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Ale mot nya 
höjder

Julia och Lasse i 
filmen om demens

Dramat fortsätter 
för SBTK
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ANSVAR 
FÖR  

SVERIGE

28 år gammal slog golfaren Rikard Karlberg 
från Älvängen till. 
På söndagen bärgade han första trofén på 
Europatouren.
Nu hyllas han av hela Golfsverige och inte 
minst av hemmaklubben Ale GK.

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

ÖGONLYSNING
PÅ KLINIKEN

MÅN 19 OKT
Boka tid på 0303-74 26 80

Ale Torg

Välkommen till
vår aktivitetsdag!

Rödis & Gulis från  

Papricaklubben  
hälsar på! 

På lördag 26/9 har vi bjudit in  
fotbollsklubbarna Nol IK, Ahlafors IF  
och Nödinge SK på en aktivitetsdag 
utanför butiken. Roliga aktiviteter, 
korvgrillning och Papricaklubben 
är på plats. Läs mer på sid 24…

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

(999:-)

North Bend So What Overall
North Bend vadderad overall i vind- och 
vattentätt rct-material som andas. Tejpade 
sömmar, förstärkningar och reflexer.  
Miniorstorlekar 80-134.

Ladda med  
värme!

599:

SPARA
400:

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

GÖR DET ENKELT, 
HANDLA PÅ 

HEMMAPLAN!

ALLA DAGAR
06.00–23.00

10%
RABATT 
PÅ ETT KÖP  
MED DENNA  

KUPONG!

För dig som handlar med

G
äller o

n
s-sö
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 v39

Rikard Karlberg vann den rekordjämna tävlingen i Italien efter särspel mot tyske världsstjärnan Martin Kaymer. Triumfen är 
Karlbergs första på Europatouren och Sveriges 99:e. Tar han även nummer 100?

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

Säkra siffror till fast pris!

mEd lillA EdEt-EXtrA



För fjärde året i rad 
klättrade Ale uppåt i 
Svenskt Näringslivs 

ranking över närings-
livsklimatet i landets 290 
kommuner. Ale placerar 
sig nu på plats 43. Det är 
ett fantastiskt kvitto på ett 
långsiktigt, målmedvetet och 
till sist väldigt framgångsrikt 
arbete. Det inleddes med en 
öppen och rak dialog, där 
företagarna fick kritisera och 
sätta fingret på de brister 
som fanns i kommunen. Det 
var högt i tak och dåvarande 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund 
(M) fick klä skott för mycket 
och lite till. Inget sopades 
under mattan, tvärtom bjöds 
ansvariga tjänstemän in och 
problemställningarna belys-
tes. Ibland fanns det fog för 
kritik, ibland kunde tjänste-
männen ge en bra förklaring 
till kommunens hantering. 
På så vis vann man respekt 
och förtroende för varandra. 
Där lades grunden till en 
resa alla idag kan glädjas åt.

Ganska snabbt flyttades 
fokus till att istället diskutera 
lösningar och hur företags-
klimatet kunde förbättras 
i framtiden. Politiken tog 
initiativ till ett näringslivs-
råd, där engagerade före-
tagare idag ingår och i en 
nära dialog med företrädare 
för Ale kommun diskuterar 
aktuella ämnen. Tro katten 

att stämningen och relatio-
nerna mellan kommun och 
näringsliv har blivit bättre. 
Som företagare har du inte 
bara fått kliva ombord på 
båten, du är dessutom med 
och styr. Målet att bli en 
topp-tio kommun, sett till 
näringslivsklimatet, har man 
också varit med och pekat 
ut. Delaktigheten är utbredd 
och möjligheterna att påver-
ka bättre än någonsin. För 
mig är Ales resa på Svenskt 
Näringslivs ranking ingen 
sensation. Den var självskri-
ven och jag är övertygad om 
att den kommer att fortsätta.

Ett av skälen är att det 
fortfarande finns ett antal 
tydliga förbättringsområden, 
till exempel nyföretagande. 
Dessutom är näringslivs-
frågorna prioriterade hos 
kommunledningen och 
maktskiftet förra året har 
inte påverkat. Det bådar 
gott för en fortsatt positiv 
utveckling.

Det är ingen mirakel-
medicin som har använts. 
Det mesta handlar om atti-
tyd och bemötande, mjuka 
frågor som ändå kan vara 
väldigt svåra att förändra. I 
Ale gick det genom att man 
var överens om två saker. 
Dels att nuläget inte var 
bra dels att målet var att 
skapa något bättre. Med 
en ömsesidig respekt för 
varandra startade Ale en 
förändringsresa som alla 

parter har värnat. När dess-
utom medresenärerna får 
vara delaktiga under resan 
har trivseln blivit uppenbar. 
En god gemenskap borgar 
för att klimatet kan fortsätta 
utvecklas i rätt riktning.

Medias attityder till 
företagande i Ale rankas 
som bäst i Sverige. Jag utgår 
från att vi är en del av det 
resultatet och har därför 
bjudit redaktionen på tårta. 
Jag tycker att alla borde 
fira årets ranking. Ett gott 
näringslivsklimat är grunden 
för en kommuns välfärd, till-
växt och framtid. Därför ska 
näringslivsreportagen även i 
framtiden ha en framskjuten 
position i din lokaltidning.

Lilla Edet noterar en 
uppgång från plats 255 till 
232. Jag skulle ändå välja att 
ta tåget till Ale och kopiera 
grannkommunens segerre-
cept.

Bäst i Sverige
vecka 39         nummer 34||201502 ledare

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

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

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

Välkommen!

Ge bort ett 
present- 

kort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

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

www.ipatrol.se

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

SURTE • 0738-05 05 00 • GROWPROFIL.SE

GROW Profilreklam 
påverkar positivt 

ditt varumärke och 
personer i dess 

omgivning.

DIN LOKALA LEVERANTÖR AV PROFILREKLAM

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

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

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

Matfest i väst
Öppen gårdsbutik 27/9 kl 11–16

Ehrenhofers 
Lamm & Vilt

Försäljning av vilt–och 
lammkött, korvar, marmela-
der, honung, ägg. Servering!

Högås 274 Lödöse   
www.ehrenhofers.se

Ale Klinik

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

TA MED KUPONGEN TILL BUTIKEN

ANSIKTSBEHANDLING

50% RABATT
Gäller t.o.m. 30 oktober

UTHYRES
Lägenhet centrala Älvängen

2 stora rum plus kök/dusch/hygien, kläd-
kammare mm, cirka 70 m2. Nyrenoverat. 

Hyra 7.100 kr/mån inkl värme. 
Tel: 0705-448055

Jord att leva på
Kafégudstjänst med  
Gunnar Lindgren.
Söndag 27/9  
kl 17.00. ÄLVÄNGEN



ÄLVÄNGEN • Tel. 0303-74 60 12 www.manufakturen.se

Vi fyller 125 år och firar detta i dagarna tre med massor 
av erbjudanden så välkomna in och ta del av festen!

Fredag 25/9 kl 10-21Torsdag 24/9 kl 10-20
19-21 - Blandad  
musik med  

Daniel  
Perez

Mingel  
& tilltugg

Vi bjuder på kaffe & tårta

Korvgubben  
är här kl 18-20

Kan ej kombineras med andra erbjudanden

20% RABATT 
PÅ ALLA VAROR 

ALLA TRE DAGARNA!

Handla för 500 kr  
så har du chansen att 

vinna ett valfritt plagg 
från Cream, Signature, 

Tasty eller Lee.

Lördag 26/9  
öppet kl 10-15

C•RO  
dambyxa

1 par 799KR

2 par 999KR

NU199KR
Ord pris 
299kr

SALMING 2-pack boxer

SEBAGO  
jacka

NU1.495KR
Ord pris  
2.495kr

Handla 
för 500 kr så har du 

chansen att vinna en 

Oscar-skjorta, Dahlin-skjorta/

väska eller jeans från Lee &  

Jack & Jones.

Handla för 1000 kr och du har chansen  

att vinna en Cavaliere-kostym 

värd 3495 kr.



lediga tjänster

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.

teXt & Bild
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Står eniga i 
flyktingfrågan

7/10 Bohus
13/10 Älvängen
14/10 Nol
20/10 Starrkärr/Kilanda 

21/10 Nödinge
22/10 Alafors
27/10 Surte och Skepplanda
29/10 Alvhem och Hålanda

Datum för höstens  
ortsutvecklingsmöten

www.ale.se 
0303-33 00 00

På gång

Kulturstipendium 2015
Ale kommuns kulturstipendium delas ut för insatser inom 
kulturområdet såsom litteratur, musik, konst, teater, film, 
dans, foto, museum, utställning, konsthantverk, kulturarv, 
bildningsverksamhet eller annan jämförbar verksamhet. 
Stipendiet delas ut till person eller organisation som är 
bosatt i, eller har sin kulturella verksamhet knuten till Ale.
Kulturstipendiet om 20.000 kr är uppdelat i 
arbetsstipendium och belöningsstipendium. 
Stipendierna kan komma att delas av flera stipendiater. 
Ansökningsblankett finns på www.ale.se eller kan hämtas 
på Kultur- & fritidskontoret, Ale Kulturrum i Nödinge. 
Blanketten kan också beställas på telefon 0303-330 590. 
Sista ansökningsdag är den 15 oktober. För ytterligare 
information kontakta enhetschef Ragnhild Kappelmark 
0303-330 939.

SPÖKFARFAR 
KL 11:00 med Obanteatern Om ett viktigt 
ämne efter en bok av Kim Fupz Aakeson 
Eriks farfar har just gått bort. Hans föräldrar 

försöker förgäves trösta och förklara. Så en natt står hans 
farfar i hans rum. Farfar har blivit ett spöke, men han 
verkar ha glömt något... Tillsammans ger de sig ut på 
ett äventyr fullt av minnen. I leken kommer Erik fram till 
insikten att farfar alltid kommer att vara med honom. En 
berättelse full av hopp, kärlek och spänning, om hur livet 
går vidare från generation till generation och hur vi alla 
bär mångas erfarenheter inom oss. Passar åldrarna 4-7 
år. Biljettpris 60 kr. 35 min. Teatern Ale kulturrum. Passar 
åldrarna 4-7år. Entré 60kr.

Problem med alkohol och droger?
Har du eller någon anhörig har problem med alkohol eller 
andra droger är Du välkommen att kontakta oss (Du kan 
vara anonym) på telnr: 0303 37 12 84, ONSDAGAR KL 
09.00-10.30. Vi som erbjuder behandling, råd och stöd 
arbetar som kuratorer i Vuxenenhetens öppenvård och 
finns i Surte. Välkommen! Ale kommun/Vuxenenheten

Tema för kvällen: Skola, utbildning, hälsa
ONSDAGEN 30/9 KL 18.30 – 20.30 
Aktivitetshuset Älvängen, Carlmarks väg 4

Kvällen kommer att innehålla information och möjlighet 
att ställa frågor. Samtal och diskussion.
Specialpedagog grundskola och psykologer från BUP 
kommer att medverka. Fika till billig penning.

Välkommen!
Frågor och anmälan senast 25/9 till:
Ann-Mari Thunberg Anhörigkonsulent tel. 0303-371254
Jenny Lomfors Verksamhetspedagog tel. 0303-371144 el. 
jenny.lomfors@ale.se

I samarbete med Anhörigföreningen Omtanken samt 
Studieförbundet Vuxenskolan

Tematräff för anhöriga 
till barn, ungdomar med 
funktionsnedsättningar, 
särskilda behov

Riksdagen har beslutat att ändra inkomsttaket för maxtaxa 
i förskola/familjedaghem/fritidshem från 42 000 kr/mån 
till 42 890 kr/mån ändringen trädde i kraft den 1 juli 
2015. Ale kommun genomför denna ändring från och 
med den 1 oktober 2015.

Se över din registrerade inkomst
För att avgiften skall bli rätt uppmanar vi dig att se över 
din registrerade inkomst genom att logga in på www.ale.se  
E-tjänst barnomsorg, du loggar in med e-legitimation.
Om din/er inkomst är 42 890 kr eller mer kan du/ni 
kryssa i rutan för maxinkomst.

Förändrad avgift  
i barnomsorgen

Eller har du ett extra rum som du skulle kunna hyra 
ut till turister? Välkommen till en information och 
inspirationssträff. För dig som vill veta mer om saker att 
tänka på vad gäller tillstånd, regler och hur du kan  
gå tillväga.
 
Tid och datum: 30 SEP KL 16.30–17.30
Plats: Ale Tingstad BnB, Tingstad 330 Skepplanda
Mer infomation: ale.se/foretagare
Anmälan: ale.se/anmalan
Frågor: Aida.karimli@ale.se 0303 - 33 06

Funderar du på att starta 
Bed & Breakfast?

Skepplanda simhall  
öppettider HT 2015
Onsdag: 07.00 – 09.00 / 17.00 – 20.00.
Torsdag: 17.00 – 21.00. (Varmbad).
Fredag: 07.00 – 09.00 / 17.30 – 21.00.
Lördag: 11.30 – 15.00, ej motionsimning 11.30 – 12.00.
 
Onsdag – fredag: 20.00 – 21.00 från 16 år.
 
Allmänhetens vattengympa.
Onsdag: 20.00 – 21.00.
Torsdag: 16.00 – 17.00.
(Ej motionssimning under denna tid).

Äldreomsorgen, Funktionshinderenheten
Bemanningsenheten Ale (fd Flexpoolen), Ale Kommun

Tack för din arbetsinsats 
som vikarie sommaren 2015

BÄBISMYS PÅ SURTE 
BIBLIOTEK I HÖST
ONSDAGAR 10.30–11.30 Anmälan: Tfn 0303-33 01 71, 
surtebibliotek@ale.se. För hela bäbismys-programmet,  
gå in på www.ale.se.

BÄBISRYTMIK
Alla bäbisar älskar att röra på sig! Med lite 
musik och takter kan det bli riktigt svängigt.
Med Monica Norén.

SEP

30
2015

MAT FÖR SMÅ MUNNAR
Kommundietisten kommer och visar 
barnmat du lätt kan laga hemma och ger 
tips och inspiration. Smakprov utlovas!

OKT

7
2015

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

OKT

14
2015

BÄBISKONST
Låt din bäbis få skapa själv och hjälps åt att 
vara kreativa utan begränsningar. Ta med 
extrakläder och var beredd på tvätt.  
Med Katarina Krebs

OKT

21
2015

OKT

4
2015

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

vecka 39         nummer 34|04

nÖdinge. Antalet flyk-
tingar fortsätter att öka 
till Göteborgsregionen.

I Ale är politiken, 
förutom Sverigedemo-
kraterna, helt överens 
om att ta ansvar.

– Vi har bett förvalt-
ningen att se över alla 
tänkbara möjligheter 
för oss att bistå med ett 
större flyktingmottag-
ande, säger kommunal-
råden Paula Örn (S) och 
Mikael Berglund (M).

