 
med Svenskt Näringsliv, Västsvenska Handelskammaren. Frida 
Zetterström, TV4, är moderator.
9/12 Jullunch med Linda Karlsson, Change Agent WTT, om hur 
du kan synas på ett annorlunda sätt.

Det serverades inte bara en god frukost utan också en stor mängd 
information, dock inget klartecken om byggnation i centrum.

Pia Areblad och projektutvecklare Andrea Christiansson fick en del kritiska frågor om tidsaspekten. 
Efter år av visioner, studier och centrumplaner var beskedet om en ny fördjupad översiktsplan inte 
det som företagarna ville höra. De vill se byggkranar.
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www.axelssonsfast.se

Henrik Kjellberg
Fastighetsmäklare/Kontorschef

Ale/Lilla Edet
0727-316 360

henrik@axelssonsfast.se

Gunnar Carlström
Fastighetsmäklare

Ale/Lilla Edet
0723-618 618

gunnar@axelssonsfast.se
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BOHUS. ”Utan djur hade 
livet varit meningslöst”. 

Det menar Dan Sten-
vall, 76, som drev Bohus 
djurpark för över 40 år 
sedan. 

Nu ser han tillbaka 
på en strulig tid där 
en dröm till slut gick i 
stöpet. 

– Det är fortfarande 
en sorg att inte ha en 
djurpark här, säger han.

Att få ha en alldeles egen 
djurpark med exklusiva djur 
har alltid varit Dan Stenvalls 
stora dröm i livet. Drömmen 
gick i uppfyllelse när han 
som 19-åring kom över fem 
hektar mark uppe vid Jen-
nylundsområdet. Björnar, 
apor och vargar var några 
av djuren som gick på hans 
marker. Det långsiktiga må-
let var då att det skulle bli 
Sverige största djurpark. 

– Det börjar bli längese-
dan nu. Jag hade det i nio 
år. Det var hårda år med ett 
ständigt pågående krig med 
kommunen och länsveteri-
nären. De bråkade om precis 
allting. Det blev nästan lite 

komiskt till slut. De anmärk-
te på allt från att det fanns 
småfåglar som kunde sprida 
salmonella till att vargarna 
hade för stripig päls. De ville 
inte att jag skulle ha en djur-
park här helt enkelt, säger 
han. 

Skam den som ger sig. 
Stenvall tog in fler djur och 
kombinerade sitt jobb som 
lärare med att lägga all sin 
lediga tid på att rusta upp 
djurparken.

– Jösses så mycket tid jag 
lade ner på den här djurpar-
ken. Jag arbetade dag och 
natt, men jag kände att det 
var värt det. Jag ville verkli-
gen att det skulle lyckas. Jag 
är glad över att jag fick hålla 
på i nio år, säger han. 

Dålig ekonomi
Han försökte locka dit 
människor från alla möjliga 
håll, men den stora tillström-
ningen av besökare uteblev 
och ekonomin började se allt 
mer dyster ut. När dessutom 
etableringen av Borås djur-
park kom i samma veva blev 
det ett hårt slag i magen på 
honom. 

– Det gick inte runt. Jag 
hade alldeles för få besökare 
och ekonomin var usel. Jag 
tvingades därför stänga igen 
i mitten av 70-talet. Hade 

inte Borås djurpark etable-
rats under den här tiden 
hade det nog sett annorlunda 
ut. Jag insåg ganska snabbt 
att jag inte kunde konkurrera 
med dem. Det fanns inte en 
möjlighet. Vi tvingades skju-
ta både björnar och vargar, 
vilket också är en stor sorg 
än i dag. Jag är ändå glad 
att jag inte tvingades ge mig 
i striden mot kommunen 
och länsveterinären, de fick 
inte vinna helt enkelt.  säger 
Stenvall. 

Inbrott och sabotage
Han har kvar sin anläggning 
uppe vid Jennylund. I dag 
har han elva hektar mark där 
bland annat långhåriga kor, 
får, höns och vilda kaniner 
springer omkring. En vacker 
idyll på många sätt, men allt 
har en baksida. Under den 
senaste tiden har han utsatts 
för flera inbrottsförsök och 
sabotage. 

– De var några som stal 
min traktor och körde den 
till Nödinge. De passade 
även på att förstöra min 
grind på vägen ut. Det kos-
tar ju pengar att laga den 
och det är inte roligt. Sedan 
var det någon som försökte 
bryta sig in i min byggnad. 
Det är klart att jag känner 
mig orolig när sådana saker 

händer. Det är aldrig kul när 
det kommer tjuvar som för-
stör. Det kan ju lika väl vara 
så att jag möter en tjuv inne 
i huset och då kan vad som 
helst hända. Jag kan bli ned-
slagen och den risken vill jag 
inte ta, därför har jag satt in 
en ny och säkrare dörr. Jag 
brukar jämföra tjuven med 
räven som stjäl mina ankor. 

Skillnaden är bara att jag 
tycker mindre om tjuven än 
räven. Räven kan inte skada 
mig, men det kan tjuven, sä-
ger han. 

Sabotagen och inbrotts-
försöken sätter inte stopp 
för Stenvalls framtidsplaner. 
Nu vill han införskaffa fler 
djur och få tillbaka djur-
parkskänslan. 

– Jag funderar på om jag 
ska ta hit några lamadjur, 
men vi får se vad som hän-
der, säger han och fortsätter: 

– Jag kan inte leva utan 
djur, så enkelt är det. Utan 
djur hade livet varit me-
ningslöst.

– Dan Stenvall ser tillbaka på sin tid som djurparksägare i Bohus för över 40 år sedan 

TEXT & BILD
KRISTOFFER STILLER
kristoffer.stiller@gmail.com

”Stor sorg 
att inte ha en djurpark”

Dan Stenvall levde sin dröm i nio år, då han drev Bohus djurpark uppe vid Jennylund. I mitten på 70-talet tvingades han ge upp på grund av dålig ekonomi, men marken och minnena har han kvar – 
och än idag har han ett antal djur att mata. 

Dan Stenvall har fortfarande planer på att utveckla sin lilla privata djurpark i Bohus. Några la-
madjur utesluter han inte i framtiden. 

 

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
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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

NOL. Bättre och bättre ju äldre han 
blir.

Heino Poutiainen från Nol tog 
inte mindre än fem medaljer, varav 
fyra guld, när Veteran-SM i friidrott 
avgjordes i Uddevalla.

– Får jag vara frisk siktar jag på 
nya medaljer när Nordiska Mäster-
skapen avgörs i Danmark nästa år, 
säger Heino till lokaltidningen.

Heino Poutiainen, 85, kan bada i medaljer. 
Genom åren har han samlat på sig ett 100-
tal. När SM inomhus avgjordes i våras tog 
Heino guld i vikt och kula. Vid sommarens 
tävlingar i Uddevalla slog han till med guld 
i vikt, kula, spjut och slägga. Lägg därtill att 
han blev tvåa i diskus.

– Formen är fortsatt bra. Jag har faktiskt 
gått ner sju kilo, berättar Heino.

Hur mycket träning blir det?

– Jag tränar i stort sett varje dag.
Inga krämpor?
– Nej, allt känns bra och jag tänker fort-

sätta tävla så länge det bara går.

JONAS ANDERSSON

Ny medaljskörd till Heino

Heino Poutiainen från Nol visar stolt upp sina 
senaste erövrade SM-medaljer.

STOCKHOLM. Vi har 
en ny Europamästare i 
e-sport i kommunen.

 Martin ”Rekkles” 
Larsson, från Älvängen, 
och hans lag ”Fnatic” 
vann LCS-finalen i 
League of Legends på 
Hovet.

– Ett minne för livet, 
säger han till Alekuri-
ren. 

Han rankas som en av de 
bästa i världen på sin posi-
tion. Nu kan Martin ”Rek-
kles” Larsson, 18, titulera sig 
som Europamästare i strate-
gispelet League of Legends. 
Han och laget ”Fnatic” vann 
finalen i League Champi-
onship Series. 

– Det var riktigt kul att 
lira på Hovet, med svens-
ka folket i ryggen, inklusive 
familj och vänner. Jag kände 
mig nästan starkare än alla 

andra mentalt. Jag var dock 
inte riktigt säker på hur saker 
och ting skulle vara eftersom 
det var äe av mina första täv-
lingar på svensk mark, men 
det var verkligen ett minne 
för livet och det kändes spe-
ciellt att kunna få dela det 
med både familj och vänner 
på plats, säger han. 

I finalen ställdes Martin 
och hans lag ”Fnatic” mot 
Origen i en match i bäst av 
tre. De förlorade överras-
kande nog den första match-
en, vilket var deras första 
tävlingsförlust på flera må-
nader. Men Martin och de 
andra skulle komma igen och 
vände finalen med två raka 
segrar. Den största prestatio-
nen stod Martin själv för när 
han blev matchseriens bästa 
spelare. 

Nervöst
– Det var lite nervöst till en 
början och när vi förlorade 
första matchen trodde nog 
de flesta att vi inte skulle 
kunna hantera det. Men vi 
tog tag i matchserien och jag 
är nöjd med lagets insats. Se-
dan är det klart att det alltid 
är kul att få lite individuell 
prestige också, speciellt på 
hemmaplan och i en sådan 
final, men har aldrig riktigt 
brytt mig så mycket heller. 

Jag är bara glad att mitt spel 
hjälpte laget att vinna, säger 
han. 

Varför går det så bra för 
er? 

– Jag tror att det egent-
ligen bara är så att vi alla är 
riktigt taggade och lägger 
ner sjukt mycket arbete, 
både individuellt och lagvis, 
vilket resulterar i att vi är 
framgångsrika. Sedan är det 
ju många detaljer som skall 
läggas på plats för att allt ska 
fungera. 

Världsslutspelen
Han kombinerar sitt liv som 
League of Legends-proffs 
med att bo både i Berlin och 
i Älvängen. I oktober väntar 
världsslutspelen i Paris och 
Martin har målsättningen 
klar för sig. 

– Jag har egentligen gan-
ska höga förväntningar, men 
hade det förra året också och 
då gick det inte som förvän-
tat. Vi kom sist i gruppen. 
Nu får vi se hur det går när 
det väl gäller, men tror vi har 
goda chanser att ta oss ur 
gruppen till att börja med, 
säger han. 

KRISTOFFER STILLER

Bäst i Europa
– Martin ”Rekkles” Larsson från Älvängen 
är en mästare i strategispel

Martin ”Rekkles” Larsson från Älvängen är nybliven Europamästare i strategispel. 

MARTIN LARSSON

Smeknamn: ”Rekkles”
Ålder: Fyller 19 i september.
Bor: I Berlin och Älvängen  
Meriter: Två LCS- titlar.  
Intressen: League of Le-
gends. 

Vår barnförsäkring  
täcker allt. Nästan.
Ring eller kom förbi för en trygg start i livet.

lansforsakringar.se/barn

LÖDÖSE. Utomhussce-
nen bakom museet sat-
tes i brand på torsdags-
kvällen.

Scengolv och kulisser 
förstördes.

– Ett hårt slag för oss, 
säger Zorayah Hellberg, 
ordförande i Ljudaborg 
Kulturförening.

Det var vid 20-tiden på tors-
dagskvällen som någon upp-
märksammade att det slog 
upp lågor och rök från utom-
husscenen Ljudaborg.

– Det är inte första gång-
en den här sommaren som 
vår anläggning utsatts för 
skadegörelse. Tidigare 
har fönsterluckor, tyger 
och annat tillhörande våra 
kulisser förstörts. Dessutom 
har någon försökt tända 
eld på den arbetsbod där vi 

byter om, suckar Zorayah 
Hellberg.

Kostnaden för torsdagens 
incident uppskattas till 10-15 
000 kronor vilket är mycket 
pengar i sammanhanget.

– Det är pengar som vår 
lilla förening inte kan hosta 
upp.

Skadegörelsen kommer 
vid en tidpunkt då kulturför-
eningens medlemmar tänkt 
börja övningarna inför nästa 
års utomhusteater.

– Vi ska diskutera den 
uppkomna situationen på 
veckans styrelsemöte. Det är 
flera aktörer som har intresse 
i utomhusscenen och vi för 
dialog med samtliga par-
ter; Leifab, Studieförbundet 
Vuxenskolan och Lilla Edets 
kommun, avslutar Zorayah 
Hellberg.

JONAS ANDERSSON

Brand på Ljudaborg

Utomhusscenen Ljudaborg utsattes för skadegörelse genom 
brand i torsdags kväll.

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

Tisdag 1 september
Olovlig körning
En man född 1998 och hem-
mahörande i Göteborg grips 
på Ale Torg misstänkt för 
olovlig körning. Han kör en 
cross som han saknar behö-
righet att framföra.
Inbrott i kiosken på Ale 
Golfklubb. Livsmedel och 
kontanter tillgrips.
Skadegörelse rapporteras 
från Nödinge. Tre av kommu-
nens servicebilar får däcken 
sönderskurna.
Inbrott på Hardesjö bilverk-
stad i Älvängen. Kassaappa-
raten tillgrips.

Torsdag 3 september
Misstänkt rån?
Ett äldre par chockas av 
okänd anledning och får 
föras med ambulans.

