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

Säkra siffror till fast pris!

LÄS
13

Inga svar till 
företagarna

LÄS
21

Tilly segrade på Kungsgården 
I torsdags genomfördes Företagarnas årliga golftävling. I vanlig ordning utgjorde Ale GK spelplatsen. Segrade gjorde Göran 
Tilly, tvåa blev Berndt Schmeikal och trea Christer Karlsson.

LÄS
16

Trafikpolisen slog 
till i Älvängen

DET 
KLIMATSMARTA 
VALET!

  Tel 0303-749220 • www.thunbergs.com

Rosor & Klematis 30% 

Perenner 50% 

Plantera nu!

Träd, 
Buskar, 

Blommor
Redskap & 

Jord

I Ale vill många
hjälpa till

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
 v38

Ale Torg

Gäller v 38 • 16/9–20/9

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

Matglädje
varje dag!

FÄRSK FETTUCCINE
ICA. 250 g. Naturell, Spenat,  
Tomat. Jfr pris 30:00/kg.
Max 2 köp/hushåll.

2 för

15:-
FalUKoRv
ICA. 800 g. Jfr pris 25:00/kg.

20:-/st

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

DET ÄR UTSIDAN  
SOM RÄKNAS!

Vi har  
färgen till 

huset!

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

VIKING BLUSTER
Varmfodrad Gore-Tex  
känga. Stl 22-41.
ORD.PRIS 949:-

TREKSTA New Cobra
Varmfodrad  
Gore-Tex känga.
Stl 20-38.  

ORD.PRIS 999:-

Gäller ons 16/9 t o m sön 20/9.
Med reservation för slutförsäljning.

Varm & torr i vinter  
med Viking® & Treksta®

NU799:

NU499:



Pigga företagare an-
lände förväntansfullt 
till frukostmötet i 

Nödinge. Frågan om hur 
Ale Torg och de centrala 
delarna av orten ska kunna 
utvecklas i framtiden är av 
stort intresse. Många har 
sin livsnäring från torget så 
att frågan engagerar borde 
inte vara en nyhet. Det var 
därför inte svårt att förstå 
den besvikelse som spred sig 
efteråt. Mötet gav inga som 
helst svar, inte ens en anty-
dan till vad den fördjupade 
översiktsplanen kommer att 
visa. Den var inte klar hette 
det, men redan i veckans 
tidning annonseras om ett 
möte där intresserade kan få 
ta del av – ja, just det – den 
fördjupade översiktspla-
nen för Nödinge. Plötsligt 
är den klar. Det blir inga 
plusbetyg för den manövern. 
Med tanke på frågans aktua-
litet och betydelse för fram-
för allt handlarna på torget 
är det närmast obegripligt 
att man håller ett möte bara 
dagar innan den fördjupade 
översiktsplanen är klar. Vad 
var det man inte ville berätta 
för de som verkligen behö-
ver veta? Det är ju inte utan 
att man undrar...

En annan intressant 
fråga, som kan ha med den 
fördjupade översiktspla-
nen i Nödinge att göra, är 

frågan om det planerade 
kommunhuset. Det råder 
en nästan kuslig tystnad i 
denna politiskt mycket käns-
liga fråga. I veckans tidning 
gör åtminstone Kristdemo-
kraterna ett utspel i frågan 
och inte oväntat ställs ett 
antal motiverade frågor. Vad 
kommer bygget att kosta 
och hur går tankarna kring 
det gamla kommunhuset i 
Alafors? Insändarskribenten 
menar att Alebyggen borde 
få i uppdrag att utreda 
frågan. Kan det byggas om 
till lägenheter, kontor eller 
något annat?

Jag gillar att någon tar 
bladet från mun och säger 
något. Att frågan diskuteras 
öppet. Kommunhusfrågan 
är ett vanligt samtalsäm-
ne bland oss alebor och 
definitivt inget som bara ska 
diskuteras i partilokalerna. 
En samlad kommunad-
ministration kommer att 
innebära effektivare arbets-
rutiner för personalen. 
Mindre tid behöver 
läggas på att resa 
mellan orterna och 
resurser kan sam-
utnyttjas i större 
utsträckning än i 
dag. Det är ingen 
svår matematik 
och just därför 
borde kalkylen 
gå att redovisa 
för gemene man, 

men de konkreta detaljer-
na har uteblivit. Det har 
istället handlat om princi-
piella beslut. Den viktigaste 
principen måste väl ändå 
vara att plus och minus går 
ihop? Om det är så själv-
klart borde väl någon kunna 
lägga korten på bordet och 
berätta hur kalkylen ser ut. 
På så vi slipper vi åtminsto-
ne diskussionen om varför 
vi bör satsa miljoner på ett 
nytt kommunhus.

Korten på bordet

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

SURTE • 0738-05 05 00 • GROWPROFIL.SE

GROW Profilreklam 
påverkar positivt 

ditt varumärke och 
personer i dess 

omgivning.

DIN LOKALA LEVERANTÖR AV PROFILREKLAM

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

Välkommen att besöka konstnärer och 
konsthantverkare i deras ateljéer och verkstäder 
i Göta älvdalen Ale, Lilla Edet, Trollhättan och 
Vänersborg.

Ateljéerna är öppna  
lördag 19 sept och  
söndag 20 sept kl 11-18

Samlingsutställning i Hamnmagasinet, 
Magasinsgatan 1 i Trollhättan 19 och 20 
september kl 10-18. Tel 0520-42 92 42.

Vernissage 18 september kl 19. Välkommen!

www.handkraft.net

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



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 v38 2015 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se

ALLA DAGAR
06.00–23.00

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

ÅHUSSKINKA

1490
/HG

49:-
Ordinarie pris 59:-

Endast avhämtning

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

PASSA PÅ!

HALVBAGUETTER

DELIKATESSEN

HEL RÖDSPÄTTA

3990
/KG

FÄRSK LAXFILÉ

8990
/KG

KOKOSOST

GRYNETLIMPA

GRILLAD 
KYCKLING

VÅR EGNA 
POTATISSALLAD

SOMMARHAGENS GÅRDSMEJERI
KAXIGE KAL

Rullader med potatis och 
grönpepparsås.

Onsdag 16/9

Köttfärspaj med parikasås 
och sallad.

Torsdag 17/9

Laxpytt.
Måndag 21/9

Skaldjurslasagne.
Fredag 18/9

Ugnsgratinerad kassler 
med champinjoner & ris.

Tisdag 22/9

3490
/ST

790
/HG 1490

/HG

PRINSESSTÅRTA
6-BITAR

99:-
/ST10:-

3 FÖR

15:-
/ST

ROTSAKER

390
/KG

Max 3kg/sort/hushåll 
Gul lök, morötter, 
rödbetor, vitkål.

HÖGREV NÖT

5990
/KG

Max 2st/hushåll

FALUKORV

20 /ST
:-

Medlemspris

 
max 2st/medlem

PRÄSTOST

4990
/KG

Medlemspris

 

SMÖR

2490
/ST

Gäller ej ekologisk.

EDAMEROST

3990
/KG

HANDLA LOKALT!

2990
/HG



ÄLVÄNGEN. Efter 18 år 
som vd för BS Elcontrol 
lämnar Jonas Kewen-
ter, 51, över rodret till 
Benny Dahl, 56.

Ett drag för att ut-
veckla organisationen 
och skapa utrymme för 
tillväxt.

– Alternativet var att 
anställa en säljare, men 
det är ett område jag 
själv brinner mycket 
för och tror att jag kan 
utveckla. Då var det 
bättre att hitta en ny vd, 
säger Jonas Kewenter.

Med 33 anställda och en om-
sättning strax över 50 miljo-
ner tillhör BS Elcontrol Ale 
kommuns större företag. 
1997 dök Jonas Kewenter 
upp som exportsäljare i fö-
retaget, men redan efter tre 
månader ansåg dåvarande 
ägaren Björn Sandh att han 
var som klippt och skuren för 
vd-rollen.

– Det var snabba ryck i 
början. Nu har det gått 18 
år och mycket har hänt. Vi 
har gått från en omsättning 
på 12 till cirka 52 miljoner 
kronor. Företaget står på en 

stabil grund med en lojal 
personal, bra produkter och 
trogna kunder. Det är dags 
att försöka ta nästa steg. Ge-
nom att ta in en extern vd 
avlastas framför allt jag från 
alla administrativa sysslor. På 
så vis får jag tid över åt för-
säljning, affärsutveckling och 
marknadsföring. Att hitta 
nya kunder och nå fram till 
beslutsfattarna är rena detek-
tivarbetet, men något jag ser 
fram emot. I kylbranschen 
har vi en stark position. Till-
växten ser vi främst i den öv-

riga industrin och det är där 
vi ska hitta våra nya kunder, 
säger Jonas Kewenter.

Benny Dahl har en gedi-
gen bakgrund och flera olika 
vd-uppdrag bakom sig, både 
inom privata och börsnote-
rade företag. Genom BRG:s 
(Business region Gothen-
burg) satsning på företag 
med tillväxtpotential lärde 
han känna Kewenter. Just 
då jobbade han för Dalblads, 
tillverkare av kosttillskott, 
ett familjeföretag som efter 

en tid såldes till en börsno-
terad ägare.

Hoppade av
– Jag hängde med på den re-
san, men när verksamheten 
koncentrerades till Malmö 
valde jag att kliva av. Jag 
hade då också upptäckt att 
ständiga kvartalsrapporter 
till börsen inte var min grej. 
Att jobba i ett mindre famil-
jeliknande företag är något 
helt annat. Det är skönt när 
det är nära till besluten, be-

rättar Benny.
Uppdragsbeskrivningen 

för BS Elcontrols nytillträd-
de vd är tydligt. Organisa-
tionen ska finslipas och ut-
vecklas. På sikt kan det bli tal 
om nyrekrytering, men än så 
länge finns det utrymme att 
öka omsättningen med be-
fintlig styrka.

Sund tillväxt
– Vi ska uppdatera vår kom-
petens och se om det behövs 
något nytt. Ägarnas mål är 
att företaget ska ha en sund 
tillväxt. Jag är inte anställd 
för att förändra, bara för-
bättra. Det råder redan idag 
en bra ordning och reda. Det 
är ett välskött bolag med en 
engagerad och mycket kun-
nig personal, säger Benny.

Han beskriver sig själv 
som en person som gillar att 
jobba och att hitta nya utma-
ningar. Han har haft förmå-
nen att få verka i flera fram-
gångsrika företag, förutom 
Dalblads även Duka och 
Newbody. Livet har dock 
inte bara varit en dans på 
rosor. För tre år sedan gick 
Bennys fru bort i cancer. En 
händelse som kom att påver-
ka honom mycket. Han har 

idag ett stort engagemang i 
barncancerfonden och till-
sammans med andra cyklar 
han in pengar till fonden.

– Vi skänker våra delta-
garavgifter, säljer reklam-
tryck på tävlingströjan och 
så vidare. Vi var bland an-
nat i England och cyklade, 
det gav en halv miljon. Det 
känns fantastiskt skönt att ge 
tillbaka. Forskarna behöver 
resurserna. Det var fruktans-
värt att mista sin fru, men 
jag vågar inte tänka på hur 
det skulle vara att förlora ett 
barn i cancer, säger Benny.

BS Elcontrol som i den 
senaste lågkonjunkturen 
tvingades banta rejält är till-
baka på banan igen – och 
återigen är det tillväxt som 
är samtalsämnet.

Hur ser orderingången 
ut just nu?

– Vi har bra tryck just nu 
och signalerna från markna-
den är mycket positiva. Det 
ser ut att bli ett riktigt bra år, 
avslutar Jonas Kewenter.
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Mer information hittar du på:

www.vgregion.se

Regionfullmäktige 
sammanträder

Tisdagen den 22 september kl 09.30 sammanträder 
regionfullmäktige i Vänersborg. 
Plats: Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg.
 
Den kompletta ärendelistan kan läsas på www.vgregion.se/rf. 
Den finns tillgänglig på Regionens Hus, Residenset, Vänersborg 
och kan även beställas på telefon 010-441 01 42.
 
Regionfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och du är 
mycket välkommen som åhörare. 
 
Joakim Larsson
Ordförande
 
Närradion, sänder över Västsverige. För mer information  
www.vgn.nu. Det går också att se och höra sammanträdet  
via www.vgregion.se/webb-tv.
 
Regionfullmäktige fattar beslut om hälso- och sjukvårdens 
inriktning, kulturlivets utveckling, kommunikationer, vägar, 
transporter och andra frågor kring tillväxt och utveckling i Västra 
Götaland.
 

NÖdiNGE. Polisen 
genomförde en större 
mopedinsats i Nödinge 
på torsdagskvällen.

Ett efterföljande ledde 
till att en person kunde 
gripas.

Ynglingen är miss-
tänkt för drograttfylleri.

Flera polispatruller deltog 
i torsdagskvällens insats i 
centrala Nödinge. Strax före 
klockan nio gjordes ett gri-

pande.
– En person är misstänkt 

för drograttfylleri. Vederbö-
rande fick också följa med 
för kroppsbesiktning. Poli-
serna på plats tog även mo-
peden i beslag för teknisk 
undersökning, berättar poli-
sens presstalesman Christer 
Fuxborg för lokaltidningen.

Den beslagtagna mo-
peden, som misstänks vara 
trimmad, ska nu analyseras 
av polisen.

JONAS ANDERSSON 

Mopedjakt i Nödinge

Vd-byte på BS Elcontrol

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

ytterligare medarbetare.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har tekninsk utbildning och gärna 

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

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

Rödjansväg 1, Nödinge
www.wika.se

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

Bs ELCONtrOL

Grundat: 1985 av Björn 
sandh
Ägare: jonas Kewenter och 
Peter Gögelein sedan 2008.
Omsättning: 52 miljoner
Antal anställda: 33 i Älväng-
en och 3 i Litauen
Verksamhet: apparatskåp 
och styrsystem för framför 
allt kylanläggningar.
Marknadsposition: Mark-
nadsledande i sverige och 
Norge på styrning av kyla.
Export: 30%
Konkurrensfördel: Leve-
ranssäkerhet, kapacitet och 
kvalitet.
Motto: Kompromissar aldrig 
på kvalitet. ”Vi levererar det 
som kunden förväntar sig – 
och gärna lite mer”.

jonas Kewenter lämnar över vd-rollen till Benny dahl på Bs Elcontrol i Älvängen. draget ska frigöra 
mer tid för affärsutveckling. Målet är en sund tillväxt.

BENNY daHL

Ålder: 56
Bor: spekeröd
Utbildning: snickare
Yrkeskarriär: Har haft 
ledande ställning hos bland 
andra duka, Newbody och 
dalblads.
Intressen: Cyklar, tränar och 
vandrar.
Ledarskap: ”jag vill vara 
som en bra fotbollsdoma-
re, närvarande men inte i 
centrum”.
Drivkraft: ”att genomföra 
det vi har sagt”.
Egenskaper: Ödmjuk, rätt-
vis, bestämd.

tEXt & BiLd
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

 

VI VÄLKOMNAR HÖSTEN I VÅRA HEM
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



www.ale.se 
0303-33 00 00

 

På gång Kungörelse
Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndag den 28 

september 2015 kl 18.00 i Medborgarhuset, Alafors.
 
Kommunfullmäktige ska bland annat behandla följande 
ärenden:
•	 Svar på medborgarförslag om ny rondell i Älvängen
•	 Svar på motion angående utredning om behovet av 

hjärtstartare på allmän plats

Vill du läsa handlingarna?
Handlingarna finns på www.ale.se. Vi sänder 
kommunfullmäktiges möten via webbradio. Du hittar 
sändningen via www.ale.se. Den 28 september börjar 
sändningen kl 18.00.
 
Mötet är öppet för allmänheten. Besökare kan ställa frågor om 
de ärenden som fullmäktige ska besluta om under punkten 
Allmänhetens frågestund. Kontakta sekreterare i förväg på tel 
0303 33 00 00 och anmäl att du vill ställa fråga.

Välkommen!
Inga-Lill Andersson, ordförande. Cecilia Stedt, sekreterare.

Har du en närstående med  
minnesproblematik?
Då är du välkommen till informations-/utbildningsträffar 
under fyra tillfällen med olika teman. Vi startar två olika 
grupper under hösten.
 
Vi startar en grupp på kvällstid för ”vuxna barn” vars föräldrar 
har minnesproblem. tisdagen 6 okt kl 18.30–20.30.

Älvängens aktivitetshus, Carlmarks väg 4, ingång Eken.
Vi startar också en grupp för make/maka/sambo/särbo
torsdagen den 15 okt kl 14.00 – 16.00

Älvängens aktivitetshus, Carlmarks väg 4, cafélokalen.
 
Är du intresserad eller har frågor och funderingar kan du 
kontakta Ann-Marie Thunberg, anhörigkonsulent, telefon 
0303-37 12 54, e-post ann.marie.thunberg@ale.se

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

svampkväll
kl 19.00 Träffpunkt 
biblioteket Skepplanda
Kom, lyssna och träffas 

över en kopp kaffe. Irene och Rune Börjesson 
berättar, visar och svarar på frågor om svamp. 
Inträde inklusive fika 40:- Ett arrangemang av 
Bibliotekets Vänner i Norra Ale, biblioteket  
och Studieförbundet Vuxenskolan

ateljébesök - älvkultur 
19–20 september kl 
11.00–18.00 Besök konstnärer 
och konsthantverkare i 
deras ateljéer. På Handkraft, 
Magasinsgatan i Trollhättan 
finns en samlingsutställning 
med verk av samtliga 
deltagare som är öppen 
båda dagarna kl 10-18 med 
vernissage 18 september  
kl 19. Välkomna!

sep

22
2015

Testa elcykel - låna på biblioteket i Surte
Från och med 16 september kommer du kunna låna en 
elcykel från biblioteket i Surte. Du lånar cykeln i upp till 7 
dagar för att testa hur den fungerar och hur den passar för 
dina resor. Kanske kan den vara ett alternativ till bilen?

Bokutdelning till pendlare
På morgonen den 17 september kommer personal från 
biblioteken att finnas på resecentrum i Älvängen och dela ut 
böcker till pendlare som tack för att ni reser kollektivt!

Gratis filmvisning av Bikes vs Cars
Torsdag 17 september kl 18.00 - 19.30. Teatern Ale 
Kulturrum, Nödinge. Ingen anmälan krävs, vi reserverar oss 
för att det kan bli fullsatt. Åldersgräns: från 15 år.

Semestra hemma - cykelguidning i Nödinge
Söndag 20 september kl 10-12 & 13-15. Arkeolog Andreas 
Antelid fortsätter Semestra hemma-guidningarna men denna 
gång från cykelsadeln! Det finns möjlighet att använda någon 
av kommunens 7 elcyklar eller ansluta med egen cykel. 
Arrangemanget är gratis men boka din plats genom att hämta 
en fribiljett på Ale bibliotek, Nödinge.

Läs mer på www.ale.se/trafikantveckan.

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

Öppettider Sörmossen

Lämna fallfrukt på Sörmos-
sen och driftkontoret 
Nu kan du komma med din fallfrukt och lämna den på 
Sörmossen eller på sektor samhällsbyggnads driftkontor i 
Älvängen. Besöket är gratis. Att lämna fallfrukt räknas inte 
in bland de tio fria besöken på Sörmossen. Det innebär att 
du inte behöver använda ditt passerkort för att komma in på 
anläggningen. Kärlen står utanför bommen. Du kan också 
lämna din fallfrukt på driftkontoret, Emylundsvägen 60, 
Älvängen.

Fallfrukten blir biogas.
Alla Alebor har möjlighet att lämna avfall på Sörmossen 
gratis tio gånger per år. Vi tar emot sorterat grovavfall, 
trädgårdsavfall, el- och elektronikavfall, vitvaror, 
återvinningsmaterial samt farligt avfall.

NYA 
Tider!

Trafikantveckan  
16-22 september

Kasta inte.
Byt istället!
Välkommen till Stora
bytardagen på lördag!

På lördag ställer vi upp bord på 
Sörmossen återvinningscentral. 
Kom hit och byt bort saker 
som bara ligger och skräpar. 
Resultatet blir en dubbelseger 
både för dig och miljön. Du 
återanvänder istället för att 
slänga och slipper 
dessutom köpa 
nya saker.

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

Vi inför bokade tider för akut 
bedömning hos läkare
Akut mottagning på morgonen med drop-in upphör därför

VID AKUTA TILLSTÅND TAR VI HAND OM DIG DIREKT!