Situationen är med anledning 
av flyktingkrisen mycket hårt 
ansträngd för flera av kom-
munerna i Göteborgsregio-
nen. Särskilt hårt drabbade är 
Mölndal, Alingsås och Göte-
borg.

– Jag gillar inte att använ-
da orden kris och katastrof.  
Det är en tuff situation för 
våra tjänstemän i kommu-
nerna, men det är kortsiktigt. 
På lång sikt löser vi det här. 
Vi har goda förutsättningar i 
Sverige att hjälpa till. Proble-
met är att det har gått väldigt 
fort och att vi är dåligt för-
beredda. Det har medfört att 
vi på flera platser har en an-
strängd humanitär situation. 
Det råder brist på personal, 

särskilt socionomer, på våra 
mottagningskontor. Därför 
måste alla kommuner i GR 
hjälpa till, säger Paula Örn. 

Under veckan som gått 
har cirka 40 flyktingbarn per 
dygn nått GR. 

– Det tror jag alla kan 
förstå är omöjligt för 
Mölndal där migrations-
verkets mottagnings-
kontor ligger att hantera 
själv. I Ale avlastar vi nu 
med tolv transitplatser 
för att avlasta, men vi 
behöver nog öka det 
antalet, menar Mikael 
Berglund.

Ale har hittills i år ta-
git emot 50 ensamkom-
mande flyktingbarn. Det 
kommer bli betydligt fler.

Osäkra prognoser
– Det är svårt att sätta en 
siffra idag eftersom prog-
noserna ändras dag för dag, 
timme för timme. Det kan 
landa på mellan 100-150 inn-
an året är slut, säger Paula 
Örn.

Göteborgsregionens sty-
relsekonferens i fredags kom 
till stora delar att handla om 
flyktingkrisen. Uppslutning-
en är total.

– Det är en imponerande 
stor enighet i den här frågan. 
Alla har nu fått i uppdrag att 
inventera vad varje enskild 
kommun kan bidra med. Vi 

kommer bland annat att se 
över var det finns färdiga de-
taljplaner, där vi tillfälligtvis 
snabbt kan sätta upp modul-
bostäder. Den 2 oktober sam-
las vi på nytt för en avstäm-
ning, informerar Paula.

I Ale har Spinneriet i Ahla-
fors Fabriker varit en central 
punkt för flyktingbarnen. I 
dagarna öppnades också en 
avdelning på Vikadamm i Äl-
vängen.

Ställa om
– Nu måste vi se om det går 
att tänka om och ställa om 
så vi får plats med fler. Kan 
kontor bli sovrum? Kan för-
eningslivet hjälpa till? De 
signaler vi har fått är att hela 
Ale har vaknat upp och det 
är enormt glädjande. Den 
här situationen kan vi bara 
lösa tillsammans, menar 
Berglund.

Kommunalråden menar 
att nu måste samhället Sve-
rige ställa om. Situationen 
kräver att vissa regler som 
gällt tidigare inte längre kan 
stå överst på agendan.

– Tidigare har det varit 
viktigt att kunna erbjuda alla 
barn ett eget sovrum. Så ser 
inte behoven ut idag. Barnen 
som kommer är rädda och 
vill absolut inte bli lämnade 
ensamma i ett rum. Vi måste 
anpassa oss och tänka till. Att 
samla barnen åtminstone till-
fälligt i en större sovsal be-
höver inte vara en katastrof, 
utan kanske precis vad de be-
höver, menar Paula Örn.

Samtidigt vädjar kommu-
nens politiska ledning till 
aleborna att om möjligt ställa 
upp som gode män eller som 
stödpersoner.

– 1 oktober hålls ett in-
troduktionsmöte i Ale Kul-
turrum om hur aleborna kan 
hjälpa till. Det finns så myck-
et man kan göra och framför 
allt vill vi visa världen att tår-
gas och taggtråd inte är rätt 
väg, säger Paula bestämt.

Flyktingmottagandet är 
ingen kostnad för Ale kom-
mun. Kommuner som har 
en överenskommelse med 
Migrationsverket om att ta 
emot ensamkommande barn 
utan vårdnadshavare får en 
ersättning på 500 000 kronor. 
Dessutom kan kommunen 
få 1600 kr/dygn/plats under 
förutsättning att man tillhan-
dahåller boendeplatser. 

– Det är en försvinnan-
de liten del av vår statsbud-
get och för vår del klarar vi 
verksamheten bra på den 
ersättning vi redan får idag. 
Ett ökat stöd ger oss dock 
än bättre förutsättningar att 
höja kvaliteten på det vi gör, 
avslutar Paula Örn och Mi-
kael Berglund.

I samband med Kom-
munstyrelsens sammanträde 
i tisdags ställde sig samtliga 
partier, bortsett SD, bakom 
ett gemensamt yttrande om 
att Ale ska ta ansvar och för-
bereda ett ökat mottagande 
av flyktingar och ensamkom-
mande flyktingbarn.

Överens. Kommunstyrelsens ordförande Paula örn (s) och vice ord-
förande Mikael Berglund (M) är helt eniga i hur göteborgsregionen 
i allmänhet och ale i synnerhet ska bidra i flyktingkrisen. 

– Ale ökar sitt mottagande
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www.ale.se 
0303-33 00 00

På gång

Kulturstipendium 2015
Ale kommuns kulturstipendium delas ut för insatser inom 
kulturområdet såsom litteratur, musik, konst, teater, film, 
dans, foto, museum, utställning, konsthantverk, kulturarv, 
bildningsverksamhet eller annan jämförbar verksamhet. 
Stipendiet delas ut till person eller organisation som är 
bosatt i, eller har sin kulturella verksamhet knuten till Ale.
Kulturstipendiet om 20.000 kr är uppdelat i 
arbetsstipendium och belöningsstipendium. 
Stipendierna kan komma att delas av flera stipendiater. 
Ansökningsblankett finns på www.ale.se eller kan hämtas 
på Kultur- & fritidskontoret, Ale Kulturrum i Nödinge. 
Blanketten kan också beställas på telefon 0303-330 590. 
Sista ansökningsdag är den 15 oktober. För ytterligare 
information kontakta enhetschef Ragnhild Kappelmark 
0303-330 939.

SPÖKFARFAR 
KL 11:00 med Obanteatern Om ett viktigt 
ämne efter en bok av Kim Fupz Aakeson 
Eriks farfar har just gått bort. Hans föräldrar 

försöker förgäves trösta och förklara. Så en natt står hans 
farfar i hans rum. Farfar har blivit ett spöke, men han 
verkar ha glömt något... Tillsammans ger de sig ut på 
ett äventyr fullt av minnen. I leken kommer Erik fram till 
insikten att farfar alltid kommer att vara med honom. En 
berättelse full av hopp, kärlek och spänning, om hur livet 
går vidare från generation till generation och hur vi alla 
bär mångas erfarenheter inom oss. Passar åldrarna 4-7 
år. Biljettpris 60 kr. 35 min. Teatern Ale kulturrum. Passar 
åldrarna 4-7år. Entré 60kr.

Problem med alkohol och droger?
Har du eller någon anhörig har problem med alkohol eller 
andra droger är Du välkommen att kontakta oss (Du kan 
vara anonym) på telnr: 0303 37 12 84, ONSDAGAR KL 
09.00-10.30. Vi som erbjuder behandling, råd och stöd 
arbetar som kuratorer i Vuxenenhetens öppenvård och 
finns i Surte. Välkommen! Ale kommun/Vuxenenheten

Tema för kvällen: Skola, utbildning, hälsa
ONSDAGEN 30/9 KL 18.30 – 20.30 
Aktivitetshuset Älvängen, Carlmarks väg 4

Kvällen kommer att innehålla information och möjlighet 
att ställa frågor. Samtal och diskussion.
Specialpedagog grundskola och psykologer från BUP 
kommer att medverka. Fika till billig penning.

Välkommen!
Frågor och anmälan senast 25/9 till:
Ann-Mari Thunberg Anhörigkonsulent tel. 0303-371254
Jenny Lomfors Verksamhetspedagog tel. 0303-371144 el. 
jenny.lomfors@ale.se

I samarbete med Anhörigföreningen Omtanken samt 
Studieförbundet Vuxenskolan

Tematräff för anhöriga 
till barn, ungdomar med 
funktionsnedsättningar, 
särskilda behov

Riksdagen har beslutat att ändra inkomsttaket för maxtaxa 
i förskola/familjedaghem/fritidshem från 42 000 kr/mån 
till 42 890 kr/mån ändringen trädde i kraft den 1 juli 
2015. Ale kommun genomför denna ändring från och 
med den 1 oktober 2015.

Se över din registrerade inkomst
För att avgiften skall bli rätt uppmanar vi dig att se över 
din registrerade inkomst genom att logga in på www.ale.se  
E-tjänst barnomsorg, du loggar in med e-legitimation.
Om din/er inkomst är 42 890 kr eller mer kan du/ni 
kryssa i rutan för maxinkomst.

Förändrad avgift  
i barnomsorgen

Eller har du ett extra rum som du skulle kunna hyra 
ut till turister? Välkommen till en information och 
inspirationssträff. För dig som vill veta mer om saker att 
tänka på vad gäller tillstånd, regler och hur du kan  
gå tillväga.
 
Tid och datum: 30 SEP KL 16.30–17.30
Plats: Ale Tingstad BnB, Tingstad 330 Skepplanda
Mer infomation: ale.se/foretagare
Anmälan: ale.se/anmalan
Frågor: Aida.karimli@ale.se 0303 - 33 06

Funderar du på att starta 
Bed & Breakfast?

Skepplanda simhall  
öppettider HT 2015
Onsdag: 07.00 – 09.00 / 17.00 – 20.00.
Torsdag: 17.00 – 21.00. (Varmbad).
Fredag: 07.00 – 09.00 / 17.30 – 21.00.
Lördag: 11.30 – 15.00, ej motionsimning 11.30 – 12.00.
 
Onsdag – fredag: 20.00 – 21.00 från 16 år.
 
Allmänhetens vattengympa.
Onsdag: 20.00 – 21.00.
Torsdag: 16.00 – 17.00.
(Ej motionssimning under denna tid).

Äldreomsorgen, Funktionshinderenheten
Bemanningsenheten Ale (fd Flexpoolen), Ale Kommun

Tack för din arbetsinsats 
som vikarie sommaren 2015

BÄBISMYS PÅ SURTE 
BIBLIOTEK I HÖST
ONSDAGAR 10.30–11.30 Anmälan: Tfn 0303-33 01 71, 
surtebibliotek@ale.se. För hela bäbismys-programmet,  
gå in på www.ale.se.

BÄBISRYTMIK
Alla bäbisar älskar att röra på sig! Med lite 
musik och takter kan det bli riktigt svängigt.
Med Monica Norén.

SEP

30
2015

MAT FÖR SMÅ MUNNAR
Kommundietisten kommer och visar 
barnmat du lätt kan laga hemma och ger 
tips och inspiration. Smakprov utlovas!

OKT

7
2015

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

OKT

14
2015

BÄBISKONST
Låt din bäbis få skapa själv och hjälps åt att 
vara kreativa utan begränsningar. Ta med 
extrakläder och var beredd på tvätt.  
Med Katarina Krebs

OKT

21
2015

OKT

4
2015

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
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NÖDINGE. Från Ale 
Kulturrum, Börjessons 
Mekaniska och ner till 
motorvägen.

Där har Ale Torg sitt 
framtida expansionsut-
rymme.

– Vi får plats med en 
ICA Maxi och mer där-
till, säger stadsarkitekt 
Magnus Blombergsson 
nöjt.

Kommunstyrelsen har gi-
vit sektor samhällsbyggnad 
i uppdrag att upprätta en 
detaljplan för Ale Torg syd, 
området från pendelstatio-
nen upp till Ale Kulturrum 
inklusive tomten för Bör-
jessons Mekaniska. Ett kon-
sortium bestående av Balder, 
Alebyggen, Ale kommun och 
PEAB har bildats och fått i 
uppdrag att förtydliga sina 
önskemål för den kommande 
detaljplanen. Den fördjupa-

de översiktsplanen vill förut-
om handel och kontor också 
bereda plats för 300 nya lä-
genheter i stationsnära läge.

Hur löser ni bullerpro-
blematiken?

– Det gör vi genom att 
bygga längs vägen. Det kan 
till exempel handla om ett 
parkeringshus eller en kon-
torsbyggnad som inte har 
samma bullerkrav. Denna 
byggnation fungerar sedan 
som en barriär för den övri-
ga bebyggelsen. Merparten 
av de nya husen i centrum 
föreslås vara mellan tre och 
fem våningar på höjden med 
handel och service i mark-
plan, säger Blombergsson.

Just parkeringsplatserna 
är en stötesten och det finns 
bara en lösning. Den gäller 
för både Nödinge och Äl-
vängen.

– Det handlar om att 
bygga parkeringshus. Vi har 

inget val. Ska centralorter-
na utvecklas och bebyggas 
måste vi frigöra yta och då är 
parkeringar på höjden enda 
alternativet, säger Rolf Gus-
tafsson (S), Samhällsbygg-
nadsnämndens ordförande.

Vidare blir trafikflödet ge-
nom och förbi Nödinge cen-
trum en viktig fråga. Dagens 
lösning med två rondeller i 
den södra delen av torget är 
inte optimal.

– Vi skulle gärna se att lo-
kalvägen fortsätter fram ned-
anför Börjessons Mekaniska 
och att avfarten från E45 
flyttas några hundra meter 
söderut, säger Magnus Löv-
dahl.

Den centrala detaljplanen 
beräknas ta minst tre år att 
färdigställa.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Så ska Ale Torg utvecklas

NÖDINGE. En sta-
tionsnära bebyggelse, 
attraktiva mötesplatser, 
en sammanhängande 
grönstruktur – och gär-
na en stadspark.

Det är tre av sex hu-
vudprinciper som ligger 
till grund för den fördju-
pade översiktsplanen i 
Nödinge centrum.

– Målet är att utveck-
las från förort till en 
attraktiv småstad, säger 
stadsarkitekt Magnus 
Blombergsson.

Trygghet, identitet och när-
het. Det är nyckelorden för 
den fördjupade översiktspla-
nen över Nödinge centrum 
som nu är redo att ställas 
ut. Samrådet kommer att 
pågå under minst sex veckor 
och ha sin utgångspunkt vid 
kommunens modell i Svensk 
Fastighetsförmedlings lo-
kaler på Ale Torg. Vid två 
tillfällen kommer sektor 
samhällsbyggnad att finnas 
på plats för att besvara all-
mänhetens frågor. Stadsarki-
tekt Magnus Blombergsson 
kommer också att föredra 
förslaget på ortsutvecklings-

mötet i Nödinge i oktober.
– Det kommer att finnas 

många chanser att diskutera 
våra tankar och visioner om 
Nödinge. Vad vi vill att ale-
borna främst funderar kring 
är runt våra huvudprinciper. 
Exakt var husen kommer att 
placeras och innehålla är inte 
relevant just nu, säger Blom-
bergsson.