Lördag 5 september
Rattfylleri
En bil kör i diket i Skepp-
landa. En man född 1959 
och hemmahörande på orten, 
misstänks för rattfylleri.



Var det självklart att du 
skulle ta över verksam-
heten efter pappa Stig?

– Han önskade det och 
tyckte att jag skulle prova på 
hur det kändes. Det föll sig 
naturligt. Jag läste handel 
och ekonomi efter grund-
skolan och sedan började 
jag jobba på riktigt i buti-
ken 1974. Tidigare hade jag 
hjälpt till på kvällar och hel-
ger.

Hur har handeln för-
ändrats under de år som 
du har jobbat i butiken?

– Konkurrensen har hård-
nat med tanke på alla större 
köpcentrum som byggts och 
inte minst näthandeln som 
vuxit sig starkare på senare 
år. 

Skillnader i sortimentet 
förr och nu?

– Nu är det väldigt myck-
et märkeskläder som gäller. 
Förr var det mycket svensk-
tillverkat, det finns inte läng-
re. Däremot är svensk design 
marknadsledande. Tidigare 
bestod Manufakturens sor-
timent även av tyger, skor 
och barnkläder. Nu har vi 
renodlat verksamheten till 
att omfatta dam- och herr-
mode samt ungdomskläder. 
Vi säljer även arbets- och 

profilkläder.
Drivkraften i arbetet?
– Det är att få nöjda kun-

der. Sedan gillar jag både in-
köp och försäljning.

Framtidens utmaning-
ar?

– Det är att få alla som 
flyttar till Älvängen med om-
nejd att bli kunder här. Det 
gäller att vi får ihop handeln 
i Älvängen och kan behålla 
ett levande centrum. 

Det vankas jubileum?
– Jajamän! Torsdag-lör-

dag 24-26 september kom-

mer vi att ha kanonerbju-
danden i butiken samt en del 
överraskningar. Det ser vi 
fram emot.

Kan du säga något om 
höstens mode?

– Modet blir lite mera 
dressat, kavajen snackas det 
om igen. Mycket mönstra-
de skjortor som på 70- och 
80-talet. Jeansen blir lite mer 
back to basic igen.

JONAS ANDERSSON
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FYRA RAKA
Slips – Fluga

Kort – Kontanter

Vår – Höst

Näthandel – Butik

Gör: Driver Manufakturen i Älvängen. Tog 
över rörelsen efter pappa Stig, 1986.
Intressen: Badminton, skidåkning, resor.

Laddar för 
125-årsjubileum

Favoritmat: Kött.
Lyssnar på: All musik.
Drömresa: New York

Ålder: 59.
Bor: Älvängen.
Familj: Fru och son.

FÖRETAGARE I FOKUS ULF ABRAHAMSSON

Sedan 1890 har Manufakturen servat kunder med konfektion.
Ulf Abrahamsson är den fjärde generationen som driver den moderiktiga butiken i 
centrala Älvängen.
Om ett par veckor stundar 125-årsjubileum.

Niclas Hylander, Marie Engström

Välkommen att kontakta oss
på -  , -   BOBUTIKEN ALE TORG, 16, NÖDINGE. 

TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

VECKANS BOSTAD

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

NÖDINGE 6 rok, 156 kvm

• Barnvänligt område • Nära goda kommunikationer • Rymligt hus
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KVÄLLSMYS PÅ ALTANEN

Passa på och njut av härliga  

kvällarna utan att frysa!

Få Quartz värmare 

på köpet när du köper  

en terassmarkis före 27/9!

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

www.kungalvssolskydd.se

Quartz värmare HLW15
Vädertålig infravärmare
IP55, 1.500 W
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10-30%

information

Höstpriser på
gräsklippare

Gäller ej 
beställningsvara

  Göteborgsvägen 94 Älvängen •  0303-74 86 11

SURTE. Hon kan titulera 
sig som radiopratare, 
fotograf och dj. 

Josefine Larsson 
har minst sagt många 
strängar på sin lyra. Nu 
leder hon ett musikquiz 
på Köpmans hytta i 
Surte, som blivit en stor 
succé. 

– Det har varit helt 
fantastiskt, säger hon. 

För ett år sedan flyttade Jose-
fine Larsson till Surte för att få 
sin karriär som mångsysslare 
att blomma. Hon kände direkt 
att hon ville få fart på Surte 
och utnyttja dess potential. 

– Jag är väl en rastlös stjäl 
som gillar att göra saker. Innan 
jag flyttade till Surte skrev jag 
i Facebookgruppen ”Det här 
händer i Surte” att jag skulle 
komma och att vi alla skulle ha 
kul. Det är liksom min stil. Jag 
gillar när det händer saker där 

jag bor. Om ingen annan fix-
ar det så får jag göra det själv. 
Det finns så mycket potential 
här i Surte, särskilt med tanke 
på den nya järnvägen. Det är 
lätt att ta sig hit. Jag tror att 
folk har börjat tröttna på att 
bo inne i Göteborg, säger hon. 

Hon har alltid haft ett stort 
musikintresse och det är fram-
för allt 50-och 60-talsmusik 
som gäller. I våras drog Jo-
sefine igång ett musikquiz på 
lokalkrogen Köpmans hytta i 
Surte, som blivit en succéar-
tad tillställning och i torsdags 
var det dags för höstpremiär. 

– En kompis sa att vi borde 
gå till Köpmans hytta, det är 
ett ställe som man ska känna 
till när man bor i Surte. Jag 
frågade Christer Köpman 
halvt på skoj om jag kunde 
få leda ett musikquiz med 
blandad musik. Han tyckte 
om idén och vi körde. Jag var 
nervös dagen innan premiä-
ren och var orolig att det inte 
skulle komma några. Men det 
var fullsatt och har varit det 
under stora delar av våren, 
vilket är helt fantastiskt. Vi 

kör den första torsdagen var-
je månad och det kommer vi 
göra under en tid framöver, 
säger hon. 

Varför har det blivit en 
sådan stor succé tror du?

– Ett musikquiz är en väl-
digt bra sällskapsgrej. Man 
kommer ut och känner en 
samhörighet med andra 
människor i olika åldrar. Se-
dan är det alltid kul med nos-
talgi. 

 – Hon har gjort oerhört 
mycket för Surte under bara 
ett år, säger Christer Köpman 
när vi besöker hans krog. 

För Josefine är musikquizet 
bara en början. Nu sitter hon 
i sin nya kontorslokal i cen-
trala Surte och drömmer om 
vad som ska bli hennes nästa 
projekt.  

– Jag har tidigare sagt att 
jag vill bli borgmästare i Sur-
te. Det går inte en dag utan 
att jag tänker på vad man kan 
göra här i Surte. Först och 
främst skulle jag vilja ha en 
stor julmarknad i centrum. 
Sedan vill jag göra i ordning 
baddammen och rensa där så 

att det blir som förr. Det finns 
massa småsaker hela tiden. 
Det är mycket som är bra här 
men det kan bli ännu bättre. 

I dag frilansar Josefine 
bland annat som fotograf, dj 
och radiopratare. Hon har 
haft ett eget radioprogram i 
Radio 88 Partille sedan hon 
var 18 år. Som fotograf för-
söker hon slå sig fram till de 
stora scenerna. I somras fota-
de hon Sweden Rock och blev 
uppdragen på scen av Mus-
taschs sångare Ralf Gyllen-
hammar. 

– Jag stod vid scenen när 
han plötsligt pekade på mig 
och sa att jag skulle kom-
ma upp på scen och plåta så 
mycket jag kunde. Jag sprang 
runt där under två låtar och 
kameran gick varm. Jag har 
alltid älskat Mustasch och att 
få komma upp på samma scen 
som dem var ett minne för li-
vet, säger hon. 

 Att ha ett traditionellt 8 till 
17-jobb är inget som Josefine 
lockas av. Hon är nöjd med 
tillvaron som mångsysslare 
och älskar att ha många bollar 
i luften. 

– Jag hade inte klarat av att 
ha ett 9 till 17-jobb fem dagar 
i veckan och göra samma sak 
varje dag. Då hade inte jag 
levt. Men ibland saknar jag 
tryggheten som den typen av 
jobb medför. Sedan kommer 
man på att man måste göra 
det man tycker om och då 
känner jag att det här är rätt.

Vill gärna bli 
borgmästare i Surte

TEXT & BILD
KRISTOFFER STILLER
kristoffer@alekuriren.se

JOSEFINE LARSSON

Ålder: 23
Bor: Surte
Uppväxt: I Sollebrunn 
Gör: Frilansar som fotograf, 
radiopratare och dj. Håller 
även ett musikquiz på 
Köpmans hytta i Surte. 
Intressen: ”Allt jag jobbar 
med” 
Favoritlåt: Time med Pink 
Floyd. 

– Mångsysslaren Josefine Larsson vill utveckla orten

MARKSTEN DEKORSTEN
FONTÄNER m.m.MURAR

Varmt välkomna på ett besök!

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

ALAFORS. Musik, mat 
och fest.

Dessutom blir det 
premiär för Aleburga-
ren.

Lördagen den 19 
september bjuds det 
in till sensommarfest i 
Furulundsparken.

Det är kompisarna Claes 
Berglund och Björn Nils-
son som via sitt gemensam-
ma eventbolag nilsberg.se 
står bakom festligheterna i 
Furulundsparken.

– Vi vill skapa en schysst 
upplevelse för folk från 18 
år och uppåt. Hela Ale är 
välkommet, säger Claes 
Berglund.

Det blir en lokal prägel 
vad det gäller innehållet 
denna kväll. Björn Nilsson 
spelar livemusik och leder 
Ale Quizmästerskap för 
företag, Fred ”Hifi Hero” 
Carlsson dyker upp på 
scenen samt ett par andra 
gästartister, bland andra 
Linda Holberg.

– Konceptet med myck-
et livemusik varvat med en 
grym DJ känns helrätt. Det 
är redan många som har an-
mält sitt intresse via Face-
book, säger Berglund.

Ni introducerar Ale-
burgaren?

– Så är det! Här vill vi be 
lokaltidningens läsare om 
hjälp, så att vi tillsammans 
med aleborna skapar denna 
lokalinspirerade burgare. 
Har man en idé på en in-
grediens, eller vad burgaren 
i sin helhet ska innehålla, så 
mejlar man det förslaget 
till oss. Tänk gärna ”Ale” 
och närproducerat! Får 
man med sin ingrediens så 
blir man inbjuden till Fur-
ulundsparken den 19 sep-
tember och den historiska 
provsmakningen, avslutar 
Claes Berglund.
FOTNOT. Mejla en rad om dig 
själv och ditt förslag på vad 
Aleburgaren ska innehålla till: 
boka@nilsberg.se

JONAS ANDERSSON   

Sensommarfest i 
Furulundsparken

Claes Berglund är en av arrangörerna till sensommarfesten i 
Furulundsparken lördagen den 19 september.

Josefine Larsson, en kulturell mångsysslare, som redan efter 
ett år som surtebo blivit en profil i den gamla bruksorten. 

Gilla oss på
Facebook!
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Välkommen till Älvängens Bilservice

ÄLVVÄGEN 13, ÄLVÄNGEN

JUST NU!
Oljebyte för endast 

995:- inkl filter

•  Framvagnsinställning 

350:-
• Bilreparationer/service

Drive 
In 

• Däckreparationer
•  Däckförvaring 

500:- /säsong 
inkl skifte

ÄLVÄNGEN. De tidigare 
kontorslokalerna på Vi-
kadamm har renoverats 
och byggts om.

På måndag öppnar 
asylboendet Vallmon.

Öppet hus blir det 
söndagen den 20 
september.

Behovet av asylboenden är 
stort. I Ale kommun finns 
sedan tidigare Spinneriet i 
Ahlafors gamla fabriker, nu 
står nästa boende klart.

– På måndag kommer sju 
ungdomar i åldern 14-16 år 
att flytta in här i Älvängen. 
Vårt nya boende kommer 
successivt att fyllas på under 
hösten och totalt har det iord-
ningställts 13 rum, förklarar 
Sven Boge, tillförordnad en-
hetschef.

Renoveringsarbetet tog sin 
början på senvåren och har 
pågått hela sommaren. Nu 
återstår bara detaljer innan 
allt är klart och ungdomarna 
kan flytta in.

– Vi vill rikta ett stort tack 
till personalen från yttre 
hemtjänst i Häljered som har 
gjort ett fantastiskt arbete och 
skruvat möbler från morgon 
till eftermiddag, säger Ca-
milla Hansson, samordnare 

för boendet.
Vad präglar asylboendet 

Vallmon?
– Vi strävar efter att skapa 

en välkomnande miljö, ett 
tryggt omhändertagande för 
de som kommer hit. Det pri-
mära är att ungdomarna ska 
komma igång med vardagen, 
säger Camilla.

– Vi är jättenöjda med re-
sultatet. Byggtekniskt är det 
ventilationen och brandsäker-
heten som varit den största 
utmaningen, inflikar Sven 
Boge.

Ungdomarna som kommer 
till Älvängen har under en 
kortare period varit inkvar-

terade på Spinneriet. De här-
stammar från Eritrea, Syrien 
och Afghanistan. 