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

HUR? Du ringer till sjuksköterska mellan 8-17 på telefon-nr 0303-977 70 
och så bokar sköterskan in dig på akut tid till läkare under dagen, telefon 
tid eller ordinarie läkarbesök beroende på varför  du söker vård.

VARFÖR? Med detta 
slipper patienterna väntetid 
under akutmottagningen 
och har större möjlighet 
att komma till den läkare 
patienten känner.  
Vi frigör också fler 
ordinarie läkartider som 
är av icke-akut karaktär. 
Många patienter kan även 
få hjälp & rådgivning av 
sjuksköterska istället för 
läkare.

Nyheter från Nödinge Vårdcentral:

Välkommen till oss!
ÖPPETTIDER VÅRDCENTRAL
Mån-Tors: Kl 8-17, Fredag 8-16

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

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

TID TILL PSYKOLOG 
bokas via läkare eller i samråd med psykologen

RECEPTFÖRNYELSE
Sker i första hand samband med läkarbesök eller 
per telefon dagligen efter kl 13.15 till stängning.

Vad förde dig in i den här 
branschen?

– Jag köpte rörelsen av min 
mamma 1980. Då hade hon 
hunnit jobba i butiken under 
tre år. 

Var det självklart att du 
skulle ta över rörelsen?

– Saken var den att jag var 
skoltrött och började arbeta 
istället. Efter några år sade 
mamma: Antingen så köper 
du verksamheten eller så säl-
jer jag den till någon annan. 
Som 20-åring är du inte så 
tuff och jag var rädd för hur 
det skulle gå. Jag kände mig 
dock hemma i branschen och 
ville ge det ett försök.

Nols Färg i Nödinge hur 
går den ekvationen ihop?

– Rörelsen startade i Nol, 
via Brandsbo innan flyttlas-
set gick till Nödinge när Ale 
Torg stod klart. Känslomäs-
sigt var det ett svårt beslut, 
fast jag såg det som enda 
chansen att överleva. Vis-
serligen sköt kostnaderna i 
höjden. Kundtillströmningen 
blev emellertid en annan och 
med facit i hand var det rätt 
beslut jag tog.

35 år som egen företaga-
re, vad är drivkraften?

– Jag gillar att sköta mig 
själv och bestämma över min 
vardag, samtidigt som det är 
roligt att hela tiden försöka 
utveckla butiken och leva upp 
till kundernas förväntningar. 
Det är mycket jobb, inte bara 
den tiden du är i butiken, 
men det är helt klart värt det.

Hur ser du på framtiden 
för Nols Färg?

– Det gäller att hela tiden 
vara uppdaterad med det se-
naste. Vi har också tankar på 
att utveckla sortimentet, ta in 
produkter som du vanligtvis 
förknippar med en järnhan-
del. Vi tittar också på möjlig-
heten att få större lokaler här 
på Ale Torg.

När vi pratar färg och ta-
peter, vad är höstens trend?

– Det är mycket trä, sten 
och betong som gäller.

Kicki har ett brinnande 
intresse för golf. Det blir gär-
na en runda med bagen och 
goda vänner. 

Om du ska sammanfatta 
årets golfsäsong?

– Den har varit en kata-
strof. Jag har hunnit med ett 
30-tal rundor och det har 
verkligen gått upp och ner. 
Mitt handicap är -16,4, men 
jag har varit nere på tolv. Jag 
ska tillbaka dit, men då krävs 
det en hel del träning.

JONAS ANDERSSON

FYRA RAKA
Nödinge – Nol

Färg – Tapet

Vår – Höst

Morgon – Kväll

Gör: Driver Nols Färg på Ale Torg.
Intressen: Husbilen, golf och att resa.
Lyssnar på: Radio P4.

Nolföretagaren som 
blev Nödinge trogen

Äter helst: Fisk.
Drömresa: Jamaica.

Ålder: 54.
Bor: Nol.
Familj: Gift.

FÖRETAGARE I FOKUS  Christina sChmeikal

Redan som 20-åring kastade Christina ”Kicki” Schmeikal sig in i livet som 
företagare.

I 35 år har hon drivit Nols färg och förra året firade hon 15 år Ale Torg.
Nolföretagets enda chans att överleva var att flytta till Nödinge, ett beslut som 

burit frukt. 

Läs mer på vitadagar.se

i samarbete med Mini Mili, Fritid, Folkhälsan, Team Sportia, STC,
Nordic Wellness, Life, Frukt- och Grönsakshuset



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

Teckna nytt elavtal med Ale El och få en Må bra-behandling*  
Ange koden ”höst” för att ta del av erbjudandet! 

Vi har både fasta och rörliga elavtal med 100 % vattenkraft. 
*Erbjudandet har ett värde upp till 500 kronor och gäller nya elhandelskunder  fram t.o.m 2015-10-31

Låt den här goa tjejen hjälpa 
dig med ett schysst elavtal!

 
Skanna koden eller 
besök www.aleel.se 
alternativt ring oss  
tel. 0303-33 24 00  
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NÖDINGE. För fjärde 
året i rad genomförs 
Vita dagar.

Kampanjen vänder sig 
till alla över 18 år och 
syftar till att invånarna 
som bor eller har an-
knytning till Ale kom-
mun ska reflektera över 
sitt alkoholbruk.

En tävling är utlyst 
med riktigt fina priser 
i potten, bland annat 
en spavistele för två 
personer.

Vita dagar är till för att främ-
ja folkhälsan. Vakna och 
folkhälsan i Ale står bakom 
initiativet. STC, Nordic 
Wellness, Team Sportia, 
Life, Mini-Mili, Ale Fritid 

samt Frukt & Grönsakshuset 
finns med som samarbets-
partners.

– Tanken är inte att vi ska 
gå in och peka finger, säga 
hur mycket hon eller han 
ska dricka. Däremot tror vi 
det är smart om var och en 
av oss tänker till kring sin 
alkoholkonsumtion, säger 
drogförebyggare Thomas 
Berggren.

– Det är lätt att få dåliga 
vanor på sommaren och det 
blir öl eller vin till maten i 
betydligt större utsträckning 
än vad som egentligen är 
sunt. I kampanjen så använ-
der vi oss av alkoholprofilen 
på IQ:s hemsida, som ger en 
bra bild över hur man drick-
er, fortsätter Berggren

Att delta i kampanjen Vita 

dagar är kostnadsfritt. An-
mälan görs på vitadagar.se. 
Slumpvist utvalda deltagare 
kan vinna priser som arrang-
örerna sponsrar med.

– Självklart är alla som 
deltar i kampanjen vinnare. 
Du vinner mängder av po-
sitiva effekter genom att dra 
ner på ditt alkoholintag. Det 
finns inget negativt med att 
unna sig fler vita dagar eller 
att dra ner på sitt drickande, 
säger folkhälsoplanerare Ca-
roline Forssbaeck.

Urban Holm på Nordic 
Wellness säger så här om ut-
maningen Vita dagar.

– Vi får inte glömma bort 
att som förälder är man en 
förebild för sina barn. Barn 
tar efter vuxnas beteende.

JONAS ANDERSSON

Aktörer som står bakom kampanjen Vita dagar; Caroline Forssbaeck, folkhälsoplanerare, Sara Johans-
son, STC, Christina Wallöe, Ale Fritid, Thomas Berggren, drogförebyggare, Moniqa Torstensson, Team 
Sportia, och Urban Holm, Nordic Wellness.

ADRESS RYKSDAMM SÖDERGÅRDEN 215  BOAREA 108 M²
5 ROK AREAL CA 1,4 HA ACCEPTERAT PRIS 3 375 000 KR
VISAS LÖ 19/9 12:30-13:30 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

Välkommen till denna fina gård strax utanför Skepplanda
centrum. Mark om ca 1,4 ha med hagar och paddock.

HÄSTGÅRD - SKEPPLANDA

 

BR 2 ROK - ÄLVÄNGEN

ADRESS ÄNGGATAN 13, VÅN 1/3 BOAREA 55,4 M² / 2 ROK
ACCEPTERAT PRIS 1 100 000 KR AVGIFT 1 996 KR/MÅN
VISAS TI 15/9 17:30-18:30 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

Välkommen till denna trevliga lägenhet som ligger mitt i centrala
Älvängen med riktigt låg månadsavgift. Trevlig balkong i sydväst.

 

BR 1 ROK - SURTE

ADRESS GÖTEBORGSVÄGEN 97C, VÅN 1/6
BOAREA 47,6 M² / 1 ROK  ACCEPTERAT PRIS 785 000 KR
AVGIFT 2 826 KR/MÅN VISAS TO 17/9 17:30-18:15 RING/
MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE LASSE KNAVING
TELEFON 0303-24 56 51

Rymlig bostadsrätt med centralt läge. Stort vardagsrum med
vacker fiskbensparkett, nyrenoverat badrum och rejält kök.

 

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-24 56 50

lansfast.se/ale

Länsdeklarerad betyder att bostaden är besiktigad innan försäljning.

 

SURTE. På onsdag inleds 
Europeiska trafikant-
veckan.

Den ska motivera till 
att cykla, gå och använ-
da kollektivtrafik.

I Ale sker en del 
aktiviteter knutet till 
kampanjen.

Trafikantveckan 2015 fo-
kuserar på multimodalitet 
och årets slogan ”Välj, änd-
ra, kombinera” uppmuntrar 
människor i hela Europa att 
kombinera olika transport-
medel på ett så smart och 
hållbart sätt som möjligt.

– Under trafikantveckan 
kommer vi att uppmuntra de 
invånare som väljer alternati-
va färdmedel till bilen, säger 
Caroline Rundlöf, ener-
gi- och klimatrådgivare i Ale 
kommun.

På Surte bibliotek lanserar 
kommunen utlåning av elcy-
kel för test i sju dagar. Först 
till kvarn är det som gäller 
när biblioteket öppnar ons-
dagen den 16 september.

– Därefter går det att re-
servera cykeln på bibliote-
kets hemsida. Det är samma 
princip som när en låntagare 
reserverar en bok, förklarar 
bibliotekarie Soli Rosen-
dahl.

– Vid lån av elcykeln 

lämnas 500 
kronor i 
deposition. Le-
gitimation krävs 
också. Vi kom-
mer att låna ut 
cykeln i veck-
ointervaller så 
länge intresse 
finns och vädret 
tillåter. Givet-
vis medföljer 
hjälm, poängte-
rar Soli.

T o r s d a g 
17 septem-
ber kommer 
morgonpigga 
pendlare på 
Älvängens re-
secentrum att 
erhålla en bok 
av kommunens 
personal.

– Vi vill uppmuntra de som 
åker kollektivt. Till skillnad 
mot bilföraren kan den som 
åker tåg luta sig tillbaka och 
läsa en bok, säger Caroline 
Rundlöf.

Samma dag, men på kväll-
en, visas filmen Bikes vs Cars 
i Ale Kulturrums teatersa-
long.

– Det blir gratis filmvis-
ning, förklarar Caroline och 
understryker att filmen är 
tillåten från 15 år.

Söndagen den 20 septem-
ber återupptas succén ”Se-

mestra hemma”. Arkeolog 
Andreas Antelid gör en hem-
maguidning från cykelsadeln.

– Det finns möjlighet att 
använda någon av kommu-
nens sju elcyklar eller ansluta 
med egen cykel. Cykelturen 
är 4-5 kilometer och börjar 
vid kommunhuset i Nödinge, 
berättar Caroline.

Cykelguidningen är gratis, 
men man bokar sin plats ge-
nom att hämta en fribiljett på 
Ale bibliotek.

JONAS ANDERSSON

Aktiviteter för hållbara resor
– Europeiska trafikantveckan rullar igång

Caroline Rundlöf, energi- och klimatrådgiva-
re i Ale kommun, i samspråk med Stig Ström-
berg som visar intresse av att låna en elcykel. 
Under hösten erbjuder Surte bibliotek den möj-
ligheten.

Unna dig vita dagar



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:- 



NÖDINGE. Företagare i 
Nödinge slöt upp för att 
ta del av senaste nytt 
kring orten.

Det blev tyvärr spar-
samt med information.

– Vi är nära, men inte 
riktigt klara med vårt 
förslag och kan inte visa 
något idag, sa Andrea 
Wernersson, projektut-
vecklare i Ale.

Så lät det i tisdags morse 
när Företagarföreningen på 
Ale Torg tillsammans med 
näringslivsenheten bjöd in 
morgonpigga företagare till 
matnyttig information hos 
Svensk Fastighetsförmed-
ling. Redan i veckans tidning 
kan dock läsas att den för-

djupade översiktsplanen visst 
kommer att presenteras för 
intresserade på onsdag. Om 
detta gavs konstigt nog ing-
en information på frukost-
mötet. Olyckligt med tanke 
på den stora publiken och 
det intresse som finns för 
frågan. Nödinge centrums 
utveckling är definitivt nå-
got som rör företagarna och 
flera är redan berörda av de 
planer som läckt ut.

Samråd
– Det kommer att bli 

samråd och många tillfäl-
len att se förslaget när det 
är klart. Vårt mål har varit 
att skapa förutsättningar för 
mer handel och fler bostäder 
i stationsnära lägen. Vi vill 
också se en sammanhäng-
ande grönstruktur och fler 
naturliga mötesplatser, säger 
Andrea Wernersson. 

Hon bekräftade att kö-

pet av fastigheten med 
Frukt- och grönsakshuset 
var av strategisk natur för att 
råda över marken och där-
med ha en möjlighet att styra 
utvecklingen.

Under november kommer 
en ny handelsutredning att 
genomföras. Den ska ge en 

nulägesanalys 
av handeln 
i Ale och ge 
svar på hur 
handeln kan 
utvecklas i 
k o m m u n e n 
framöver. Det 
är inte minst 
viktigt när de 
f ö r d j u p a d e 
översiktspla-

nerna ska klubbas i Nödinge 
respektive Älvängen.

Bredbandssamordnare, 
Per Persson, gav en kort 
information om utbyggna-
den av fibernät. IP-only, som 
driver projekt Ale Stadsnät 
där de centrala delarna av 
Ale har möjlighet att ansluta 
sig, börjar sin praktiska del 
av arbetet inom kort. Grä-
vandet startar i Surte och går 
norrut.

Företagsbesök
– Ta chansen även som före-
tagare att hoppa på. Fiber är 
framtiden och ett bättre till-
fälle än nu kommer ni inte 
att få, menar Persson. 

Kommunalråd med ansvar 

för näringslivsfrågor, Mika-
el Berglund (M), talade sig 
varm för de företagsbesök 
som kommunledningen gör.

– Det är ett bra  tillfäl-
le för er att berätta om er 
verksamhet, visa på problem 
och möjligheter samt att 
konktret diskutera frågor 
med oss. Ta chansen och 
anmäl ert intresse till mig så 
kommer vi ut och träffar er.

Fastighetsägaren Balder 
gav positiva besked om att 
upprustningen av Ale Torg 
fortsätter. Asfalteringen av 
parkeringen kommer att föl-
jas av en uppfräschning av 
fasaderna på torgets lokaler.
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Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

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

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

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

Pris 2.980.000:- som utgångspris.
Visas 22/9. Enekullevägen 7.
Henrik Kjellberg 0727-316 360,  
henrik@axelssonsfast.se

Pris 1.980.000:- som utgångspris.
Ring för visning.  Tingbergsvägen 17.
Henrik Kjellberg 0727-316 360,  
henrik@axelssonsfast.se

Välplanerad familjevilla!
Det är med glädje vi kan presentera denna 
trivsamma familjevilla i populära och 
barnvänliga Nol. Riktigt bra planlösning hela 
fyra sovrum. Flertal uteplatser ger både sol 
och skugga. Extra plus för helt nylagt tak 
och mycket låg energiförbrukning. Vidbyggt 
garage med förvaringsutrymmen. Ett perfekt 
boende för barnfamiljen! 145 kvm.

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

Nol
Lödöse

POLIS
RONDEN

Polisen i Ale ger följAnde
rAPPort från den gångnA veckAn

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

Tisdag 8 september
Misshandel
Tumult uppstår vid golfba-
nan i Nödinge. Ett par gol-
fare och ett par som är ute 
och promenerar i området 
hamnar i dispyt med varan-
dra. Målsägande är en man 
född 1950 från Nödinge och 
en kvinna född 1961, också 
hon från Nödinge. Ärendet 
rubriceras som misshandel 
och olaga hot. 

Onsdag 9 september
Grön laser
Flera anmälningar inkom-
mer till polisen från bilister 
på Alingsåsvägen som 
blivit beskjutna med grön 
laser från Ahlafors gamla 
fabriker. 

Söndag 13 september
Försök till rån
Försök till rån på resecen-
trum i Älvängen. Målsä-
gande, en man född 1994 
och hemmahörande i Skepp-
landa, sitter och väntar på 
bussen när en okänd man 
kräver honom på hans 
telefon, plånbok och klocka. 
Gärningsmannen försvinner 
dock tomhänt från platsen.

Måndag 14 september
Bil i Grönån
En bil upptäcks på förmid-
dagen i Grönån, strax bakom 
kommunens reningsverk 
i Älvängen. Hur bilen har 
hamnat i vattnet är inte 
känt. Dykare tillkallas, men 
ingen person anträffas.

Företagare vädrar morgonluft i Nödinge

Marianne Sjöö, ordförande i Företagarföreningen på Ale Torg, hälsade välkommen tillsammans 
med näringslivschef, Pia Areblad.

– Men intet nytt om 
framtidsplanerna

www.ipatrol.se

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



Torsdagen den 24 sepTember påbörjas uppstarten  
av Perstorp Oxo anläggning i Nol och produktionen startar 
igen efter ett cirka två veckor långt underhållsstopp. 
Uppstartsprocessen kommer medföra visst buller under 
perioden. Vi beklagar de olägenheter som detta kan 
medföra för våra grannar och strävar efter att minimera 
de negativa konsekvenserna av uppstarten. 

Om Du som granne har frågor eller önskar mer  
information om driftsläget på vår anläggning 
hänvisar vi till www.perstorp.com/stenungsund 
eller till informatör Charlotte Wrennfors, 
telefon 0303-72 87 87.

UppsTarT av  
persTorp oxo
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Din bakgrund?
– Jag växte upp i Nol tillsam-
mans med min mamma, gick 
handel- och administration 
på gymnasiet i Kungälv. Jag 
ogillade skolan, tyckte det 
var pest. Min lärare tvingade 
mig att praktisera. Jag gick 
till The Body Shop trots 
att jag hatade allt som hade 
med make up att göra. Här 
träffade jag ”Kicki” Ögren 
och det blev vändpunkten, 
en helt ny värld öppnade sig.

Du blev kvar?
– Så är det. ”Kicki” är en 
ängel och hon tog hand om 
mig och ställde samtidigt de 
krav som behövdes. Anting-

en pratar du med kunderna 
eller så får du gå hem, sade 
hon. Nu är jag butikschef 
i Stenungsund, älskar mitt 
jobb och kontakten med alla 
underbara kunder.

Snart åker du till Indien?
– Det stämmer. Det är via 
The Body Shop Foundation 
som arrangerar en volon-
tärresa. Det är åtta andra 
anställda på företaget som 
åker med. Avresa sker den 3 
oktober och vi blir borta i tio 
dagar. Vi ska vara med och 
etablera ett center i södra In-
dien avsett för handikappade 
barn. Det ska bland annat 
anläggas en skola.

Vad blir din insats i pro-
jektet?
– Det blir arbetshandskar på. 
Vi ska vara med i byggpro-
cessen. Det finns ett schema 
för varje dag. Det ska bli väl-
digt intressant – ett äventyr!

Vad grundar sig ditt enga-
gemang i?
– The Body Shops grund-

are Anita Roddick sade en 
gång: ”Ingen kan göra allt, 
men alla kan göra något.” 
De orden har etsat sig fast 
hos mig. Det låter klyschigt, 
men det är så sant.

Hur finansieras resan?
– Vi volontärer ska få ihop 
40 000 kronor vardera. Jag 
är på god väg. I tre månader 
har jag pärlat armband med 
budskapet ”India”. Armban-
den säljs på The Body Shop 
i Kungälv och Stenungsund. 
Det är även en del andra bu-
tiker på Stenungstorg som 
hjälper till med försäljning-
en.

Vad har du för framtids-
planer?
– Jag tänker inte så mycket 
på framtiden utan lever här 
och nu. Någon gång skulle 
jag vilja resa jorden runt. Jag 
älskar att resa!