Den fördjupade över-
siktsplanen för Nödinge 
ska ligga till grund för den 
fortsatta utvecklingen av 
centralorten. Planen anger 
kommunens intentioner och 
kommer att vara vägledande 
för de kommande detaljpla-
nerna, men först ska allmän-
heten och myndigheter som 
Trafikverket och Länsstyrel-
sen tycka till.

– Det här är den första 
moderna översiktsplanen 
som görs i Ale. Den är helt 
inriktad på tillväxt och hur 
förorten ska kunna utveck-
las till en attraktiv småstad. 
Syftet är också att minska 
biltrafiken och säkerställa en 
sammanhängande grönst-
ruktur. Det långsiktiga målet 
är att fördubbla befolkning-
en i våra två centralorter 
och därmed rädda handel 
och service, menar Magnus 
Blombergsson.

Sex huvudprinciper har 
beaktats särskilt noga i stu-

dien.
– Vi vill framför allt se 

en stationsnära utbyggnad 
med en blandad bebyggelse. 
Handel, kontor och bostäder 
ska inrymmas i samma om-
råde. Det minskar antalet bi-
lar och bidrar till ett hållbart 
samhälle, dessutom är det 
just det här som marknaden 
efterfrågar, säger planarki-
tekt Magnus Lövdahl och 
fortsätter:

– En annan huvudprincip 
är att gående och cyklister 
ska prioriteras. Det ska vara 
enkla och trygga miljöer för 

de som väljer att ställa bilen. 
En annan viktig princip är 
att minska antalet återvänds-
gränder. Vi vill ha ett sam-
manhängande trafikstråk så 
bilisterna slipper vända och 
köra samma väg tillbaka. På 
så vis halverar vi trafiken 
på vissa vägavsnitt. Dessa 
sträckor föreslås vara ut-
formade så att biltrafik sker 
på gåendes villkor, men det 
ska vara genomfart och så få 
återvändsgator som möjligt.

Under våren har både di-
alogmöten och workshops 
med aleborna arrangerats. 

Detta har haft effekt på pl-
anarbetet.

– Det har varit väldigt 
tydligt att medborgarna trivs 
i Nödinge, men att det finns 
få platser att sitta på och 
överhuvudtaget träffas på. 
Förutom caféerna så finns 
det ingen träffpunkt för 
spontana möten. Detta har 
vi försökt skapa utrymme 
för och vi skulle gärna se en 
stadspark i ett centralt läge 
för de boende, säger Blom-
bergsson.

Rolf Gustafsson (S), 
Samhällsbyggnadsnämndens 

ordförande i Ale, är nöjd 
med vad han har fått till sig.

– Framför allt är jag im-
ponerad över tempot i ar-
betet. Vi har satt hård press 
från politiskt håll och tjäns-
temännen har svarat upp. 
Nu hoppas vi få en bra dia-
log med aleborna, där krea-
tiva synpunkter kan utveckla 
planen ytterligare. Det finns 
säkert saker vi inte har tänkt 
på.

Tidsperspektivet för den 
fördjupade översiktsplanen 
för Nödinge centrum är till 
2030.

Stationsnära bebyggelse, 
mötesplatser och grönska
- Den fördjupade översiktsplanen för Nödinge är redo för synpunkter

HUVUDPRINCIPER

Den fördjupade översiktsplanen har tagit sin utgångspunkt 
från sex huvudprinciper:
• Stationsnära bebyggelse
• Gående och cyklister prioriteras
• Sammanhängande trafikstråk, färre återvändsgränder
• Koppla ihop norra och södra Nödinge med ytterligare 
broförbindelse
• Attraktiva mötesplatser, parker och torg
• Sammanhängande grönstruktur, gärna en stadspark

Magnus Blombergsson, stadsarkitekt, Magnus Lövdahl, planarkitekt och Rolf Gustavsson (S), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden, ser 
fram mot att möta allmänhetens synpunkter på den fördjupade översiktsplanen för Nödinge. När utställningen inleds är ännu inte be-
stämt.

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

Ale kommun köper 
Börjessons fastighet

Kommunstyrelsen tog i tisdags beslut om att förvärva fastigheten där Börjessons Mekaniska driver 
sin verksamhet i centrala Nödinge. Det är ett strategiskt köp för att möjliggöra en utveckling av 
Ale Torg och Nödinge centrum. Affären kostar Ale kommun 14 miljoner kronor, men så länge Bör-
jessons väljer att driva vidare sin verksamhet kan kommunen också räkna in en månadshyra.

– Det var viktigt att komma till skott. Vi måste ha rådighet över marken för att kunna fortsätta 
driva på utvecklingen i Nödinge, säger Kommunstyrelsens ordförande Paula Örn (S).

Kommunfullmäktige ska ta ställning till köpet på septembersammanträdet.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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VÅR EGNA 
POTATISSALLAD
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/ST

790
/HG

990
/HG

HALLON/MARÄNGTÅRTA
6-BITAR

Pannbiff med potatis och 
löksås.

Onsdag 23/9

Fisksoppa med limeaioli.
Torsdag 24/9

Lax med potatis och 
romsås.

Måndag 28/9

Tacogratäng.
Fredag 25/9

Kålpudding med potatis 
och brunsås.

Tisdag 29/9

3490
/KG

99:-
/ST 15:-

/ST

KYCKLINGFILÉ
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/KG

Max 3st/hushåll

24-PACK ÄGG

FLÄSKYTTERFILÉ
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TVÄTTMEDEL/SKÖLJMEDEL
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Välj mellan
lenor/ariel

SVENSKA ÄPPLEN

15:-
/KG

VANILJ
YOGHURT

10:-
/ST

Max 2st/medlem

Medlemspris

 

TOALETTPAPPER 6-PACK/
HUSHÅLLSPAPPER 3-PACK

99:-
5 FÖR

GOUDAOST

3990
/KG

3990
/KG

FALUKORV

21 /ST

Medlemspris

 90

2490
/ST

Gäller small
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Nu skjuter bygget fart
– Byggarna i Ale tar hjälp av Sveriges största betongpump

Betongbilarna avlöser varan-
dra. Under fredagen tömdes 
mellan 40-45 laster med be-
tong och Sveriges största be-
tongpump fanns på plats för 
att slutföra jobbet.

– Det är en imponerande 
syn. Armen är 57 meter lång 
och fordonet ägs av Kungs-
backa Betongtjänst. Annars 
har vi nästan enbart lyckats 
anlita lokala företag, men det 
här uppdraget var vi tvungna 
att lägga ut. Jag räknade på 
att gjuta själv. Det skulle ta 
oss 4500 timmar, så det var 
inte aktuellt, säger Marcus 
Hallberg och ler.

Han driver själv Byggkraft 
Ale och har tillsammans med  
kollegan Niklas Zetterlund, 
Z-Bygg, bildat Byggarna i 
Ale för att gemensamt för-
söka utmanan om de stora 
uppdragen i Ale kommun.

– Vi har ett bra nätverk 
lokalt och bör definitivt 

kunna vara med. Det finns 
ett stort kunnande i Ale och 
jag är övertygad om att vi 
kan räkna hem flera större 
byggnationer, säger Marcus 
Hallberg.

Träfasad
Både han och Niklas är kun-
der hos Kungälvs Trä och 
därigenom fick de nys om fö-
retagets planer på en etable-
ring i Älvängen. Från början 
var tanken att bygget skulle 
vara i betong rakt igenom. 
Det blev till sist både en träs-
tomme och en fasad av trä.

– Det kommer bli en 
snygg byggnad och det 
känns ju väldigt roligt för oss 
som hantverkare att de valde 
att satsa på en snygg träfasad.  
Anläggningen känns väldigt 
genomtänkt och kommer 
bli funktionell för både fö-
retaget och kunderna, säger 
Niklas.

Hur sträng vintern blir 
avgör när Kungälvs Trä kan 
komma att slå upp portarna, 

men målet är under våren 
närta år.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

FAKTA BYGGET

Byggstart: Augusti 2015.
Totalentreprenad: Byggarna 
i Ale AB.
Storlek: Totalt 4600 kvm, va-

rav 1100 kvm butik/kontor.
Sysselsatta: 20-23/dag.
Tidplan: Färdigt våren 2016.
Fasad: Såväl stomme som 
fasad blir av trä.

Byggarna i Ale, Marcus Hallberg och Niklas Zetterlund, utmanar 
tillsammans om de stora entreprenaderna. 

Foto: P-A Klöversjö

ÄLVÄNGEN. Niklas Zetterlund och Marcus Hallberg 
utmanar i det gemensamma bolaget Byggarna i Ale 
AB om de stora uppdragen i kommunen.

Första vinstlotten blev totalentreprenaden för 
Kungälvs Träs etablering i Älvängen.

– Jätteroligt och vårt mål är att det ska gynna alla 
lokala underleverantörer. Jobben och pengarna ska 
stanna i Ale, säger Niklas Zetterlund.

Sveriges största betongpump med en arm som sträcker sig 57 meter. Det behövs när 1000 kubik-
meter betong ska gjutas till Kungälvs Träs etablering på Svenstorpområdet i Älvängen. 

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

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! 
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USPASTORP. På tors-
dagskvällen kom det 
dystra beskedet.

Tävlingsledningen 
tvingas ställa in årets 
stubbrace.

– Vi hoppades in i det 
sista på en fin sensom-
mar, men nu är hoppet 
ute, säger Erik Karlsson 
i arrangörskommittén.

Stubbracet i Uspastorp har 
utvecklat sig till en riktig 
folkfest. I fjol lockade ar-
rangemanget 2 500 besö-

kare. Många hade sett fram 
emot den nionde upplagan i 
ordningen, som skulle ha ägt 
rum lördagen den 3 oktober. 

– Årets väderlek har inte 
varit gynnsamt för skörden. 
Det gör att åkern där racet 
var planerat att köras på inte 
kommer att vara skördad 
före tävlingsdagen. Tidigare 
år har vi haft en alternativ 
åker att köra på, men den 
möjligheten finns inte i år, 
förklarar Erik Karlsson.

Var det aldrig aktuellt 
att flytta stubbracet till ett 

annat datum?
– Det är väldigt många 

frivilliga som är med och ar-
rangerar tävlingen och har 
planerat in det i almanackan 
till den 3 oktober. Vi bedö-
mer att det skulle vara alltför 
svårt att flytta tävlingen till 
ett annat datum.

– Vi tackar alla som varit 
med och bidragit till förbe-
redelserna inför årets tävling 
och ber att få återkomma 
lördagen den 1 oktober nästa 
år, avslutar Erik Karlsson.

JONAS ANDERSSON

Inget stubbrace i Uspastorp
Det blir inget stubbrace i Uspastorp den här hösten. Arrangören tvingas ställa in tävlingen då det 
inte finns någon åker att köra på.

 

@kladkallarenKlädkällaren

Följ oss på Facebook och 
Instagram för nyheter 

varje vecka

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

Veckans lunchmeny hittar du alltid på www.kladkallaren.se
LUNCHÖPPETTIDER: Mån – Fre 11 – 14.30 • Lör – Sön 11 – 15

7000 kvm lågprisvaruhus
GÄSTVÄNLIG MILJÖ
BRETT SORTIMENT

LÅGA PRISER

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

50:-
MED VARGMOTIV

130x180 CM

FLEECEPLÄD

HÖSTMYS
I HEMMET

KUDDAR

PLÄDAR 
& FILTAR

MÄNGDER
AV HÖSTLJUS

4990

43x43 CM

990
FRÅN

Vad sägs om

EL TILL 
INKÖPSPRIS?
www.aleel.se

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

Tips • Lotter • Nettotobak •Tidningar

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

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

Handelsplats Älvängen • Tel 0303-74 62 82

Lösgodis 390
kr/hg 

vid köp av ett helt kg
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Norra kilandavägen 22, 449 34 NÖDINGE www.aledjurklinik.se

HJÄLP OSS HJÄLPA!
Lördag den 26/9 har vi extraöppet på 

häst- och  smådjursavdelningen 

ALE
DJURKLINIK

ALE
DJURKLINIK

ALLA INTÄKTER 
DENNA DAG GÅR  

TILL UNHCR  
FLYKTINGHJÄLPEN

BOKA DITT BESÖK  
REDAN NU!

0303-33 59 60DROP IN  
KL 13-15 

FÖR  

VACCINATIONER

 
ADRESS EGNAHEMSVÄGEN 15B BOAREA 40 M² / 1 ROK
UTGÅNGSPRIS 750 000 KR AVGIFT 2 383 KR/MÅN
VISAS TO 24/9 17:30-18:30 RING OCH BOKA
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

BR 1 ROK - NOL
Nu erbjuder vi denna trevliga 1:a om ca 40 kvm på högsta
våningen i omtyckta Brf Lugnet. Välplanerad, ljus och med
genomgående fräscha ytskikt.

 

Nödinge, Ale Torg 14,  0303-24 56 50

lansfast.se

 

NÖDINGE. Över 
hundra barn och 
föräldrar samlades 
för att snickra holkar 
till småfåglarna i 
Ekskogen mellan 
Nödinge och Nol förra 
söndagen. 

25 holkar sattes upp i trä-
den vid naturlekplatsen 
och varje fågelholk var 
märkt med namnet på det 
barn som tillverkat den. 
Holkarna, som sattes upp 
av kommunekolog Göran 
Fransson, kommer att vara 
till glädje för rödhakar, blå-
mesar, talgoxar och andra 
småfåglar som annars kan 
ha svårt att hitta en lämp-
lig plats att häcka till våren. 
Det var också ett populärt 
inslag att gå tipspromenad 
längs med Sagostigen och 

att lyssna på berättelser om 
djur. Ale kommuns natur- 
och kulturgrupp stod bak-
om initiativet i syfte att öka 
intresset för kommunens 
natur, djurliv och kulturarv.

JONAS ANDERSSON

Fågelholkar på plats

Maja Frimodig, 3 år, visar 
stolt upp sin fågelholk.

Tjugofem fågelholkar har nu satts upp i träden vid naturlekplat-
sen Ekskogen mellan Nödinge och Nol.

ÄLVÄNGEN. Handels-
plats Älvängen har fått 
en ny ägare.

Serneke sålde i veck-
an objektet till Areim 
för 160 miljoner kronor.

– Nu kan vi satsa på 
etapp 3 och fortsätta 
utveckla området, säger 
en nöjd Ola Serneke, vd 
för Serneke Group.
Efter en period av spekula-
tioner står det nu klart att 
Handelsplats Älvängen har 
bytt ägare. Det är fastighets-
bolaget Areim som via inves-
teringsfonder avslutat affä-

ren. Även Citygross fastighet 
i Ytterby har samma ägare. 