Flyktingströmmen
– Det är ifrån dessa länder 
som vi ser den stora flykting-
strömmen, säger Sven Boge 
och fortsätter:

– Prognosen pekar rakt 
uppåt, att vi behöver tillska-
pa fler platser i Ale för asyl-
sökande ungdomar råder det 
inga tvivel om. Kommunen 
behöver bygga ut sin verk-
samhet eller titta på andra 
alternativa boenden.

Vad är den viktigaste 
faktorn för att integrera de 

nyanlända flyktingarna i det 
svenska samhället?

– Vi har lärt oss massor 
av det arbete som gjorts på 
Spinneriet. Samarbetet med 
skolan och föreningslivet är 
oerhört viktigt. De ungdomar 
som vi tar emot är ambitiösa, 
otåliga och vill att saker ska 
hända snabbt. Det innebär att 
vi måste vara på tårna, säger 
Camilla Hansson.

– Önskan att få träffa 
jämnåriga kompisar att prata 
svenska med är ett önskemål 
som ofta dyker upp. Frivilliga 
alebor som hjälper ungdomar 
med studier, läxläsning och så 
vidare är därför en ovärderlig 
resurs.

Hur ser ni på nuvarande 
flyktingsituation i Europa?

– Det är lätt att drunkna 
i nyhetsflödet. För vår del 
handlar det om att göra skill-
nad för de ungdomar som 
kommer hit, stötta dem och 

ge hopp inför framtiden. Vi 
möter varje ungdom indi-
viduellt och vill ge honom 
eller henne den bästa möj-
ligheten att må bra och kom-
ma in i samhället, avslutar 
Camilla Hansson.

Asylboendet Vallmon i Älvängen står klart för att ta emot sina första ungdomar. Här ses Susanne 
Barre, behandlare, Camilla Hansson, samordnare för boendet, och Sven Boge, tillförordnad enhetschef.

Nytt asylboende i Älvängen

Truckgatan 2 , Ytterby • 0303-92145, 0708-273675

Demovagnar i drift

& VVS-BUTIK

Vi bjuder
på kaffe,

korv och bröd

VÄRMEDAG 
12 september kl.10-15

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Mötesplats Spinneriet  

söker volontärer!
Välkommen på infoträff i Alafors!

Mötesplats spinneriet främjar möten 
mellan nyanlända ungdomar och  

etablerade Alebor.

Vill du komma på språkcafe? Vill du bli 
Aleguide? Läxguide? Familjeguide?  

 
Har du andra idéer? Eller vill du veta 

mer? Du är varmt välkommen!  
Vi bjuder på fika

Tid och Plats: Tis 22 sept kl  18:00 , 
Mötesplats Spinneriet  Fabriksgatan 2, 

Alafors.



Nu börjar vi 
närma oss!

Vårt nya självscanningssystem kommer, ny inredning 

till FruktGrönt levereras och det börjar bli riktigt fint i 

butiken. Kom och kika hur vi har det och passa på att 

handla matvaror till riktigt bra priser!

Under kommande vecka faller de 
sista pusselbitarna på plats.

TEL 0303-74 80 40      MÅN-LÖR 7 – 22   SÖN 9 – 22

Äntligen! Nu är

Kjell
tillbaka i sitt 

rätta element

Välkommen in!

Vi maler vår egen färs, styckar och packar detaljer från 
både gris och nöt. För dig som är riktigt kräsen när 

det kommer till kött så kommer det finnas riktigt fina 
grejer att köpa över disk torsdag – lördag varje vecka!

Som ni säkert redan vet så har Kjell lång erfarenhet 
och är en riktig köttmästare, ingenting av låg kvalitet 

kommer förbi hans hårda krav på kött!

Det butikspackade köttet ligger 
redan i disken och finköttet 

inför helgen hittar ni i 
disken från och med 

torsdag!
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Nu sätter vi full fart och 
börjar stycka kött igen!

Blandfärs

3990
Sverige • Butiksmald

/kg
Nötfärs

4990
Butiksmald

/kg

Tacokrydda

5:-
Santa Maria • 28 g

/st

Coca-Cola

10:-
1,5 l

/st

Denna vecka kör vi 
stenhårt på fredagsmys 

– häng på du också!

5:-/st

OLW SNACKS

BEGRÄNSATPARTI!

Gäller OLW chips & ostbågar 160-175 g. Max 2 köp per kund. 
Begränsat parti. Först till kvarn gäller!



Nu börjar vi 
närma oss!

Vårt nya självscanningssystem kommer, ny inredning 

till FruktGrönt levereras och det börjar bli riktigt fint i 

butiken. Kom och kika hur vi har det och passa på att 

handla matvaror till riktigt bra priser!

Under kommande vecka faller de 
sista pusselbitarna på plats.

TEL 0303-74 80 40      MÅN-LÖR 7 – 22   SÖN 9 – 22

Äntligen! Nu är

Kjell
tillbaka i sitt 

rätta element

Välkommen in!

Vi maler vår egen färs, styckar och packar detaljer från 
både gris och nöt. För dig som är riktigt kräsen när 

det kommer till kött så kommer det finnas riktigt fina 
grejer att köpa över disk torsdag – lördag varje vecka!

Som ni säkert redan vet så har Kjell lång erfarenhet 
och är en riktig köttmästare, ingenting av låg kvalitet 

kommer förbi hans hårda krav på kött!

Det butikspackade köttet ligger 
redan i disken och finköttet 

inför helgen hittar ni i 
disken från och med 

torsdag!
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Nu sätter vi full fart och 
börjar stycka kött igen!

Blandfärs

3990
Sverige • Butiksmald

/kg
Nötfärs

4990
Butiksmald

/kg

Tacokrydda

5:-
Santa Maria • 28 g

/st

Coca-Cola

10:-
1,5 l

/st

Denna vecka kör vi 
stenhårt på fredagsmys 

– häng på du också!

5:-/st

OLW SNACKS

BEGRÄNSATPARTI!

Gäller OLW chips & ostbågar 160-175 g. Max 2 köp per kund. 
Begränsat parti. Först till kvarn gäller!
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Ale  
Innebandyförening

välkomnar alla
TJEJER OCH KILLAR

som är 6 år eller äldre till vår
INNEBANDYSKOLA

 Anmäl er på
www.aleibf.se

Ale Innebandyförening grundades 1988 och har idag närmare 400 ungdomar 
aktiva i 20 lag. Vi har verksamhet i Ale Kulturrum, Älvängens Kulturhus, 
Ledethallen, Nödinge Sporthall och Bohushallen. Vi arrangerar årligen 

Skolcupen i innebandy. Vår värdegrund och verksamhet baseras på Svensk 
Innebandys Utvecklingsmodell (SIU).

www.stc.se

Start 
vecka  

39

höstens  
danskurser

För bokning och mer  
information: www.stc.se

För barn och ungdomar 2-15 år

Välkommen till  

mBA BAsket

Ring eller  

skicka sms till  

0739-29 51 51 

så hör vi av oss  

så fort vi kan.

Vi hAr stArtAt årets träning 
Vår basketskola för flickor & pojkar 08–09  
startar på söndagar kl 16–17. I Älvängens  
Kulturhus. Tider för de äldre lagen finns  
på hemsidan: www.basketiale.se

stArt

V37

Tisdagar
18:00 -19:00 Barn 8-12år

19:00 -20:30 Vuxen, från 13år
Fredagar

18:00 -19:00 Barn 8-12år
Surteskolans Gymnastiksal

Skolstigen

Kom och träna med oss, ingen 
 föranmälan krävs. Bara att dyka upp! 

För mer information och kontaktuppgifter
ALETAEKWONDO.SE

- ÄLSKA HANDBOLL

Vill du spela 
handboll?
Vi har verksamhet från 

2,5 år till seniorer.

www.laget.se/alehf

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!

Välkomna till en ny 
termin med jympa.  

Vi har startat och håller 
på fram till jul.

Gå in på  
www.friskissvettis.se/ale  

eller ring 0702-902757 för info 
om schema, kort och priser.

BLI SCOUT!
Är du 8 år eller äldre?

Är du nyfiken på scouting?

Då är du välkommen 
till Furustugan, Alafors, 

torsdagar kl 18.15-19.45

Frågor? Ring Malin Johansson 
0733-32 29 93 eller maila 

vattlescout@yahoo.se

Välkommen 

att prova på
scouting!

2012

(hela terminen)
21 19 45

28 18 00
Intagning tisdag och onsdag september ut

Frågor: fredrik@alekarate.com

2012

(hela terminen)
21 19 45

28 18 00
Intagning tisdag och onsdag september ut

Frågor: fredrik@alekarate.com

KYOKUSHIN KARATE
KNOCK DOWN

För dig som vill träna kondition, styrka 
och smidighet i kombination med respekt, 

disciplin och ödmjukhet

NYBÖRJARSTART 
 AUG/SEP 2015

Intagning augusti & september
Plats: Nolskolans gymnastiksal

Vuxna (från 13 år) nybörjare 18 aug 19:15
Intagning tisdag & torsdag (hela terminen)

Barn & ungdom (8-12 år) nybörjare 19 aug
Intagning onsdagar 18.30-20.00 och torsdagar 

18.00-20.00 sepember ut
Klädsel: träningsbyxor och t-shirt

www.alekarate.se

2012

(hela terminen)
21 19 45

28 18 00
Intagning tisdag och onsdag september ut

Frågor: fredrik@alekarate.com
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www.svg.abf.se
Under vecka 37 har vi 
telefonöppet 8 - 19.

0303 - 161 55

STUDIE- & KULTURPROGRAM 
HÖSTEN 2015 

SYDVÄSTRA GÖTALAND

Är du sugen på löpning eller  
promenad i natursköna Furulundsskogen? 

Välkomna till oss på Ale 90 IK
Ale 90 IK har gemensamma löpträningar, mest inriktat för motionärer varje onsdag kl 18.  

Vi utgår från klubbhuset Furustugan i Alafors där det finns tillgång till omklädningsrum med bastu. 
Omklädningsrummet och bastun har öppet (även för allmänheten) följande tider:  

mån & ons 17-21, lör 11-15.
Ale 90 IK har även stavgång/promenader. Se hemsidan för mer info.

Välkommen till   

ÖPPET HUS I FURUSTUGAN  
Söndag 20/9 kl 11-14 samt onsdag 14/10 kl 16.30-20.30

Stugans öppettider:  
mån & ons 8-12 samt 17-21  

tis 8-12, tor 10-12

www.ale90ik.com

Nu kör vi igång höstens 
kurser i Linedance!
Prova-på i Kungälv, Fredkullasalen 17 september kl 18.00
Prova-på i Älvängen, Folkets Hus 20 september kl 14.00

Kurser i Kungälv:
Måndagar  
kl 18.30-20.00 Nivå 2
Torsdagar  
kl 18.00-19.30 Grundkurs/nybörjare
kl 19.30-21.00 Nivå 1

Kurser i Älvängen:
Tisdagar  
kl 18.00-19.30 Grundkurs/nybörjare
kl 19.30-21.00 Nivå 1
Söndagar  
kl 14.00-15.30 Grundkurs/nybörjare
kl 15.30-17.00 Nivå 1
kl 17.15-18.45 Nivå 2
kl 19.00-20.30 Nivå 3

Dansa med ossDansa med oss

 

För mer info gå in på vår hemsida 
www.danceinlineale.se eller ring 0704-89 86 16

I samarbete med:



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

Nu är vi igång med fotboll för de yngsta
Söndagar kl 15:00

är det knattefotboll för dig som är född 2009

Lördagen den 19 sept kl 09:30 börjar vi 
Boll & Lek 

för killar och tjejer som är 3-5 år

Kom upp till Vimmervi och prova på
Vi håller till inomhus i ALE-hallen

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

och spelar

Välkommen                                              NSK Fotboll



TORSLANDA. Det blev 
en blytung uddamåls-
förlust för Nol IK på 
Hovgården.

Hemmalaget Zenith 
var effektivast och 
vann med 2-1.

– Surt, konstaterade 
NIK-tränaren Peter 
Karlsson som fick se 
hemmalaget avgöra 
med knappt fem mi-
nuter kvar att spela.

Nol hade chansen att på 
allvar utmana topplagen 
Stenkullen och FC Ko-
marken, men tyvärr blev 
det en missarnas afton för 
gästerna.

– Vi hade nog tio lägen 
medan Zenith hade tre 
och gjorde två mål. Jag 
lider verkligen med killar-
na, säger Peter Karlsson.

– Det känns förbannat 
surt, men fotboll handlar 
om att göra mål. Vi har 
chanserna men får inte dit 
bolluslingen. Det är frus-
trerande.

Zenith tog ledningen 
tio minuter före pausvilan. 
Nols kvittering kom i mit-
ten av den andra halvle-
ken. Målskytt var Marcus 
Hansson.

– Vi gick för tre poäng, 
men det ville sig inte, för-
klarar Peter Karlsson.

Istället blev det hem-
malaget som drog det 
längsta strået och avgjorde 
när matchuret tickade mot 
full tid.

Har tåget gått nu?
– Det tror jag. Vi ris-

kerar att hamna väl långt 
efter, men man vet aldrig. 
Vi tar en match i taget så 
får vi se hur långt det räck-
er. Grabbarna har gjort en 
kanonbra säsong så här 
långt. Det är lätt att glöm-
ma bort att vi är nykom-
lingar.