JONAS ANDERSSON

Åker till Indien 
som volontär

Hennes gymnasielärare tvingade henne att praktisera.
Det blev ett lyckokast – hon hamnade helt rätt i livet.

Nu är Emelie Larsson butikschef på The Body Shop 
och i oktober åker hon till Indien på volontärresa.

EMELIE LARSSON

Ålder: 25.
Bor: Bohus.
Yrke: Butikschef The Body 
Shop i Stenungsund.
Stjärntecken: Kräfta.
Äter helst: En stor köttbit.
Lyssnar på: Reggae.
Motto i livet: Ta chansen!

VECKANS PROFIL

BODAGARNA 2015

25 SEPTEMBER 12-18  |  26 SEPTEMBER 10-15
STADSHUSET I KUNGÄLV

GRATIS MÄSSA MED  
TEMA BOENDE

UTSTÄLLARE:

Legobyggartävling 
för barnen

Stadsvandringar

Musikunderhållning

Mer information på www.kungalv.se
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Vi hjälper dig med  
lantbrukets bank- och  
försäkringslösningar

lansforsakringar.se

0322-785 13

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

Stefan Hult säljare lantbruksförsäkring

ALAFORS. Intresset att 
hjälpa människor i kris 
ökar runt om i kommu-
nen. 

På Spinneriet i Alafors 
har ett nytt fadderpro-
jekt startats som ska 
skapa möten mellan 
nyanlända och svenska 
ungdomar. 

– Vi vill skapa lång-
siktiga relationer, 
säger Anna Rådvik, 
projektansvarig. 

I onsdags träffades gymnasie-
elever från Barn- och fritids-
programmet på Mimers hus 
och nyanlända killar och tje-
jer från IM språk på Ale gym-
nasium för första gången. De 
kommer under ett år att ingå 
i ett nytt fadderprojekt, som 
drivs av Ale kommun, där för-
hoppningen är att ungdomar-
na ska inleda en ny kontakt 
med varandra. 

– Vi har länge känt att det 
är svårt att få ungdomarna 
i Ale att göra saker med de 
nyanlända i kommunen. Vi 
kände att de behövde träffas 
och lära känna varandra.  Det 
är inte lätt för de nyanlända 
ungdomarna att ta kontakt 
och det är just det som vi vill 

hjälpa dem med. Vi vill skapa 
långsiktiga relationer, säger 
Rådvik. 

Bok och musikal
Klasserna kommer att träffas 
en gång i månaden där varje 
grupp ska arbeta fram ett ma-
terial som i slutet av projektet 
ska mynna ut i en bok och en 
specialskriven musikal. 

– Boken kommer att kretsa 
kring hela lära känna-proces-
sen. Jag känner mig väldigt 
glad över att eleverna verkli-

gen tar till sig det här och det 
finns även möjlighet för grup-
perna att träffas mer spontant 
på fritiden, säger Rådvik. 

17-åriga Mohammed 
Nweder var med under hela 
den inledande dagen. När den 
var slut gick han runt med ett 
stort leende och talade gott 
om det nya projektet. 

–  Det har varit fantastiskt 
roligt. Det är alltid kul att 
träffa nya personer och jag ser 
fram emot att fortsätta träffa 
de här människorna under ett 

år. Jag vill lära mig så myck-
et som möjligt och det går 
mycket fortare att lära sig om 
man får träffa svenskar och 
prata mycket, säger han. 

Mohammed kom till Sveri-
ge från det krigsdrabbade Sy-
rien för drygt ett år sedan. Nu 
vill han hjälpa människor som 
befinner sig på flykt i Europa. 

– Jag planerar att anord-
na ett maraton i kommunen. 
Pengarna kommer att gå till 
dem som är på flykt i Europa. 
Jag måste hjälpa dem på något 

sätt och att de ska få chansen 
att leva ett liv utan krig, säger 
han. 

Stort intresse
Den stora flyktingkatastro-
fen som utspelar sig runt om 
i Europa har skapat ett stort 
engagemang bland invånarna 
i hela Ale kommun. Under 
den senaste tiden har det vällt 
in intresseanmälningar från 
Alebor som vill hjälpa till och 
bli volontärer. 

– Det är fantastiskt hur 

människor engagerar sig och 
att de verkligen vill hjälpa 
till. Förra veckan fick vi in 
runt 100 mejl på en dag från 
Alebor som vill hjälpa till, 
helt otroligt. De vill hjälpa 
till med allt. Det kan röra 
sig om alltifrån läxläsning till 
övningskörning, säger Karin 
Dickens, kommunikations-
strateg i Ale kommun. 

Vad gör ni med alla in-
tresseanmälningar? 

– Vi håller på att se över 
alla behov som finns runt om 
i kommunen. Det kommer 30 
nya ensamkommande flyk-
tingbarn vid årsskiftet och 
just nu saknar vi tio bostäder. 
Att hitta boende till de här 
personerna är vår största pri-
oritet just nu. Sedan gäller det 
bara att vi kan ta vara på det 
stora engagemanget och att 
människor får utrymme att 
kunna hjälpa till. 

Anna Rådvik ser positivt på 
det stora engagemanget som 
invånarna visar och hoppas 
att det ska fortsätta under en 
lång tid framöver. 

– Människor har börjat 
förstå hur det ligger till och 
min förhoppning är att det 
här inte bara är en modeflu-
ga. Det finns människor som 
behöver hjälp hela tiden och 
det är vår uppgift att se till 
att de får det, säger hon.

De vill förbättra livet för nyanlända
– Nytt fadderprojekt har startats på Spinneriet i Alafors och fler vill bli volontärer

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

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

Accepterat pris 995 000 kr
Rum 5 rum, varav 4 sovrum
Boarea 106 kvm + 63 kvm Tomt 861 kvm
Övrigt Invändigt renoverat. Centralt läge.
Ring för tidbokning Mån 21/9 17.00-18.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Centralt
Hantverkaregatan 25

Accepterat pris 995 000 kr
Rum 5 rum, varav 4 sovrum
Boarea 106 kvm + 63 kvm Tomt 861 kvm
Övrigt Invändigt renoverat. Centralt läge.
Ring för tidbokning Mån 21/9 17.00-18.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Centralt
Hantverkaregatan 25
Accepterat pris 995 000 kr
Rum 5 rum, varav 4 sovrum
Boarea 106 kvm + 63 kvm Tomt 861 kvm
Övrigt Invändigt renoverat. Centralt läge.
Ring för tidbokning Mån 21/9 17.00-18.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Centralt
Hantverkaregatan 25

Accepterat pris 3 200 000 kr
Rum 5 rum, varav 3 sovrum
Boarea 180 kvm Tomt 1 162 kvm
Övrigt Fantastiskt hus byggt 2009! Älvutsikt.
Ring för tidbokning Tis 22/9 17.00-18.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Lödöse
Södra Hovingevägen 7

Accepterat pris 3 200 000 kr
Rum 5 rum, varav 3 sovrum
Boarea 180 kvm Tomt 1 162 kvm
Övrigt Fantastiskt hus byggt 2009! Älvutsikt.
Ring för tidbokning Tis 22/9 17.00-18.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Lödöse
Södra Hovingevägen 7
Accepterat pris 3 200 000 kr
Rum 5 rum, varav 3 sovrum
Boarea 180 kvm Tomt 1 162 kvm
Övrigt Fantastiskt hus byggt 2009! Älvutsikt.
Ring för tidbokning Tis 22/9 17.00-18.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Lödöse
Södra Hovingevägen 7

NÖDINGES FRAMTID
En återvändsgränd eller full fart framåt?

Stadsarkitekt Magnus Blombergsson presenterar  
förslaget till ny fördjupad översiktsplan för Nödinge.

Onsdag 16 september kl 18:30
Ale kulturrum, konferensrum 105

Nödinge s-förening bjuder in till samtal 
Hur ser Nödinge ut 2030?

Hur kan Nödinge fördubbla sin befolkning?

 Mentor Jessica Alfredsson, projektansvarige Anna Rådvik och Mohammed Nweder från Afghanistan brinner alla 
för att på olika sätt hjälpa de nyanlända flyktingarna i Ale – och den inställningen delas av många alebor. 
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SE VÅRA KAMPANJER PÅ
SKANSKABYGGVAROR.SE

Gäller t.o.m. 28 september  2015

FRAKTFRI 
HEMLEVERANS

Endast exp. avgift 195:- tillkommer

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

ÖPPETTIDER 2015
Vardag Helg
10 - 19 10 - 17

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

Sadeltak 42x41 Fasadmonterat
(Bredd x djup i dm)
Prisexempel avser S30
Optimalpartier, 10 mm
kanalplast samt färdigkapad 
och obehandlad stomme.
Kampanjpris  48.250:-
Vi bjuder på stommen  -13.995:-
JUST NU!  34.255:-

Pulpettak 60x37 Fasadmonterat
(Bredd x djup i dm) 
Prisexempel avser S30
Optimalpartier, 10 mm
kanalplast samt färdigkapad 
och obehandlad stomme.
Kampanjpris  45.070:-
Vi bjuder på stommen  -13.495:-
JUST NU!  31.575:-

Pulpettak 60x37 Fasadmonterat

Kampanjpris  45.070:-
-13.495:-

Bygg din dröm – snabbt och enkelt!

Kom in i butiken och prata uterum med oss. I inspirerande miljöer fi nns det 
mesta ur vårt sortiment på plats. Önskar du tips och råd fi nns vår personal 
alltid till hands. Välkommen till vår butik!

Köp ett komplett uterum (stomme, kanalplast och ute-
rumspartier) till ett värde av minst 45.000 kronor och du 
får stommen på köpet!

Du väljer storlek och modell, om stommen skall vara 
färdigkapad i exakt mått eller okapad och du gör jobbet 
själv. Kapade stommar kan levereras grundbehandlade. 
Din väg till ett färdigt uterum har aldrig varit rakare!

NÖDINGE. Ale Bytesdag 
har arrangerats två 
gånger om året under 
ett drygt decennium.

Konceptet kommer 
att leva vidare, men i ny 
regi.

En kvartett väninnor 
från Älvängen arrange-
rar Valens Barnmarknad 
i Da Vinciskolans matsal 
3-4 oktober.

Jannie Nettum, Maria Käll-
gren Holm, Amelie Qvist 
och Tania Perez är mitt upp 
i planeringen av Valens Barn-
marknad.

– Vi är ett drivet gäng som 
absolut tyckte att det här med 
bytesdagar ska leva vidare 
i Ale. Av den anledningen 
fanns vi med i våras, fick träffa 
den förra arrangörsgruppen 
och lära oss hur rutinerna 
fungerar. Konceptet blir pre-
cis som tidigare, men på sikt 
har vi tankar på att utveckla 
arrangemanget, säger Jannie 
Nettum och tillägger:

– Vad vi har gjort nu är att 
vi har skapat en ny logotype 
och en Facebooksida där vi 
samlar all information.

Ett närmare 90-tal säljan-
de har anmält sig till höstens 
barnmarknad. Det kommer 
att finnas begagnade barnklä-
der i storlekarna 50-170, en 

hel del leksaker samt böcker 
och vagnar.

– Vi har själva varit trogna 
besökare till detta arrange-
mang och vet nyttan av det. 
Du får otroligt mycket kläder 
för pengarna. Som småbarns-
förälder är du väl medveten 
om att det krävs flera omby-
ten på dagis, dubbla regnställ 
och så vidare, säger Maria 
Källgren Holm.

– Jag vill också framhålla 
miljönyttan, att kläder och 
leksaker får nytt liv. Många 
plagg är kanske bara använda 

några gånger.
Vad blir er vinst med 

detta arrangemang?
– Blod, svett och tårar. 

Skämt å sido, vi gör detta för 
att vi tycker det är kul. Vi tar 
femton procent i provision på 
det som säljs, pengar som ska 
täcka lokalhyra, marknads-
föring och så vidare. Vi har 
ingen aning om de ekonomis-
ka förutsättningarna, men vi 
hoppas det ska gå ihop, säger 
Jannie Nettum.

Vad händer med de klä-
desplagg som inte blir sål-

da?
– De tänker vi skänka till 

Ale kommun att kunna ge till 
ensamkommande flykting-
barn.

– Med anledning av hur 
flyktingsituationen ser ut har 
vi en idé om att folk ska kun-
na runda upp den summan 
de handlar kläder och prylar 
för. Överskottet ska tillfalla 
en på förhand bestämd välgö-
renhetsorganisation, avslutar 
Jannie Nettum.

JONAS ANDERSSON

Gammalt koncept i ny regi
– Barnmarknad stundar i Nödinge

Lördag-söndag 3-4 oktober arrangeras Valens Barnmarknad i Da Vinciskolans matsal i Nödinge. 
Jannie Nettum och Maria Källgren Holm, här tillsammans med lille Cornelis, är två av initiativtagarna. 

KUNGÄLV. I måndags 
fick ett tjugotal med-
lemmar i SPF Seniorer-
na Ale en trevlig guid-
ning på Bohus fästning. 
Höstens första månads-
träff svarade Ryd-San-
num-Rished för. 

De bjöd på trevlig 
underhållning utav två 
medlemmar i Gudde-
hjälmarna. Ica Super-
market i Älvängen 
hade levererat de goda 
smörgåsarna.

Veckans vandring gick 
runt Stentjärna i Angered 
i strålande höstväder. Arne 
Boge stod för en fint upp-
lagd promenad. Nästa vecka 
vandrar vi runt Kvarnsjöarna 

i Risveden.
Kursen i lätt engelsk kon-

versation har startat. Den 
pågår varje onsdag i udda 
veckor. Margareta Persson 
och Eva Jönsson leder den.

Träffpunkt Backavik drar 
igång den 29 september. 
Svensk Fastighetsförmedling 
informerar om att köpa och 
sälja bostad.

Den 17 oktober tar vi tå-
get till Säffle och ser The 
producers. Den 26 okto-
ber kan du åka Blå tåget på 
Volvo. Den 23-25 november 
är det dags för julresan till 
Rostock. Sedvanlig resa till 
julkonserten i Vara går den 6 
december. Helene Sjöholm 
underhåller.

Lennart Mattsson

SPF Seniorerna Ale
– Nu och i framtiden

SPF-are vandrade runt Stentjärna i Angered.
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Gilla oss på
Facebook!
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PROVA PÅ DISCGOLF
Torsdag den 17 september kl 17.00 bjuder 
Företagarna Ale in till en ny spännande aktivitet  
- nämligen att prova på Discgolf!

Det blir en introduktion av 
discgolf med en enklare 
lektion i kastteknik och en 
discgolfrunda.

När: 17 september kl 17.00
Var: Ale Discgolfcenter, 
Snäckebäcken 10, Uspastorp.

Kostnadsfritt! Plus att vi 
bjuder på kaffe o fralla!

Anmälan senast den 15 september till Barbro Ericson  
ericson.barbro@gmail.com eller Mikael Kvarnmark  
mikael@cograpro.se

VÄLKOMNA!

• 28 oktober Åby Travbana

•  10 november Biokväll med James Bonds nya  
premiärfilm ”Spectra”

KOMMANDE AKTIVITETER

ALE

BLI MEDLEM 

DU OCKSÅ!

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

STORA VIKEN. Det 
kvinnliga företags-
nätverket Female har 
sparkat igång hösten.

Första träffen ägde 
rum på Klädkällaren 
förra onsdagen.

Ett 20-tal företaga-
re hade samlats i den 
vackra herrgården för 
gemensam lunch och 
föreläsning.

Female träffas första onsda-
gen i varje månad. Hösten 
inledande tema löd: ”Från 
affärsidé till att få det att 
hända”. Åsa Turesson är ut-
sedd till moderator för dessa 
träffar.

– Syftet med nätverkande 
är att få kontakter, att lära 
känna varandra, att ni och 
era affärer berikas. Det ska 
vara utvecklande, förklarade 
Åsa och fortsatte:

– Att vara entreprenör 
och egen företagare kan vara 
ensamt ibland. Det kan vara 
skönt att bolla och rådfrå-
ga andra som befinner sig 
i samma situation. Du kan 
inte vara världsbäst på allt. 
Jag själv nätverkar jätte-
mycket. Jag vill dock att det 
ska bli något av det eftersom 
jag är väldigt resultatfokuse-
rad.

Diana Waage, vd och 
grundare till Lantfisk i Sur-
te, var inbjuden att berätta 

om sin bakgrund, sitt företag 
och livet som entreprenör. 
Åsa Turesson ställde frågor 
och Diana utvecklade sina 
tankar kring framtiden.

Vad vill Lantfisk?
– Vi är ett värdedrivet fö-

retag, med en lönsam affär-
sidé i botten. Men varför vi 
gör det här är för att vi tror 
vi kan bidra med en hållbar 
livsmedelsproduktion.

Nästa Femaleträff är ons-
dagen den 7 oktober. Rub-
riken då lyder: Vässa din af-
färsidé så att den blir tydlig, 
säljande och vägledande.

JONAS ANDERSSON

– Tematräffar för kvinnliga företagare
Female igång efter sommaren

Diana Waage, grundare till Lantfisk i Surte, frågades ut om sitt företagande av Åsa Turesson. Ett 20-tal 
kvinnliga företagare från Ale fanns på plats när Female träffades på Klädkällaren.

Sandra Deeken

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

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

VECKANS BOSTAD

ACCEPTERAT PRIS 995 000 kr/bud. AVGIFT 3 623 kr/månad. I månadsavgiften ingår värme, vatten och Kabel-TV..
EP 117 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Göteborgsvägen 97 c. ALE Sandra Deeken 0303-211036.

SURTE 2 rok, 60,9 kvm

• Rymligt lägenhet • Hiss i huset • Välskött förening
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10-30%

information

Höstpriser på
gräsklippare

Gäller ej 
beställningsvara

  Göteborgsvägen 94 Älvängen •  0303-74 86 11

ÄLVÄNGEN. Bältet kan 
vara skillnad på liv och 
död.

Under den gångna 
veckan hade polisen 
extra fokus på bältesan-
vändning.

– En reflektion vi har 
gjort är att regelefter-
levnaden är aningen 
sämre i Ale än i övriga 
kranskommuner. Det 
är inte vetenskapligt 
bevisat men känslan 
är sådan, säger Håkan 
Klingberg, gruppbefäl 
för Trafikpolisen Region 
Väst.

Trafikpolisen har haft kon-
troller i Ale med jämna mel-
lanrum den senaste tiden. 
I tisdags morse befann sig 
Håkan Klingberg och hans 
kollegor på Göteborgsvägen 
i Älvängen.

– Vi kollar först och 
främst användandet av bil-

bälte, men även att mopedis-
ter och mc-förare har hjälm. 
A-traktorer är ett annat pro-
blem just i detta område och 
vi vet att det förekommer en 
hel del busåkande, säger Hå-
kan Klingberg.

I samband med tisdagens 
övervakning i Älvängen vin-
kades fem bilister in för att 
inte ha använt bilbälte. Bö-
tesbeloppet för denna trafik-
förseelse är 1 500 kronor el-
ler 2 500 kronor om du som 
förare inte sett till att min-

derårig använder bilbälte.
Vad säger de förare som 

rapporteras?
– En del tycker att vi bor-

de syssla med bättre saker. 
Faktum är emellertid att 
många upplever vår närva-
ro som väldigt positiv, säger 
Håkan Klingberg.

Andelen som använder 
bältet i bilen är hög i Sveri-
ge jämfört med andra länder. 
Enligt NTF:s senaste under-
sökning i tätort använder 93 
% av personbilsförarna bäl-

te, men skillnaderna är stora 
mellan könen. Bältesanvänd-
ningen bland kvinnliga fö-
rare är 97% vilket kan jäm-
föras med männen där bara 
92% av bilförarna använder 
bälte. Underlag för officiell 
statistik tas fram av VTI som 
mäter bältesanvändningen 

vid utfart från tätort, där 
användningen generellt blir 
högre. Men lyfter man ut 
gruppen unga män 18-25 år 
syns en riktigt låg använd-
ning – endast 81 procent an-
vänder bälte. 