– Vi är mycket nöjda med 
att ha genomfört ytterligare 
ett förvärv. Fastigheten, med 
en hög teknisk standard, har 
ett bra läge i en expansiv re-
gion. Vi ser fram emot att 
vara med och bidra till en 
fortsatt utveckling i områ-
det, säger Erik Petersson, 
ansvarig för transaktionen på 
Areim.

Frigör resurser
Serneke har inte gjort någon 
hemlighet av att de har sökt 
en långsiktig ägare. Företa-

get vill gärna frigöra resurser 
för fortsatta investeringar.

– Just nu är det bra villkor 
att sälja fastigheter. Vi fick 
rätt bra betalt och en bra för-
valtare. Nu kan vi gå vidare 
med etapp 3 som innebär 
mer handel och verksamhe-
ter i närområdet, säger Ola 
Serneke.

Företaget är också enga-
gerat i de planerade bostä-
derna på Gustavas Plats i 
Älvängen centrum. Länssty-
relsen stoppade arbetet med 
hänsyn till bullernivåerna, 
men nu syns en öppning där 
mycket handlar om att skapa 

åtminstone en tyst sida på 
bostaden. Det är möjligt på 
Gustavas Plats.

– Det hoppas jag verk-
ligen. Vi har lagt oerhört 
mycket tid på detta projekt 
utan att nå fram, men det 
kommer vi att göra, svarar 
Ola Serneke.

När tror du att ni kan 
komma igång?

– Den frågan väljer jag att 
passa på. Jag trodde vi skul-
le kunna börja bygga direkt 
efter att handelsplatsen var 
klar 2013, men så blev det 
inte.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Handelsplats Älvängen som invigdes i november 2013 har fått en ny ägare. Serneke sålde anläggningen till Areim för 160 miljoner.

Serneke sålde 
handelsplatsen
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Responsen från Er kunder har  
varit fantastisk. Vi tänker fortsätta 
utveckla Ales enda livsstilsbutik.

JUBILEUM
–ÅRS2

Unika erbjudanden, 
bubbel, tilltugg och  
andra överraskningar.  
Boka Din plats via e-post eller 
telefon! 0735-45 66 53
pernillafagerholm@hotmail.com
(Begränsat antal platser)

Varmt välkomna önskar  
Pernilla med personal!

Snurra fram  

Din rabatt på 

jubileumshjulet

under kvällen!
30%

50%
20%

5%

20%

10%

30%

Kom och 
fira med 

oss!

Torsdag 1 oktober kl 19–21

ALE TORG 7  449 31 NÖDINGE | 0303-74 94 96 • 0735-45 66 53

3 195:-

Ale Torg 0303-972 76
Kungälv 0303-106 35

FASHION
WEEKS 

GÅVA  
PÅ 

KÖPET! 

3 195:-

Ale Torg 0303-972 76
Kungälv 0303-106 35

FASHION
WEEKS 

GÅVA  
PÅ 

KÖPET! 

3 195:-

Ale Torg 0303-972 76
Kungälv 0303-106 35

FASHION
WEEKS 

GÅVA  
PÅ 

KÖPET! 

3 195:-

Ale Torg 0303-972 76
Kungälv 0303-106 35

FASHION
WEEKS 

GÅVA  
PÅ 

KÖPET! 

Guldmedalj för bästa 
progressiva glaset!

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

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

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

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

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

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

Dela upp betalningen med 
resurskort, räntefritt

Gratis synundersökning 
inklusive tryckmätning

Nytillpassning linser

inkl. provlinser och väska
695:-  
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ÄLVÄNGEN. En 
workshop inför upp-
handling av reparation 
av IT-utrustning i skolan 
hölls nyligen på Alehör-
nan.

Representanter från 
berörda enheter inom 
Ale kommun närvarade 
på mötet.

Syftet är att hitta nya 
lösningar för att kunna 
reparera IT-utrustning i 
kommunens verksam-
heter snabbare och mer 
effektivt.

Workshopen på Alehörnan, 
före detta restaurang La 
Plaza, syftade till att få fram 
ett underlag för att tydligt 
kunna beskriva kommunens 
vision för datortillverkarna 
respektive potentiella leve-
rantörer av IT-tjänster. Ge-
nom initiativet Tidig dialog 
erbjuder Konkurrensverket 
tillsammans med SKL och 
Teknikföretagen upphand-
lande myndigheter konkret 
processtöd i specifika upp-

handlingsprojekt. Ale är en 
av fyra nationella piloter 
som har valts ut för att få 
konkret processtöd i specifi-
ka upphandlingar i projektet 
Smartare inköp genom tidig 
dialog.

Vad är målet med er 
upphandling? 

 – Det finns ett stort en-
gagemang från skolan och 
kommunen att hantera repa-
rationer av skadad IT-utrust-
ning på ett nytt sätt. Verk-
samheten ställer stora krav 
på att utrustningen fungerar 
optimalt och finns tillgäng-
lig, säger näringslivschef Pia 
Areblad.

I Ales skolor finns cirka 
3 500 elevdatorer. I framti-

den eftersträvas en ny typ av 
upphandling där inte bara 
hårdvaran står i fokus utan 
där reparation av IT-utrust-
ning blir en minst lika viktig 
del.

– Ofta kräver återförsälja-
ren att hårdvaran ska skickas 
till deras reprationsverkstad, 
som kanske är i södra Tysk-
land. Det tar tid, är om-
ständigt och inte vettigt ur 
verksamhetens perspektiv. 
Det måste gå att finna lös-
ningar på hemmaplan, säger 
IT-strateg Per-Erik Lun-
dahl.

Vad tror ni att projektet 
Tidig dialog kan tillföra i 
sammanhanget?

– Fyra av fem nya jobb i 

Sverige skapas i småföretag. 
Offentlig sektor är en av de 
största kunderna i Sverige. 
De flesta upphandlingar går 
till stora företag. Om vi kan 
hitta mer innovativa och 
småskaliga lösningar tror vi 
att vi kan skapa större bru-
karvärde och även som of-
fentlig aktör vara med och 
driva tillväxt och utveckling 
och på detta sätt generera 
fler jobbtillfällen, säger Pia 
Areblad och fortsätter:

– Tidig dialog kan vara ett 
verktyg för att hitta nya for-
mer för upphandling där fler 
aktörer är delaktiga och nya 
lösningar kommer fram.

Hur ser ni att närsup-
porten på respektive skola 
skulle kunna förbättras?

– Här ser vi definitivt att 

det finns en utvecklingspo-
tential. Exakt hur det ska 
gå till är vi inte på det kla-
ra med. Kan vi exempelvis 
stimulera de elever på hög-
stadiet som har ett brinnan-

de intresse för IT och som 
dessutom besitter ett väldigt 
stort kunnande? Det tål att 
funderas på, avslutar Per-Er-
ik Lundahl.

Nya lösningar för att 
reparera IT-utrustning
– Workshop inför kommande upphandling

Surteskolan rektor Leif Gardtman och kommunens näringslivschef Pia Areblad.

Flera olika enheter inom Ale kommun fanns representerade på den 
workshop som hölls på Alehörnan, före detta restaurang La Plaza 
i Älvängen.

Jenny Engström, konsult från Konkurrensverket.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.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

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 27/9 & 29/9.  Ängsgränd 6.
Henrik Kjellberg 0727-316 360,  henrik@axelssonsfast.se

Pris 995.000:- som utgångspris. Visas 27/9. Sannum Nordgård 295.
Gunnar Carlström 0723-618618, gunnar@axelssonsfast.se.

Toppläge på återvändsgata!
Med bästa läget längst in på återvändsgata 
kan vi nu presentera denna välplanerade 
och trivsamma sluttningsvilla i populära och 
barnvänliga Bohus. Rymligt med hela fem 
st sovrum och gott om plats för förvaring/
hobby. Låga driftskostnader genom 
bergvärme. Gång och cykelavstånd både 
skola, dagis och pendeltåg mot Gbg. En riktig 
familjevilla som ska ses på plats - välkommen 
på visning! 118+84 kvm.

Hus med karaktär i öppet 
landskap!
Trevlig trädgård med hundgård och inrett 
gästhus. Kök, matplats, vardagsrum och 
två sovrum i entréplan. Övre plan med stort 
allrum med tak upp till nock, klädkammare 
och ett eller två sovrum. Huset delvis 
renoverat, men lite återstår.101 kvm.

Bohus
Alafo

rs
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ÄLVÄNGEN. Förra lör-
dagen var det loppis för 
Världens Barn på aktivi-
tetshuset i Älvängen. 

Det var en jämn ström 
av besökare och vi hade 
18 ”sålda bord” så det 
fanns mycket att välja 
bland. 

Serveringen var 
väldigt välbesökt och 
en del ”klagade” till och 
med på att vi var för 
billiga.

För andra året i rad kom 
Axel Mattsson och Sofie 
Persson med en burk med 
pengar, som de hade fått 
ihop genom att panta burkar. 
Det var 1 455 kronor. Det 
var nästa fem hundra kronor 
mer än förra året. Jättebra 
gjort av dem! Axel och Sofie 
är noga med att dessa peng-
ar ska gå till insamlingen för 
Världens Barn.

Vi sålde även lotter och 
dragningen är i samma vecka 
som den stora galan för 
Världens Barn går av sta-
peln i TV och då även bös-
sinsamlingen till Världens 
Barn äger rum i hela Sverige. 
Galan är fredagen den 2 ok-
tober och bössinsamlingen 
lördagen den 3 oktober.

Loppisen gav ett netto på 
8 868 kronor och då räknar 
vi in serveringen, bordshy-

ran, vårt eget loppisbord, 
en påse med enkronor som 
hade lämnats in, lotteriet, en 
insamlingsbössa och slutli-
gen Axels och Sofies pengar. 
Tack alla ni som på något sätt 
bidrog till att resultatet blev 
så bra. 

Hoppas att vi ses på vår 
”Bakluckeloppis” på parke-
ringen utanför Furulunds-
parken sista söndagen i sep-
tember.

Då kan du även passa på 
att gå en runda i skogen och 
samtidigt skänka en slant till 
Världens Barn. Efteråt kan 
du ta en fika i Furustugan. 

I söndags kunde man gå 
för Världens Barn i Jen-

nylund och där kunde bar-
nen även rida på hästar som 
ungdomar från ridklubben 
ledde runt. Man kunde också 
gå en 5-kampsbana och sen 
äta våfflor hos scouterna el-
ler fika i Bohus IF:s klubb-
stuga.

Alla som går för Världens 
Barn skriver sina namn och 
telefonnummer på en lapp 
och deltar därmed i en ut-
lottning av några priser. Ut-
lottningen sker i Furustugan 
den 27 september. Vinnare 
som inte är där ringer vi till.  
Tack åter igen alla som hjäl-
per till att göra livet lättare 
för Världens Barn. 

Världens Barn i Ale

Loppis för Världens Barn

Anki Grosshög och Kristina Lindoff utanför Bohus IF:s klubbhus där man kunde gå för Världens Barn 
förra söndagen.

Sofie Persson och Axel Mattsson hade pantat burkar och fått ihop 
1 455 kronor till Världens Barn.

Röda Korset finns på plats i krigets Syrien och vid Medelhavets 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. Skänk pengar via redcross.se

Gör för
människor på flykt.

skillnad
Röda Korset finns på plats i krigets Syrien och vid Medelhavets 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. Skänk pengar via redcross.se

Gör för
människor på flykt.

skillnad Röda Korset finns på plats i krigets 
Syrien och vid Medelhavets stränder. 
Vi delar ut vatten, babypaket, sov-
säckar, tvål och erbjuder sjukvård, 
stöd och tak över huvudet. Vi finns 
även på asylboenden i Sverige. Ditt 
stöd behövs och gör skillnad. Skänk 
pengarna via redcross.se

Lämna in kupongen i kassan när du beställer. Erbjudandet gäller endast en gång per person och köptillfälle 
på McDonald’s Ale Torg mellan 23/9 – 7/10 2015 och kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
Rek pris Maestro Classic & Co 88 kr. Lokala avvikelser kan förekomma. 

Varmt välkommen in till McDonald’s® Ale Torg 
önskar Jörgen Hansson med medarbetare!

49 kr



vecka 39         nummer 34||201514

GÖTEBORG. Näringslivs-
klimatet fortsätter sin 
positiva resa i Ale.

På svenskt Näringslivs 
ranking över klimatet i 
landets kommuner pla-
cerar sig Ale på plats 43 
– den bästa placeringen 
någonsin.

– Överväldigande att 
vi lyckas klättra i år 
igen. Ett otroligt hårt 
arbete att inte tappa en 
enda boll och att alla 
fortsätter att alltid vara 
lösningsorienterade, 
säger en stolt närings-
livschef, Pia Areblad.

Sedan bottennoteringarna 
2011-2012 har kommunled-
ningen i Ale arbetat intensivt 
med att förbättra närings-
livsklimatet. Resultatet har 
inte låtit vänta på sig. Från 
plats 241 för tre år sedan 
till 43 på den ranking som 
svenskt Näringsliv presente-
rade på tisdagen. Det är en 
förbättring med nästan 200 
placeringar på fyra år och 
18 placeringar från fjolårets 
toppnotering. Ale är nu till 
och med bäst i klassen på två 
områden, vägnätet och me-
dias attityder. Framför allt är 
det kring attitydfrågor som 

Ale har gått starkt framåt.
– Det är särskilt roligt ef-

tersom just attityder har varit 
ett av näringslivsrådets foku-
sområden. Nu ser vi att hårt 
arbete ger 
r e s u l t a t . 
Närings-
livsrådets 
i n s a t s e r 
m å s t e 
f ramhål-
las en dag 
som den-
na. De 
engagera-
de företagarna är fantastiska 
ambassadörer för kommu-
nen och med sin inställning 
att alltid fokusera på målet 
och inte problemen är be-
undransvärd, säger Pia Are-
blad och fortsätter:

– Som industrikommun 
belastas vi tungt av en kultur 
med svag entreprenörsanda 
och med hänsyn till detta är 

vår rankingplacering en ännu 
större bragd. Vidare har Ale 
en hög kommunalskatt som 
också sänker betyget, men 
det är en fråga som inte vi 
kan påverka. Däremot försö-
ker vi hitta nya sätt att jobba 
på när det gäller tillämpning 
av lagar och regler där vi 

också ligger lågt. 
Solna kommun toppar 

precis som förra året rank-
ningen med en hög andel 
företagande och ett impo-
nerande nyföretagande. Två 
områden där Ale fortfarande 
har mycket att hämta hem. 
Kranskommunerna Lilla 
Edet och Kungälv återfinns 
längre ner på rankingen, 
men båda klättrar uppåt. 
Kungälv med 32 placeringar 
till plats 150 och Lilla Edet 
23 placeringar till plats 232. 
I Göteborgsregionen är 
Härryda den kommun som 
placerar sig högst på plats 
14. Förutom Härryda är det 
bara Partille kommun som 
hamnar före på årets ranking 
och Ales positiva utveckling 
har inte undgått någon.