Närmast väntar hem-
mamatch mot tabelljum-
bon Bergsjö IF på lördag, 
som i och med sin 1-0-se-
ger borta mot Olskroken 
har fått häng på lagen 
ovan.

– Bergsjö är inte dåliga 
och de kommer att kriga. 
Det blir en tuff uppgift, 
avslutar Peter Karlsson.

JONAS ANDERSSON

FOTBOLL
Division 1 norra Götaland damer
Gauthiod – Skepplanda BTK 2-0 (0-1)
Matchens kurrar: Lotta Hillebjer 3, Emelie 
Johansson 2, Isabella Svensson 1.

Holmalunds IF 18  29 41
IK Gauthiod 18  21 36
IK Rössö 18  42 35
Skövde KIK 18    4 29
Rävåsens IK 18    3 29
IFK Skoghall 18  11 28
Mossens BK 18    8 28
Skepplanda BTK 18   -3 26
Stenungsunds IF 18   -4 23
Mariestads BoIS 18 -12 20
Sils IF 18 -44 10
Töreboda IK 18 -55   5

Division 2 Västergötland S, dam
Borås GIF – Lödöse/Nygård IK 0-1
Mål: Evelina Löfström.

Division 3 Göteborg damer
IK Virgo – Ahlafors/Älvängen 1-6
Mål: Madelene Lindberg 2, Josefin Wik-
lund, Emma Gunnarsson, Tove Saaranen, 
Mikaela Andersson. Matchens kurrar: 
Emma Gunnarsson 3, Josefin Wiklund 2, 
Elin Rautio 1.

Division 3 nordvästra Götaland

Ahlafors IF – Vänersborgs IF 2-2 (1-0) 
Mål AIF: Peter Antonsson 2.  
Matchens kurrar: Jonathan Lindström 3, 
Peter Antonsson 2, Markus Hedberg 1. 

Skoftebyn 18  20 37
Västra Frölunda 18  7 34
Vänersborgs IF 18  14 33
Kungsbacka IF 18  9 31
Älvsborgs FF 18   8 30
IFK Fjärås 18   5 27
Ahlafors IF 18   8 25
Melleruds IF 18  -5 21
IK Virgo 18 -12 20
IFK Åmål 18 -4 19
Vallens IF 18 -19 13
Dalen/Krokslätt 18 -31 12

Division 4 Väsergötland norra
Edet FK – Edsvära-Norra Vånga 0-1

IFK Trollhättan - Göta BK 0-1 (0-0)
Mål GBK: Johan Lilja.

Division 4 Västergötland södra
Skepplanda BTK – Skene 2-5 (1-2)
Mål SBTK: Erik Häggström, Patric Skån-
berg. Matchens kurrar: Erik Häggström 3, 
Emil Frii 2, Tobias Ottosson 1.

Gerdskens BK 18  28 45
Alingsås IF FF 18  22 40
Ulricehamns IFK 18  29 36
Fristads GoIF 18  14 35
Kinna IF 18   6 23
Gällstads FK 18 -10 23
Skepplanda 18  -3 19
Byttorp 18  -5 19
Skene 18  -8 19
Annelunds IF 18 -16 18
Dardania 18 -38 14
IF Örby 18 -19 12

Division 5A Göteborg
IK Zenith – Nol IK 2-1 (1-0)
Mål NIK: Marcus Hansson.
Matchens kurrar: Niclas Elving 3, Jesper 
Garvetti 2, Niklas Koppel 1.

Division 6 D Göteborg
Älvängens IK – Lundby IF 5-1 (2-0)
Mål ÄIK: Niklas Ahlbom 3, Markus 
Ahlbom, Tim Webster. Matchens kurrar: 
Niklas Ahlbom 3, Markus Ahlbom 2, Felix 
Rudin 1.

Nödinge SK – Fotö GoIF 
Mål NSK: Conny Oyat 2.

Division 6 Trollhättan
Upphärads IS – Lödöse/Nygård IK 
1-6 (0-2)
Mål LNIK: Peter Eriksson 4, Jonathan 
Svensson, Felix Johansson.

Division 7A Göteborg
FC Astro – Surte IS 2-0 (1-0)
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Lör 12 sept kl 13.00
Sjövallen
AIF/ÄIK dam – Kode

Lör 12 sept kl 15.00
Elon Arena
Nol – Bergsjö

Lör 12 sept kl 15.00
Forsvallen
SBTK dam – Rössö

Marcus Hansson fixade kvit-
teringen för Nol borta mot 
Zenith, men det hjälpte inte.

Dam div 1 N Götaland 

LÖRDAG 12 SEPTEMBER KL 15.00

SBTK  vs 
IK RÖSSÖ

FOTBOLL
PÅ FORSVALLEN

Matchvärd:

K l a s s h a n d b o l l e n  i  a l e

Lördag 10 oktober
ArrAngör:

AnmälAn till 
Ulrika Ekstedt | ulrika.ekstedt@hotmail.com 

Tel:  0725-70 10 63
Sista anmälningsdag måndagen den 5:e Oktober

Prispengar vinnare 4:a -  2000:-
Prispengar vinnare 3:a -  1500:-
Prispengar vinnare 2:a -  1000:-

DeltAgAre: 2:or, 3:or & 4:or 

Älvängens kulturhus, matchstart 10.30

Missar i 
massor
– Tung Nolförlust

Division 5A Göteborg
IK Zenith – Nol IK 2-1 (1-0)

FOTBOLL
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ALAFORS. Ahlafors 
såg länge ut att ta tre 
välbehövliga poäng 
hemma mot tabelltvåan 
Vänersborgs IF. 

Men laget tappade 
ledningen efter en om-
diskuterad straff i den 
92:e matchminuten.  
– Det känns oerhört 
tungt just nu, säger 
AIF-tränaren Michel 
Berndtsson-Gonzales 
efter slutsignalen. 

Ahlafors kom till fredagens 
hemmamatch mot Väners-
borg med en 3-0-seger se-
nast mot Åmål i ryggen, och 
laget hade fortsatt vind i seg-
len inledningsvis i mötet mot 
tabelltvåan. De gulsvarta tog 
tag i spelet och mycket skul-
le komma att kretsa kring 
Peter Antonsson och Jo-
nathan Lindström. 

Efter dryga halvtimmen 
kunde den förstnämnda 
rulla in sitt första mål för 
dagen, fint framspelad av 
Lindström. Bara fem minu-
ter efter pausvilan var duon 
framme igen. På en mål-
vaktsretur, efter ett lågt skott 
av Lindström, höll sig An-
tonsson påpassligt framme 
och stötte in 2-0 i den 51:e 
minuten. 

– Jag var på rätt plats för 
en gångs skull. Jonathan 
gjorde det bra och det var 
bara att stöta in bollen. 
Otroligt skönt att göra mål, 
synd att det inte räckte bara, 
säger tvåmålsskytten. 

Målfirandet hann knappt 
lägga sig innan gästerna re-
ducerade till 2-1. Vänerborg 
flyttade framåt men hemma-
laget, anförda av mittbacks-
paret Markus Hedberg och 
Tobias Bratt, lyckades av-
värja kvitteringsjakten fram 
till det absoluta slutskeendet. 

Klockan hade tickat upp till 
den 92:e matchminuten när 
en Vänersborgsspelare gick 
omkull i straffområdet efter 
en duell med Markus Hed-
berg och domaren pekade 
bestämt på straffpunkten. 
Andreas Skånberg i AIF:s 
mål var ytterst nära att bli 
matchhjälte med en högklas-
sig straffräddning men lyck-
ades inte få bort den efterföl-
jande returen. 

Känns skit
– Det känns skit. Vi spelade 
bra och förtjänade tre poäng 
i dag. Alla är väldigt besvik-
na, säger Antonsson.  

Mycket av eftersnacket 
skulle komma att handla om 
den omdiskuterande straffsi-
tuationen som fick Berndts-
son-Gonzales att se rött. 

– Jag tycker inte att det är 
straff. Det är två spelare som 
kämpar om bollen. Hade de-
ras spelare petat bollen förbi 
vår spelare hade det varit en 
helt annan sak. Det är tråkigt 
att domarna går in och avgör. 
Tar man på sig huvudrol-
len med att döma en straff i 
den 92:e minuten så får man 

stå upp för det också. Man 
måste kunna diskutera ett 
domslut. Vi lever för det här 
och laddar en hel vecka inför 
en match, då är det klart att 
man reagerar om man tyck-
er att man blir orättvist be-
handlad, säger han. 

Hur surt känns det just 
nu?

– Fruktansvärt. Det känns 
som en förlust, vi gav bort 
segern. Jag är väldigt nöjd 
med spelarnas insats i dag, 
vi spelade stabil bakåt och 

hade flera fina kombina-
tioner framåt. Vi hade det i 
egna händer efter 2-0 och jag 
trodde verkligen att vi skulle 
hålla det. Det känns oerhört 
tungt just nu.  

På lördag väntar ännu 
en viktig match borta mot 
Mellerud. Frågan är då om 
högerbacken Jesper Johan-
nesson, som tvingades läm-
na planen i den andra halvle-
ken med en befarad fotskada, 
finns med i truppen. 

KRISTOFFER STILLER

AIF straffat på övertid

Div 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Vänersborgs IF 2-2 (1-0)

FOTBOLL

Peter Antonsson blev tvåmålsskytt hemma mot Vänersborgs, men hade svårt att glädjas efter att 
VIF kvitterat på övertid. Fler bilder på alekuriren.se.

I huvudrollen. Jonathan Lindström assisterade till båda målen. 
Fler bilder på alekuriren.se.
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SBTK-dam 
pressade 
tabelltvåan

GRÄSTORP. Skepplandas 
damer var nära en ny 
bragd, men fick till sist 
ge sig mot serietvåan 
Gauthiod.

En läcker frisparkska-
non i krysset med 20 
minuter kvar att spela 
fällde avgörandet.

Dramat i division 1 
norra Götaland fortsät-
ter.

Skepplanda pressade toppla-
get Gauthiod i 70 minuter. 
Hemmalaget tog sedan vara 
på ett frisparksläge strax ut-
anför straffområdet. Bollen 
satt otagbart i krysset.

– Efter det flyttade vi fram 
positionerna och gick för en 
kvittering. Emelie Johans-
son var ytterst nära, men 
istället för 1-1 fick de lite 
turligt göra 2-0  strax före 
slutsignalen. Resultatet är 
inget att säga om. Gauthiod 
har ett homogent lag som 
håller hög klass. De har ock-
så skaffat sig erfarenhet och 
har en trygghet i sitt spel. 
Det är bara att lyfta på hat-
ten och samtidigt vara stolt 
över att de verkligen fick ta 
i för att besegra oss, säger 
SBTK-tränaren Stig Pers-
son som förlusten till trots 
inte var allt för besviken.

Kampen om ett nytt kon-
trakt går vidare och dramat 
är än så länge välregisserat. 
Allt kan hända, allt är möj-
ligt. På lördag gästar tabell-
trean IK Rössö Forsvallen. 
Trots det meriterade mot-
ståndet finns det mycket som 
talar för ännu en gulsvart 
triumf. Skepplandas damer 
har bara förlorat två gånger 
på hemmaplan de två senaste 
säsongerna.

– Vi får klara oss utan Lisa 
Qvarfordt som är avstängd 
och Andrea Lindgren är 
bortrest. Så har det sett ut 
hela säsongen. Vi får möb-
lera om och när en ersättare 
spelar som Josefine Johans-
son gjorde idag är jag inte 
ett dugg orolig. Hon var helt 
lysande som mittback, berät-
tar Stig Persson som fick ett 
feberbesked från Sandra Al-
venby på söndagsmorgonen.

– Förhoppningsvis är hon 
tillbaka frisk och kry på lör-
dag.

Söndagens stora överbe-
tyg mot Gauthiod gick till 
kapten Lotta Hillebjer.

– Jag har aldrig sett hen-
ne bättre än just nu, avslutar 
SBTK-tränaren.

PER-ANDERR KLÖVERSJÖ

Div 1 norra Götaland damer
IK Gauthiod – Skepplanda 2-0 (0-0)

FOTBOLL

Div 6 D Göteborg
Älvängens IK – Lundby IF 5-1 (2-0)

FOTBOLL

Div 4 Västergötland södra
Skepplanda – Skene 2-5 (1-2)

FOTBOLL

Poäng regnade bort
SKEPPLANDA. Matchen 
började på naturgräs, 
men slutade på Forsval-
lens konstgräs.

Domaren tvingades ta 
ett ovanligt beslut för 
att mötet mellan SBTK 
och Skene skulle kunna 
slutföras.

– Ett korrekt beslut 
som båda lagen var 
överens om, tyvärr gyn-
nade det inte oss idag, 
säger tränare Jonas 
Andersson efter storför-
lusten.

Skepplandas herrar som 
startade höstsäsongen som 
serien nästjumbo hade ef-
ter fyra förlustfira matcher 
tagit sig upp på stabil mark 
i division 4 Västergötland. 
Efter lördagens förlust är 
laget återigen indraget i bot-
tenstriden.

– Det är en rekordjämn 
tabell. Varje poäng kommer 
att bli viktig och det som 
känns bra är att killarna har 
visat att vi kan bjuda alla lag 
motstånd i serien. Vi ska lösa 
det här, säger Andersson 

som dock var mer betänksam 
kring insatsen mot Skene.