Andelen omkomna förare 
utan bälte har minskat sedan 

2012, men är fortfarande så 
hög som 34 procent. De få 
procenten utan bälte blir 
alltså väldigt överrepresen-
terade bland dödsolyckorna. 
Trafikverket bedömer att 
nya bilar med bältespåmin-
nare på sikt kommer lösa 
problemet. Men nya bilar 

Vanligt 
slarv med 
bilbältet
– Trafikpolisen på plats i Älvängen

Håkan Klingberg, gruppbefäl för Trafikpolisen Region Väst, var tillsammans med sina kollegor i Älvängen på tisdagsförmiddagen för att bland annat kontrollera bilbältesanvändandet.
TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Trafikpolisen gjorde en större insats i Älvängen och menar att 
aleborna är sämre än i kranskommunerna på att följa regelbo-
ken. 

ALVHEM. En trafikolycka 
inträffade på E45 mellan 
Grönnäs och Alvhem på fre-
dagseftermiddagen. 

Två personbilar var in-
blandade i olyckan. En per-
son avfördes till Kungälvs 
sjukhus med lindriga skador. 
Räddningstjänstens personal 
fick klippa upp taket på bilen 
för att få ut den skadade. 

Långa köer bildades i den 

norrgående riktningen, men 
det gick att släppa förbi tra-
fiken i det vänstra körfältet.

JONAS ANDERSSON

Krävde avancerat 
räddningsarbete

Långa köer till följd av fredags-
eftermiddagens olycka på E45 
mellan Grönnäs och Alvhem.

Räddningstjänsten fick klippa upp taket på ett av de inblandande 
fordonen. Den skadade fördes till Kungälvs sjukhus med ambulans.

FO
TO

: A
LL

A
N

 K
A

R
LS

SO
N

ÄLVVÄGEN 13, ÄLVÄNGEN

Välkommen till Älvängens Bilservice

JUST NU!
Oljebyte för endast 

995:- inkl filter

•  Framvagnsinställning 

350:-
• Bilreparationer/service

Drive 
In 

• Däckreparationer
•  Däckförvaring 

500:- /säsong 
inkl skifte
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BERGSÄKER

 A+++ Energiklassen avser F1255 systemets effektivitet vid rums-
uppvärmning både med radiatorer eller golvvärme

Vår storartade natur lagrar kraften från solen rakt 
ner i marken. Denna förnybara fria energikälla har 
NIBE Energy Systems under mer än 30 år arbetat 
med att ta tillvara på bästa sätt, med minsta möjliga 
miljöpåverkan. 

NIBE F1155 och NIBE F1255 är försedda med den senaste 
tekniken för att uppnå största möjliga energibesparing och 
högsta årsvärmefaktor. De har en enkel och tydlig användar-
display med möjlighet att följa och styra din värmekomfort 
var du än befi nner dig genom NIBE Uplink™. Tryggt, enkelt 
och säkert. Vi kallar det ”Energy for life”.

Läs mer om våra hållbara energilösningar i världsklass på 
nibe.se/bergvarme. 

*Se hela testresultatet på nibe.se/test.

30 ÅR AV REN NATURKRAFT

Lorensson VVS Teknik AB
0768-33 74 01

ÄLVÄNGEN

Håkan Klingberg, gruppbefäl för Trafikpolisen Region Väst, var tillsammans med sina kollegor i Älvängen på tisdagsförmiddagen för att bland annat kontrollera bilbältesanvändandet.

köps sällan av unga personer, 
de som använder bälte sämst. 
Här behövs ytterligare insat-
ser!

– Dödstalen är en tydlig 
signal om hur farligt det är 
att strunta i bältet om man är 
med om en olycka. Till dess 
att bilparken är utbytt och 

bältespåminnare finns i alla 
bilar behövs informationsin-
satser riktat mot i synnerhet 
unga personer kring just vik-
ten av bältesanvändning, sä-
ger Malin Lundgren, verk-
samhetschef NTF Väst.

Trafikpolisen Region Väst 
lär återkomma till Ale un-

der den närmaste framtiden, 
men å andra sidan är det ett 
stort upptagningsområde 
som ska bevakas.

– Vi är 55 trafikpoliser i 
vårt område som gränsar till 
Värmland, Örebro och Skå-
ne, avslutar Håkan Kling-
berg.

Bilbrand på E45

Klockan 00.39 natten till lördag fick Räddningstjänsten larm om en bilbrand på E45 i höjd med 
Klädkällaren i norrgående riktning. Bilen hade av okänd anledning börjat brinna. Polis och rädd-
ningstjänst var snabbt på plats och kunde släcka branden. Inga personskador. Under släckningsar-
betet var det helt stopp i trafiken. Två timmar senare, klockan 02.47 fick Räddningstjänsten på nytt 
ett larm från samma plats. Bilen hade börjat brinna på nytt när den skulle transporteras bort från 
platsen. Räddningstjänsten fick rycka ut en andra gång och återigen släcka samma bil.
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– Samma fordon brann två gånger
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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

MEDLEMSDAG 

LÖRDAG 
 19 SEPTEMBER.

10p
MEDLEMSRABATT

PÅ HELA KÖPET.
Rabatten finns laddat på kortet. Max 1 köp/hushåll. 
Gäller ej tobak, lotter, läkemedel, nikotinprodukter, 

spel eller andra förmedlade tjänster.

OSTMARKNAD MED 
FALKÖPINGS MEJERI.  

Lördag kl. 10-15. 
VÄLKOMMEN! Lördag kl. 10-15. 

VÄLKOMMEN!

PROVSMAKNINGAR 
OCH TÄVLINGAR MED  
SVENSKA LANTÄGG.

AKTUELLA ERBJUDANDEN

LÖRDAG 19/9

Avtalat och klart. Karin Larsson, ordförande i Ahlafors IF, signerar överenskommelsen mellan AIF 
och NSK, beträffande Ale Uniteds framtid. Magnus Olofsson gläds åt att kunna ta nästa steg. 

AIF och NSK 
nya Ale United
NÖDINGE. Sedan 2010 
har Nol IK, Nödinge SK 
och Ahlafors IF drivit en 
gemensam juniorsats-
ning under namnet Ale 
United.

När ett nytt avtal 
skulle signeras valde 
Nol att avstå.

– Jättetråkigt, men 
det var inte vårt beslut 
och nu måste vi blicka 
framåt. Tillsammans 
kan AIF och NSK skapa 
något riktigt bra, säger 
Claes Berglund. 

Fotbollen må fortfarande 
vara en av Sveriges största 
idrotter, men i ungdomslagen 
råder det ofta spelarbrist. För 
fem år sedan bestämde sig 
Nödinge, Nol och Ahlafors 
för att skapa Ale United. Det 
var ett sätt att samla talang-
erna och ge dem chansen att 
fortsätta utvecklas i en stimu-
lerande miljö på hemmaplan. 
Satsningen har varit fram-
gångsrik.

– Vi kan bara konstatera 
att förutom i våra egna klub-
bars seniorlag har vi också 
försörjt Skepplanda, Rome-
landa, Kode och säkert någon 
mer klubb med seniorspela-

re. De flesta har blivit kvar i 
kommunen och flera är idag 
tongivande i Nol, Nödinge 
och Ahlafors, säger Fredrik 
Olofsson, som har varit en av 
eldsjälarna i Ale United.  

I torsdagskväll var stäm-
ningen på topp i klubbstugan 
på Vimmervi när Ahlafors 
IF och Nödinge SK skrev på 
ett nytt samarbetsavtal för 
Ale United. Avtalet sträck-
er sig över tre år. Klubbarna 
är överens om att samarbe-
ta med gemensamma lag på 
ungdomssidan från 14 år och 
uppåt.

– Vi måste kunna er-
bjuda våra ungdomar en lång-
siktighet. De måste kunna se 
att det finns en framtid och 
en möjlighet att fortsätta spe-
la fotboll i Ale. Tillsammans 
kan vi lättare skapa kompletta 
lag, menar Olofsson.

Vad händer nu när avta-
let är undertecknat?

– Nu ska vi först arbeta 
fram en gemensam värde-
grund för Ale United och 
sedan måste vi självklart de-
taljplanera för respektive lag. 
Verksamheten kommer att 
bedrivas både i Nödinge och 
Alafors. Exakt hur ska vi titta 
på nu, men vi har fantastis-
ka förutsättningar året runt 

med Sjövallens konstgräs och 
Nödinges inomhushall, säger 
Karin Larsson, ordförande i 
Ahlafors IF.

Behåller ni matchställen 
eller blir det nya dräkter?

– Helst skulle vi vilja spe-
la i regnbågens färger. Ale 
United är ett samarbetslag. 
Vi jobbar över gränserna och 
alla ungdomar är välkomna, 
integrationen kommer stå 
högt upp på agendan, säger 
NSK:s Magnus Olofsson.

Nol IK gick inte att nå på 
måndagskvällen, men klub-
ben skriver på sin hemsida 
att förhandlingarna med 
Ahlafors IF och Nödinge 
SK strandat. De föreslog att 
samarbetet för pojkar skulle 
starta vid 17-års ålder och för 
flickor vid 16 år. Vidare anser 
klubben att det är viktigt att 
känslan för moderförening-
en finns kvar hos barn och 
föräldrar, detta för att hjälpa 
föreningarna att överleva i 
framtiden.

Här går åsikterna isär, men 
Claes Berglund är säker.

– Vi måste våga titta ut-
anför boxen. Samarbete är 
framtiden och i Ale United 
stänger vi inga dörrar.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

– Ett gränslöst samarbete för ungdomsfotbollen



Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...

Ring Kent på 0704-38 52 58
eller Björn på 0303-333 732

Vill du  
synas här?

Ring Kent på 0704-38 52 58
eller Björn på 0303-333 732

Vill du  
synas här?

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

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

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

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

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

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

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

Försäljning & service
Nyckeltillverkning

0303-74 86 11

AUKTORISERD 
MAN-VERKSTAD

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

PERSONBILAR • LASTBILAR • SLÄPVAGNAR • TRAILERS

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

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

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

Titta gärna in i vår välsorterade VVS-butik

Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leveranser

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

Bilverkstad

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

Nödinge Rödjansväg 2, Tel. 0303-350 990

Öppet Lördag 9.00-15.00, Söndag 11.00-15.00

SKEPPLANDA

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

Nödinge Rödjansväg 2, Tel. 0303-350 990

Öppet Lördag 9.00-15.00, Söndag 11.00-15.00

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

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

2:a på besiktningen?
Vi reparerar och ombesiktigar

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
Niclas 0303-74 66 57

Efterkontroll 
bilprovning 2:or

5598/01
ISO/IEC 17020 (B)

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leveranser

Vi harBildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

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

www.mecaalvangen.se

Bygg & Interiör Ale AB
0706-561327

www.biaab.se

- Vi hjälper dig med lösvirkeshus
och monteringshus.

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

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

VOLVO NÄRSERVICE ALE

Allt inom byggnAds-
plåtslAgeri!

Vi hjälper dig även med rotavdraget

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



Kostnad: 595 kr
- Träning på is

- Teori
- Aktiviteter på barmark
- Lunch och mellanmål
- Diplom

Målgrupp: Barn födda 02-08. Medlemmar i Surte BK och 
boende i Ale Kommun har förtur. Max antal: 60 st.

Mer info hittar du på

www.surtebandy.se

VILL DU VARA MED?
Surte Bandyklubb arrangerar under höstlovet v 44
en 3-dagars bandyskola för dig som är född 02–08.
Är du tjej eller kille som har fått styrfart på skridskorna och är
nyfiken på att hantera klubba och boll? Då kan detta vara något för dig.

Bandyskola 26-28 okt 2015
Ale Arena kl 8.00–16.00
Anmälan: mikael.bjorkestam@surtebandy.se. Uppge namn, ålder och e-postadress
Betalning: postgiro 1550521-7. Sista anmälningsdag: 19 oktober 2015
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SKEPPLANDA. Skepp-
landa föll ihop hemma 
på Forsvallen. 

Det blev till slut en 
storförlust mot topp-
laget IK Rössö efter en 
svag andrahalvlek.  

– Det bästa laget vi 
har mött i år, säger 
SBTK-tränaren Stig 
Persson.

Förutsättningarna är glas-
klara. Skepplandas damer 
behöver alla poäng de kan få 
för att hålla sig utanför ned-
flyttningsstriden i division 
ett. I lördagens hemmamat-
ch mot topplaget IK Rössö 
fick SBTK en drömstart. 
Redan i den fjärde match-
minuten kunde anfallaren 
Sophie Högrell rulla in 
ledningsmålet efter en fin 
soloprestation, men mer än 
så skulle det inte bli för hem-
malaget. IK Rössö tog tag i 
spelet, pressade på och fick 
in en kvittering precis innan 
halvtidsvilan.

– Vi ska vara glada att vi 
inte släppte in tio mål i den 
första halvleken. Rössö var 
oerhört bra men de blev lite 

stressade när vi gjorde 1-0 
och hade svårt att få hål på 
oss. Det var surt att de gjor-
de ett mål precis innan halv-
tid, det märktes att de fick 
energi av det, säger Persson. 

I den andra halvleken 
orkade inte Skepplanda stå 
emot den hårda anstorm-
ningen från gästerna. I mi-
nut 57 kom 1-2 och kort 
därefter kom även trean. De-
moleringen fortsatte och när 
domaren blåste av matchen 
hade Rössö hunnit göra yt-
terligare tre mål.

Bästa laget
– Rössö är det bästa laget vi 
har mött i år men man blir 
ändå knäckt när man förlorar 
med så här mycket. Vi befin-
ner oss i en situation där vi 
behöver poäng och då är det 
självklart surt att åka på ett 
sådant här bottennapp. Det 
påverkar ju tjejernas självför-
troende inför nästa omgång. 
Jag hoppas att vi i stället kän-
ner en revanschlust och reser 
oss ur det här, säger Persson. 

Det var Skepplandas an-
dra raka förlust och laget 
ligger just nu på en åtton-
deplats i tabellen. På lördag 
väntar en ny hemmamatch 
när sjuan Skövde kommer 
på besök till Forsvallen. Då 

är det bara tre poäng som 
räknas för lagkapten Lotta 
Hillebjer. 

– Vi måste börja vinna 
matcher igen, vi får inte 
tappa för mycket i tabellen.  

Skövde är ett sämre lag än 
Rössö och jag hoppas att vi 
tar tre poäng då, säger hon. KRISTOFFER STILLER

Bottennapp för Skepplandas damer

Div 1 Götaland norra
Skepplanda – Ik rössö 1-6 (1-1)

FOTBOLL

Sophie Högrell gav Skepplanda en drömstart hemma mot topplaget IK Rössö, men det tidiga led-
ningsmålet räckte inte. 

Sandra Alvenby fick fullt upp i 
Skepplandas försvar. IK Rössö 
var riktigt på hugget under 
hela matchen.

Grinar illa gör Ida Hansson 
och det gjorde även hela laget 
efter brakförlusten hemma 
mot IK Rössö.
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www.ahlaforsif.se

Division 3 NV Götaland

Matchvärd

ale TorG

Lördag 19 sept kl 14.00
SJÖVALLEN

SVENSKA STENHUS ARENA

AHLAFORS IF
v s

IFK FJÄRÅS

NSK lånar av AIF – hoppet lever!
NÖDINGE. Än lever 
hoppet om ett förnyat 
kontrakt i sexan.

Nödinge SK tog sin för-
sta seger sedan i april.

Bosna IF slogs tillbaka 
med matchens enda mål.

Nödinge SK har fått hjälp 
av Ahlafors IF för att försö-
ka mirakelvända och rädda 
sig kvar i division sex. Oscar 

Olofsson, Emanuel Kollén 
och Shkar Nawzad har 
lånats ut från AIF resten av 
säsongen. Det gav önskvärd 
effekt direkt.

– Förutom dessa tre har 
vi fått ytterligare tre spela-
re från AIF under året. Det 
känns väldigt bra att vi kan 
samarbeta även på seniorni-
vå. Shkar är självklart en stor 
tillgång för ett lag i division 
sex, även om vi inte spelade 
särskilt mycket genom mitt-
fältet. Emanuel är otroligt 

snabb och assisterade snyggt 
till Shpejtim Sefedinis se-
germål, berättar tränare 
Magnus Olofsson.

Jumboplatsen till trots 
har Nödinge inte givit upp. 
Segern över Bosna gav mers-
mak.

– Det var en välspelad 
match som visar att vi kan 
och jag tror faktiskt att vi kan 
överraska topplaget Finlan-
dia hemma på söndag, säger 
Olofsson optimistiskt.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Div 6 D Göteborg
Bosna IF – nödinge Sk 0-1 (0-0)

FOTBOLL



ALINGSÅS. Skepplanda 
kryssar vidare i fyran.

Trots en tvåmålsled-
ning fick den gulsvarta 
armén nöja sig med en 
poäng.

Topplaget Alingsås 
kvitterade en minut 
före slutet.

Skepplanda kom återigen till 
spel utan flera av de ordina-
rie spelarna, bland annat sak-
nades målvakten Simon Lil-
jeblad som tvingats operera 
bort blindtarmen. Formstar-
ke Erik Häggström, mitt-
backen Alexander Anders-
son, Niklas Antonsson, 
Jonathan Franzén, Ema-
nuel Stensson  fanns också 
på frånvarolistan. 

– Sett till förutsättning-
arna är en poäng borta mot 
ett av seriens topplag ett 
bra resultat, men visst är det 
tungt att vi återigen tvingas 
kapitulera precis i slutet, sä-
ger SBTK-tränaren Jonas 
Andersson.

Annars fanns det en hel 
del glädjeämnen. Skepp-
landa bjöd Alingsås tuffast 
tänkbara motstånd. Mattias 
Johansson satte 1-0 till gäs-
terna redan efter tre minuter 
och Patric Skånberg var 
nästan lika snabb efter paus. 
Uret visade 49 minuter när 
den vindsnabbe kantspelaren 

elegant placerade in tvåan. 
Dessvärre hann hemmalaget 
reducera tämligen omgåen-
de och jagade sedan intensivt 
en kvittering. När klockan 
närmade sig 90 minuter slog 
David Johansson till och 

ännu en trepoängare gick 
till intet i slutminuten för 
Skepplandas del.

– Det här är ett riktigt dra-
ma. Varje poäng kommer att 
bli viktig. Fördelen med att 
kryssa, om det finns någon, 

är att vår målskillnad inte 
blir lidande. Men nu måste 
vi snart ha en seger och med 
tanke på hur bra vi stundtals 
har spelat borde den vara 
runt hörnet, summerar Jonas 
Andersson.

SBTK fick fyra gula kort 
i andra halvlek. Det gör att 
Jonas Rhodén är avstängd i 
fredagens hemmamöte med 
Fristads GOIF. Då ska nästa 
kapitel i dramat skrivas!

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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FOTBOLL
Division 1 norra Götaland damer  
Skepplanda BTK-IK Rössö 1-6 (1-1) 
Mål SBTK: Sophie Högrell  
Matchens kurrar: Sandra Alvenby 3, 
Sophie Högrell 2, Isabella Svensson 1

Holmalunds IF 19  33 44
IK Rössö 19  50 41
IK Gauthiod 19  24 39
IFK Skoghall 19  13 31
Mossens BK 19    7 31
Rävåsens IK 19    3 30
Skövde KIK 19    1 29
Skepplanda BTK 19   -8 26
Stenungsunds IF 19   -6 23
Mariestads BoIS 19 -14 20
Sils IF 19 -44 11
Töreboda IK 19 -59   5

Division 2 Västergötland S, dam
Lödöse/Nygård IK – Sjömarkens IF 2-1
Mål: Matilda Johansson, Embla 
Petersdotter.

Division 3 Göteborg damer
Ahlafors/Älvängen – Kode IF 2-2
Mål: Mikaela Andersson, Linn Bergstedt. 
Matchens kurrar: Linnea Rautio 3, Elin 
Rautio 2, Linn Bergstedt 1. 

Division 3 nordvästra Götaland

Melleruds IF – Ahlafors IF 1-1 (0-1) 
Mål AIF: Henrik Andersson.  
Matchens kurrar: Jonathan Lindström 3, 
Andreas Skånberg 2, Kalle Hamfeldt 1. 

Skoftebyn 19  20 38
Västra Frölunda 19    8 37
Vänersborgs IF 19  16 36
Älvsborgs FF 19    9 33
Kungsbacka IF 19    8 31
IFK Fjärås 19    5 28
Ahlafors IF 19    8 26
IK Virgo 19 -10 23
Melleruds IF 19   -5 22
IFK Åmål 19   -6 19
Vallens IF 19 -20 13
Dalen/Krokslätt 19 -33 12

Division 4 Väsergötland norra
Göta BK – Edet FK 1-1
Mål GBK: Andreas Aronsson. 
Mål EFK: Martin Erlandsson.