Hårt arbete
– Det ligger ett hårt arbete 
under många år bakom den 
här resan. I det arbetet har 
både företagare, politiker 
och tjänstemän varit involve-
rade. Jag tycker att Ale är ett 
gott exempel på att det går 
att förändra, säger svenskt 
näringslivs regionchef Elisa-
beth Sandberg.

Mikael Berglund (M), 
kommunalråd med ansvar 
för näringslivsfrågor i Ale, 
blev minst sagt glad när han 
ö p p n a d e 
mejlboxen 
på tisda-
gen och 
såg med-
de l ande t 
om resul-
tatet av 
n ä r i n g s -
l i v s r a n -
kingen.

– Vi satt 
på ett möte med Kommun-
styrelsen när beskedet kom. 
Det gick ett positivt sus ge-
nom lokalen. Idag ska vi säga 
grattis till alla. Det här arbe-
tet har vi utfört – och utför 
fortfarande – tillsammans. 
Med total politisk enighet 

visade vi vägen och gav frå-
gan prioritet. Det har givit 
resultat. Till skillnad från 
Lerum som efter sitt byte av 
politisk majoritet tappat 70 
placeringar har den positiva 
trenden i Ale också överlevt 
ett maktskifte. Vi fortsätter 
att öka tack vare att detta är 
en fråga som vi är överens 
om. Sedan får vi inte glöm-
ma det enorma engagemang 
som både företagare och 
tjänstemän i kommunen har 
visat för att ta tag i proble-
men, säger Berglund.

Hur går ni vidare?
– De fantastiska siffrorna 

till trots, det finns fortfaran-
de mycket att jobba med. 
När det gäller andelen före-
tagande och framför allt ny-
företagande kan vi förbättra 
oss avsevärt. Vi ser att det 
kvinnliga företagandet är 
förhållandevis lågt i Ale och 
därför är nätverk som Fema-
le ett bra initiativ. Vi behöver 
troligtvis göra ännu mer för 
att skjuta fart ordentligt, sva-
rar Berglund.

Närngslivsrådet i Ale som 
skapades 2012 för att öka di-

alogen mellan kommun och 
företagare nämns ofta som 
en huvudorsakerna till det 
förbättrade klimatet.

– Det är bara en del. Det 
finns många fler faktorer 
som spelar roll. Framför allt 
är det attityden hos kom-
m u n e n s 
t j ä n s t e -
män som 
ligger till 
grund för 
resultatet. 
Idag vill 
de verkli-
gen hjälpa 
till, ser-
vicenivån 
är toppen och de har en bra 
känsla för företagarnas be-
hov. Numera drar vi nästan 
jämt åt samma håll och då 
går allt så mycket lättare, 
säger näringslivsrådets ord-
förande Helena Björklund, 
VD Aleveterinären.

Svenskt Näringslivs ran-
king av kommunernas före-
tagsklimat baseras främst på 
de betyg som drygt 31 000 
företagare från hela landet 
har satt på sin hemkommuns 
företagsklimat. Betygen gäl-
ler bland annat attityder till 
företagande, konkurrens 
från kommunala verksamhe-
ter, kommunens service till 
företagen samt tillgången på 
medarbetare med relevant 
kompetens.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

ALES STARKASTE SIDOR

Vägnät, tåg- och flygförbindelser (1)
Medias attityder till företagande (1)
Skolans attityder   (23)
Tillgång till kompetens  (33)
Marknadsförsörjning  (42)

(Placering inom vissa områden på rankingen över landets 290 
kommuner)

RANKING 2015

1, Solna
2, Sollentuna
3, Vellinge
3, Danderyd
4, Trosa
43, Ale
150, Kungälv
232, Lilla Edet

Alé – här kommer Ale!
– Klättrar till plats 43 på Svenskt Näringslivs ranking
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Läs mer på vitadagar.se

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

Mikael Berglund 
(M).

Helena Björk-
lund.

Pia Areblad, nä-
ringslivschef i Ale.

Ett målmedvetet arbete med att stärka och förbättra näringslivsklimatet i Ale har givit resultat. Från plats 241 på Svenskt Närings-
livs ranking över klimatet i landets 290 kommuner till plats 43 på bara tre år. Det går att förändra om man vill. 

Idag vill de 
verkligen hjälpa 
till, serviceni-
vån är toppen 

och de har en bra känsla 
för företagarnas behov. 
Numera drar vi nästan 
jämt åt samma håll och 
då går allt så mycket 
lättare.

HELENA BJÖRKLUND
Ordförande Näringslivsrådet



För femte året i rad har 
Sveriges företag gett oss 
toppbetyg.

Stort tack.

Årets
affärsbank
2015

Enligt Finansbarometern den 1 september 2015.

Ale Torg 0303-33 67 30
Lilla Edet 0520-66 16 80
Surte 031-336 15 80
Älvängen 0303-624 80
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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

Sigurdhsson trivs i Ale

MARGAREtA 
SIGURDHSSON

Ålder: 55
Bor: Göteborg (snart i 
Eriksberg)
Yrke: Rektor på Himlasko-
lan, F-6, i Alafors
Utbildning: Sista genera-
tionens adjunkter, engelska 
och svenska A.
Intressen: trädgården, histo-
ria, språk – och vin.
Bäst med jobbet: ”Alla mö-
ten med människor, framför 
allt lärare och elever”.
Om Ale: ”Visste inte att det 
fanns förrän jag såg platsan-
nonsen”.
Bonusfakta: Är utbildad 
vinpedagog.

Margareta Sigurdhsson är sedan snart ett år tillbaka rektor för Himlaskolan i Alafors. Hon har 
bland annat en bakgrund som rektor för Johannesskolan i Malmö stad där Sveriges mest kända 
klass 9A gick. 

ALAFORS. Himlaskolan 
sökte ”en trygg och 
modig rektor”.

Just den formule-
ringen fick Margareta 
Sigurdhsson att nappa.

– Sen gillade jag idén 
med att eleverna hade 
fått vara med och ut-
forma annonsen, säger 
hon.

Hon är inte ny i yrkesrollen 
och faktum är att Margare-
ta Sigurdhsson inte heller 
är särskilt ny som rektor på 
Himlaskolan. Hon har snart 
varit på plats  i ett år, men det 
har tagit tid att lära känna en 
kommun hon knappt kände 
till innan annonsen dök upp.

– Det är fortfarande 
mycket som är okänt för 
mig, men jag börjar lära mig. 
Det är i alla fall en kom-
mun som andas en påtaglig 
framtidstro. Skolledningen 
är oerhört positiv och det 
finns en tydlig ambition att 
utveckla skolan i Ale. Jag gil-
lar teamkänslan, att vi jobbar 
mot samma mål oavsett vil-
ken nivå vi sitter på. Det är 
nära till besluten och det går 
att påverka, säger Margareta.

Himlaskolan är idag en 
F-6-skola med strax under 
200 elever. En något för liten 
enhet för att förutsättningar-
na ska vara de allra bästa.

Får ihop det
– Så är det, men vi får ihop 
det. Självklart önskar jag att 
vi hade varit 250 elever. Det  
vore optimalt sett till resur-
ser. Hur som helst upplever 
jag att vi har en bra struk-
tur och eleverna utmärker 
sig verkligen. Jag har varit 
på många skolor, men ald-

rig tidigare träffat så många 
glada ungar. De är nästan 
aldrig sura. Visst händer det 
att någon är ledsen eller arg 
ibland, men det är normalt.

Hon har en gedigen bak-
grund. Född och uppväxt i 
Skara, utbildad i Göteborg, 
men verksam under den 
mesta tiden i Skåne. Många 
år har hon ägnat åt att un-
dervisa invandrarbarn. En 
kunskap och erfarenhet som 
kan komma att bli värdefull 
fram över.

– Det är inte så komplice-
rat. Egentligen handlar det 
bara om att vara människa. 
Att vi tar oss tid och lyssnar, 
att de får lov att vara ledsna.

Journalistdröm
Att Margareta skulle hamna 
i skolväsendet var inte själv-
klart. Drömmen var att bli 
journalist.

– Det var dessvärre omöj-
ligt att ta sig in på journalist-
högskolan under 70-talet, så 
det blev till att studera språk 
istället. Det ena gav det an-
dra.

Hur skapar vi framti-
dens bästa skola i Ale?

– Jag tror vi redan är på 
rätt väg. Vi fokuserar myck-
et på att stimulera elevernas 
lust att lära. Vi måste vara 
kreativa som pedagoger och 

fundera mycket på hur vi lär 
ut. För att utveckla pedago-
giken måste vi lära av var-
andra och dra nytta av goda 
exempel. Fler lärare är inte 
alltid lösningen, utan det är 
sättet vi jobbar på som ska 
stå i centrum. Vi ska möta 
eleverna på deras planhalva, 
svarar Margareta.

Sedan 2004 har hon varit 

rektor med undantag för en 
kortare period då hon helt 
sadlade om och jobbade som 
vinpedagog (!).

– Det är mitt stora intres-
se i livet och jag kände att det 
var dags att testa något helt 
nytt. Vi har sedan många år 
tillbaka rest till Sydfrankri-
ke och där har jag lärt mig 
mycket om vin. Det var ett 

roligt rollbyte, men ganska 
kämpigt, berättar hon.

Margareta Sigurdhsson 
lockades till Ale av en plats-
annons som sökte ”en trygg 
och modig rektor”.

– Jag gillade tilltalet och 
när jag hörde att eleverna 
hade varit tillfrågade om vad 
de önskade så kändes det 
rätt.

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

– Men för Himlaskolans rektor är det fortfarande okänd mark



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:- 



Rör & Värme i Uddevalla AB är ett ledande VVS-företag i Västra Götaland 
med kunder bland företag, kommuner, landsting och privatpersoner. 
Företaget grundades 1949 och omsätter idag cirka 47 milj per år. Vi har 
24 anställda och söker alltid fler duktiga medarbetare. Rör & Värme är 
medlem i branschorganisationerna VVS 2000 och VVS-I, samt i Comfort 
– en av Sveriges ledande kedjor inom badrum och VVS.

 

Rör & Värme expanderar och söker nu 

ERFARNA 
VVS-MONTÖRER

för våra uppdrag i Göteborgsområdet.
Du ska ha några års erfarenhet av VVS-arbete

och ska kunna arbeta självständigt.
Körkort är ett krav. Tillträde snarast.

Är du den vi söker? 
Maila dina ansökan till Hakan@rorvarme.se 
eller ring Håkan Almqvist på 070-631 14 39.

Kurödsvägen 13A, Uddevalla • Tel 0522-65 33 40
www.rorvarme.se
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Välkommen till
en kundägd bank!
lansforsakringar.se

NOL. Hur går en upp-
handling till?

Det var kärnfrågan för 
det informationsmöte 
som hölls för företagare 
i torsdags.

Annelie Hedbom be-
rättade om sina erfaren-
heter.

Annelie Hedbom var i egen-
skap av ekonomiansvarig för 
Hedboms Måleri inbjuden, 
att tillsammans med Ann 
Linde-Koolman, upphand-
lingschef i Ale kommun, 
föreläsa på seminariet i Nols 
Företagscenter.

– Ett utmärkt tillfälle att 
lära sig mer och inspireras 
till offentlig upphandling, 
säger näringslivschef Pia 
Areblad.

Tyvärr var det endast en 
handfull företagare som 
greppade möjligheten till 
fördjupade kunskaper inom 
just detta ämne. Annelie 
Hedbom berättade kortfattat 
men väldigt informativt om 
hur Hedboms Måleri, med 
säte i Nol, gett sig i kast med 
upphandlingar och där utfal-
let i de allra flesta fall varit 
positivt.

– Det hela startade med 
att vi kom in och fick göra 
jobb åt Alebyggen. 2013 
gjordes ett ramavtal upp.

Ett miljö- och kvalitetssys-

tem togs fram för att matcha 
kommande upphandlingar. 
Utöver Alebyggen har Hed-
boms Måleri idag avtal med 
Ale kommun, Stenungsunds 
kommun, Sotenäs kommun 
och Chalmersfastigheter.

– En snygg layout för 
upphandlingsdokumentet är 
viktigt, det gäller inte minst 
inom den privata sektorn, sä-
ger Annelie.

Diskussionerna vidrörde 
just skillnader mellan privat 
och offentlig upphandling, 
tilldelningsbeslut samt en 
hel del andra relevanta frå-
geställningar inom just detta 
område.

– Företaget växte när vi 
lärde oss svara på upphand-

lingar, sammanfattade Anne-
lie Hedbom.

JONAS ANDERSSON

Informationsträff 
om upphandling

Annelie Hedbom, ekonomi-
ansvarig på Hedboms Måleri, 
berättade om hur ett företag 
kan växa genom att svara på 
upphandlingar.

Mikael Holmqvist, Jio Eltjänst, och Jarmo Kinnunen, Cool Keys, 
medverkade på torsdagens informationsträff. NOL. I torsdags avverkades 

det första delmomentet av 
fyra i Nolskolans traditio-
nella Nolklassiker. Vandring 
stod på schemat. Kommande 
moment är simning, cykling 
och löpning. Det är nionde 

året som Nolklassikern ge-
nomförs och det är årskurs 
4-6 som deltar, cirka 100 
elever.

Vandringen mätte cirka en 
mil, genom Brandsbobergen 
till Vimmersjön, Nödinge 

samhälle och sedan genom 
skogen hem till Nolskolan 
igen. 

– Som vanligt när vi är ute 
på äventyr så hade vi tur med 
vädret. Det kom endast en 
liten skur, men det var delvis 
väldigt lerigt och blött så det 
blev ett rejält test för elever-
na. Det var glada miner hela 
vandringen och några elever 
kostade även på sig att svalka 
sig i Vimmersjön, berättar 
lärare Martin Johansson.

Vandringen är Nolsko-
lans sätt att delta i Skoljog-
gen som arrangeras av Sko-
lidrottsförbundet.

Nolskolans mellanstadieelever gav sig ut på vandring i torsdags. Här ses ett gäng i ett skogsparti 
mellan Alafors och Nödinge.