– Vi gick inte alls att kän-
na igen och även om förlus-
ten blev onödigt stor så är 
den odiskutabel.

Det var ändå hemmala-
get som tog initiativet. Erik 
Häggström, bäste man i 
SBTK denna dag, skruvade 
in en frispark redan efter två 
minuter. Om den fullträffen 
var snygg var Skenes replik 
strax därefter ett strå vassare. 
En drömträff från 25 meter 
och otagbar för reservmål-
vakten, Tommy Samuels-
son, som fick kliva in när or-
dinarie burväktaren Simon 
Liljeblad saknades.

Bröt matchen
Regnet som börjat strila ner 
vid avspark tilltog allt efter-
som matchen led. Efter 21 
minuter var det omöjligt att 
ens fortsätta spela. Domaren 
valde då att bryta matchen 
med hänsyn till spelarnas sä-
kerhet.

– Han rådfrågade förbun-
det och föreslog att vi skul-
le spela färdigt matchen på 
konstgräset. Alternativet var 
att bryta matchen. Alla par-
ter var överens om beslutet, 
så det är inget att säga om, 

berättar Andersson.
Skene klarade omställ-

ningen till konstgräset bäst 
och ett ledningsmål hängde 
i lutften. Strax före pausvilan 
verkställdes det.

– Det var opsykologiskt 
för vår del, men sett till 
matchbilden helt logiskt, 
kommenterar Andersson. 

20 minuter in på andra 
halvlek kom även gästernas 

tredje mål och inget tala-
de då för hemmalaget. Ett 
strima hopp återvände när 
Patric Skånberg fick för-
troendet från straffpunkten. 
Reducering till 2-3 med sex 
minuter kvar av ordinarie 
matchtid.

– Det borde ha givit oss 
mer energi, men Skene var 
klassen bättre och vi lyckades 
aldrig skapa något riktigt bra 

kvitteringsläge. Istället fick 
de göra ytterligare två mål 
och förlusten blev onödigt 
stor, summerar Andersson.

Alexander Andersson 
och Jonathan Franzén 
ådrog sig båda en varning 
och missar därmed mötet 
med topplaget Alingsås bor-
ta på lördag.

PER-ANDERR KLÖVERSJÖ

– Skeppalanda chanslöst 
mot Skene oavsett underlag

Lotta Hillebjer har aldrig 
varit bättre än just nu, menar 
SBTK-tränaren Stig Persson.

Talande bild. SBTK föll hemma mot Skene. Ösregnet gjorde det omöjligt att fortsätta spela på na-
turgräset, utan domaren tvingades rådfråga förbundet och tilläts med klubbarnas godkännande 
att flytta matchen till konstgräset.

JÖNKÖPING. Visst kan 
en tjej vara kung!

Nathalie Wilhelmsson 
vann Kardankungen i 
Jönköping för tredje 
året.

Det innebär att vand-
ringspriset åkt färdigt.

Jönköpings MK arrang-
erade i lördags sin årliga 
folkracetävling, Kardan-
kungen på Tabergsbanan. I 
tävlingen deltar endast bilar 

med motor fram och bak-
hjulsdrift. Förutom ÄMK:s 
motordrottning, Nathalie 
Wilhelmsson, hade klubben 
även Daniel Klasson och 
Jonas Wiklund på plats. 
Daniel hade fyra heatsegrar 
innan A-finalen där han till 
sist slutade på en hedrande 
andraplats. Jonas Wiklund 
blev sexa i D-finalen, då bi-
len gav upp och han tvinga-
des bryta.
 I damklassen dominerade 
återigen Nathalie Wilhelms-

son, 20. Hon tog fyra heat-
segrar innan A-finalen som 
hon också lyckades manöv-
rera hem. Eftersom det var 
Nathlies tredje inteckning i 
vandringspriset har pokalen 
åkt färdigt och kan nu place-
ras hemma på hyllan.

Vinnare i herrklassen blev 
Marcus Gustavsson, Tida-
holm MK och juniorklassen 
vanns av Marcus Hansson, 
Karlskrona AK. 

PER-ANDERR KLÖVERSJÖ

Nathlie Wilhelmsson tog en ny imponerande seger när hon för 
tredje året i rad körde hem segern i Kardankungen som Jönkö-
pings MK arrangerar.

ALVHEM. Finalerna i årets 
upplaga av Långö Cup på 
Ale golfklubb, ett match-
spel för tvåmannalag, ge-
nomfördes under måndag-
en den 31 augusti. Av årets 
18 lag hade 8 kvalificerat 
sig till finaldagen.

Vinnare blev Jan Erik Bäck-
ström tillsammans med Sig-

vard Sundelid som i final-
matchen besegrade Lennart 
Segerdahl/Ulf Lantz med 
minsta möjliga marginal.

Övriga tre matcher som 
spelades om placeringarna 
3-8, blev också dramatiska 
med bland annat särspel i 
matchen om tredje pris.

1.  Jan-Erik Bäckström/Sig-
vard Sundelid

2.  Lennart Segerdahl/Ulf 
Lantz

3. Rolf Frössling/Göran Tilly
4. Bengt Hulten/Lars Kopp
5. Stig Larsson/Hasse Olsson
6.  Per-Arne Lidarp/Sten 

Öberg

RESULTATSpännande slutspel i Långö Cup

ÄLVÄNGEN. Älvängens 
IK gjorde det som alla 
förväntades sig hemma 
mot bottenlaget Lundby 
IF.

Skyttekungen Niklas 
Ahlbom svarade för ett 
hattrick.

– Stabilt, sammanfat-
tade ÄIK-tränaren Peter 
Eriksson.

Älvängens IK hade inga 
som helst problem att 
besegra nästjumbon 
Lundby. Hemmalaget vann 
pliktskyldigt.

– Vi gjorde en mycket bra 
första halvlek och då borde 
ledningen varit större, för-
klarar Peter Eriksson.

ÄIK:s 2-0-ledning i paus-
vilan reducerades nio minu-
ter in på den andra halvle-

ken. Segern var emellertid 
aldrig hotad ty de blåvita 
hemmaspelarna var numret 
större än gästerna.

– Ändå var Lundby be-
tydligt bättre än i våras. Nu 
hade de ett ungt och löpvil-
ligt lag, säger Eriksson.

Löpvillig var också Nik-
las Ahlbom som var ett 
ständigt hot för motståndar-
nas backlinje. Tre mål note-

rades från toppforwardens 
sida. Brorsan Markus Ahl-
bom antecknade sig också i 
målprotokollet liksom Tim 
Webster.

Älvängen leder division 
6D Göteborg på samma 
poäng som Finlandia-Pallo. 
Hisingslaget har dock en 
match mindre spelad.

– Det kommer att bli en 
kamp om guldet mellan oss.

På lördag väntar borta-
match mot Fotö GoIF, som 
i helgen bortabesegrade Nö-
dinge SK. Fotö är tia i tabel-
len och ska inte kunna sätta 
käppar i hjulet för ett form-
starkt ÄIK.

– Fotö krigar för kon-
traktet. Det blir ingen enkel 
uppgift utan vi måste vara 
fullt fokuserade, avslutar Pe-
ter Eriksson.

JONAS ANDERSSON

ÄIK vann pliktskyldigt

Ny triumf för Nathalie
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Långö Cup har avgjorts och här ses medaljörerna. Från vänster 
lag Lantz/Segerdahl som kom på andra plats, i mitten vinnar-
na Bäckström/Sundelid, och till höger lag Tilly/Frössling som 
blev trea.



NUMMER 32         VECKA 37        2015| 21SPORT|

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

Bilsemester med

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

NÖDINGE. Ett stort 
äventyr väntar för 
Nödingetjejen Linnea 
Fredén. 

I onsdags lyfte pla-
net mot Madrid - där 
ska hon fortsätta sin 
gymnasieutbildning och 
träna handboll med den 
spanska storklubben 
Alcobendas. 

– En stor chans för mig. Jag 
hoppas att jag utvecklas både 
som människa och hand-
bollsspelare. Spanien och 
Sverige har en olik syn på 
handboll, vilket kommer bli 
stor lärdom för mig. Jag får 
träna med spelare på den ab-
soluta toppen, säger Linnea. 

För två år sedan lämnade 
Linnea Fredén Nödinge SK 
för spel i göteborgsklubben 
IK Sport. Där blev det bara 
en säsong innan flyttlas-
set gick till Halmstad. Hon 
är nu inne på sitt andra år 
på Samhällsprogrammet 
på Sannarpsgymnasiet och 
kommande termin kommer 
bli något utöver det vanliga. 
Linnéa har, tillsammans 
med sex andra tjejer, fått 
möjligheten att studera fyra 
månader på en skandinavisk 
skola i Madrid och samtidigt 
träna handboll med Alco-

bendas, som är en av de bäs-
ta klubbarna i den spanska 
ligan.  

– Alla sju tjejer går Sam-
hälls- eller Naturprogram-
met med inriktning Europa 
och har handboll som till-
valsämne. När vi fick den 
här möjligheten kunde ingen 
tacka nej. Det finns andra 
Sannarpselever som läser i 
London, Paris eller Madrid, 
men ingen har tidigare kun-
nat kombinera studierna 
med idrotten. Det ska bli 
väldigt spännande att få trä-
na med en så pass stor klubb 
och lära sig den spanska mo-
dellen, säger Linnea. 

Sivertsson bakom
Det är damlandslagets nu-
varande förbundskapten 
Thomas Sivertsson, också 
handbollsinstruktör på San-
narpsgymnasiet, som ligger 
bakom initiativet. Tack vare 
den gamle landslagsmålvak-
ten Mats Olssons kontakter 
i Spanien valde den spanska 
storklubben att välkomna 
Linnea och de andra tjejer-
na. 

– Thomas har haft stor 
inverkan i processen. Det 
är kul att han gjorde det här 
möjligt. Det betyder oerhört 
mycket för oss och han vet 
att det här kommer att gynna 

vår utveckling, säger Linnea. 
Hur är Sivertsson som 

instruktör? 
– Otroligt bra. Han är bra 

på att lära ut och se småde-
taljer. Han har lärt oss väl-
digt mycket och vi tar verk-
ligen till oss hans kunskaper.  

Linnéa kommer att trä-
na både styrketräning och 
handboll sex dagar i veckan 
och sedan spela seriematcher 
med Alconbendas juniorer. 

– Jag har alltid älskat att 
träna och jag hoppas att trä-
ningen kommer att ge re-
sultat. Jag vill bli så bra som 
möjligt och sedan för vi se 

vad det leder till, säger hon.
KRISTOFFER STILLER

 

Linnea Fredén till 
spansk toppklubb

LINNEA FREDÉN

Ålder: 17
Bor: Halmstad på veckorna 
och Nödinge på helgerna. 
Klubb: Halmstad Handboll. 
Position: Höger- och vän-
sternia. 
Tidigare klubbar: Nödinge 
SK och IK Sport. 
Bästa handbollsminnet: ”Det 
var när vi spelade i Åhus, en 
cup man spelar utomhus på 
stranden. Jag gjorde en av 
mina bästa turneringar”. 

Linnea Fredén med Nödinge SK som moderklubb kommer att 
tillbringa fyra månader i en spansk toppklubb i kombination 
med sina gymnasiestudier.
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MÖLNDAL. Nu på lördag 
ska Mattias Mattsson 
göra det som hans för-
äldrar gjorde för 45 år 
sedan.

Åbytravet förvandlas 
till motorsportarena för 
en dag.

– Det blir hur häftigt 
som helst, säger Mattias 
till lokaltidningen.

Fullgas heter arrangemanget 
som omfattar legend cars, 
monster trucks, trialshow 
och flat track racing. I den 
senaste kategorin kommer 
Mattias Mattsson till start. 
Han är en av 24 inbjudna 
förare.

– Senast som jag tävlade 
var i roadracing 2004. Där-
efter satte skador stopp för 
karriären samtidigt som jag 
bildade familj, byggde hus 
och så vidare. Sedan har det 
varit fullt fokus på den egna 
firman, berättar Mattias.

– Även om jag lade hjäl-
men på hyllan för elva år 
sedan så hänger skinnstället 
framme och motorcykeln 
står i garaget. Jag kör lite en-
duro några gånger om året, 
men det här blir en helt an-
nan grej.

Mattias kommer att tävla 
för Bike Motorsport, pre-
cis som var fallet under den 
aktiva roadracingkarriären. 
Mekanikerna är desamma 
som tidigare.

– Det blir lite av en åter-
träff och samtidigt passar jag 
på att göra ett kundevent. 
Det blir öppen depå, så att 
alla som vill är välkomna att 
träffa oss förare och våra ma-
skiner.

Nästan på dagen för 45 
år sedan, den 11 september 
1970, var det Mattias föräld-
rar, Per-Ove Jönsson och 
Britt Mattsson som stod i 
händelsernas centrum.

– Tävling på rundbana, 
minst 1 000 meter, var stort 
i Sverige på den tiden. Jag 
hade aldrig kört det tidigare, 
men jag kände folk i tävlings-
ledningen som tyckte att jag 
skulle vara med. Egentligen 
var jag skadad, men friskrev 
mig från sjukhuset för att 
få tävla, förklarar Per-Ove 
Jönsson.