Division 4 Västergötland södra
Alingsås IF FF – Skepplanda BTK 2-2
Mål SBTK: Mattias Johansson, Patric 
Skånberg. Matchens kurrar: Tobias Ottos-
son 3, Oscar Frii 2, Christian Forsberg 1.

Gerdskens BK 19  28 46
Alingsås IF FF 19  22 41
Ulricehamns IFK 19  30 39
Fristads GoIF 19  13 35
Kinna IF 19   5 23
Gällstads FK 19 -11 23
Byttorps IF 19  -3 22
Skene IF 19  -7 22
Skepplanda BTK 19  -3 20
Annelunds IF 19 -18 18
Dardania 19 -37 17
IF Örby 19 -19 13

Division 5A Göteborg
Nol IK – Bergsjö IF 5-1 (3-0)
Mål NIK: Simon Enyck 2, Niclas Elving, 
Robin Larsson, Rahel Faraj. Matchens 
kurrar: Simon Enyck 3, Raied Juma 2, 
Jonny Stenström 1.

Division 6 D Göteborg
Fotö GOFI – Älvängens IK 1-4 (1-3)
Mål ÄIK: Jesper Knaving 2, Niklas 
Ahlbom, Albin Leyonlund.
Matchens kurrar: Albin Leyonlund 3, 
Jesper Knaving 2, Niklas Ahlbom 1.

Bosna IF – Nödinge SK 0-1 (0-0)
Mål NSK: Shpejtim Sefedini. Matchens 
kurrar: Marcus Larsson 3, Shkar Nawzad 
2, Emanuel Kollén 1.

Älvängens IK 17  66 44
Finlandia-Pallo 16  43 42
Neutrala UF 16  31 36
Backa BK 17  -2 24
Bosna IF 17  -7 21
IF Vardar/Makedonja 17   2 19
Hälsö BK 15   7 18
Backatorp 17  -7 18
Hermansby 17 -12 16
Lundby IF 16 -48 16
Fotö GOIF 17 -47 15
Nödinge SK 16 -27 11

Division 6 Trollhättan
Lödöse/Nygård IK – Sjuntorp 5-0 (2-0)
Mål LNIK: Peter Eriksson 2, Jonathan 
Svensson, Alexander Jönsson, Christian 
Andersson.

Trollhättans IF – Hjärtums IS 0-7 (0-3)
Mål: Hannes Granlund 3, Alexander Wall 
2, Marcus Algevi, Mikael Persson.

Division 7A Göteborg
Sveakurd FC – Surte IS 3-0 (1-0)

Div 3 nordvästra Götaland
melleruds IF – ahlafors IF 1-1 (0-1)

FOTBOLL

Div 4 Västergötland södra
alingsås IF FF – Skepplanda BTk 2-2

FOTBOLL

MELLERUD. Vid ställ-
ningen 1-1 och tre 
minuter kvar att spela 
pekade domaren på 
straffpunkten.

Ahlafors IF var nära 
att förlora samtliga 
poäng borta mot Melle-
rud, men straffen tog i 
stolpen.

– Det var nära ögat 
och det hade varit 
skandal om vi straffats 
på nytt i slutminuter-
na, pustade avstängde 
AIF-tränaren Michel 
Berndtsson-Gonzales.

Det var en jämn tillställning 
på Rådavallen. Två form-
starka lag, båda med en fem 
matcher förlustfri svit bakom 
sig, gjorde upp. Gästande 
Ahlafors hade bollen, men 
hemmalaget skapade de he-
taste målchanserna. Förut-
sättningarna var tuffa, då 
underlaget inte gav utrymme 
för någon teknisk fotboll. 
Med tre minuter kvar av för-

sta halvlek fick AIF ett bra 
frisparksläge utanför straff-
området. Johan Elvings 
stramare tog i stolpen och 
till slut hittade bollen fram 
till Henrik Andersson som 
kunde raka in 0-1 från nära 
håll.

Svensson kvitterade
– Det kändes som att vi just 
då hade tagit över komman-
dot och vi inledde även andra 
halvlek positivt, men ju läng-
re halvleken led desto ängs-
ligare blev vi. Mellerud var 
mer desperata och tog över. 
De flyttade bland annat upp 
Markus Svensson i anfallet 
och fick en helt annan tyngd, 
beskriver Berndtsson-Gon-
zales matchutvecklingen.

Med 20 minuter kvar 
att spela tvingas både mitt-
backen Markus Hedberg 
och Jonathan Lindström 
att byta med känningar i 
ljumsken. Ahlafors hann inte 
riktigt formera styrkorna 
innan Markus Svensson drog 
till på halvvolley. Den meri-
terade 43-åringen stod åter-
igen som målskytt mot AIF.

– Det är ett klassmål och 

det är bara att lyfta på hat-
ten, berömmer den gulsvarta 
coachen som fick se matchen 
som åskådare efter förra om-
gångens röda kort.

Förra veckan straffade 
Vänersborgs IF den gulsvar-
ta lagmaskinen på övertid 
efter att domaren blåst straff. 
Mot Mellerud var samme 
rättskipare i huvudrollen och 
i 87:e minuten stod AIF in-
för ett nytt dramatiskt ögon-
blick. En hemmaspelare föll 
i straffområdet och doma-
rens signal ljöd.

Urdålig
– Jag kan bara konstatera att 
domarens position var urdå-
lig och att han ändå vågar gå 

så långt att han blåser straff 
känns horribelt. Nu ville 
ödet inte straffa oss denna 
gång. Straffen gick i stolpen 
och ut, berättar Berndts-
son-Gonzales.

Således fördelades poäng-
en broderligt mellan lagen 
och det var inget som AIF 
såg som orättvist.

– Nej, sett till hur match-
en utvecklade sig var det väl 
rättvist. Jag fick några ord 
med deras fixstjärna, Mar-
kus Svensson, efter matchen 
och han anser att vi är se-
riens bäst spelande lag. Det 
är bara lite spets framåt som 
saknas. Det kändes skönt att 
höra.

Vad värre är är att de gula 

korten haglade över Ahla-
fors. På lördag får Sjövallens 
hjältar klara sig utan tre or-
dinarie mittfältare. Johan 
Elving, Edwin Pearson och 
Kalle Hamfeldt är alla av-
stängda.

– Det blir en utmaning, 
men så är det för alla lag i 
slutet. Det är nu vi ska ha 
glädje av vår breda trupp. 
Det lutar nog åt att Sebas-
tian Hollstein och Tobias 
Bratt får börja centralt. Det 
är ingen dålig uppställning i 
så fall. Vi får se hur killarna 
känner sig i veckan.

Hollstein vilade mot Mel-
lerud, då han har haft kän-
ning i baksidan.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

AIF i nytt 
straffdrama
– Men denna gång 
var ödet gulsvart

Jonathan Lindström var återigen bäste man i Ahlafors IF som kryssade borta mot formstarka Mel-
lerud. AIF har bara förlorat en match under hösten, men dessvärre har kryssen varit för många 
för att laget ska utmana i toppen. 
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Herr div 4 Västergötland S
FREDAG 18 SEPTEMBER KL 19.00

SBTK VS FRISTADS GOIF 

Dam div 1 N Götaland
LÖRDAG 19 SEPTEMBER KL 15.00

SBTK VS SKÖVDE KIK

FOTBOLL
PÅ FORSVALLEN

Matchvärd:

Kryssen fortsätter plåga Skepplanda

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



DAGGKÅPANS
  FOTVÅRD
Medicinsk fotvård
Diabetesfotvård.
Behandling av vårtor och svamp.
Fotvård.
Nagelvård, förhårdnader, Liktornar
Fotmassage, Nageltrång mm.
Presentkort.
Daggkåpevägen 3, Nödinge
Kerstin Ekeklint, 
Medicinsk fotvårdsspec.
Tel. 0303-22 95 61

DAGGKÅPANS

Behandling av vårtor och svamp.

Inspektion av avlopp med kamera - Högtrycksspolning - Farligt avfall  
Kärltvätt - Containerservice - Slamsugning - Sekretesspapper
Försäljning av säckställ, kärl, säckar m m. Bultgatan 8, Kungälv, 0303-24 58 60

f.d Kungälvs Transporttjänst

Din partner inom renhållning och återvinning

 

                                                                                             

  

 
  

 

Omhändertagande fotvård för alla  

www.fotalvan.se 

 

 För att dina fötter är värda det bästa 

0707-53 51 13 

 
Göteborgsvägen 94 

Älvängen 
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www.fotalvan.se
Ulla Krafft 

Medicinsk Fotterapeut 

                                                                                                                                                                                        

53 51 13

Göteborgsvägen 94

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ulla KrafftUlla Krafft
 

Kungälv
Tel. 0303-940 05

N

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Svetsvägen 3, Nödinge
Tel. 0303-22 91 01

Nödinge 
Godislager

Välkommen till

Öppet:
Sön - tor 11.00 - 20.00
Fre - lör 11.00 - 21.00

0303-96 000

ALE TAXI
Ring!

för person- och
budtransporter

Ett auktoriserat taxibolag

Tel. 0303-245 770

Boka tid
Tel. 0303-33 61 20

ÄR DU RÄDD 
OM DIN BIL?
ÄR DU RÄDD 
OM DIN BIL?

Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen
Tel. 0303-74 61 60, fax 74 82 18

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Smörgåstårtor och tårtor
på beställning.

Våningstårtor till dop & bröllop.

Menyer och bufféer för alla tillfällen.

Hålanskolan, Uspastorp Nol
0303-74 50 95 • 070-57 58 703

Även STORT sortiment 
hyrfilmer till låga priser!

Dam & Herr

Tel. 0303-97 220
Tidsbeställning & Drop In

Vardagar kl 10-19
Lördag kl 10-15

Vättle
Data AB

Tel: 0303-97 190

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, kul-
lersten, makadam, för 

avhämtning eller leverans.
Telefon 0303-74 70 27, 
Kållered 031-86 77 00

www.jehander.se

SPECIALITÉT: BILRUTOR 

ALLT INOM GLAS OCH RAM

0520-65 08 51 • LILLA EDET

Vardag 10–19 • lördag 10–15 
• söndag 11-15

Ale Torg
Tel 0303–966 41

DAGGKÅPANS
  FOTVÅRD
Medicinsk fotvård
Diabetesfotvård.
Behandling av vårtor och svamp.
Fotvård.
Nagelvård, förhårdnader, Liktornar
Fotmassage, Nageltrång mm.
Presentkort.
Daggkåpevägen 3, Nödinge
Kerstin Ekeklint, 
Medicinsk fotvårdsspec.
Tel. 0303-22 95 61

ETABLERAD 1925

BIL • MC • SLÄP
INTESIVUTBILDNING

Allt för brud o brudgum
Balklänningar
Smokingar
Dopklänningar

Provning efter överensk.      Välkommen!
Ring 0520-66 13 40

Locktorp 2519 • 460 11 Nygård

Stort
sortiment!

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

KENTH IVARSSON
0303-966 00 • 0520-65 12 85

Skepplanda Tvätt
0303-33 81 63

Öppettider:
mån: 7-15 ons 7-12
Specialitet: dukar

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

Den nya generationens hund- och kattfoder

Öppet vard 8-16.30
Hästavd. har kvällsöppet tis & ons.
Smådjursavd har kvällsöppet onsd.
Tel hästveteterinär, 0303-335960
Tel smådjursveterinär, 33 59 70

ALE 
DJURKLINIK

ALE 
DJURKLINIK

ALE 
DJURKLINIK

Ale
Containertransport AB

Uthyrning av containrar,
transporter, renhållnings-

entreprenörer, avfallshantering

031-98 00 04

Husbilar
Husvagnar
Släpkärror

Á la carte och färdiga 
paketresor till Tunisien, 

Kina och Malta

Tel 031-979990
www.newairtravel.se

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Göteborgsvägen 94, Älvängen 
Telefon 0303-74 99 81

www.alepromotion.com

Se årets nyheter i vår nya 

utställningslokal!

www.lillaedetsbuss.se  0520-65 75 00

Researrangemang & Beställningsresor
- Hela Europa är vårt arbetsfält

Behov av personal?
Ring till 

Bemannus Personalpartner AB
Tel. 0303-96430

www.bemannus.se

TS Mureri
Tobias Sigestrand

Antika kakelugnar,
öppna spisar, spiskassetter, 
skorstenstätning, keramisk 

tätning, diverse murningsarbeten

Box 2027, 463 25 Lilla Edet
Tel: 0520-661307 Mobil: 0709-843940

www.tsmureri.com

JC Gravyr & Tryck AB
Fasadskyltar - Interiörskyltar med punktskrift 
Fastighetsskyltar - Namnbrickor - Plaketter 
Glasgravyr - Folietext - Dekaler - Bildekor 

Laserskärning - Märkning

0303-33 59 00 | 031-24 11 09

www.jcgt.se

Vi designar med din samverkan för
att skapa ett unikt koncept. 

44 års erfarenhet inom märkning.

Ale Torg
0303-33 67 30. Tunisienspecialisten

Smörgåstårtor och tårtor på beställning.
Våningstårtor till dop & bröllop.

Menyer och bufféer för alla tillfällen.
www.miascatering.se

Hålanskolan, Uspastorp Nol • 0303-74 50 95 • 070-57 58 703

0303-74 22 92

0736-26 19 29

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av ekonomitjänster 
för små och medelstora 
företag, föreningar samt 

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

Postadress: Box 618, 442 17 Kungälv
Tel 0303-186 10 Fax: 0303-151 29

Husbilar
Husvagnar

ALVHEM • 0303-33 64 80
www.bengtshusvagnar.se

Välkomna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

Välkomna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

TS Mureri AB
• Murning Skorstenar, Kakelugnar
• Öppna spisar
• Spiskassetter, Kaminer
• Tätning rökkanaler, Syrafasta rör
• Inspektion med TV-kamera
• Diverse murningsarbeten

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.se

Nödinge SK Fotboll Kansli: 0303-22 98 83
nskfotboll@hotmail.se  www.laget.se/nskfotboll

STURES 
SPISAR AB

0730-64 89 00 
Lunnavägen 6, Alafors 

E-post: lars@sturesspisar.se 
www.sturesspisar.se

www.ale.nu 

Telefon: Taxi 0520-45 90 00 
Buss 0520-65 75 00 Ring för 

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

Vi är ett Buss-, Taxi- och Bud-
företag som med bästa per-
sonliga service kör stora och 
små sällskap, dit Ni önskar

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

ALE
DJURKLINIK

ALE
DJURKLINIK

Häst   0303-33 59 60
Smådjur  0303-33 59 70

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

www.aledjurklinik.se Norra kilandavägen 22, 449 34 NÖDINGE

Vi säljer
Hund- och 
kattfoder

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

Nödinge SK Fotboll     Kansli: 0303-22 98 83
 E-post: nskfotboll@telia.com   Hemsida: www.laget.se/nskfotboll

Nödinge SK Fotboll 
önskar medlemmar, 

ledare, sponsorer och 
supportrar en

trevlig 
sommar

Ale Skomakeri & NyckelserviceDAGGKÅPANS
  FOTVÅRD
Medicinsk fotvård
Diabetesfotvård.
Behandling av vårtor och svamp.
Fotvård.
Nagelvård, förhårdnader, Liktornar
Fotmassage, Nageltrång mm.
Presentkort.
Daggkåpevägen 3, Nödinge
Kerstin Ekeklint, 
Medicinsk fotvårdsspec.
Tel. 0303-22 95 61

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

KENTH IVARSSON
0303-966 00 • 0520-65 12 85

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

ALE
DJURKLINIK

Häst 0303-33 59 60
Smådjur  0303-33 59 70

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

www.aledjurklinik.se
Norra kilandavägen 22, 449 34 NÖDINGE

Det är vi bra på.

Smörgåstårtor och tårtor på beställning.
Våningstårtor till dop & bröllop.

Menyer och bufféer för alla tillfällen.
www.miascatering.se

Hålanskolan, Uspastorp Nol • 0303-74 50 95 • 070-57 58 703

0303-74 22 92

0736-26 19 29

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av ekonomitjänster 
för små och medelstora 
företag, föreningar samt 

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

Postadress: Box 618, 442 17 Kungälv
Tel 0303-186 10 Fax: 0303-151 29

Husbilar
Husvagnar

ALVHEM • 0303-33 64 80
www.bengtshusvagnar.se

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

Finns vid Nödinge 
vårdcentral. 
Gör även hembesök!
Tar emot friskvårdskuponger

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

STURES 
SPISAR AB

0303-74 98 98, 0730-64 89 00 
Lunnavägen 6, Alafors 

E-post: lars@sturesspisar.se 
www.sturesspisar.se

Utgår även ifrån Ale kommun

Ronald Sandgren
0702-69 14 83
031-87 05 90

PER MAXE BYGGNADS AB
Nybyggnad, om- och tllbyggnad, 

ROT-arbete

Tel 0706 - 51 84 86
Fax 0303 - 964 78

E-post info@permaxe.se

www.permaxe.se

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen

Tel. 0303-74 61 60, fax 74 82 18

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

www.ale.nu 

Lunchservering 
& catering

Öppet 7:30-14:00
Frukost 7.30-10.00 mån-fre

Alevägen 47 (Tudor) 449 44 Nol

www.evasmatgladje.se
0303-33 29 77

Telefon: Taxi 0520-45 90 00 
Buss 0520-65 75 00 Ring för 

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

Vi är ett Buss-, Taxi- och Bud-
företag som med bästa per-
sonliga service kör stora och 
små sällskap, dit Ni önskar

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

Vi säljer
Hund- och kattfoder

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

7.200:-

Välkommen att
 höra av Er

076-279 22 12
072-304 30 13

Elinstallationer

SalesOnNet
“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com

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

031-98 06 50

0322-83100

Gilla oss på
Facebook

Gilla oss på
Facebook

www.sollebrunnsmobelaffar.se
0322-400 14 

Gästgivaregatan 8, Sollebrunn

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

Div 6D
Söndag 20 september kl 16:00

NSK Fotboll - Finlandia-Pallo AIF    
---------------------------------------------------

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

Ta en titt på våra hemsidor så ser du när vi tränar 
och spelar

Välkomna                                                 NSK Fotboll



SKEPPLANDA. Skepp-
landaskytten Rickard 
Levin-Andersson, 24, 
slutade på en 18:e plats 
i VM i lerduveskytte 
som avgjordes i helgen. 

Han var ynka två träff 
från att nå en finalplats 
i sitt första stora världs-
mästerskap. 

– Jag är nöjd med min 
insats, säger han till 
Alekuriren. 

I helgen var det dags för VM 
i lerduveskytte i Lonato, Ita-
lien. Först ut var herrarnas 
trap där Rickard Levin-An-
dersson, som till vardags 
tävlar för Skepplanda Sport-
skyttar, fanns med bland de 
tävlande som gjorde upp om 
platserna till lördagens final. 
Levin-Andersson visade upp 
ett starkt skytte och var yt-
terst nära att få tävla i den 
åtråvärda finalen. 

– Det kändes helt okej,  jag 
kom in i ett bra flyt och gjor-
de några bra serier. Tyvärr 
räckte det inte hela vägen till 
en finalplats, säger han. 

Levin- Andersson note-
rades för totalt 118 träff av 
125 möjliga. Två till och han 
hade tagits sig till finalen. 
Han slutade i stället på en 
18:e plats, med samma antal 
träff som 13:e man. 

– Jag är nöjd med min 
insats. Det var min bästa 
prestation på en internatio-
nell tävling. Jag hade inte 
stora förväntningar innan 
tävlingarna så en slutlig 18:e 
plats ska jag vara väldigt nöjd 
med, säger han. 

 Hur ser det ut framöver 
för din del? 

– Jag ska fortsätta min trä-
ning i några veckor framåt. 
Därefter väntar ett uppehåll 
fram till mars, efter det kom-
mer jag fortsätta min sats-
ning för att bli ännu bättre 
och ta mig till fler stora mäs-
terskap. 

KRISTOFFER STILLER
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HISINGEN. Den senas-
te månaden har rönt vissa 
framgångar för Skepplanda 
Sportskyttar i olympisk trap. 
Andra helgen i augusti så 
sköts SM på Hisingens bana 
i Säve. Eje Carlsson tog 
silver för andra året medan 
Rickard Andersson missade 
pallen i medaljmatchen och 
slutade fyra. Svensk mästare 
blev Andreas Norlén, Upp-
sala JSK.