LEdigA tJäNstEr

Nolskolans elever vandrade

Hemsida
utan

löpande 
avgifter

www.alekuriren.se/hemsida



GERBERA TILLFÄLLIGT
PARTI

RABATT

VÄSTRA  GATAN 71 KUNGÄLV •  0303-166 75 
VARDAGAR 10-18 • LÖRDAG 10-15

50%

PENTAX CASHBACK!
1 september - 31 oktober

Nytorget 1 Kungälv  |  www.bomansfoto.se
mån-ons, fre 10-18 tor 10-19, lör 10-14

f t

10-pack

Alla trädgårdsväxter

50%
Mån-Fre 10-18

Lör 9-15
Sön 11-15

Maskingatan 1, Rollsbo   0303-94131   
www.kungalvsgardencenter.se

BUSKAR, TRÄD, PERENNER, ROSOR, BÄRBUSKAR, FRUKTTRÄD, BARR, 
RHODODENDRON, SOLITÄRER, BONSAIER, FORMKLIPPT, KLÄNGVÄXTER MM

Gäller ej höstfägring, t ex ljung

ÖPPET MÅN TILL FRE 10–18  LÖR 10–15  
VÄSTRAG. 59 I KUNGÄLV • 0303-106 19 • JEANETTEOCO.SE

HÖSTENS TRENDER
FÖR DITT HÅR OCH MAKE UP

VI HJÄLPER DIG MED

Ta med familjen till

7 september 10-15 i Västra Parken KUNGÄLV
Aktiviteter, tävlingar och massor med annat kul.  

Varmt välkomna!

Program uppdateras på 
www.facebook.com/KungalvCentrumgruppenKMN

www.kungalvcentrum.se
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BOBUTIKEN ALE TORG, 16, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE *VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

i samarbete med 

ACCEPTERAT PRIS 1 850 000 kr/bud. TOMT 199 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Kärrvägen 12. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

NOL 5 rok, 108 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 850 000 kr/bud. TOMT 1 105
kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Kollanda 185. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ÄLVÄNGEN 4 rok, 107 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 550 000 kr/bud. TOMT 295 kvm.
EP D. VISAS Ring för tidsbokning. Södergården 15. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

NOL 4 rok, 132 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 795 000 kr/bud. AVGIFT 4 463
kr/månad. VISAS Ring för tidsbokning. Säterivägen 9b.
ALE Sandra Deeken 0303-21 10 36.

NÖDINGE 2 rok, 74 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 995 000 kr/bud. AVGIFT 3 437 kr/
månad. EP 148 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Alkalievägen 17 a. ALE Sandra Deeken 0303-21 10 36.

BOHUS 2 rok, 57,5 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 995 000 kr/bud. AVGIFT 3 623 kr/
månad. EP 117 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Göteborgsvägen 97 c. ALE Sandra Deeken 0303-21 10 36.

SURTE 2 rok, 60,9 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 550 000 kr/bud. TOMT 2 575 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Frövet 375. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

SKEPPLANDA Bygga nytt?
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ACCEPTERAT PRIS 550 000 kr/bud. TOMT 3 500 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Granåsvägen. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

NÖDINGE Tomt
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ACCEPTERAT PRIS 475 000 kr/bud. TOMT 1 427 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. . ALE Daniel Eriksson
0303-74 90 06.

NÖDINGE Nybyggnadsdrömmar
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Lars-Erik Eriksson, Beatrice Hindgren, Daniel Eriksson, Marie Engström , Sandra Deeken, Niclas Hylander, Danijela Todorovic

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

VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

TOMTER ALE

Kommunerna Ale, 
Kungälv, Stenungsund och 
Tjörn lanserar i samverkan 
med Samordningsförbundet 
Aktivitetskalender.se. Denna 
hemsida samlar fysiska akti-
viteter i närområdet som är 
lätta och enkla att komma 
igång med. 

Aktivitetskalender.se ge-
nomförs tillsammans med 
kommunerna Ale, Kungälv, 
Stenungsund och Tjörn i 

samverkan med Samord-
ningsförbundet och riktar 
sig till alla som vill ta del av 
möjligheten att vara fysiskt 
aktiv, men framförallt till de 
som har fått fysisk aktivitet 
på recept (FaR) utskrivet av 
sin läkare eller annan vård-
personal. Aktivitetskalen-
der.se är resultatet av flera 

års samarbete för att främja 
folkhälsan och utveckla FaR 
i kommunerna. 

Aktivitetskalender.se vill 
inspirera till ett aktivt liv. 
Aktiviteterna som finns på 
hemsidan är enklare fysis-
ka aktiviteter som lockar en 
bredare målgrupp. Aktivi-
teterna är antingen kost-

nadsfria, till lågt pris, eller 
erbjuder rabatt till patienter 
med Fysisk aktivitet på re-
cept (FaR). Det finns även 
aktiviteter man kan genom-
föra i hemmet för att ytter-
ligare underlätta och nå ut 
brett. 

För den som har FaR så 
finns nu en fantastisk möj-

lighet att komma igång. På 
aktivitetskalender.se finner 
man aktuella aktiviteter med 
information som ska göra 
det snabbt och enkelt att ta 
del aktivitetsutbudet. Även 
för läkare och annan vård-
personal som skriver ut re-
cept kan det vara en fördel 
att använda kalendern och 

på så sätt få inspiration/kun-
skap om olika aktiviteter som 
finns och ge förslag på detta. 
Seniorer har en egen ”flik”, 
för att de lättare skall kunna 
hitta aktiviteter som är rikta-
de till just dem. 

Aktivitetskalender.se väl-
komnar fler aktiviteter från 
arrangörer som är intresse-
rade. 

Lansering av Aktivitetskalender.se

POLIS
RONDEN

Polisen i Ale ger följAnde
rAPPort från den gångnA veckAn

Fredag 11 september
Butiksstöld
Vid stängning på fredags-
kvällen kommer ett gäng 
ungdomar in på Drömhuset, 
Ale Torg. De stoppar på sig 
varor snabbt samtidigt som 
expediten ringer polisen. 
Ungdomarna försvinner 
sedan snabbt till pendeltåg-
stationen och hoppar på ett 
tåg mot Göteborg. Samma 
killar hade setts i butiken 
kvällen innan, troligtvis för 
att rekognosera.

Fredag 18 september
Singelolycka
Strax efter midnatt sker en 
singelolycka på E45 i Nol i 
norrgående riktning. Det är 
en bilist som kör in i ett väg-
räcke. Föraren klagar på rygg 
och nacksmärtor och körs till 
NÄL. Föraren, en kvinna född 
1993 och hemmahörande i 
Skepplanda, är misstänkt för 
vårdslöshet i trafik.

Lördag 19 september
Mopedrån
En kille född 1999 från 
Älvängen blir rånad på sin 
moped i Nödinge. Gärnings-
mannen hotar honom med 
kniv. Mopeden anträffas 
senare.

Söndag 20 september
Grovt rattfylleri
En moped kör rakt in i en 
stolpe på Ledetvägen i Ala-
fors. Föraren, en man född 
1968 från Nol, är misstänkt 
för grovt rattfylleri.  Hän-
delsen inträffar strax efter 
klockan ett på natten.
Klockan 02.05 kallas polisen 
till Alafors. En yngling född 
1999 från Nol gör sig bland 
annat skyldig till rattfylleri, 
vårdslöshet i trafik, narko-
tikabrott samt brott mot 
narkotikastrafflagen.

Måndag 21 september
Drograttfylleri
Föraren till en personbil 
som stoppats för kontroll på 
E45 vid Nödingemotet visar 
tecken på att vara påverkad 
av narkotika och får följa 
med för provtagning, miss-
tänkt för drograttfylleri.
Räddningstjänsten larmas till 
en mopedbrand vid OKQ8 i 
Nödinge. 

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55



Gör
för människor
på flykt.

skillnad

Röda Korset finns på plats i krigets Syrien och vid Medelhavets 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

Genom att skänka en gåva godkänner du att Röda Korset får kontakta dig. Vi följer personuppgiftslagen.
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KVÄLLSMYS PÅ ALTANEN

Passa på och njut av härliga  

kvällarna utan att frysa!

Få Quartz värmare 

på köpet när du köper  

en terassmarkis före 27/9!

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

www.kungalvssolskydd.se

Quartz värmare HLW15
Vädertålig infravärmare
IP55, 1.500 W

ÄLVÄNGEN. På lördag 
arrangeras Repslagar-
dagen.

Demonstration av oli-
ka rep och hantverk står 
i fokus denna dag.

Repslagardag med 
hantverk i centrum.

Hantverkare visar och 
säljer sina hantverks-
produkter.

Vad vore en repslagardag 
utan repslagning? Naturligt-
vis kommer repslagning att 
visas på flera olika sätt med 
gamla redskap och maskiner 
såsom kronhjul, beting med 
mera. Det blir repslagning 

från stenåldern till nutid.
Anders Ahl Jonsson 

kommer att visa hur man gör 
lindbastrep med anor från 
vikingatiden. Hantverkare 
från museet visar tillverk-
ning av exklusiva souvenirer. 
Det sker också visning av 
tjärverket och den nyrenove-
rade bryggan.

En samling hantverka-
re demonstrerar och säljer 
sina hantverk längs den 300 
meter långa repslagarbanan. 
Vi möter textil- och träl-
slöjdare, keramiker, smeder, 
smyckestillverkare, mode-
skapare, reptillverkare och 
många fler. Du kan fynda 
den perfekta presenten till 

dig själv eller någon god vän. 
Dagen till ära bjuds alla 

barn på föreställningen 
”Repmagi”. Trollerikonst-
nären och repmagikern Mr 
Junior gjorde stor succé på 
förra årets Repslagardag och 
nu är det äntligen dags igen. 
Vad sägs om kalsongtricket 
eller såga itu svärmor med 
två rep? Föreställning vän-
der sig till både stora och 
små, men framför allt bar-
nen. I en del trick får barnen 
aktivt delta. Till denna del av 
programmet är antalet sitt-
platser begränsat. Först till 
kvarn gäller.

Repslagardagen stundar i Älvängen
Nu på lördag arrangeras Repslagardagen på Repslagarmuseet i Älvängen.

Kampanjen gäller till 31/10-2015 och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

ANDRA PARET GRATIS!

Från 2 490 kr

Ett bra men något enklare 
progressivt glas. Fungerar bra om 
man inte väljer för liten båge.

SOLID

DU SPARAR MINST

2 490 kr

Från 3 990 kr

Modern progressiv design med 
bättre sidoseende och en bredare 
läsdel.

ALLROUND

DU SPARAR MINST

3 990 kr

Från 4 690 kr

Ett modernt progressivt glas som 
anpassas efter dina behov för att 
nå maximal läsbredd och komfort.

ELIT

DU SPARAR MINST

4 690 kr

Från 5 390 kr

Den senaste teknologin för 
progressiva glas ger fantastiskt 
sidoseende och en naturlig bild.

SUPREME

DU SPARAR MINST

5 390 kr

2 PAR TILL PRISET AV 1!*

Kompletta glasögon med bågar, 
pogressiva glas av högsta 
kvalitet och antireflexbehandling.

*) Gäller samma recept, index 1,5, standard-antireflex och båge ur grönt sortiment

A L LT I D  G R AT I S  S Y N U N D E R S Ö K N I N G
ÄLVÄNGEN 
Svenstorpsvägen 1
Tel: 0303-746 006
Öppettider: 
mån-fre 10.00-18.00
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Hur kom det sig att det 
blev tryckeribranschen för 
din del?

– Det var egentligen en 
tillfällighet. Jag gick natur-
vetenskaplig linje på gymna-
siet och utbildade mig sedan 
till trafikflygare i Schweiz. 
Allting blir emellertid inte 
som det är tänkt och istället 
började jag arbeta hos min 
mor som drev Finansinvest, 
kopieringscenter och bok-
föringsbyrå under ett tak. 
Tiden gick och 2012 tog jag 
över och bildade Copycen-
trum.

Verksamhetsinriktning?
– Vi erbjuder alltifrån visit-
kort och broschyrer till for-
donsdekor och skyltar.

Vad är utmaningen med 
att vara egen företagare?
– Tiden. Det är korta ledti-
der i den här branschen och 
många kunder vill ha sakerna 
klara redan igår…

Vad är drivkraften?
– Det är att du kan disponera 
dina 70 arbetstimmar i veck-
an precis som du vill. Det 
låter som en klyscha, men 
att vara egen innebär någon 
slags frihet.

Hur ser du på framti-
den?
– Nu är vi två som arbetar 
här och förhoppningen är 
att företaget ska kunna växa 
med en anställd om året och 
att vi på sikt ska sysselsätta 
5-7 personer. Fordonsdelen 
är ett segment som växer. Jag 
märker också av en ökad ef-
terfrågan på skyltar.

Kan du växa i befintliga 
lokaler?
– Absolut! Fastigheten är 
familjeägd och vi kan expan-
dera i dessa lokaler. Jag har 
inga som helst tankar på att 

överge Surte. Jag trivs ut-
märkt här.

Varifrån kommer kun-
derna?
– Från Norrland och hela 
vägen ner till Malmö. Det 
senaste året har jag fått allt 
fler lokala kunder.

När har ni som mest att 
göra?
– Vår högsäsong är vintertid, 
november och december. 
Jag gör mycket kalendrar till 
både företag och privatper-
soner.

JONAS ANDERSSON

FYRA RAKA
Svartvitt – Färg

Mejl – Telefon

Skaldjur – Grillat

Storformat – Visitkort

Intressen: Motorcyklar.
Gör: Driver Copycentrum i Surte.
Lyssnar på: Blandat.

Med tycke för 
färg och form

Läser: Sällan böcker, mer 
installationsbroschyrer.
Ser på tv: Serier.
Drömresa: Kina.

Ålder: 35.
Bor: Skepplanda.
Familj: Sambo och en 
treårig son.

FÖRETAGARE I FOKUS chRISTIAN LINDÈN

Han är utbildad trafikflygare.
Christian Lindén landade dock i en helt annan bransch.
Sedan tre år tillbaka är Christian egen företagare och driver Copycentrum i Surte.

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



Ale Torg

Välkommen till  
vår aktivitetsdag!

Nu på lördag den 26/9 har vi bjudit in fotbollsklubbarna Nol IK, Ahlafors IF och Nödinge SK på 

en aktivitetsdag utanför butiken. Klockan 11-14 kommer vi erbjuda massor med roliga aktiviter, 

korvgrillning och såklart lite bus tillsammans med Rödis & Grönis i Papricaklubben. VAKNA 

kommer även finnas på plats för att informera om sin verksamhet. Så varmt välkomna till en 

härlig lördag på Ale Torg i hälsans tecken!  

Vi på ICA Kvantum Ale Torg vill göra skillnad och vara en god kraft i samhället.
Vi står gärna bakom organisationer som verkar för Ales bästa, det är bland annat
därför vi stödjer Nol IK, Ahlafors IF och Nödinge SK och VAKNA.

Rödis & Gulis från  

Papricaklubben  
hälsar på! 

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

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

Tel 0303-97500 ica.se/ale

MAKRILLFILÉ
ICA. 375 g. 3-pack.

Jfr pris 53:33/kg.

20:-/st

TOMATER
ICA. 390–500 g. Krossade, Passerade,

Chili, Basilika, Vitlök, Finkrossade.

Jfr pris 12:50–16:03/kg.

25:-4 för

KALLES KAVIAR
Abba. 250–300 g.

Jfr pris 66:67–80:00/kg.