Den gången handlade det 
om roadracing med sido-
vagn. Per-Ove behövde nå-
gon som kunde burka.

– Jag hade träffat Britt och 
jag frågade henne om inte 

hon kunde tänka sig att vara 
med. Folk tyckte det var van-
sinnigt, säger Per-Ove.

De tränade hemmavid 
och Britt greppade tekniken 
med detsamma.

– Vi hamnade på delad 
förstaplats. Det var en stor 
upplevelse. När jag kommer 
tillbaka hit och blickar ut 
över banan minns jag varen-
da minut av loppet.

Nu är det sonens tur att 
sitta upp på hojen. Mor och 
far kommer emellertid att 
vara på plats och hålla alla 
tummar och tår som finns.

– Det blir två träningsåk 

på morgonen, sedan börjar 
allvaret. Det kommer att gå 
undan, upp mot 200 knyck 
på rakan. Eftersom det är 
rundbaneregler som gäller 
så tillåts ingen frambroms. 
Det finns inga utrymmen för 
misstag, i så fall landar du i 
Mölndals centrum, säger 
Mattias och skrattar.

Hästkrafter är förvisso 
inget ovanligt för Åbytravet, 
men motorcyklar som dånar 
fram i 200 kilometer i tim-
men blir synnerligen spek-
takulärt.

JONAS ANDERSSON

Går i sina föräldrars fotspår. 1970 var senast som det arrangera-
des motortävlingar på Åby travbana. Segrade då gjorde Per-Ove 
Jönsson och Britt Mattsson. Nu på lördag, den 12 september, är 
det sonen, Mattias Mattsson, som gör come back i tävlingssam-
manhang när Fullgas arrangeras på Åby. 

– 1970 gjorde föräldrarna 
samma bedrift

Mattias Mattsson tävlar på Åby
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NATURVANDRINGAR
Verleskogen i Risveden 
Tisdag 15 september, kl 10-15
Samling vid Verleskogens parkering. 
Ta med fika. Vandringen är gratis. Mer 
information finns på: 
www.vastkuststiftelsen.se. 
Västkuststiftelsen

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

SKEPPLANDA. Vadbacka 
Gästgiveri har varit ute 
till försäljning – och är 
fortfarande.

Innan någon ny krö-
gare är beredd att ta 
vid kommer nuvarande 
ägare att blåsa nytt liv i 
verksamheten.

– Vi kommer att dra 
igång med after work på 
fredagar och även ha en 
del temakvällar fram-
över, förklarar Michael 
Blomfeldt.

Det finns fortfarande intres-
serade spekulanter till Vad-
backa Gästgiveri, men istäl-
let för att sitta lugnt i båten 
och vänta till en eventuell 
försäljning går i lås tänker 
Jonas Bengtsson, Micha-
el Blomfeldt, Carina Zito 
Averstedt och Carina Brei-
densjö få fart på rörelsen 
igen.

– Huset ska leva på hel-
gerna, fastslår Carina Zito 
Averstedt.

Nu på fredag är det pre-
miär för after work. Ambi-
tionen är att erbjuda detta 
koncept varje fredag under 
en tid framöver.

– Fast då gäller det att 
folket kommer, poängterar 
Carina.

I samband med lönehel-
gerna kommer det också bli 
aktiviteter på lördagskvällar-
na. DJ-tjejerna Josefin och 
Viktoria, som har lokal an-
knytning, har visat intresse 
av att spela på Vadbacka.

– Vi tänker också satsa på 
diverse temakvällar. 30 plus-
kvällar är efterfrågat och vi 
tar gärna emot fler förslag 
på vår Facebookgrupp, där vi 
får en väldigt bra respons på 
våra aktiviteter, säger Carina 
Breidensjö.

Vilken är er primära 
målgrupp?

– Vi har en väldigt blan-
dad publik och så vill vi att 
det ska förbli. Vi vill utgöra 
en mötesplats för folk i när-
området.

Under sommaren har 
Vadbacka Gästgiveri haft 
stängt för allmänheten och 
istället koncentrerat sig på 
catering i samband med olika 
tillställningar i kommunen.

– Även om det är fredagar 
och lördagar som vi tänker 
satsa på i höst och vinter så 
är vi naturligtvis flexibla om 
folk vill komma hit andra ti-
der. Det är bara att höra av 
sig till någon av oss, säger 
Jonas Bengtsson.

Hur går tankarna inför 
jul?

– Då ska vi naturligtvis 
erbjuda vårt traditionella 
julbord. Det finns definitivt 
med i planeringen, avslutar 
Michael Blomfeldt.

JONAS ANDERSSON

Vadbacka Gästgiveri nysatsar

Carina Zito Averstedt, Jonas Bengtsson, Michael Blomfeldt och Carina Breidensjö sjösätter nya 
helgaktiviteter på Vadbacka Gästgiveri i höst.

Anders Johansson, ingenjör på 
tekniska avdelningen, ser fram 
emot bytardagen på återvin-
ningscentralen i Göta lördagen 
den 19 september.

Höstmarknad är en ny sats-
ning i centrala Lilla Edet, 
som äger rum lördagen den 3 

oktober. Marknadens huvud-
utställare är inom områden 
som ekologisk och närpro-

ducerad mat, 
sylt, hantverk, 
kläder och så 
vidare.

– Årets jul-
marknad är 
fastställd till 
söndagen den 
29 november. 
Till detta ar-
r a n g e m a n g 
börjar det bli 
bråttom att 

anmäla sig, betonade Ylva 
Laudon.

Mark- och exploaterings-
chef Cecilia Friberg redogjor-
de för pågående och planerad 
bostadsbyggnation i kommu-
nen, från Lödöse i söder till 
Hjärtum i norr.

Sist men inte minst kan 
informeras om bytardagen på 
återvinningscentralen i Göta, 
lördagen den 19 september.

– Den här dagen passar vi 
på att inviga vår nya återan-
vändningshörna. Det är en 
efterfrågad tjänst och vi ser 
miljönyttan i att man återan-
vänder istället för att slänga, 
säger Anders Johansson, 
ingenjör på tekniska avdel-
ningen.

– Exempel på saker som 
man kan lämna är leksaker, 
kläder, hushållsapparater och 
så vidare. Enda kravet är att 
sakerna är funktionsdugliga. 
Det finns inget krav på att 

lämna prylar för att ta från 
återanvändningshörnan.

En namntävling för åter-
användningshörnan är utlyst. 
Allmänheten kan lämna sina 
förslag på bytardagen. Fina 
priser utlovas dessutom.

I samband med bytardagen 
kommer Lilla Edets kommun 
att demonstrera elcyklar och 
elbilar.

JONAS ANDERSSON

Marknadsdagar spikade i Lilla Edet
LILLA EDET. I tisdags arrangerades höstens första 
handlarfrukost i Folkets Hus.

Arbetet med att få ett mer levande centrum 
fortskrider och i veckan är ett fastighetsägarmöte 
inplanerat.

– Vi ska jobba i arbetsgrupper, bland annat om ny-
tänkande kring uthyrning, säger handelsutvecklare 
Ylva Laudon.

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto.

Behandling 380:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett present- kort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

ÄLVÄNGEN. Lördagen 
den 10 oktober blir 
det Ballonglördag i 
Älvängen.

Samtidigt arrangeras 
Ballongloppet.

Företagarföreningen 
har tagit hjälp av Ale 
90 IK för att skapa en 
hejdundrande löpar-
fest.
Ballongloppet kommer att 
bli en tävling indelad i tre 
olika klasser; skola (mellan-
stadieklasser), föreningar/
allmänhet och företag.

– Vi har mätt upp en 
sträcka på cirka 1 600 meter 
med start och mål vid gam-
la busstorget. Vinner gör 
den skolklass som noterar 
de fem bästa tiderna totalt, 

förklarar Fredrik Holm-
quist från Ale 90 IK.

Föreningar/allmänhet 
samt företag tävlar i två-
mannalag. Deltagarna ska 
tillryggalägga banan två 
gånger vardera. Först i mål 
vinner.

– Det är en rolig och 
samtidigt utslagsgivande 
bansträckning. Löparna 
kommer att få bekänna färg 
på den inledande stigning-
en från busstorget och upp 
mot Gamla Vägen.

Inbjudan och informa-
tion hur man anmäler sig 
till Ballongloppet kommer 
i nästa veckas tidning.

JONAS ANDERSSON

Ballongloppet i Älvängen
Ballongloppet kommer att arrangeras i Älvängen lördagen den 
10 oktober.
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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!

Söndag 20 sep kl. 18 Entré 80 kr 
Onsdag 23 sep kl. 19 Entré 80 kr

Från 11 år

Onsdag 9 sep kl. 19 Entré 80 kr
Från 11 år

Söndag 13 sep kl. 19 OBS tiden!
Onsdag 16 sep kl. 19 Entré 80 kr

Från 7 år

Min lilla syster

Så ock på jorden

Jag är Ingrid

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!
Folkets hus
Ale

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! 
Folkets hus
Ale

NÖDINGE. 2,5 miljoner extra till mer 
jämställda löner.

Den politiska majoriteten i Ale gör 
nu verklighet av sitt löfte.

– Med den här satsningen ser vi 
att en tydlig politisk styrning gör 
skillnad, säger Kommunstyrelsens 
ordförande, Paula Örn (S).

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljö-
partiet och Aledemokraterna presenterade i 
tisdags effekterna av sin prioritering av mer 
jämställda löner mellan könen. Pengarna, 
2,5 miljoner kronor, har främst vänt sig till 
grupper där stora kvinnodominerade yrkes-
grupper är missgynnade i förhållande till 
mansdominerade yrkesgrupper. Det handlar 
om måltidsbiträden, lokalvårdare, underskö-
terskor i boende och hemtjänst, sjuksköter-
skor, sjukgymnaster och inte minst socialse-
kreterare.

– Konkurrensläget och deras utsatta ar-
betssituation gör att vi måste lyfta våra soci-
alsekreterare. Vi hoppas att detta ska leda till 
att vi får behålla dem längre än idag. Perso-
nalomsättningen inom socialtjänsten måste 
dämpas, säger Sonny Landerberg (MP).

Aledemokraternas Ingela Nordhall är en 
av de som har drivit frågan om jämställda lö-
ner hårdast.

– Det här var verkligen nödvändigt och 
det känns därför väldigt bra att vi kan göra 
en konkret och mycket tydlig satsning från 
politiskt håll. Vi låg tidigare bra till när det 

gäller löner till undersköterskor, men övri-
ga kommuner har kommit ikapp. Vi måste 
hänga med.

Paula Örn menar att med extrapengarna 
tar sig Ale upp på en mycket bra nivå gene-
rellt sett till jämställdheten.

– Vi börjar närma oss en anständig nivå. 
Att det kan finnas förklaringsbara skillnader 
kan vi acceptera, det är de osakliga löne-
skillnaderna som vi vill få bort. En del skäl 
är nästan omöjliga att motverka. Det är ing-
en hemlighet att en högskoleutbildad man i 
snitt begär 1500 kronor mer än en kvinna i 
samma position. Männen har en större tro på 
sig själva och värderar sin kompetens högre,  
säger Paula Örn.

Stämningen runt bordet var av naturliga 
skäl mycket positiv. Ansvariga chefer får nu 
i uppdrag att fördela pengarna. Individuell 
lönesättning gäller, men ingen ska behöva gå 
lottlös.

– Exakt hur stora lönepåslag var och en får 
är upp till chefen att bedöma. När vi mäter 
jämställdheten är det inte på individnivå utan 
man ser till hela yrkesgruppen.Jag vill också 
passa på att berömma hela HR-avdelningen 
med Anna Flood och Lena Håkansson i 
spetsen som tagit fram ett mycket gediget 
material, säger Björn Norberg (S).

Majoritetspartierna utesluter inte att det 
kan bli ytterligare pengar nästa år.

– Det vet vi först när lönerörelsen för 2016 
är klar. Om vi får medel över i vår lönepott 
tvekar vi inte att göra en ny jämställdhets-

satsning. Vi har kommit en bra bit på väg, 
men vi är inte helt framme än, avslutar Paula 
Örn.

Lärarna har varit undantagna jämställd-
hetssatsningen denna gång med motivet att 
det kommer en statlig satsning på lärarlöner-
na.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Miljoner till jämställdheten

Paula Örn (S), Ingela Nordhall (AD), Björn Norberg (S) och Sonny Landerberg (MP) presenterade sin ge-
mensamma satsning på jämställda löner. 2,5 miljoner extra fördelas under 2015.

Måltidsbiträde  250 kr
Lokalvårdare  200 kr
Undersköterska  250 kr
Sjuksköterska/ sjukgymnast 500 kr
Socialsekreterare  1500 kr

Satsningen gäller retroaktivt från 1 juli 2015.

SATSNINGEN I KRONOR/MÅNAD

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.
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

i samarbete med

För mer info: www.varldensbarn.se
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NÖDINGE FÖRSAMLING
www.svenskakyrkan.se/nodinge • 031-9800 12

Onsdagsträff • Fotograf Joakim Werder visa bilder ”En resa i västra USA”
Fika och trevlig gemenskap. Alla är välkomna!
ONSDAG 16 SEPTEMBER KL 13 I NÖDINGE FÖRSAMLINGSHEM

Varje sensommar sedan 
1987 har Nödinge 
sockens hembygds-

förening haft slåtter av 
Björkärrsäng i Bohus, den 
enda äng i Ale kommun 
som fortfarande hävdas. I år 
samlades ett antal personer 
intresserade av att vårda 
gamla bondetraditioner och 
befrämja den biologiska 
mångfalden. Ängen är åkerns 
moder hette det förr, det vill 
säga ängens hö gav kreatu-
ren vinterfoder och därmed 
gödsel till åkrarna på våren. 