Skepplandas lag med Eje, 
Rickard och Johan Johans-
son blev silvermedaljörer 
endast en poäng bakom 
Uppsala.

Nordiska Ranking-fi-
nalen i grenarna skeet och 
olympisk trap genomfördes 
5-6 september, även den på 
Hisingens banor. Där får 
de bästa skyttarna från de 
Nordiska länderna mötas i 
ett mästarmöte.

I Olympisk trap tog sig 
Rickard Andersson först till 
finalen, väl i den så tog han 
sig till guldmatch som han 
tyvärr förlorade mot Andre-
as Norlén från Uppsala. En 
hedrande silverplats blev det 
i alla fall.

JONAS ANDERSSON

Eje Carlsson, Skepplanda Sportskyttar, knep silvret när SM i olym-
pisk trap avgjordes på Hisingen.

Men här gick det bättre!
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Inga VM-medaljer till 
Skepplandaskytt

Givande experiment. Helena 
Bseiso och Ingela Book från 
Nolhagens förskola hittade 
ett bra samarbete med Linda 
Söder och Vanja Karlsson från 
Änggårdens förskola. 
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– Idag var det riktigt roligt att 
se killarna. En härlig inställ-
ning från avspark kryddad 
med en spelglädje som det 
var länge sedan jag såg, be-
römmer Noltränaren Peter 
Karlsson insatsen.

Segern gör att Nol fortfa-
rande utmanar på allvar om 
en tredjeplats i serien, men 
det är ett språk Peter Karls-
son inte vill föra.

– Vi pratar bara om att ta 
en match i taget. Killarna är 
för unga för att orka foku-
sera längre fram än till de 
stundande 90 minuterna. Vi 
har gjort en enastående sä-
song och kan spela avslappnat 
framöver. Det är ingen som 
förväntar sig att vi ska vinna 
mer än vad vi har gjort. Det 
gör att vi trots allt kan bli far-
liga eftersom vi har alla topp-
lag förutom Stenkullen kvar 
att möta, säger han.

Mot Bergsjö var det aldrig 
något snack om vart poängen 
skulle hamna. Redan i halvlek 
ledde Nol med 3-0. Simon 

Enyck svarade för en briljant 
insats och var ett ständigt hot. 
Även Bojan Ilic var på hu-
mör och borde fått utdelning 
på någon av alla chanser.

Nu väntar Gårda
– Det går ändå inte att gnäl-
la när vi vinner med 5-1. Det 
ser spännande ut och det är 
roligt att hela laget ser ut att 
ha fått tillbaka tempot i krop-
pen, säger Peter Karlsson.

På torsdag väntar en sex-
poängsmatchen  mot Gårda 
BK. Utgången där avgör hu-
ruvida Nol kommer att fort-
sätta sätta skräck hos toppla-
gen.

– Vi är hela och har inga 
avstängningar. Det kommer 

att bli en rejäl holmgång.
Noterbart var att Nic-

las Elving nätade för första 
gången sedan återkomsten. 
Hans närvaro på torsdag kan 
bli en intressant överraskning 
för Gårda BK som vann vå-
rens möte på Elon Arena.

pER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Ny trea till Nol IK

Division 5 A Göteborg
nol Ik – Bergsjö IF 5-1 (3-0)

FoTBoLL
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FOTBOLL I ALE

Fre 18 sept kl 19.00
Forsvallen
Skepplanda – Fristad

Lör 19 sept kl 13.00
Älvevi
Älvängen – Bosna

Lör 19 sept kl 14.00
Sjövallen
Ahlafors – Fjärås

Lör 19 sept kl 15.00
Forsvallen
SBTK dam – Skövde

Sön 20 sept kl 16.00
Vimmervi
Nödinge – Finlandia-Pallo

Sön 20 sept kl 16.00
Surte IP 
Surte – Andalus

SKARA. Team Chasing 
Sweden är en förening vars 
verksamhet är att främja 
spridningen av teamchasing 
i Sverige och i våra nordiska 
grannländer. Teamchasing är 
ingen formell tävlingsgren 
utan kan bäst beskrivas som 
en uppvisningssport. Team-
chasing påminner om ter-
rängmomentet i fälttävlan, 
men med den stora skillna-
den att man rider i lag om 
tre ekipage.
Det gäller att avverka den 
2-3 kilometer långa banan 
på snabbast tid, men samti-
digt i kontrollerad ridning 
över ett 15-tal terränghinder 
av varierande karaktär. Cirka 
hälften är bedömningshin-

der som ska hoppas samti-
digt. Alla tolv hovarna ska 
vara i luften samtidigt för att 
undvika tidstillägg. Team-
chasing är fart och spänning, 
men säkerheten sätts alltid i 
främsta rummet.

Hästfestival
På Skara hästfestival på Ax-
evalla travbana hölls nyligen 
SM i teamchasing. Team Big 
Horses bestående av Jessi-
ca Jakobsson/Caunis On, 
Anette Kihlberg/Fabulous 
Dream, Matilda Bennga-
ge/Allright Sixten tog hem 
guldet.

– Vårt lag träffades första 
gången 28 juni. Nu tog vi 
SM-guld tillsammans med 

snabbast tid och noll fel på 
hinder, berättar Jessica Ja-
kobsson från Lödöse. 

– Teamchasing är den ro-
ligaste hästsport jag någon-
sin utövat. Man är ett sam-
spelt lag, hästarna har full 
speed men ändå fokuserade 

på sin uppgift. Gillar man 
gemenskap, fart och hinder 
så är det teamchasing man 
ska hålla på med. Alla raser 
är välkomna, själv rider jag 
på en ridtravare som är 8 år.

JONAS ANDERSSON

Team Big Horses vann SM-guld

Anette Kihlberg/Fabulous, Matilda Bennhage/Allright Sixten och 
Jessica Jakobsson/ Caunis on utgör Team Big Horses som vann 
SM-guld i teamchasing.

FoTÖ. Det blev ett bra 
veckoslut för ÄIK.

Toppkonkurrenten 
Finlandia-Pallo tappade 
oväntat poäng hemma 
mot Hermansby på fre-
dagskvällen.

Dagen därpå gjorde 
Älvängen sitt jobb och 
vann bortamötet med 
Fotö GoIF.

ÄIK-tränaren Peter ”Erra” 
Eriksson hade höjt ett var-
ningens finger inför lörda-
gens bortamatch mot Fotö 
GoIF. 

– De har en liten plan som 
definitivt inte passar vårt 
spel.

Oron besannades inled-
ningsvis när Johnny Öberg 
gav hemmalaget ledningen 
efter åtta minuters spel. ÄIK 
lät sig emellertid inte nedslås 
och redan efter knappa kvar-
ten var det kvitterat till 1-1 
genom Niklas Ahlbom. I 
paus var ställningen 1-3.

Fotö hade ett gyllene läge 
att reducera till 2-3, men 
friläget räddades av Bengt 
Andersson som svarade för 
en stabil insats i ÄIK-kassen. 
Slutresultatet fastställdes i 
den sista spelminuten.

– Vi vann utan att glänsa. 
Det viktigaste var att få med 
sig tre poäng hem, konstate-
rar Peter Eriksson.

Guldkampen går vidare i 
division 6D Göteborg. ÄIK 
leder nu två poäng före ja-
gande Finlandia-Pallo som 
emellertid har en match 

mindre spelad. Nästa fredag 
möts de två giganterna i en 
högintressant seriefinal på 
Tuvevallen.

– Till helgen har vi Bosna 
hemma och då gäller det att 

vi är fokuserade på den upp-
giften. Här har vi inte råd att 
tappa poäng, avslutar ”Erra”.

JONAS ANDERSSON

Viktig bortaseger för ÄIK

Division 6D Göteborg
Fotö GoIF – Älvängens Ik 1-4 (1-3)

FoTBoLL

Jesper Knaving gjorde två av målen när Älvängens IK bortabese-
grade Fotö GoIF med 4-1 i lördags.
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ALVHEM. I helgen spe-
lades Skandia Tour Riks 
2015 på Ale GK med 54 
deltagare.

I pojkklassen och 24 i flick-
klassen. Bland pojkarna seg-

rade Karl Filip Bjerke Ei-
narsson från Delsjö GK på 
141 slag och här belade Filip 
Forslund från hemmaklub-
ben en hedrande 13:e plats 
med fina 71 slag sista dagen. 

Bland flickorna segrade 
Andrea Grimberg Lignell, 
Hills GK, på 145 slag.

Klubben vill tacka alla de 
funktionärer som ställde upp 
som starters, fore-caddies 
med mera och gjorde täv-
lingen till ett väl genomfört 
arrangemang. 

Skandia Tour Riks i Alvhem
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NoL. Tabelljumbon Bergsjö IF hade inget att hämta 
på Elon Arena i lördags.

Hemmalaget hade pigga och motiverade ben.
Nol avgjorde tillställningen redan i den första 

halvleken.

 Simon Enyck blev tvåmålsskytt och svarade för en ge-
 digen insats mot Bergsjö IF.



USPASTORP. I fjol lock-
ade stubbracet 2 500 
besökare.

Hur många åskådare 
som kommer den här 
gången återstår att se.

Lördagen den 3 ok-
tober är i alla fall det 
datum som folkfesten 
hoppas kunna gå av 
stapeln.

Det årliga stubbracet i Us-
pastorp har utvecklat sig till 
en gigantisk succé. Förra 
året noterades ett smått fan-
tastiskt publikrekord.

– Det fina höstvädret var 
naturligtvis en bidragande 
orsak till den stora publik-
tillströmningen samtidigt 
som stubbracet etablerat sig i 
folks medvetande, säger täv-
lingsledare Erik Karlsson.

Lördagen den 3 oktober 
är utlyst som datum för årets 
stubbrace, förutsatt att det 

finns någon åker att köra på.
– Med tanke på den sena 

skörden är det inte helt själv-
klart att arrangemanget blir 
av. Alltför mycket regn den 
närmaste tiden är också en 
faktor som spelar in, säger 
Erik Karlsson.

– Tidigare år har vi haft 
två olika gärden att välja på, 
den möjligheten finns inte 
den här gången.

Några kändisar som 
bjudits in?

– Nej, någon kändisduell 
är inte att vänta, men däre-
mot har Eddy Bengtsson 
hört av sig och frågat om det 
finns möjlighet att vara med 
i år igen. I pausen kommer 
åskådarna att kunna prov-
köra ett antal traktorer i 
pausen. Det tror vi kan bli 
uppskattat, avslutar Erik 
Karlsson.

JONAS ANDERSSON

Om allt går enligt planerna blir det stubbrace i Uspastorp lörda-
gen den 3 oktober.

Stubbrace hoppas bli av
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För andra året i rad 
arrangerade Ale Bruks-
hundklubb en inofficiell 
hundutställning på Jen-
nylund. Antalet deltagande 
hundar med familjer var 
aningen större än förra 
året, närmare 180 stycken. 
Även i år så lyste solen på 
Jennylunds idrottsplats och 
på alla glada utställare och 
hundar, och de tre domarna 
Carina Johansson, Johan 
Sandström och Peter van 
der Steen dömde cirka 60 
hundar vardera, och turades 
sedan om att döma i Best 
in Show finalen för valpar 
4-6 månader, 6-9 månader, 
juniorer och veteraner. De 
hundar mellan 15 månader 
och 8 år som vann i sin ras 
deltog först i gruppfina-
ler, sedan hjälptes de tre 
domarna åt att döma fram 
de som placerade sig som 
Best in Show 1-4.  Den som 
blev BIS 1 var även i år en 
mops (dock inte samma som 
förra året) Troppola United 
Colour var namnet och den 
lyckliga ägaren var Anne 
Einarsen från Skepplanda.

Barn med hund vanns 
av Linnéa Dahlgren med 
toypudeln Leia (Fidelings 
Amazing Dot Net). De 
resterande sex barnen blev 
gemensamt tvåa och alla 
fick en fin rosett och en 
hundleksak var. Nytt för i år 
var tävlingen ”Ales gladaste 

hund” där hela 19 ekipage 
ställde upp. Kriterierna var 
svansviftningar, hopp och 
skutt och hur glada de var 
när de hälsade på domarna. 
De tre domarna enades till 
slut om att ge titeln till en 
pigg borderterrierdam vid 
namn Wera (Alicemor April 
Snow), från Lilla Edet var 
gladast och skuttade högsta 
av alla, trots sina 10,5 år.  
Ägaren Monica Skoglund 
blev extra glad då Wera även 
blev Best in Show-veteran. 

Bohus IF lånade frikostigt 
ut både sin klubbstuga och 
den fina gräsplanen så att 
utställningen kunde genom-
föras, något som hundklub-
ben är väldigt tacksam för. 

På den nya verandan utanför 
klubbstugan såldes det kaffe 
med hembakt och utanför 
grillades det hamburgare 
och korv. Alla intäkter från 
utställningen går till att 
dränera agilityplanen på 

hundklubben.
Ale Brukshundklubb vill 

tacka alla som hjälpte och de 
som stöttade arrangemanget 
med priser eller på annat 
sätt. 

Anna Frisk

”Ale gladaste hund” kommer 
från Lilla Edet, tioåriga Wera, 
en border terrier som ägs av 
Monica Skoglund. 

 

Barn med hund dömdes av Karin Fredholm, och den som vann 
var Linnéa Dahlgren med toypudeln Leia (Fidelings Amazing Dot 
Net). 

Hundutställning 
på Jennylund
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De tre domarna utsåg gemensamt mopstiken Troppola United 
Colour till ”Ale vackraste hund”, Best in Show 1. Ägare: Anne Ei-
narsen, Skepplanda.
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lansforsakringar.se

Från den 14 september har vi  
öppet måndag-fredag klockan  
10-15. Men bokade rådgivnings- 
möten kan du ha även före 10 och 
efter 15 – när det passar dig!

Nya öppettider!

Välkommen! 

Vad sägs om

EL TILL 
INKÖPSPRIS?
www.aleel.se

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

*INTRODUKTIONSPRISET GÄLLER TOM 30/9-15 OCH KAN EJ KOMBINERAS MED AVTAL OCH RABATTER. **FINANSIERING VIA TOYOTA FINANCIAL 
SERVICES: EXEMPEL PÅ MÅNADSKOSTNAD MED TOYOTA FLEX BILLÅN, 35 MÅN, ORD. RÖRLIG RÄNTA 3,95% AUG -15), 30% KONTANT/INBYTE, 
44% SLUTBETALNING/GARANTERAT ÅTERKÖPSVÄRDE OCH TOTAL KÖRSTRÄCKA OM MAX 4.500 MIL. DET GARANTERADE ÅTERKÖPSVÄRDET 
ÄR BASERAT PÅ ORD.PRIS. EFFEKTIV RÄNTA 4,7%. UPPLÄGGNINGSAVGIFT OCH AVIAVGIFT TILLKOMMER. BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH CO2-
UTSLÄPP VID BLANDAD KÖRNING 3,5-4,0 L/100 KM OCH 79-91 G/KM. MILJÖKLASS HYBRID. BILARNA PÅ BILDERNA ÄR EXTRAUTRUSTADE. 
MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL.

NYA TOYOTA

AURIS HYBRID
PREMIÄRHELG HOS TOYOTA I KUNGÄLV

LÖRDAG OCH SÖNDAG KL 11-15

Bultgatan 42, Rollsbo industriområde
Tel 0303-24 57 70  www.toyotakungalv.se
Måndag-Fredag 9-18, Lördag 11-14 
Verkstad Måndag-Fredag 7-17

AURIS HYBRID ACTIVE PLUS
Månadskostnad

1.607 kr/mån**
MED TOYOTA FLEX BILLÅN

Introduktionspris

202.900 kr*
ORD. PRIS: 226.900 KR

AURIS HYBRID 
TOURING SPORTS ACTIVE

Månadskostnad

1.694 kr/mån**
MED TOYOTA FLEX BILLÅN

Introduktionspris

205.900 kr*
ORD. PRIS: 224.900 KR

 

100 KR FÖR VARJE 

PROVKÖRNING TILL 

RÄDDA BARNEN!

Hjälp till! Provkör en Toyota hos oss 

i helgen. Vi skänker 100 kr 

till  Rädda Barnen för 

varje provkörning!



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:

Det påstås att golfare 
lever längre. Hu-
ruvida det är sant 

vågar vi inte svära på, men 
ett är säkert och det är att 
vi golfare har det väldigt 
”gött” så länge vi lever 
och kan spela golf. Förra 
måndagen hade vi en så 
kallad shotguntävling med 
hela 84 deltagare. Det är 
all time high, ett rekord för 
seniorgolfen på Ale.

För dig som inte är så in-
satt i golftermer så innebär 
shotgunstart att alla startar 
samtidigt på olika hål över 
hela banan. Banskötarna 
sköt saluten så det ekade 
(om någon utanför banan 
undrat), efter att de finklippt 
de gröna greenerna. Det var 
lite kallt på morgonen, men 
efterhand som solen värm-
de så blev det varmt och 
gott. Det var dessutom i det 
närmaste vindstilla och det 
blev en otroligt fin golfdag. 
Det var som någon sa: ”Kan 
man ha det bättre?”. Det är 
verkligen något man kan re-
flektera över i dessa dagar då 
människor flyr för sina liv i 
andra delar av världen.

Efter tävlingen kunde 
deltagarna äta och umgås 
medan resultatet samman-
ställdes. Priser delades ut 
till de mest framgångsrika. 
Några näringsriktiga priser, 
sponsrade av Ica Kvantum 
Nödinge och Ales trivsel-
kassa, lottades dessutom ut 

till deltagarna som var kvar 
under prisutdelningen. 

Hittills i år har Ales se-
niorer bara under våra täv-
lingsrundor på måndagarna 
tillsammans avverkat en 
sträcka motsvarande Skepp-
landa – södra Sahara (lång 
bunkervandring). Räknar du 
också in alla övriga rundor 
som Ales seniorer spelar på 
hemmabanan och på andra 
golfbanor i Sverige och ut-
omlands så når du lätt Goda-
hoppsudden.  

Seniorgolfen på Ale spelas 
från maj-september med up-
pehåll under juli. Målgrup-
pen är 55+, men de flesta är 
av naturliga skäl pensionärer 
eftersom vi spelar på månda-
gar.  Vanligtvis spelar vi på 
vår vackra hemmabana med 
start mellan 8-12, vilket pas-
sar både de morgonpigga och 
de som vill ta det lite lugnare 
på morgonen. Vi går oftast 
ut i ”3-bollar” vilket gör att 
rundorna tar mellan 4-4,5 
timma. En gång på våren 
och en gång på hösten har vi 
utbyten med andra klubbar 
då de spelar på vår bana och 
vi på deras. Säsongen avslu-
tas i år, som alltid, med den 
hemliga resan. En bussresa 
till en för deltagarna okänd 
destination.   

Hittills i år har det spelats 
1 150 golfrundor av drygt 
130 golfare. En del medlem-
mar spelar mer sporadiskt 
medan andra är med mer 

eller mindre varje gång. En 
handfull har i år deltagit alla 
gånger. Imponerande!  Vi 
har sett att de som börjar 
spela seniorgolf oftast blir 
väldigt flitiga. Lågt eller 
högt handicap spelar ing-
en roll, vi gör vårt bästa för 
att lägga upp tävlingarna på 
ett trivsamt sätt för alla del-
tagare. Seniorgolfen är ett 
utmärkt tillfälle att göra nya 
bekantskaper, samt natur-
ligtvis att umgås med dina 
gamla golfkompisar.  

Seniorgolfen är visserli-
gen en tävling, men för de 
flesta av oss är inte tävlings-
momentet det viktigaste 
utan ett sätt att komma ut 
och röra på sig. Är du inte 
golfare – varför inte börja? 
Man ska kontinuerligt se 

över sin pensionsplan. Det 
är aldrig för sent! Ale GK 
arrangerar ”Pröva på-kväl-
lar” för de som vill pröva. I 
skrivande stund återstår en-
dast två tillfällen, men vi drar 
igång igen till våren. 

Vad gör golfarna på vin-

tern? Vissa år kan man lira 
hela vintern och finns det 
snö kan man åka skidor på 
banan. Eller så träffas många 
av oss i de olika gymmen i 
kommunen. Dessutom är 
det så lyckligt att vår golfpro, 
Henning Lundstöm, inte 

bara är en mycket skicklig 
golftränare utan han är också 
en mycket duktig fystränare. 
Han har hjälpt många av oss 
med en mer individanpassad 
träning.