20:-/st

PÄRON I KORG
ICA. Holland, Belgien.   1 kg.    

Klass 2.   Jfr pris 12:50/kg.    

25:-
2 för

VÄLKOMMEN IN PÅ OSTPROVNING!

FREDAG 25/9 kl. 11-19

Gäller v 39 • 23/9–27/9
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MOTOR. Nyttofordonet 
Citroën Jumper har 
sedan introduktionen 
1994 tillverkats och 
sålts i över 800 000 
exemplar.

Bilen är ett samarbete 
mellan märkessyskonet 
i PSA-gruppen Peugeot 
(Boxer) och italienska 
Fiat (Ducato). 

2006 kom en helt ny 
version och vad vi ser 
och kör idag är ”nya” 
Citroën Jumper i uppda-
terad form. 

Som tidigare finns Jumper 
som inredd minibuss, pickup 
eller ett tomt chassi klart för 
påbyggnad, men även som 
skåpbil med tre olika axelav-
stånd (3,0, 3,45 och 4,04 me-
ter), lika många höjder och 
till det fyra olika längder. 

Lastvolymen kan variera 
från åtta till sjutton kubik-
meter och testbilens lastka-

pacitet på tretton kubikmeter 
känns ganska lagom.
Utseendet är tufft med de 
stora plastsjoken i nosen som 
inger trygghet. Nya strål-
kastare med LED-ljus och 
ny grill med två horison-
tella kromade ribbor med 
Citroënvinklarna ger ett 
elegant intryck. Mindre ele-
gant, men säkert kraftiga, är 
de yttre backspeglarna. Även 
längs karossidan sitter breda 
skyddslister i slitstark plast 
som även omger den bakre 
stötfångaren. 

Tack vare testbilens dubb-
la bakdörrar så är den max-
imala lastlängden 370 centi-
meter eller 407 i den största 
versionen. Att lasta genom 
den högra skjutdörren går 
galant då den öppnar 125 
centimeter. 

Ett plus är växelspaken 
som sitter uppe på instru-
mentpanelen och ger på så 
sätt ett ännu bättre golvut-
rymme. Högst upp, i mitten 

på instrumentpanelen, finns 
ett låsbart utrymme för ex-
empelvis en laptop. Därinun-
der sitter en stor pekskärm 
som visar navigation och vad 
backkameran ser (tillval). Via 
skärmen styr föraren all info-
tainment som radio, telefon, 
GPS eller läser av textmed-
delande. Naturligtvis finns 
här också Bluetooth, USB 
och 12-voltsuttag. 

Mycket utrustning
Under huven erbjuds tre 
turbodieslar på 2,2 liter och 
med effekterna 110, 131 res-
pektive 150 hästkrafter. Ut-

över dessa finns en treliters 
turbodiesel på 177 hk och till 
samtliga motorer är en sex-
växlad manuell låda standard. 
Citroën Jumper har ett nytt 
tillval som kallas Intelligent 
Traction Control och sys-
temet skickar merparten av 
drivkraften till det hjul som 
har bäst grepp under körning 
på dåligt väglag. 

Genom en knapptryck-
ning på instrumentpanelen 
aktiveras systemet och fung-
erar sedan upp till 30 km/h. 
Även Hill Decent är en del 
i systemet och reglerar såväl 
gas som broms vid körning 

i nedförsbacke. Sedan finns 
avåkningsvarnare, farthålla-
re med hastighetsbegränsa-
re och däcktrycksindikator. 
Krockkudde för förare och 
passagerare är standard lik-

som luftkonditionering och 
motor- samt kupévärmare. 
Backkameran, som vi tycker 
är ett måste, kostar dock ex-
tra.   

Staffan Swedenborg

vecka 39         nummer 34||201526 MOTOR

CiTROën JuMpeR L3H2 e-HDi 150 

Motor: 4-cyl turbodiesel. 
Effekt: 150 hk/350 nm. 
Transmission: 6-växlad 
manuell. 
Förbrukning: 0,72 liter/milen 
blandad körning. CO2: 
189 g/km. 
Toppfart: 150 km/h. 

Mått: (axelavstånd/
längd/bredd/höjd) 
404/600/251/252 cm. 
Lastutrymme: (längd/bredd/
höjd) 371/187/196 cm. 
Maxlast: 1333 kg. 
Släpvagnsvikt: 2500 kg. 
Tjänstevikt: 2167 kg.

En välstickad Jumper

kia.com

2

1.6 GDI  SPECIAL EDITION ORD. PRIS 243.900 KR

SPECIAL EDITION (VCRDE 42.600 KR)
Special Edition-paketet innehdller bl.a backkamera, 
panoramasoltak, lcderklcdsel, navigationssystem med 
sju drs fria kartuppdateringar, eljusterbar furarstol 
och ISG (start& stop)

 

Kampanjpris från 205.900 kr

3 års 
fri service 
när du köper 
Kia Sportage!

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

30/9-2015

Fåtal bilar i lager

Gäller tom 30/9 

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

FRÅN 229 900 KR
VID FINANSIERING: 2 299 KR/MÅN
FÖRMÅNSVÄRDE: 1 592 KR/MÅN NETTO
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Utmana-
dina-

fördomar-
priser!

KÖP EN OPEL NU!
Slutförsäljning av år 2015 modeller.
Vi tycker det ska löna sig att utmana sina fördomar.
Kom in och provkör och upptäck att Opel inte är som du tror. 
Skynda, gäller endast bilar i lager. Välkommen!

Modell Utmanarpris Ord.pris

Nya Opel Corsa 1,4 turbo 100 hk fr. 141.900:- 180.900:-

Opel Astra 1,4 turbo 140 hk fr. 164.900:- 187.900:-

Opel Mokka 1,6 115 hk fr. 169.900:- 192.900:-

KUNGÄLV Filaregatan 7
0303-20 86 00  
www.kongahallabil.se
Vard 9 -18,Lör 10-14

CORSA

Utmana
dina

fördomar!

Reservation för slutförsäljning.

Ex. Opel Astra: Bränsleförbrukning blandad körning 6,1 l/100 km, CO2utsläpp blandad körning 144 g/km. 
Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Erbjudandet gäller bilar i lager och varierar beroende på bilmodell.DEALER FOOTER

Byggda för a�  klara 
e�  hårdare jobb. Di� .

*Leasingkostnaden med Renault Transportbilsleasing är exkl. moms och baseras på 30% förhöjd första hyra, 36 må-
nader, 45% restvärde. Inga avgifter. Kangoo Base Line från 111 400 kr, Trafic  Base Line från 182 900 kr, Master Base 
Line från 211 100 kr. Erbjudandena gäller tom 30/4 2015. **Serviceavtal går att teckna på alla Renault transportbils-
modeller under 3 år max 7000 mil och ger en totalkostnad från 3 430 kr. Totalpris och månadskostnad kan variera, 
lokala avvikelser kan förekomma. Bränsleförbrukning vid blandad körning: Kangoo: 4,2-4,7 l/100 km, 110-123 g/km 
CO2, Trafic: 5,9-6,5 l/100 km, 155-170 g/km CO2, Master: 6,9-8,3 l/100 km, 180-217 g/km CO2. Priserna är exklusive 
moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Renault reserverar sig för eventuella tryckfel. Bilarna på bilden kan vara 
extrautrustade. Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser.

renault.se

KANGOO Base Line
från 1 005 kr/mån*

Nya TRAFIC Base Line
från 1 650 kr/mån*

Nya MASTER Base Line
från 1 905 kr/mån*

Lu� konditionering
Värmare med tidur (med fjärr till master) 
Bluetooth®

Serviceavtal från 49 öre/mil**

DEALERINFO

LILLA EDET
Brovägen 20
0520-494090

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303-360330

FRI SERVICE

3 ÅR

FRI SERVICE

3 ÅR

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

NYA CITROËN BERLINGO  
STARKARE // EFFEKTIVARE // SMARTARE

• 3 sittplatser, med fällbara säten för lång last (standard)
• Ljuddämpande mellanvägg med genomlastningslucka (standard)
• Lägst bränsleförbrukning i klassen (från 0,41 l/mil,  108 g CO2/km)
• Nya smarta funktioner: 7” pekskärm, backkamera, navigation

citroen.se

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

Gäller nya order t.o.m. 31 oktober 2015. Alla priser är exkl. moms. Finansiering via Citroën Finans: rörlig ränta 3,95 %, 36 mån. Första förhöjd hyra 30 %. Restvärde 40 %. Fri service gäller tecknande av Citroën EasyDrive, 
3 år/7.500 mil, gäller tills den första av dessa gränser nås. Blandad körning 4,1-5,1 l/100 km, utsläpp 108-133 g CO2/km. Bilen på bilden är extrautrustad.

FRI SERVICE

3 ÅR

FRI SERVICE

3 ÅR

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

NYA CITROËN BERLINGO  
STARKARE // EFFEKTIVARE // SMARTARE

• 3 sittplatser, med fällbara säten för lång last (standard)
• Ljuddämpande mellanvägg med genomlastningslucka (standard)
• Lägst bränsleförbrukning i klassen (från 0,41 l/mil,  108 g CO2/km)
• Nya smarta funktioner: 7” pekskärm, backkamera, navigation

citroen.se

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

Gäller nya order t.o.m. 31 oktober 2015. Alla priser är exkl. moms. Finansiering via Citroën Finans: rörlig ränta 3,95 %, 36 mån. Första förhöjd hyra 30 %. Restvärde 40 %. Fri service gäller tecknande av Citroën EasyDrive, 
3 år/7.500 mil, gäller tills den första av dessa gränser nås. Blandad körning 4,1-5,1 l/100 km, utsläpp 108-133 g CO2/km. Bilen på bilden är extrautrustad. ÖPPETTIDER 

Vardagar  8–17
www.frontbilar.se

FRONTBILAR TRANSPORTBILAR
Peter Magnusson 031-577 483, peter.magnusson@frontbilar.se 
Tagenevägen 32A, 425 37 Hisings Kärra

JUST NU –  
SPECIALERBJUDANDEN FRÅN WÜRTH 

Välkommen in till oss på Frontbilar  



MOTOR. Fiat äger i stort 
sett hela den italienska 
bilindustrin och numera 
ingår även Chrysler i 
koncernen. 

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

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

Fiat Freemont har sitt ur-
sprung i amerikanska Dodge 
Journey och är resultatet av 
att Chrysler numera ingår i 
den italienska storkoncer-
nen. Historieboken är fylld 
med skräckexempel på miss-
lyckade samarbeten över At-
lanten, men dagens testbil 
bevisar det rakt motsatta.

Blanksvart grill
Fiat Freemont har funnits 
på den svenska marknaden 
sedan 2011 och nu finns 
en ny specialversion kallad 
Black Code Cross som har 
tuffare design, mer krom, 
blanksvart grill och gene-
rösare utrustning. Förutom 
svarta 19-tumsfälgar och 
kraftigt tonade glasrutor så 
ingår dessutom navigation 
och allt visas på en rejäl 
8,4-tumsskärm. Chrysler har 
alltid varit duktiga på flexibla 
inredningar och Freemont 
är inget undantag. Tre stols-
rader finns tillgängliga och 
därmed kan upp till sju per-
soner färdas i kupén. Längst 
bak sitter två vuxna okej 
om det handlar om kortare 
sträckor, men för två barn är 
utrymmet mer än godkänt. 
Den mellersta stolsraden går 
att sänka ner i golvet och på 
så sätt bildas ett helt plant 
lastutrymme av imponeran-
de format. Med sju personer 
i bilen finns plats för 145 li-
ter bagage, men det kan växa 
upp till 1 500 liter om du fäl-
ler de bakre sätesraderna.

En salig blandning
Under huven arbetar en die-
selfyra på 170 hästar som 
arbetar tillsammans med en 

sexväxlad automatlåda. Fiat 
Freemont Black Code Cross 
är även utrustad med fyr-
hjulsdrift som standard, men 
det är inte en permanent 
fyrhjulsdrift utan ett system 
som automatiskt kallar in 
bakhjulen vid behov. Men 
vi befinner oss i nordväst-
liga Italien och just här är 
landet platt som en pann-
kaka och bakhjulen får inte 
jobba många sekunder. Fiat 
Freemont tillverkas i Tuluca, 
inte långt från Mexiko City 
och inget ont i det. Bilar som 

importeras från Mexiko till 
EU är nämligen inte belagd 
med någon tull till skillnad 
från USA. Vill du skapa en 
intressant diskussion med 
grannen och samtidigt ha en 
bil som är utrustad för alla 
tänkbara arbetsuppgifter så 
framstår vår Fiat á 339 990 
kronor som ett utmärkt val. 
Vem trodde att en bredaxlad 
amerikanare skulle passa i en 
välskräddad italiensk kost-
ym?  