Numera finns det knappast 
kvar några ängar i Sverige. 
Det återstår omkring 1 pro-
mille av den areal som fann i 
början av 1800-talet.

På en äng kan finnas 40-
50 arter av blommor och gräs 
per kvadratmeter, det vill 
säga dubbelt så många som 
i en hage. Helt avgörande är 
den låga näringshalten i den 
ogödslade marken.  Därför 
är det viktigt att bevara de få 
ängsområden som ännu åter-
står i vårt land för att värna 
om den biologiska mångfal-

den. Sedan 80-talet har för-
eningen hävdat Björkärrsäng.

I mitten av augusti hade 
föreningen traditionsenligt 
sin hembygdsdag med ett 
hundratal besökare. Då visa-
des föreningens gamla bygg-
nader, bland annat Backa sä-
teriets trädgårdsmästarbostad 
och mejeri från 1875 samt 
smedjan i full verksamhet. I 
övrigt fanns ett antal hems-
löjdsförsäljare, lotterier, fis-
kadamm och möjlighet att av-
sluta besöket med hembakat 
bröd och kaka till kaffet.

För att stimulera känne-
dom om det egna kulturrum-
met anordnar föreningen för 
medlemmar och intressera-
de studiecirklar bland annat 
om gränserna kring Skårdal 
skate och platsen för Skårdal 
skans. Vi samlas torsdagar 
vid Bohus servicehus. Studie-
cirklar som försöker beskriva 
gamla samhällenas utseende 
och uppbyggnad det vill säga 
Nödinge, Bohus och Surte i 
början av 1900-talet, träffas 
måndagar på Mejeriet, Backa.

Göran Åkerlund

Slåtter av Björkärrsäng

En äng kan hysa 40-50 arter av blommor och gräs per kvadratme-
ter. Hävden och den kontinuerliga utmagringen av marken är den 
viktigaste förutsättningen för mångfalden. 

Barnbarnen vår förun-
derliga glädje och oro. 
Detta var temat vid 

Aktiva Seniorers augustimö-
te. Genom ett mycket givan-
de föredrag delgav psykote-
rapeut Lennart Björklund 
oss sina erfarenheter inom 
området. Inledningsvis 
berördes viktiga skeden i 
livet såsom skolstart och fa-
miljebildning. Ett gott råd i 
sammanhanget var att prata 
”lagom” om sina fantastiska 
barnbarn.

Jobbet med att bli bestefar 
och bestemor börjar redan 
under våra barns uppväxt 
och avgörs när vi lämnar 
varandra som vuxna. Att 

bemötandet av pojkvännen/
flickvännen avgör när de vill 
ha barn är något att tänka på. 
När det egna barnet blir för-
älder måste man visa respekt 
för deras sätt att leva och 
fostra. Möjligen kan man få 
komma med försiktiga, öd-
mjuka förslag. Man ska också 
vara snabb att be om ursäkt.

På frågan varför man ska 
ha barnbarn finna många 
svar. För att glädja oss, för 
släktens bevarande, för att 
få återuppleva sin egen och 
barnens barndom. Listan 
kan göras lång, men viktigt 
är att komma ihåg att barn-
barn är till för sig själva och 
ingen annan.

Trots detta outtömliga 
ämne fick vi även lite infor-
mation. David Carbes kon-
sert ges utan paus. Barbro 
L påminde om resan ”Från 
Hantverk till textilindu-
stri”. Bengt M redogjorde 
för besöken på Lerinmu-
seet, Blå Tåget och Gothia 
Towers. Bengt B meddelade 
att Stockholmsresan repri-
seras och uppmanade oss 
att se i programmet. Marita 
O påminde om besöket från 
Lundgrens primörer.

Nästa månadsmöte den 
30 september underhåller 
Harald Treutiger och Ing-
Mari Dalin.

Inga Isaksson

Augustimöte hos Aktiva Seniorer

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

Kammarkören  
VocAle 

söker 

basar och 
tenorer!

Frågor? 
Kontakta körledare  

Sabina Nilsson

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

Pilgrimsvandring 
Grinneröd-Hjärtum

Lördag 12 september 

Samling kl. 09.00 vid Starrkärrs 
församlingshem för avfärd mot 

Grinneröd. Vandringen är 15 km och 
vi beräknar vara hemma mellan kl 

16–17. Matsäck för dagen och kläder 
efter väder.

Välkommen!

Strövtåg i hembygden 
var temat för veckans vand-
ring. Curt och Hans Svens-
son ledde oss från Hältorp 
förbi Uspastorp, Ulvstorp 
och Rished. Terrängen var 
bitvis som i djungeln med 
mycket hasselbuskar. Tyvärr 
var det också spår efter vild-
svin. Ett trettiotal vandrare 
deltog och tackade arrangö-
rerna på det hjärtligaste för 
en härlig dag.

Denna vecka går vi vid 
Surtesjön. Tidigare i veckan 
deltog SPF Seniorerna Ale 
på distriktets seniordag på 
Ursand utanför Vänersborg. 
Vårt lag bestående av Kerstin 
Öberg, Owe Dafgård och 

Uno Petterson kom på 
en hedrande sjätteplats i 
kunskapstävlingen Hjärnkoll. 
De delade sjätteplatsen med 
SPF Seniorerna Skepplanda 
Hålanda. Ronny Jönsson 
vann poängpromenaden och 
hans hustru Eva kom fyra.

Den 29 september drar 
träffarna på Backavik igång. 
Som vanligt är det i samar-
bete med Vuxenskolan. Vid 
premiären deltar Svensk 
Fastighetsförmedling och 
informerar om att köpa och 
sälja bostäder. Det finns fort-
farande möjlighet att anmäla 
sig till resan till Österlen den 
1-2 oktober.

Lennart Mattsson

Rished runt med 
SPF Seniorerna Ale

NÖDINGE. Enligt den 
mångtusenåriga häl-
soläran Ayurveda behö-
ver du utvecklas på fyra 
olika plan för att uppnå 
maximal hälsa – fysiskt, 
mentalt, sinnligt och 
andligt.

Onsdagen den 16 sep-
tember sker en föreläs-
ning inom detta ämne.

Ayurvedapraktiker 
Janesh Vaidya kommer 
till Ale Kulturrum.

I den två timmar långa fö-
reläsningen lär sig åhöraren 

hur man kan balansera krop-
pens behov, uppmärksamma 
och hitta förhållningssätt 
till sina tankar och känslor, 
uppskatta sitt liv och leva 
kärleksfullt och sinnligt med 
öppenhet för andlig utveck-
ling.

Janesh Vaidya växte upp 
i Kerala i Indien där hans 
familj i generationer varit 
Ayurvediska naturläkare. Ja-
nesh har skrivit flera böcker 
utgivna på svenska; ”Ayurve-
da för ditt sinne”, ”Maten är 
min medicin”, ”Yoga är min 
terapi” och ”I det sista reg-
net”.

– Det är första gången 

som Janesh kommer till Ale, 
en unik föreläsare i sitt slag. 
Vi har ett 50-tal biljetter 
kvar till försäljning och det 
är först till kvarn. Endast 
förköp gäller, säger Liise 
Dahlqvist på MALi som 
står bakom arrangemanget 
tillsammans med Studieför-
bundet Vuxenskolan.

Janesh Vaidya driver Vai-
dyas Ayurveda Village i Ke-
rala dit människor från hela 
världen kommer för att hitta 
sin hälsa genom behandling-
ar, yoga, massage och indivi-
duellt anpassad mat.

– I slutet av föreläsningen 
lottar vi ut ett tvåveckorsre-

treat på Vaidyas Ayurveda 
Villige inklusive boende, mat 
och behandlingar. Värdet 
uppgår till 23 000 kronor, 
avslutar Liise Dahlqvist. 

JONAS ANDERSSON

Lär dig balansera kroppens behov
– Föreläsning i Ale Kulturrum

Janesh Vaidya, traditionell ay-
urvedapraktiker och föreläsare, 
kommer till Ale Kulturrum ons-
dagen den 16 september.

 “Säg aldrig att jag är 
duktig igen”, fräste den unga 
kvinnan framför mig, ilskan 
riktigt lyste ur ögonen på 
henne. Och det enda jag gjort 
var att jag berömt henne för 
hennes förmåga att engagera 
och entusiasmera oss som hon 
tränat med hela dagen. “Säg 
vad som helst, men säg aldrig 
att jag är duktig” upprepade 
hon, men den här gången 
såg hon snarast ledsen ut. 
Jag kunde inte bara låta det 
passera utan var tvungen att 
fråga varför. Och fick en lång 
berättelse om hur hon hela 
livet gjort det som människor 
förväntade sig av henne, och 

ofta lite till, som svar. Hur 
hon ställt upp och gjort saker 
även om hon inte riktig orkat 
eller velat. För att hon ville 
vara duktig. Nu hade hon 
tröttnat. Hon ville inte vara 
duktig mer, hon ville få räknas 
med och bli omtyckt även om 
hon inte var duktig jämt.

Trots att det var flera år 
sedan det här hände så tänker 
jag på henne ibland. Hon är 
ju inte ensam, vi är många 
som gått in i fällan, att vi 
gör en massa saker för att bli 
sedda, bekräftade och inte 
minst för att bli älskade. Till 
slut blir det bara en massa 
krav och måsten som hotar att 
knäcka oss. En börda vi inte 
mäktar med. På söndag hand-

lar texterna vi läser i kyrkan 
om vad som är nödvändigt. 
I en av dem, från Matteuse-
vangeliets 11:e kapitel, säger 
Jesus ”Kom till mig, alla ni 
som är tyngda av bördor; jag 
ska skänka er vila”. Det finns 
mycket här i världen man kan 
oroa sig över, och det finns 
många tunga saker som vi 
bär på våra axlar och i våra 
hjärtan. Jesus vill påminna oss 
om att det vi gör kan vara hur 
bra och angeläget som helst, 
men att var och en av oss be-
tydelsefull och älskad av Gud 
oavsett vad vi presterar. Att 
vi är viktiga för att vi är dem 
vi är och inte för vad vi gör. 
Gud vill dela livet med oss, 
alla dagar till tidens slut. Tro 

handlar om att leva i tillit. 
Hela Bibeln är full av 

berättelser om människor 
som vågar leva i den tilliten. 
Jag pratar om människor som 
lämnar allt för att flytta någon 
annanstans, om människor 
som är beredd att avstå av det 
sista, lilla de har för att hjälpa 
någon annan, om människor 
som levt sina liv i utanförskap 
och utsatthet. Jag önskar att 
jag hade mer av den tilliten, 
att jag inte behövde helgar-
dera och fundera på vad som 
händer om Gud är upptagen 
på annat håll. Det är som att 
jag måste behålla ett visst 
mått av kontroll själv, måste 
ordna till och styra upp saker 
och ting på mitt sätt. Men 

tänk om Gud tänkt ut något 
helt annat, något mycket 
större och bättre än det – som 
jag missar, bara för att jag tror 
att jag vet bäst själv. Jag tränar 
på att våga leva i tillit, men 
jag tycker det är otroligt svårt. 
Jag tränar på att våga tillit, 
både till andra människor och 
till Gud. Att våga lita på att 
de vill mig väl, även om de 
inte alltid vill saker och ting 
på det sätt som jag själv skulle 
valt. Att de faktiskt tycker om 
mig, även om jag inte förstår 
varför eller ens gör det själv 
alla dagar. 

Jag tror att den unga kvin-
nans utbrott har fastnat I mitt 
minne för att jag kände så 
väl igen mig I henne. Att jag 

också velat vara duktig för att 
bli sedd, för att bli omtyckt 
och älskad. Jag tror så ofta 
att det handlar om vad jag 
förmår, vad jag presterar. Jag 
har så lätt att falla in i att jag 
gör en massa saker för att få 
bekräftelse och erkännannde. 
Precis tvärtemot vad Gud vill. 
Det handlar ju snarare om att 
stanna upp, bli stilla, lyssna 
till vårt inre för att söka Gud 
och oss själva. Gud finns i 
verkligheten, i vår verklighet 
här - och Gud finns inom 
oss. Han vill att var och en av 
oss ska få upptäcka att vi är 
älskade för dem vi är och inte 
för vad vi gör.

Karin Karlsson
Präst Nödinge församling

BETRAKTELSE
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Maj-Britt Svensson. I Surte 
kapell hölls tisdagen 1 september 
begravningsgudstjänst för Maj-
Britt Svensson, Bohus. Officiant 
var kyrkoherde Karin Karlsson.

Lillie Höij. I Starrkärrs kapell 
hölls onsdagen 2 september 
begravningsgudstjänst för Lillie 
Höij, Älvängen. Officiant var 
Tord Nordblom.

Elvy Davidsson. I Nödinge 
kyrka hölls torsdagen 3 septem-
ber begravningsgudstjänst för 
Elvy Davidsson. Officiant var 
komminister Henny Forsberg.