Seniorkommittén på Ale GK

Flitiga seniorer på Ale GK

Segraren i B-klassen, och den med hela täv-
lingens bästa resultat, Jan-Erik Fridén tar 
emot sitt pris av Jan-Erik Bäckström.

Segraren i damklassen Monica Carlsson tar emot 
pris av seniorkommitténs Jan-Erik Bäckström.

Golftävlingen för Ale GK:s seniorer lockade 84 deltagare. 

Ale Slöjdare öppnar upp sin föreningslokal i Nol i samband med konstvandringen Älvkultur som 
äger rum nu till helgen, 19-20 september. Bilden är från ett tidigare arrangemang. 

ALE. Konstvandring-
en Älvkultur står för 
dörren. 

Nu till helgen ges 
möjlighet att besöka 
konstnärer och konst-
hantverkare i deras 
ateljéer och verkstäder 
runtom i Göta älvdalen.

Älvkulturflaggan visar 
vägen.

Det är trettonde året som 
Älvkultur genomförs. Konst-
vandringen sker lördag-sön-
dag 19-20 september.

På inomhustorget vid 

Handkraft i Trollhättan visas 
verk av samtliga deltagande 
konstnärer och konsthant-
verkare. Här finns också kar-
ta att hämta för den som vill 
planera sin Älvkultur. Ver-
nissage för samlingsutställ-
ningen sker på fredag kväll.

Konstvandringen arrang-
eras av Handkraft ekono-
misk förening med stöd av 
bland annat Ale kommun.

43 utställare finns med 
i årets Älvkultur varav fyra 
av dessa kommer från Ale. 
Ingela Berndtsson, Hålanda, 
Agneta Gustavsson, Hålan-
da, och Iris Bokinge, Älväng-

en, medverkar. Det gör även 
Ale Slöjdare som kommer att 
öppna upp sin föreningslokal 
i Nol, som ligger i närheten 
av Folkets Hus.

– Det ska bli spännan-
de och vi hoppas på många 
besökare, säger föreningens 
ordförande, Lisbeth Karl-
berg, till lokaltidningen.

Älvkultur erbjuder också 
ett konstlotteri med vinster 
skänkta av tio deltagare. Lot-
ter kan köpas på samlings-
utställningen och hos varje 
deltagare.

JONAS ANDERSSON

Älvkultur står för dörren

A
R

K
IV

B
IL

D
: J

o
N

A
S 

A
N

D
E
R

SS
o

N

nummer 33         vecka 38         2015| 25NÖJE|



2015         VECKA 38         NUMMER 33||26

Björn 
nilsson

Hifi Hero:s 
fred

linda 
HolBerg

Förläng 
sommar- känslan!

LörDAG 19 sep 

kL 21-02

+ flera Hemliga 

gästartister & dj

Entré kl 20 • ”Aleburgaren”

Happy Hour i baren

Walk’n’talk Quiz - Vinn fina priser!

250 kr, begränsat antal.

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

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

••••• FörFest •••••

FÖR LIRARNA SOM VILL FÅ UT LITE EXTRA

sensommarfest

i furulundsparken
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Tisdag 6 oktober      Teatern Ale kulturrum

Biljetter 250 kr, scenpasrabatt 50 kr, ungdom 100 kr
Ale bibliotek, Nödinge

AV YLVA LÖÖF

AFTONENS ÄMNE

KÄRLEK

SVEN WOLLTER

SIW MALMKVIST

CAMILLA LARSSON

ÄLVÄNGEN. Söndagen 
den 20 september an-
ordnar Reslagarmuseet 
en dag med fokus på 
djuren. 

Det blir bland annat 
en kaninutställning, för-
säljning av smådjur och 
loppis för djurtillbehör.

Dagen vänder sig till alla 
de som älskar djur och då i 
första hand de mindre hus-
djuren. Ni som funderar på 
att bli smådjursägare har all 
chans i världen att få goda 
tips och råd av kunniga äga-

re till smådjur, både vad det 
gäller till exempel bur, spån, 
hö, foder och andra tillbehör 
du kan komma att behöva. 
Du kommer också att träffa 
många djurägare att dela er-
farenheter med. I samband 
med allt detta roliga så utlo-
vas en härlig vistelse i mysig 
miljö där vanligtvis rep slås.  

Det blir en spännande 
utställning med vanliga ka-
niner och inte de med stam-
tavla. Vi tycker att alla kanin-
ägare ska få en chans att visa 
upp sin kära kanin. Vinnande 
utställda kaniner röstat fram 
av besökarna. 

Förutom kaninutställning 
blir det tipspromenad med 
djurfrågor, försäljning av 
smådjur, kaniner, hamstrar, 
kalkoner höns, marsvin med 
mera. Försäljning av djurfo-
der. Loppis med mestadels 
djurtillbehör för både små 
och stora djur, nytt och be-
gagnat. Du får naturligtvis 
sälja annat än djurtillbehör 
på loppisen.

Inne på caféet serveras 
kaffe och dopp medan det 
blir försäljning av nybakat 
tunnbröd på gården.

Den här speciella dagen 
är ert husdjur lika välkom-

met som ni själva att besöka 
”banan” där utställare och 
loppisborden samsas.

Djurdag på Repslagarmuseet

Djuren hamnar i fokus på 
Repslagarmuseet nu på söndag. 
Bland annat arrangeras en ka-
ninutställning.

NÖDINGE. Kulturstipen-
diater sökes!

Ansökan om stipen-
dium, eller förslag på 
stipendiat, skall vara 
kommunen tillhanda 
senast den 15 oktober.

– Stipendiet delas ut 
till person eller organi-
sation som är bosatt i, 
eller har sin kulturella 
verksamhet knuten till 
Ale, säger kultursam-
ordnare Sofie Rittfeldt.

Ale kommuns kulturstipen-
dium delas ut för insatser 
inom kulturområdet såsom 
litteratur, musik, konst, tea-
ter, film, dans, foto, museum, 
utställning, konsthantverk, 
kulturarv, bildningsverksam-
het eller annan jämförbar 
verksamhet. 

– Ansökningsblankett 

finns att ladda ner på kom-
munens hemsida eller kan 
hämtas på Kultur- och fri-
tidskontoret i Nödinge, för-
klarar Sofie Rittfeldt.

Kulturstipendiet om 20 
000 kr är uppdelat i arbetss-
tipendium och belöningssti-
pendium.

– Stipendierna kan kom-
ma att delas av flera stipen-
diater. 

I fjol erhöll författaren 
Stewe Claeson, bosatt i 
Nödinge, 10 000 kronor för 
sitt långa arbete i litteraturen 
och bildningens tjänst. Ett 
stipendium på 10 000 kronor 
erhölls också av Kilanda by-
alag för att med stort enga-
gemang och hjärta utvecklat 
den kulturhistoriska miljön i 
Kilanda till en mötesplats för 
hela kommunen.

jOnAS AnDeRSSOn
Författaren Stewe Claeson erhöll i fjol ett arbetsstipendium på 10 
000 kronor. Nu söker Ale kommun nya kulturstipendiater.

Tid att söka årets kulturstipendium
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Det finns många för-
därv i vår tid och ett 
av dessa har namnet 

om sig, stress!  
Stressen har blivit en 
ofrivillig följeslagare för 
många och kostar samhället 
åtskilliga miljarder per år för 
att inte tala om all förstörd 
livskvalité och saboterad 
mänsklighet.  

Allt vårt jagande efter resul-
tat, uppskattning, upple-
velser, framgång och denna 
världens goda har skapat ett 
samhälle där människor går 
under av egna eller andras 
krav, åsikter och gärningar.   
Att förverkliga sig själv har 
blivit en folkreligion och 
trots all möda och slit finns 
ingen frid i sikte i självför-
verkligandets kultur, det 
är en återvändsgränd som 
andas stress, misslyckanden 
och trasiga relationer.  Vi 
äger inte livet, livet är en 
gåva, en gåva från Gud! 
Stress är också en verklig-
hetsflykt, det är att flykt bort 
från Gud och hans omsorg 
för Jesus säger ”Gör er inga 
bekymmer” och ”sök först 
hans rättfärdighet, så skall ni 

få det andra också.”  
Vårt jagande efter alla andra 
lösningar, särskilt våra egna 
är en flykt bort från Jesu 
öppna famn, hans kors 
och förlåtelse, det liv han 
erbjuder. Det är jobbigt att 
behöva ödmjuka sig, söka 
förlåtelsens väg och börja 
om, att bjuda in Jesus. Det 
är ett starkt nej till den 
egna stoltheten eftersom 
det innebär att bli del av 
hans mönster, ett korsmärkt 
mönster och ett fönster till 
en verklighet som verkar 
barmhärtighet, förlåtelse 
och nåd från en helig Gud 
till syndare. 
Kristus uppmuntrar oss 
att säga nej till vårt eget 
och söka honom först, då 
kommer livet gestaltas i sin 
fullhet. För mig är det obe-
gripligt att inte fler ger Jesus 
den chansen att demonstrera 
kraften i sina löften.  Vad 
har vi att förlora om vi ger 
Jesus Kristus mera inflytan-
de i våra liv? 
Stress dödar men Jesus ger 
evigt liv. 

Mika Auvinen
 Präst i Skepplanda pastorat

Jesus först!
BETRAKTELSE

Gilla oss på
Facebook!



Under våren har 
frågan om ett 
nytt kommunhus 

diskuterats flitigt inte 
minst i ett antal insändare i 
Alekuriren. Kristdemokra-
terna har kommit fram till 
att det finns ett behov av en 
samlad kommunorganisa-
tion, trots att det alltid är 
lockande som politiker att 
säga nej till ett kommun-
hus för att på det sättet få 
röster.

Frågan om vilken ort 
kommunhuset ska ligga har 
engagerat flera politiker 
och konsulter har tagit 
fram en rapport som pekar 
ut Nödinge som mest 
lämpligt. En rapport som 
då sågas av de politiker 
som vill se Älvängen. 
Kristdemokraterna har inte 
bestämt sig om ort, men jag 
vill dela några tankar.

Vi kan se att en samlad 
kommunorganisation inne-
bär besparningar och mins-
kat resande mellan orterna 
som sker idag. Men vi vet 
inte hur stora besparning-
arna blir och inte heller hur 
stora kostnaderna blir för 
att bygga nytt? 

Ska ett nytt kommunhus 
ägas eller hyras och vad blir 
kostnaden för detta? 

Vad ska ett nytt kom-
munhus innehålla? Här kan 
det skilja beroende på vilket 
samhälle som väljs. Äl-
vängen har ett stort behov 
av en modern samlingssal, 

i Nödinge finns ju Ale 
kulturrum med bland annat 
teaterlokalen.

Vad händer med dagens 
kommunhus i Ledet, 
Alafors? Detta är avgöran-
de för ekonomin och en 
lösning behöver finnas på 
plats innan man kan besluta 
om att bygga ett nytt kom-
munhus. Kan dessa lokaler 
byggas om till lägenheter? 
Det har ju funnits ett antal 
lägenheter i den gamla 
delen av kommunhuset. 
Finns det marknad för att 
göra om det nyaste huset 
till kontorshus och hyra ut 
lokaler.

Frågan om gamla 
kommunhuset anser jag 
avgörande för hur vi kan 
gå vidare. Tyvärr ingick 
det inte i utredningen att 
belysa denna fråga.

Ale pekar ut två cen-
tralorter, Nödinge och 
Älvängen men det innebär 
också att det blir stridig-
heter, inte minst mellan 
politiker och bypoliti-
ken väger ofta tungt. En 
möjlighet att förhindra 
detta skulle kunna vara att 
göra en ”paketlösning” att 
en ort får kommunhuset, i 
den andra orten satsar vi på 
något annat!!

När Ale gymnasium 
stängdes 2013 blev beslutet 
att det skulle bli högsta-
dieskola. Det fanns många 
frågetecken redan då om 
hur lämpliga lokalerna var, 

avsaknad av skolgård, slöjd 
och hemkunskapssalar och 
hög ljudvolym i lokalerna. 
Frågor som har besannats 
och som inte är lösta än 
idag.

Kanske borde vi göra ett 
omtag och starta bygget av 
en ny skola i Nödinge för 
eleverna, tomt finns ju pla-
nerad, och istället använda 
Gert Wingårdhs fina 
lokaler till kommunhus. 
För lite kontorsrum säger 
någon, men tillsammans 
med ombyggnad av C-hu-
set (gamla Konsum) så kan 
kommunen få tillräckligt 
och fina lokaler och elever-
na kommer till en ny skola 
med en vettig inomhusmil-
jö och en bra skolgård.

Vi slipper då bygga ett 
nytt kommunhus vilket är  
ekonomiskt fördelaktigt 
och eleverna får en ända-
målsenlig skola. Frågan 
om gamla kommunhuset i 
Ledet kvarstår och där bor-
de kommunen sätta igång 
ett arbete för att hitta en 
lösning. En möjlighet är ju 
att använda sitt eget bolag 
Alebyg-
gen 
för att 
utreda 
frågan.

Sune Rydén 
Kristdemokraterna 
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Torsdag 17 september  
kl 18.30

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

och Håkan Linnarsson.
• Nämndaktuella frågor.

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

Onsdag 16 sep kl. 19 Entré 80 kr

Min lilla syster

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

Söndag 27 sep kl. 18 Entré 80 kr 
Onsdag 30 sep kl. 19 Entré 80 kr

Söndag 27 sep kl. 15 Matiné 60 kr

Glada hälsningar från Missångerträsk

Insidan ut

Från och med den 
1 januari 2014 har 
migrationsverket rätt 

att placera ensamkommande 
flyktingbarn till kommuner 
oavsett om det finns avtal 
eller inte, utan att behöva 
ta hänsyn till kommunala 
företrädare. 

Vi sverigedemokrater ser 
detta som ett uppenbart av-
kall på det kommunala själv-
bestämmandet, att vi själva 
i kommunen får avgöra vad 
som är bäst för just vår kom-
mun. 

Beslutet andas avsaknad 
av respekt och förståelse för 
de situationer som många 
kommuner idag står inför 
med bland annat svår bo-
stadsbrist. 

I Ale kommun så ser situ-
ationen allt annat än ljus ut. 

Prognoser visar att vi kan 
förvänta oss ett mottagande 
av så många som 50 ensam-
kommande bara fram till 
årsskiftet, detta helt utan en 
färdig plan gällande något så 
grundläggande som bostäder 
för flertalet av dessa att bo i. 

Dock alldeles oavsett vad 
man anser om beslutet i sig 
så är detta en verklighet att 

förhålla sig till. 
Fram tills det att en för-

ändring sker på området sker 
så bör det finnas en diskus-
sion kring hur detta skall 
hanteras på bästa möjliga 
sätt. 

Ale kommun bör ha som 
främsta utgångspunkt att 
detta sker på ett rättssä-
kert sätt och därmed med 
de medel man kan på lokal 
nivå försvåra för de som vill 
utnyttja svenska lagar och 
resurser på skattebetalarnas 
bekostnad.   

I ett reportage från SR 
Örebro från 2010 så upp-
märksammades det att fle-
ra av de unga som kom till 
Sverige i egenskap av en-
samkommande barn i många 
fall var äldre än vad de upp-
gav. Det kunde skilja 10 år. 
I Danmark så visade det sig 
att 70 % av de ensamkom-
mande barn som anlände till 
Danmark under 2013 i själva 
verket vara över 18 år, det-
ta enligt justitieministeriets 
statistik. Att myndiga indivi-
der kan falla inom kategorin 
ensamkommande flykting-
barn innebär en uppenbar 
brist i systemet vad gäller 

rättssäkerhet. Det riskerar 
uppstå en situation där våra 
lagar utnyttjas på skattebe-
talarnas bekostnad, samt att 
en plats ämnad åt ett barn 
istället tillges en vuxen. Det 
riskerar även medföra stor 
problematik för individen i 
fråga som kan bli placerad i 
skolklasser ämnad för yngre 
personer. Risk finns också 
att denne bedöms tillhöra 
en arbetsför ålder en längre 
tid vilket i sin tur innebär en 
senare pensionsavgång. Det 
kan även medföra allvarliga 
hälsoproblem som resultat 
av felmedicinering. 

För att garantera våra 
invånare rättssäkerhet och 
värnande av våra gemen-
samma skattemedel så  
har sverigedemokraterna nu 
motionerat om att Ale kom-
mun fortsättningsvis skall 
göra ett ställningstagan-
de att enbart acceptera ett 
mottagande av ensamkom-
mande barn som genomgått 
medicinska ålderskontroller 
i enlighet med socialstyrel-
sens rekommendationer.  

 
Hanna Tjusling (SD)

Krav på ålderskontroll av 
ensamkommande barn

Gamla kommunhuset 
avgörande för det nya

Sune Rydén (KD):

Människor flyr från 
krigets bomber. 
Föräldrar sätter 

sina barn i skrangliga båtar 
i ren desperation. Nu krävs 
insatser på alla nivåer. Eu-
ropas länder måste hjälpas 
åt och Sverige ska göra vad 
vi kan. I det arbetet behövs 
varenda utsträckt hand och 
varje krona gör skillnad. 

Att regeringen i detta 
läge avskaffar gåvoskat-
teavdraget, som fått fler 
människor att ge mer, är 
mycket märkligt. Låt hjälp-
organisationerna behålla de 
250 miljoner ni tänker dra 
in! Pengar som kan ge mer 
än tre miljoner människor i 
Syrien mat i en månad

Men istället för att 
uppmuntra gör nu reger-
ingen tvärtom. I en tid där 

allt engagemang behövs, 
försvårar nämligen reger-
ingen enskildas givande till 
människor i nöd genom att 
ta bort  möjligheten till skat-
tereduktionen på gåvor som 
alliansregeringen införde. 

Reformen med gåvoav-
drag har varit – och är - en 
succé. Många hundra miljo-
ner extra har kommit fattiga, 
flyende och förföljda till del 
via hjälporganisationer

Sverige ska hjälpa i den 
situation som nu råder. I det 
arbetet behövs alla. Att då 
avskaffa den lilla uppmunt-
ran som gåvoavdraget är 
– trots att frivilligsverige 
vädjar om motsatsen – är 
inte bara okänsligt utan 
också skadligt.

Av regeringens alla skat-
tehöjningar i den komman-

de budgeten framstår därför 
skattehöjningen på gåvor till 
hjälporganisationer som den 
allra märkligaste.

Kristdemokraterna i Ale 
tycker det är en dålig idé att 
slopa gåvoavdraget.

Tony Karlsson
Sune Rydén

Kristdemokraterna 

Ta inte pengar från 
frivilligsverige

Sverige ska 
hjälpa i den 
situation som 
nu råder. I det 

arbetet behövs alla. Att 
då avskaffa den lilla 
uppmuntran som gå-
voavdraget är – trots att 
frivilligsverige vädjar 
om motsatsen – är inte 
bara okänsligt utan också 
skadligt.
KRISTDEMOKRATERNA

Röda Korset finns på plats i krigets Syrien och vid Medel - 
havets stränder. Vi delar ut mat, vatten, babypaket, 
sovsäckar, tvål och erbjuder sjukvård, stöd och tak 
över huvudet. Vi finns även på asylboenden i Sverige. 
Ditt stöd behövs och gör skillnad. Sms:a AKUT FLYKT 
till 72 900 och skänk 100 kr, swisha valfritt belopp till 
123 555 77 64 eller skänk pengar via redcross.se

Gör för människor på flykt.skillnad
Genom att skänka en gåva godkänner 
du att Röda Korset får kontakta dig. 
Vi följer personuppgiftslagen.
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REPSLAGARDAGEN
Lördag 26 september kl 11-15

Hantverksmässa med Repaktiviteter

FENDERJAKT

PONNYRIDNING VISNING AV 
TJÄRVERK & 
VINDBRYGGA

REPSLAGNING FRÅN  

FORNTID TILL NUTID

GÖR DITT  
EGNA HOPPREP

MAGISKA REP-

TROLLERIER

CAFÉ, REPSLAGAR- BAKELSE, GLASS,
KORVGRILLNING

Hantverkare visar och säljer sina  
unika hantverksprodukter

Repslagarmuseet 0303-74 99 10 • www.repslagarbanan.se

KL 12:00

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

Onsdagsträff • Elise Friman ”Astrid i våra hjärtan”. 
Fika och trevlig gemenskap. Alla är välkomna!
ONSDAG 23 SEPTEMBER KL 14 
I SURTE FÖRSAMLINGSHEM

Veckomässa • Henny Forsberg.
TORSDAG 17 SEPTEMBER KL 18 I NÖDINGE KYRKA

Gemenskapsträff • Marcus Gillsjö 
tolkar Ted Gärdestad, bland annat ”Äntligen på väg”.
TORSDAG 24 SEPTEMBER KL 15 I BOHUS SERVICEHUS

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

Pilgrimsvandring 
Lödöse

Lördag 3 oktober 

Samling kl. 09.30 vid Lödöse 
Södra pendeltågsstation

 5 km i delvis kuperad terräng. 
Ta med matsäck och sittunder-

lag. Kafé finns på museet. 
Anmälan senast 22 september 

till Pilgrimscentrum.
www.pilgrimscentrum.be

Välkommen!

Kammarkören  
VocAle 

söker 

basar och 
tenorer!

Frågor? 
Kontakta körledare  

Sabina Nilsson

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

I samarbete med Lödöse  
museum, Nylöse församling och 

Skepplanda pastorat.

ÖPPEN KYRKA
Är du intresserad av att hjälpa 
till på Öppet hus i  
Starrkärrs kyrka under  
Allhelgonahelgen?  
Vi behöver dig som kan vara 
värd under dessa dagar! 

Välkommen till ett  
informationsmöte 

Starrkärrs församlingshem 
tisdag 22 september  
kl. 19.00.

FRÅGOR?
Ingela Fransson diakon  
0303-444031  
eller  
ingela.e.fransson@svenskakyrkan.se

Bli fadder på 
plansverige.org 
eller SMS:a 
FADDER till 
72 910
Barnfadder kostar 200 kr/
mån. SMS:et kostar som ett 
vanligt SMS.

DöDa

Vår käre Far 

Inge Söder 
* 1 februari 1944  

har idag lämnat oss  
i sorg och saknad. 

Nol 
24 augusti 2015 

CARINA, MIKAEL 
PETER, LARRY  

STEFAN 
med familjer 

Vila i ro 

Begravningen har ägt 
rum i kretsen av de 

närmaste. 

Vår lilla Mamma 
Svärmor och Mormor 

Margit 
Agnekvist 

* 13 februari 1924  

har idag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad. 

Nödinge 
24 augusti 2015 

BIRGITTA och JAN 
Joakim 

Stor var Din kärlek 
god var din själ 

Käraste Mamma, 
tack och farväl! 

Vila i ro 

Begravningen har ägt 
rum i kretsen av de 

närmaste. 

Ett varmt tack till 
Hemvården och 

Backavik för fin och 
kärleksfull omvårdnad. 

Vår Älskade 

Lennart "Kålle" 
Karlsson 
* 28 juli 1966  

har idag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad. 

Frövet 9 september 2015 

ANNIKA 
MARKUS, JOEL 

JONATAN, HANNA 
EVA och ERLAND 
Släkt och vänner 

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

Begravningsgudstjänsten 
äger rum torsdagen 1 

oktober kl. 13.00 i 
Skepplanda kyrka. Efter 
gravsättningen inbjudes 

till minnesstund i 
församlingshemmet. 
Svar om deltagande 

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

måndagen 28 september. 
Hedra gärna Lennarts 
minne med en gåva till 
Barncancerfonden på 
gåvotel. 020-90 20 90. 

Vår Mor 

Brita Edström 
* 12 februari 1929  

har lämnat oss i stor 
sorg och saknad. 

Lödöse 
8 september 2015 

AXEL, JÖRGEN 
med familjer 

Släkt och vänner 

Tolerans, omtanke och 
allas lika värde rymdes i 

ditt stora hjärta, 
där det alltid fanns plats 

för alla 
Din humor, din glimt i 

ögat var precis som du, 
helt unik 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum onsdagen  

7 oktober kl. 11.00 i S:t 
Peder kyrka, Lödöse. 

Efter akten inbjudes till 
minnesstund i 

församlingshemmet.  
Svar om deltagande till 

Ale Begravningsbyrå tel.  
0520-66 12 33, senast 
måndagen 5 oktober. 

Vår Käre 

Roland 
Wängkvist 

* 17 december 1935  

har idag plötsligt 
lämnat oss i sorg  

och saknad. 

Hålanda 
13 september 2015 

CLAS, CATARINA 
med familjer 

Du går ifrån oss 
men är ej borta 
I våra tankar 
Du lever kvar. 

Begravningen äger rum 
fredagen 2 oktober  

kl. 12.00 i Skepplanda 
Bygdegård. Efter akten 

inbjudes till minnes- 
stund. Svar om 

deltagande meddelas  
Ale Begravningsbyrå,  

tel. 0303-33 33 99 senast 
tisdagen 29 september. 

Istället för blommor, tänk 
på Hjärt-Lungfonden, 
gåvotel. 0200-88 24 00. 

Vår kära Mamma 

Dagny 
Vähätiitto 

* 19 augusti 1927  

har efter ett långt och aktivt 
liv somnat in. 

Nödinge 
22 augusti 2015 

Sirkka 
Seija 

Paavo och Kyllikki 
Pentti och Seija 
Sisko och Timo 
Sirpa och Kent 

Satu 
Barnbarn 

Barnbarnsbarn 
Barnbarnsbarnbarn 

Övrig släkt och vänner 

Gud skall torka varje tår från 
deras ögon, och döden skall 

inte finnas mer, inte heller skall 
sorg eller skrik eller smärta  

finnas mer. 
Upp 21:4 

Begravningsakten äger rum 
lördagen 19 september kl. 
13.00 i Rikets sal, Torpa, där 
akten avslutas. 

Tack till All personal på 
Backaviks äldreboende 

Gilla oss på
Facebook!



NUMMER 33         VECKA 38         2015| | 29

Equmeniakyrkan i Surte 
Ons 16/9 kl 15, Onsdags-
träff för daglediga. Besök i 
Nagaland med Margareta och 
Daniel Höglund. 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! Sön 
20/9 kl 17, Musikgudstjänst. 
Alf Källström Band. Servering. 
Mån 21/9 kl 19, Musikkåren, 
Lerum Surte Symphonic 
Band, övar. Ons 23/9 kl 17.30, 
Sånglek för barn 4-6 år. Ter-
minsavgift 100:- Anmälan och 
frågor till Lisa, 0707-51 82 
47. Ons 23/9 kl 18.30, Tonår. 
Ons 23/9 kl 19, Gemensam 
bön i Equmeniakyrkan i Surte. 
Ons 23/9 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen! 
Programmet kan komma att 
ändras, men på www.surtemis-
sionskyrka.se hittar du alltid 
ett aktuellt program.

Pingstkyrkan Bohus
Ons 16/9 kl 19, bibelläsning 
och bön. Sön 20/9 kl 11, Leif 
Karlsson. Ons 23/9 kl 19, 
bibelläsning och bön.

Lilla Edets pastorat
Fuxerna-Åsbräcka församling
Ons 16/9 kl 18.30, Mässa, 
Kristensson. Tor 17/9  kl 14, 
Gemenskapsträff, Fuxerna 
förs hem. Sön 20/9 kl 10, 
Högmässa, Westergaard. Tis 
22/9 kl 09, Mässa i förs hem, 
Isacson.

Nödinge församling
Tor 17/9 kl 18, i Nödinge 
kyrka: Veckomässa. Henny 
Forsberg. Sön 20/9 kl 11, i 
Nödinge kyrka: Gudstjänst. 
Reine Bäck, Henny Forsberg. 
Nödinges veckokonfirman-
der välkomnas. Kl 13, i Surte 
kyrka: Finsk gudstjänst. Irma 
Nurmo. Kl 17, i Surte kyrka: 
Mässa. Karin Karlsson. Ons 
23/9 kl 19, i Equmeniakyrkan: 
Gemensam bön med Bohus 
pingstförsamling, Surte mis-
sionsförsamling och Nödinge 
församling. Karin Karlsson.

Smyrnakyrkan Älvängen
Tis kl 8.30-9, Bön. Ons kl 
10-12.30, Smyrnacafeet. Ons 
kl 18.30-19.30, Bön. Tor kl 15, 
RPG i Equmeniakyrkan. Tor 
kl 18.15, Hobby. Fre kl 19.30, 
Greenhouse. Lör kl 10-13, 
Second Hand & Café. Sön kl 
10.30, Bön inför gudstjänsten. 
Sön kl 11, Gudstjänst. Marie 

Nordvall predikar. Äventyret. 
Kyrkkaffe. Mån kl 10, RPG 
stavgång. Tis kl 08.30, Bön.
Guntorps Missionskyrka
Ons 16/9 kl 18.30, Spårar & 
UpptäckarScout. Ons 23/9 kl 
18.30, Äventyrar & utmanarS-
cout

Starrkärr-kilanda församling
Ons 16/9 Älvängens kyrka kl 
18.30, Bön för församlingen. 
Tor 17/9 Nols kyrka kl 18.30, 
Veckomässa, Nordblom. Sön 
20/9 16 e trefaldighet Älväng-
ens kyrka kl 11, Mässa, Göte 
Siverbo. Nols kyrka kl 11, 
Mässa, Tord Nordblom. Starr-
kärrs kyrka kl 18, Musikguds-
tjänst - Guds andedräkt, Mässa 
i irländsk folkton, Nilsson.

Skepplanda Pastorat
Skepplanda lör 19/9 kl 17, 
Meditativ andakt. En stund 
för eftertanke med stilla musik 
och texter.Tema: Tro-Till-
lit-Tacksamhet. Sön 20/9 kl 
17, Musikgudstjänst. Duo 
Marinette, Beatrice Seyzeriat, 
Sofia Gustavsson, Skepplanda 
Kyrkokör. V Wetterling. 
Hålanda sön 20/9 kl 12, Mässa 
V Wetterling. S:t Peder sön 
20/9 kl 10, Gudstjänst V 
Wetterling. Tis 22/9 kl 18.30, 
Veckomässsa. Tor 24/9 kl 12, 
Sopplunch. Ale-Skövde se 
övriga.Tunge se övriga

Equmeniakyrkan Älvängen
Tor 17/9 kl 15, RPG i Equ-
meniakyrkan ”När livet tar 
slut”, Johan Ekstedt. Kl 19.30, 
Körövning. Fre 18/9 kl 19, 
Omega-gudstjänst i Equme-
niakyrkan. Sön 20/9 kl 11, 
Gudstjänst Barnkören och Leif 
Jöngren, serv. Församlings-
möte. Kl 18.30, Tonårscafé. 
Mån 21/9 kl 18.30, Upp-
täckarscout. Tis 23/9 kl 10, 
Tisdagsbön. Ons 24/9 kl 19, 
Stugmöte.

Ett varmt tack till alla Er 
som på olika sätt hedrat 

minnet efter vår 

Lillie Höij 
för vackra blommor, 

Er personliga närvaro i 
kapellet samt för många 

olika minnesgåvor. 
Ett speciellt tack till 
organisten Kristian 

Bredin för vacker sång 
samt Kraftelektronik. 

SYSKONBARN 
med familjer 

Margit Agnekvist. I Nödinge 
kyrka hölls onsdagen 9 septem-
ber begravningsgudstjänst för 
Margit Agnekvist, Nödinge. 
Officiant var komminister 
Henny Forsberg.

Ingemar Levinsson. I Skepp-
landa kyrka hölls onsdagen 9 
september begravningsguds-
tjänst för Ingemar Levinsson, 
Kattleberg. Officiant var kom-
minister Ida Olenius.

Inga Claesson. I Starrkärrs 
kyrka hölls torsdagen 10 sep-
tember begravningsgudstjänst 
för Inga Claesson, Alafors. 
Officiant var komminister 
Mikael Nordblom.

Gerd Jacobsson. I Surte 
kapell hölls fredagen 11 sep-
tember begravningsgudstjänst 
för Gerd Jacobsson, Bohus. 
Officiant var komminister 
Reine Bäck.

Inge Söder. I Starrkärrs kapell 
hölls fredagen 11 september 
begravningsgudstjänst för Inge 
Söder, Nol. Officiant var kyr-
koherde Björn Nilsson.

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

tack PrEdikotUrEr grattis

Ale Torg

PANTA FÖR BARN OCH 
UNGDOMAR I ALE!

VÄLJ
DEN GULA
KNAPPEN
NÄR DU
PANTAR

Richard

VEckans ris

Bilisterna i ale, vissa, 
verkar inte ha någon koll på 
trafikregler överhuvudta-
get! Bussfilerna vid alepen-
deln på 45:an är just buss-
filer! Vi som arbetar vid 
spåren har tillstånd från 
Västtrafik och trafikverket 
att stå där medan vi utför 
vårat arbete. självklart 
ska vi ha koll på om det 
kommer extrabussar, men 
annars får vi stå där. nu har 
jag och mina kolleger slutat 
räkna alla gånger privatper-
soner använder bussfilen 
som på- och avlastnings-
plats för resenärer. som 
dessutom säger till oss att 
”flytta på er så vi kommer 
fram – och förbi”...
de blir dessutom sura när 
man upplyser de om att det 
är en bussfil och att de inte 
ens får köra in där som pri-
vatperson. när man sagt 
till fem sex stycken samma 
morgon - tappar vi också 
humöret! Vi har blivit idi-
otförklarade. Vissa av oss 
har dessutom blivit foto-
graferade med mobilka-
meror. Vad vissa nu ska 
med det till, hur ska de 
själva förklara att de står i 
en bussfil?? Med tanke på 
hur många som använder 
detta till avlastningsplats 
så kan mo försöka sätta er 
in i vår situation också. ska 
vi flytta oss varje gång det 
kommer en bilist så skulle 
vi inte få göra annat. sen 
är det pendelparkeringen 
vid älvängen station, utan-
för stc. Bilarna parkeras så 
nära rampen upp till per-
rongen som möjligt. därav 
sattes betonggrisar upp 
vid rampen så att folk med 
barnvagnar, rullstolar och 
rollatorer kommer fram. 
det har vissa löst genom att 
parkera på stc:s parkering 
eller ännu hellre på cykel-
parkeringen. orkar ni inte 
gå- ring färdtjänst så kan ni 
åka rullstol ända fram till 
tåget!

Tack för ordet!!

Mormors stora kärlek 
Dahlia 

fyller 3 år den 15/9
grattis Önskar

Mormor & Morfar

Vi vill gratulera vårt  
underbara busfrö
Emil Zettergren
2 år den 19/9

Pussar & kramar från
Mamma, Pappa, Viktor ( 

Gustav

grattis vår älskade 
Linus

som fyller 4 år den 10/9
Önskar 

Mormor, Morfar, Emma & 
Gammelmorfar

den 22/8 vigde vi oss i 
kilandakyrka.

Jan & Anna Höglund
sverket

jättegrattis
Isabella 

på din 7-årsdag den 16/9
kramar från

Mamma, Moffa, Mormor & 
Morbror

Våran tjej har blivit stor!
grattis på 3-årsdagen 15/9

Önskar
Mamma, Pappa & Noel

till älvängens pizzeria för 
otrevligt bemötande på 
grund av att man ifrågasät-
ter att man fått fel pizza. 
kunden kan ju inte hjälpa 
att de är stressade som de 
påstod sig vara, fick varken 
kompensation eller ny pizza.

En besviken
 gammal trogen kund

UndanBEdEs

all uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen men tänk gärna på 
flyktingkatastrofen!

Barbro Hamlet

all eventuell uppvaktning 
på min 70-årsdag undanbe-
des vänligen. är bortrest.

Kerstin Karlsson 
Skepplanda

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

VEckans ris
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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

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

Husbil köpes! Jag och min fru 
letar efter en husbil. Årsmodell 
2000 & uppåt. Motor 2,5-
2,8 diesel. Små defekter eller 
fuktskador inget hinder.
Pris max 120.000:-. 
Tel. 0704-10 04 44

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

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

Audi A6 Avant. Årsmodell 
2009, Diesel 170 hk, manuell 
växellåda, infällbart drag, nya 
sommardäck, vinterdäck dubb. 
17.300 mil. Pris 98.000 kr
Tel. 0705-72 60 51

Ved säljes, björk eller bland-
ved 30cm lång.
Tel. 0722-66 77 79

UThyres
Lägenhet uthyres i Guntorp 
utanför Skepplanda till sköt-
sam rökfri person.
74 m2, 3 r.o.k i 2 plan, totalre-
noverad allt helt nytt, diskm, 
egen tvättstuga.
Tel. 0738-27 90 20 

Lägenhet uthyres, 2,5 rum och 
kök ca 60kvm. Strax utanför 
Älvängen.
Tel. 0706-48 26 47

Stallplatser uthyres
Tel. 0706-48 26 47

Skylift uthyres i Lödöse. 
Arbetshöjd på 10,5 
meter, arbetsradie på 6,5 
meter. passar de flesta 
förekommande arbeten på 
villkor och dylikt. Målning, 
tvättning, trädbeskärning, 
reperationer med mera. Får 

köras 80 km/h.
Tel. 0760-07 59 85

ÖnskAs hyrA
Garageplats/uppställning för 
2-3 motorcyklar önskas hyra i 
Älvängen. Endast uppställning 
ej mek. Göran Hultgren
Tel. 0706-612654 eller 
kvällstid 0303-748783.

ÖvriGT 
Väl underhållet och stämt 
piano bortskänkes. 
Tel. 0707-89 09 24

Ale Slöjdare deltar i ÄlvKultur 
19-20 september. Vår 
föreningslokal Trastvägen 1 
Nol, öppet kl 11-18
välkomna!

Har du fallfrukt? Jag är intres-
serad av att plocka både fall-
frukt och från träd. Päron, 
äpple och plommon är av 
intresse. Såklart kommer vi 
att vara rädda om din mark 
och dina växter. Tack.
Tel. 0704-10 04 44

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 

hundrastning Kungälv, Ale, 
Lilla Edet. hundpensionat 
Lilla Edet. För priser & info se 
www.doggiedog.se 
ring stina 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

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

GRATTIS

En stor bukett blommor till 
enhetschefen Gunilla och 
hennes medkumpaner på 
klockarängen i Skepplanda 
för att ni gjorde det möj-
ligt så vi kunde ha möhippa 
och fest för min syster 
och hennes man Linda och 
Tobias Hellman. Stort tack 

lindas syster  
med alla medkumpaner

Stort grattis till  
min prinsessa 
ruth isabell 

på 5-årsdagen. 
Älskar dig mest av allt i 

hela universum. Kram från 
Mamma &Storebror Deniz

Hipp hipp hurra
Grattis till

Björn
på din 1-årsdag

Önskar
Mamma, Pappa, Storebror 

Atle, Mormor & Morfar

Vårat älskade barnbarn
dahlia

fyller 3 år 15/9
grattis från

Farmor & Farfar

Stort grattis till vår  
superstjärna

nova
på 6-årsdagen 20/9

Massor av  
grattiskramar från 

Mamma, Pappa & Lillebror

Agnes
6 år den 19 sept.

Grattis vår lilla solstråle
Mamma, Pappa, Malin, 

Mormor & Morfar

Grattis 
ellen

våran lilla prinsessa fyller  
3 år 15/9. Vi älskar dig.
Farmor, Farfar & Karin

Den 16/9 fyller 
ewelina svensson

 tonåring.
Stort grattis från 

Mamma, Pappa & Storebror!

ellen
9 år den 21 september

Grattiskramar!
Farmor & Farfar

VECKANS ROS

Veckans ros och stort tack 
till Birte & Kent i Kilan-
das Bräcke Övergård för 
en ytterst gemytlig tillställ-
ning i saloonen. Ett mycket 
lyckat och välarrangerat 
initiativ som uppskattades 
mycket! Stort tack från 

Anna, magnus o lilla elin
i kilanda Torp
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Förra veckans lösning

6 1 3 4 9 8 2
4 9

2 8 6 3

5 9 3 4
7 2

7 4 5 2 1

8 2 5 1
4 1 3 2 6

6 3
© Bulls

sudoku lätt

2 6 3 5 4
4

5 4 7 8 2 6

5 3
6 3
9 8 2 7 5

3 5
3 5 4

2 5 9 8
© Bulls

sudoku Medelveckans Fråga

Nästa veckas fråga
skulle du kunna tänka dig att lämna ditt jobb?
Gör din röst hörd på www.alekuriren.se

aleMan & lilla edit

vi gratulerar @anioun som fotograferat denna 

hänförande bild 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

Hur hjälper du till 
i flyktingkrisen?

26% skänker pengar

8% På annat sätt

62% Inte alls

4% engagerar mig ideellt

#MinaleBild



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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