Millan Jonsson. I Starrkärrs 
kapell hölls torsdagen 3 septem-
ber begravningsgudstjänst för 
Millan Jonsson, Älvängen. Offi-
ciant var komminister Mikael 
Nordblom.

Kent Arvidsson. I Skepplanda 
kyrka hölls fredagen 4 september 
begravningsgudstjänst för Kent 
Arvidsson, Skepplanda. Officiant 
var komminister 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

TILL MINNE PREDIKOTURERDÖDA

Equmeniakyrkan i Surte 
Ons 9/9 kl 17.30, Sånglek för 
barn, 4-6 år. Terminsavgift 100:- 
Anmälan och frågor till Lisa, 
0707-51 82 47. Ons 9/9 kl 18.30, 
Tonår. Ons 9/9 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen! 
Sön 13/9 kl 11, Gudstjänst. Per 
Kjellberg. Fika. Mån 14/9 kl 
19, Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. Tis 15/9 
kl 10, Barnrytmik för barn 1-2 år 
med deras föräldrar. Terminsav-
gift 100:- Sopplunch för 20:- 
efter babyrytmiken. Anmälan 
och frågor till Lisa, 0707-51 82 
47. Tis 15/9 kl 10.45, Babyryt-
mik för barn 4 mån-1 år med 
deras föräldrar. Terminsavgift 
100:- Sopplunch för 20:- efteråt. 
Ons 16/9 kl 15, Onsdagsträff 
för daglediga. Besök i Nagaland 
med Margareta och Daniel Hög-
lund. Ons 16/9 kl 17.30, Sånglek 
för barn 4-6 år. Terminsavgift 
100:- Anmälan och frågor till 
Lisa, 0707-51 82 47. Ons 16/9 
kl 18.30, Tonår. Ons 16/9 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Programmet kan 
komma att ändras, men på www.
surtemissionskyrka.se hittar du 
alltid ett aktuellt program.

Pingstkyrkan Bohus
Ons 9/9 kl 19, Bibelläsning och 
bön. Sön 13/9 kl 11, Rune Axels-
son Jesus i Gamla Testamentet 
1. Ons 16/9 kl 19, Bibelläsning 
och bön.

Lilla Edets pastorat
Fuxerna-Åsbräcka församling
Ons 9/9 kl 18.30, Mässa, Nord-
blom. Sön 13/9 kl 10, Hög-
mässa, Isacson. Tis 15/9 kl 09, 
Mässa i förs hem, Westergaard.

Nödinge församling
Sön 13/9 kl 11, i Nödinge kyrka: 
Mässa. Henny Forsberg. Kl 17, i 
Surte kyrka: Gudstjänst. Henny 
Forsberg. Surtes veckokonfir-
mander välkomnas.

Smyrnakyrkan Älvängen
Tis 8/9 kl 08.30 - 09, Bön. Ons 
9/9 kl 10 - 12.30, SmyrnaCa-
féet. Kl 18.30 - 19.30, Bön. Kl 
19 - 21, Språkcafé i Nödinge. 
Tor 10/9 kl 18.15, Hobby. Fre 
11/9 kl 19.30, Greenhouse - 
ungdomssamling.Lör 12/9 kl 
10 - 13, Second Hand & Café. 
Sön 13/9 kl 10.30 - 11, Bön inför 
gudstjänsten. Kl 11, Gudstjänst: 
Elias Berg predikar. Äventyret. 
Kyrkkaffe. Mån 14/9 kl 10, RPG 
stavgång. Tis 15/9 kl 08.30 - 09, 
Bön.

Guntorps Missionskyrka
Ons 9/9 kl 18.30, Äventyrar & 
UtmanarScout. Sön 13/9 kl 10, 
OBS! Gudstjänst  Lars Gunther. 
Ons 16/9 kl 18.30, Spårar & 
UpptäckarScout.

Skepplanda Pastorat
Skepplanda sön 13/9 kl 10, 
Mässa M Auvinen. Ons 16/9 kl 
18.30, Veckomässa. Lör 19/9 kl 
17, Meditativ andakt. Hålanda 
sön 13/9 kl 12, Gudstjänst M 
Auvinen. S:t Peder sön 13/9 kl 
10, Mässa I Olenius. Ale-Skövde 
sön 13/9 se övriga. Tunge sön 
13/9 kl 12, Mässa I Olenius.

Starrkärr-Kilanda församling
Tor 10/9 Nols kyrka kl 18.30, 
Bön för församlingen. Sön 13/9 
kl 15, e trefaldighet. Nols kyrka 
kl 11, Mässa. Starrkärrs kyrka kl 
11, Mässa. Älvängens kyrka kl 
18, Förbönsmässa.

Equmeniakyrkan Älvängen
Tor 10/9 kl 19.30, Krörövning. 
Sön 13/9 kl 17, ”Det är detta 
som gör att jag tror” Cafésam-
ling. En av bönegrupperna 
ansvarar. Mån 14/9 kl 18, Spå-
rarscout, kl 18.30, Upptäckars-
cout. Tis 15/9 kl 10, Tisdagsbön, 
kl 10 - 13, Stickcafé, kl 17, Barn-
kören, kl 18.30, Informations-
kväll inför årets konfirmations-
läsning, kl 19, Styrelsen.

Vår älskade Mamma 
och Dotter

Maria Lazic
* 7 april 1969

har lämnat oss alltför 
tidigt, i stor sorg och 

saknad.

† 20 augusti 2015

ZANDRA
MAMMA och PB

MORBROR DUŠKO 
och SENKA

Släkt och många 
vänner

 
Stilla kom ängeln och 
log
viskade ömt, nu är det 
nog.
Tog henne varligt vid 
handen
och löste de jordiska 
banden.
 

Begravningen äger rum 
torsdagen den 17/9 

kl 13 i Stuvstakyrkan. 
Efter akten skiljs vi åt. 

Tänk gärna på 
Cancerfonden 

tel 020-59 59 59

Vår käre Far 
och Bror 

Ingemar 
Levinsson 
* 26 april 1930  

har idag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad. 

Kattleberg 
31 augusti 2015 

BO, KURT 
LARS, PER 

med familjer 
Lennarts barn 
och barnbarn 

Birgitta och Leif 
Övrig släkt och vänner 

Käre lille Far 
nu är Din strävan slut 

All smärta den är borta 
och Du får vila ut 

För allt vi vill Dig tacka 
för kärlek rik och rar 

För omsorg och all möda 
Käre lille Far 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum onsdagen 9 
september kl. 13.30 i 
Skepplanda kyrka.  

Efter akten inbjudes  
till minnesstund i 

församlingshemmet. 
Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå,  

tel. 0303-33 33 99.  
Valfri klädsel. 

Ett varmt tack till all 
personal på avd. grön, 

Backavik för kärleksfull 
omvårdnad. 

Vår Älskade 

Jan Mårtenson 
* 2 november 1945  

har idag lämnat oss i 
oändlig sorg och 

saknad. 

Nol 
29 augusti 2015 

KICKI 
JESSICA 

JOHANNA 
JENNIE 

HANNAH 
TOMAS 

med familjer 
Bröder med familjer 

Släkt och vänner 

Låt oss minnas 
de soliga dagar 

då sorg och smärta 
fjärran var 

Låt oss minnas 
de glädjedagar 

då vi tillsammans var. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen  

18 september kl. 10.30  
i Starrkärrs kyrka.  

Akten avslutas i kyrkan. 

Till minne av 

Bengt Gustafsson

6 år av saknad.
Tack för vad du givit.
Tack för vad du var.

Tack för ljusa stunder
som du lämnat kvar. 

Vi saknar dig.

Ulla

Fredrik o Angelica
Vally o Harry

Min älskade Hustru 
Vår kära Mamma 
Svärmor, Mormor  

och Syster 

Louise 
Johansson 

* 10 juli 1944  

har idag somnat in. 

Nödinge 
31 augusti 2015 

ROLAND 
MARIA 

Caroline och Jonny 
Theodor 

Tobias och Caroline 
CARINA och STEFAN 
KRISTIN och ROBERT 

Amanda, Adrian 
Syskon med familjer 

Släkt och vänner 

Tack för vad Du givit 
Tack för vad Du var 

Tack för ljusa minnen 
som Du lämnat kvar. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum tisdagen 15 
september kl. 11.00 i 

Nödinge kyrka. 
Efter akten inbjudes till 

minnesstund i 
församlingshemmet. 

Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå,  

tel. 0303-33 33 99 senast 
fredagen 11 september. 

Hedra gärna minnet efter 
Louise med en gåva till 
Ulla-Carin Lindquists 

stiftelse för  
ALS-forskning,  
pg. 90 00 49 - 8. 

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

Ale Torg

PANTA FÖR BARN OCH 
UNGDOMAR I ALE!

VÄLJ
DEN GULA
KNAPPEN
NÄR DU
PANTAR

Få de senaste nyheterna
direkt på Facebook

facebook.com/alekurirenfacebook.com/alekuriren
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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
Båt 4-5 meter, husvagn 
5-10.000kr. Sidovagn (eller 
bara korg?), Citroën Berlingo 
1999-2005. Kontant eller byte 
- se säljes annonsen. 
Tel. 0705-67 54 44 
(kl.16.30-20)
fulltigaraget@hotmail.com

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

Nissan Almera -01. Silverme-
tallic. 15 700 mil. Nya broms-
skivor runtom. Lättmetallfäl-
gar. Nybes. Elhissar. CD. AC. 
Går som en klocka. Finns i 
Lödöse. Pris 25 000:-
Tel. 0761-06 32 16

Garagerensning: Zündapp 
moped och mc-delar, hotrod-
delar, coca-cola samling, 
LP-skivor och singlar, loppis 
prylar, snöslunga, äldre 
cykeldelar till barn och vuxen.
Tel. 0705-67 54 44 
(kl.16.30-20)
fulltigaraget@hotmail.com

Torr svensk björkved 60 liters-
säck 100:-, fri leverans inom 
Ale kommun. Även blandved 
finns där transport kan ordnas.
Tel. 0706-59 50 84

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

Hundpromenader! Jag behö-
ver hjälp med promenader 
med min Jack Russel, Emil, 
som är 12 år. Han är snäll och 
glad. Jag flyttar till Solskens-
vägem, Surte i början av okto-
ber i år. Det vore bra om du/
ni bor i närområdet. Ersätt-
ning efter överenskommelse. 
Vana vid hundar är önskvärt. 
Vid intresse kontakta Ingrid 
Ekdahl.
Tel. 0303-911 09

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

Loppis söndag 4 oktober kl 
11-14 i kilandaskola, bord inne 
50:-, ute 30:-. Även byte/för-
säljning av växter. Kilanda 
byalag. Anmälan till:
Mail. Ingela.tom@gmail.com

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

Vi hjälper till i hemmet  
och 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

Vi behöver hjälp med att 
göra samhället bättre för 
alla. Bli medlem i DHR. Väl-
komna! . 
dhr.se/ale

GRATTIS
Vem känner du

som snart fyller år?
Skicka in din

grattisannons 
idag!

Alekuriren ”Familj”
Göteborgsvägen 94

446 33 Älvängen

TACK

Ett stort Tack till Britt-Ma-
rie och Anders, som bjöd 
oss på fest på Lindel-
övs Gräfsnäs. De bjöd på 
mycket hemlagat och en 
lyckad tillställning. Somma-
rens höjdpunkt!

Glada gäster

UNDANBEDES

Uppvakning undanbedes 
vänligen.

Barbro & Hamlet

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

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

Grattis vårt älskade busfrö 
Julia Pousette 

på din 3-årsdag den 7/9 
önskar

 Alicia, Pappa & Mamma.

Äntligen är hon här, 
den 18 augusti föddes 

Mileas lillasyster 
Joline.

Stolta föräldrar:
Jonas Karlsson & Malin 

Andersson

Grattis 
Peter Bergesen 

på din 53-årsdag 
den 10 september

Yttre hemtjänst. En verk-
samhet som är enastående 
med sin hjälpsamhet för oss 
pensionärer. Alltid trevligt 
bemötande från telefon till 
färdigt jobb. Tack! 

Bengt Hermansson

Jag vill tacka Röda Kor-
sets styrelse och Kupans 
personal för en den oför-
glömliga avslutningsfes-
tenmed mycket fina blom-
mor och all kärlek jag fick 
under mina tjänsteår. Tack 
också till kunderna för alla 
dess år och tack för blom-
morna som jag fick av Er. 
Jag saknar Er!

Kram från PirjoSyns
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
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FÖRRA VECKANS LÖSNING
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SUDOKU MEDELVECKANS FRÅGA

NÄSTA VECKAS FRÅGA

Hur hjälper du till i flyktingkrisen?
Gör din röst hörd på www.alekuriren.se

ALEMAN & LILLA EDIT

Vi gratulerar @tetitu som lyckades fotogra-
fera den färgstarka regnbågen och därmed vann 
veckans #MinAleBild! Bilden är tagen i Nödinge. 

VAR MED OCH TÄVLA
Vinn en fotoutskrift av en bild i storformat.
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

#MINALEBILD

Blir du deppigare på hösten?

Märker ingen 
skillnad

Ja, mycket

Ja, lite

56%

20%

24%



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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