Bengt Dieden 
Jenny Nilsson

vecka 39         nummer 34||201528 MOTOR

volkswagentransportbilar.se

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

Nya Caddy. 
En smartare 
skåpbil. Caddy Skåp TDI 1,6 75 hk 

Proline från 143.500:– exkl moms

Caddy Skåp TSI 1,2 84 hk 

från 125.800:– exkl moms

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

ERBJUDANDE från Kareby bil

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

www.karebybil.se

Audi Q3 2,0 TDi Quattro -14  254 900:-
Audi A1 1,6 TDI Keyless 105hk -12  144 900:-
Audi A1 1,2 TFSI Proline  -11  104 800:-
BMW 525 D Aut Xdrive Touring -13  254 900:-
Citroën C5 2,0 SX Kombi -04  14 900:-
Chrysler Grand Voyager -03  48 900:-
Dodge Caliber 2,0 CRDI -08  49 800:-
Ford S-Max 2,0 TDCi -12  164 900:-
Ford Mondeo 2,2 TDCI -12  158 900:-
Honda CR-V 2,0 Comfort -09  109 800:-
Honda Civic 1.8 i-VTEC  -14  154 800:-
Hyundai Santa Fe 2,4 4WD GL -03  19 800:-
Hyundai ix35 2.0 CRDi-R -12  169 800:-
Kia Cee´d 5DR 5800mil -09  64 900:-
Kia Cee´d SW 1,6 CRDi Komfort 128hk -11  84 800:-
Kia Picanto 1,0 Ex Eco -14  84 900:-
Kia Cee´d 1,6 CRDi Komfort 128hk 5dr -12  98 900:-
Kia Cee´d SW 1,6 CRDI -12  108 900:-
Kia Cee´d SW 1,6CRDI Premium -12  108 900:-
Kia Rio 1,2 Edition Komfort -14  109 800:-
Kia Rio 1,2 -13  99 900:-
Kia Cee´d SW 1,6 CRDi -13  129 800:-
Kia Rio 1,2 Komfort -15  119 900:-
Kia Sportage 1,7CRDI Komfort -13  148 900:-
Kia Cee´d SW 1,6 CRDi -14  148 900:-
Mazda 5 2.0 Sport Aut 7-sits -09  129 900:-
Mercedes-Benz A 150 5dr -06  39 900:-
Mercedes-Benz CLC 180 -09  118 900:-
Mitsubishi Outlander -14  229 900:-
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 V6 -06  81 900:-
Mitsubishi Outlander 2,2D AWD -11  99 900:-
Mitsubishi Space Star 1,2 -15  99 900:-

Mitsubishi Lancer 2,0 Turbo -10  109 900:-
Mitsubishi ASX 1.6 2WD -12  119 900:-
Mitsubishi Outlander 2,2D Business -12  144 900:-
Nissan Qashqai 1,6 Acenta -09  84 900:-
Opel Astra 1,6 NJOY -03  18 900:-
Opel Astra 1,6 Enjoy Kombi -06  38 900:-
Peugeot 307 1,6 Edition Kombi -05  18 900:-
Peugeot 307 1,6 HDi XS Kombi drag -06  24 900:-
Peugeot 607 2,2 Skinn -05  29 900:-
Renault Grand Scénic III 1.6 dCi -12  99 800:-
Saab 9-5 2,3T Aero Aut Kombi -01  17 900:-
Saab 9-5 2,3T Aero Aut -00  19 900:-
Saab 9-3 1,9 TDi Vector Kombi -07  38 900:-
Saab 9-3 1,9 TDi Aut Vector Kombi -07  54 900:-
Saab 9-3 Cab 1,8T Vector -04  79 900:-
SEAT Ibiza 1,2 TSI Kombi Ecomotive -11  69 900:-
Skoda Fabia 1,2 HTP Ambiente -10  59 900:-
Suzuki Grand Vitara 1,6 4WD  -11  114 900:-
Toyota Yaris 1,33 100hk -11  68 900:-
Toyota RAV4 AWD Aut -12  158 500:-
Volkswagen Polo 1,4  -07  48 900:-
Volkswagen Golf 2,0 FSi 3dr -05 59 500:-
Volkswagen Polo 1,2 TSi Masters -13  94 800:-
Volkswagen Passat 2,0 TDI -13  159 900:-
Volvo V40 2,0T drag -01  17 900:-
Volvo S40 1,8 -00  19 800:-
Volvo V70 2,4D Business+ -06  32 900:-
Volvo V50 2.4 Aut drag -06  44 900:-
Volvo S80 II 2,4D Momentum drag -08  84 900:-
Volvo V60 T4 -12  158 900:-
Volvo V70 D3 -13  184 900:-
Volvo XC60 D3 AWD -12  214 900:-

Amerikansk mafioso

FiaT FReeMOnT Black cOde cROss 2,0 aWd 

Motor: 4-cyl dieselmotor 
med dubbla överliggande 
kamaxlar och fyra ventiler 
per cyl. Max effekt: 170 hk 
vid 4 000 varv/minut. Max 
vridmoment: 350 nm mellan 
1 750-2 500 varv/minut.   
Kraftöverföring:Motorn 
fram, fyrhjulsdrift. 6-växlad 
automatlåda. 
Fjädring fram: McPher-
son-Fäderben. 
Fjädring bak: Multilänkaxel.
Styrning: Hydraulisk servo. 

Vändcirkel: 11,6 meter.  
Bromsar: skivor fram och 
bak. aBs. antispinn/sladd.
Mått/vikt: (cm/kg) axelav-
stånd 289, längd 488, bredd 
188, höjd 175. Tjänstevikt 2 
079. Bränsletank 80 liter.   
Prestanda: Toppfart 184 
km/h. acceleration 0-100 
km/h 11,1 sek.
Förbrukning/Miljö: 7,3 liter 
per 100 km under blandad 
körning. cO2: 194 g/km.

+ Plus... 
Flexibel och rymlig interiör, 
kompetent drivlina, mycket 
utrustning, bra pris.

- Minus...
inte högsta invändiga finish,
begränsad bakåtsikt.



LÖDÖSE. På söndag firar 
Lödöse museum 50 år.

Det görs med en hej-
dundrande jubileums-
dag för hela familjen.

– Vi hoppas på en rik-
tig folkfest, säger Marie 
Schmidt.

Det är ett späckat program 
med aktiviteter för såväl sto-
ra som små när Lödöse mu-
seum jubilerar på söndag.

– Vi kommer att bjuda på 
medeltidsinspirerad mat som 
besökarna kan ta med sig un-
der tiden de minglar runt.

Per-Allan Orrbäck inleder 
festligheterna och sedan blir 

det ett Minnenas Café under 
ledning av Ing-Marie Trä-
gårdh.

– Det har kommit in en 
del bilder från allmänheten 

som finns att ta del av. Na-
turligtvis får vi höra hur det 
var när kungen var på be-
sök och när kronprinsessan 
Victoria gästade museet för 

att bland annat slå mynt.
Magasinsvisning kommer 

att ske för både barn och 
vuxna. Den yngre generatio-
nen kan också se fram emot 
en pilgrimsvandring medan 
de äldre tas med på en stads-
vandring.

– Vi kommer också att ha 
visning av vår medeltidsut-
ställning, förklarar Marie 
Schmidt.

Lödöse museum inrym-
des till en början på Fornäng 

2. I samband med grävningar 
på orten hade massor av in-
tressanta föremål hittats som 
väckte stor nyfikenhet hos 
allmänheten. Lokalerna be-
hövde sedermera utökas.

– Det arrangerades fö-
redragskvällar där museets 
nestor Rune Ekre berättade 
om sakerna som hittats. Det 
var packat med folk.

Nuvarande museum in-
vigdes 1994 och byggnaden 
fungerar idag även som fili-

albibliotek.
– Vi har även en fantastisk 

yta på baksidan som bland 
annat används för marknader 
och tornerspel. Jag vill också 
framhäva den fina örtagår-
den, säger Marie Schmidt.

Vilket jubileumsväder 
önskas?

– Uppehåll och lite sol-
sken vore inte dumt efter-
som det blir aktiviteter både 
ute och inne, avslutar Marie 
Schmidt.

Lödöse museum 
fyller 50 år
– Jubileumsfirande på söndag

Lödöse museum firar 50-årsjubileum på söndag. Nuvarande lokaler togs i anspråk 1994.

Marie Schmidt visar upp några av de vimplar som allmänheten bi-
dragit med och som ska pryda museet i samband med söndagens 
jubileumsfirande.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Din ICA handlare i Lilla Edet…

Patrik

4990
 /kg 

 Påskmust 
 Nygårda.   150 cl. 

    Jfr pris 2:67/liter +pant.  

 Max 2 förp/kund.  

Färsk fl äskfi lé  
Danish Crown. Ursprung Danmark.

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

 Handla andra varor för 

minst 200 kr så får du köpa… 

 Kaffe 
 ICA.   500 g.     

 Jfr pris 30:00/kg.      

 Max 2 erbj/kund.  

 Godis 
 Gott mix.       

 19  95 
 /st 

 Från vårt bageri! 

 Kavring 

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

Våra påsk-

Glad
påsk!
önskar vi alla 
våra kunder!

 Påskmust 

4 k   
+pant

 12k   
 /st 

 169 0
 /hg 

 Ägg 
 ICA.     12-pack. Large.   

 Jfr pris 1:00/st.      

Öppet: 

Skärtorsdag 9–19

Långfredag 10–15

Påskafton   10–14

Max 2 förp/kund.  

Kaffe
 ICA.   500 g.     

 Jfr pris 30:00/kg.      

Max 2 erbj/kund.  

 15k   
 /st 

 Från fiskbilen! 
Inlagd sill  
Vår egen. 20 sorter .   

 Jfr pris 169:00/kg.      

 10k   
3   för

Avocado  

Godis

 49k   
 /kg 

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

IC
A

 Butiksreklam

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

I vår delikatess

SVENSK 
FLÄSKFILÉ

99:-kr/kg

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

Här gör du dina postärende och 
spelar på Svenska spel och ATG! 

NU PÅ FREDAG BJUDER VI PÅ 
PREMIÄRTÅRTA KL 11-17

Våra öppettider är: 
Måndag-fredag 8-20
Lördag 8-16
Söndag 10-16

Välkomna till vår  
nya förbutik!

VI BJUDER PÅ 

TÅRTA  
FREDAG 25/9 

KL 11-17

*Erbjudandet består av fri service och vinterhjul samt en nybilsrabatt totalt värt 28 100 kr. Värde 
på fri service: Captur 6 800 kr. Värde på vinterhjul: 12 300 kr. Dessutom utgår en rabatt på Captur 
värd 9 000 kr. Gäller vid köp av en ny Captur t.o.m. 31/12 2015 och kan inte kombineras med andra 
erbjudanden eller företagsstöd. Bränsleförbrukning vid blandad körning liter/100 km: 5,1-5,6. 
CO2-utsläpp gram/km: 113-127. Alla angivna priser är rekommenderade cirkapriser och lokala 
avvikelser kan förekomma. Renault reserverar sig för eventuella tryckfel. 
Bilen i annonsen kan vara extrautrustad. renault.se

3 års fri service + 4 vinterhjul + 5 års garanti

Bekvämt
The Renault Way

Renault CAPTUR 
Nu från 144 900 kr
Fri service, vinterhjul och raba�  värt 28 100 kr*

DEALER FOOTER
DEALERINFO

LILLA EDET
Brovägen 20
0520-494090

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303-360330
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THORSKOG. Hur kan 
ett miljöarbete ge 
affärsnytta?

Frukostmötet på Thor-
skogs Slott kunde ses 
som en aptitretare till 
den kommande miljö-
diplomeringen som Ale, 
Lilla Edet och Kungälvs 
kommuner gemensamt 
bjuder in till.

Första kurstillfället 
äger rum den 22 okto-
ber.

Företagare från de tre kom-
munerna var inbjudna till 
vackra Thorskog för slotts-
frukost som berikades med 
ett entusiasmerande före-
drag om slottets historia, 
berättat av ägaren Lasse 
Nilsson.

– Jag vill ta några godbitar 
ur historien för att ytterliga-
re förhöja upplevelsen här, 
förklarade Lasse och företa-
garna lyssnade intresserat på 
den inspirerande berättelsen.

Frukostgästerna fick där-
efter förflytta sig till ett av 
konferensrummen där Da-
niel Jones från Business Re-
gion Göteborg gav praktiska 
tips om miljöarbete. Daniel 
har tidigare arbetat på Göte-
borgs miljöförvaltning med 
alla delar av arbetet med mil-
jödiplomering samt tillsyn av 
miljöfarliga verksamheter.

– I upphandlingar, sär-

skilt i de med offentliga 
uppdragsgivare, ställs ofta 
krav på att företaget ska vara 
miljödiplomerat, förklarade 
Daniel Jones.

1995 skapades miljödiplo-
meringen som utgör en bra 
grund för de verksamheter 
som vill gå vidare och bli 
certifierade.

Business Region Göte-
borgs program i miljödip-
lomering består av fyra steg 
– utbildning, personalutbild-
ning, revision och diplom. 
Utbildningen består av sex 
tillfällen på fyra timmar var-
dera.

JONAS ANDERSSON

Praktiska tips om miljöarbete

Daniel Jones lyfte fram kon-
kurrensfördelarna med att 
vara ett miljödiplomerat fö-
retag.

Företagare och kommunala företrädare tog del av föreläsningen.

Lasse Nilsson hälsade frukostgästerna välkomna till Thorskog Slott.

LILLA EDET. Lilla Edet 
klättrar 23 placeringar 
till plats 232 på Svenskt 
Näringslivs ranking över 
företagsklimatet i lan-
dets 290 kommuner.

– Ingen kanonplats, 
men vi tog igen de 
platser vi förlorade 
året innan, konstaterar 
näringslivsutvecklare 
Kajsa Jernqvist.

Lilla Edet, som föll från plats 
230 till 255 vid fjolårets mät-
ning, tycks ha vänt trenden 
igen och innehar nu plats 
232.

– Svenskt Näringslivs un-
dersökning är en av de tongi-
vande vars 
utslag vi 
analyserar 
noga. Nä-
ringslivs-
k l i m a t e t 
är natur-
ligtvis en 
priorite-
rad fråga 
här som i alla andra kommu-
ner, säger Kajsa Jernqvist.

Medias attityder till fö-
retagande och allmänhetens 
attityder till företagande 
samt kommuenns tillämp-
ning av lagar och regler får 
positivt genomslag i den se-
naste mätningen.

– Av de tolv områden som 
det förekommer enkätfrågor 
om flyttar vi fram positioner-
na i tio, förklarar Jernqvist 
och tillägger:

– Statistiken visar också 
att Lilla Edet är duktiga vad 
det gäller nyföretagande.

Ale kommun har gjort 
en fantastisk resa och 
klättrat från plats 241 
(2012) till plats 43. Finns 
det något framgångsrecept 
att kopiera från grann-
kommunen i söder?

– Absolut! Ale är väldigt 
starka när det gäller samar-
betet med företagarna. De 
har en annan organisation än 
vad vi har. I Lilla Edet finns 
Företagscentrum där styrel-
sen utgörs av sex företagare 
och tre politiker. För att ut-
veckla vårt sätt att jobba är 
det utlyst en workshop den 
5 oktober. Det beslutet togs 
innan rankingen presentera-
des.

Hur upplever du som 
när ings l i v sutveck lare 
stämningen bland kom-
munens företagare?

– Kommunen växer och 
framåtandan smittar av sig 
på företagarna. Det finns en 
tydlig framtidstro vill jag på-
stå.

Vad är prioriterade ar-
betsuppgifter för dig just 
nu?

– Fokus ligger på att titta 
på åtgärder för att ytterligare 
förbättra servicen för kom-
munens näringsidkare. Vi 
har haft ett möte med fast-
ighetsägarna i Lilla Edet uti-
från ett handlarperspektiv så 
att vi kan informera varandra 
när vi får en förfrågan på en 
lokal. Avslutningsvis vill jag 
slå ett slag för höstmarkna-
den lördag 3 oktober.

JONAS ANDERSSON

Uppåt i 
näringslivs-
ranking

Kajsa Jernqvist.

LILLA EDET. Projekt 
LEDET har kartlagt 
Lilla Edets kommuns 
möjligheter och utma-
ningar i arbetet med att 
förebygga utanförskap 
bland unga.

I onsdags gjordes en 
presentation av slutrap-
porten.

– Tidiga insatser är 
en viktig faktor, säger 
kommunens processam-
ordnare Bertil Nylén.

Med EU-bidrag från Euro-
peiska socialfonden (ESF) 
har Göteborgsregionens 
kommunalförbund genom-
fört en förstudie i nära sam-
verkan med Lilla Edets kom-
mun. Förstudie LEDET står 
för Lilla Edet Designar Ef-
fektiv Tillväxt.

– När vi gick in i projek-
tet hade Lilla Edet en av 
landets högsta ungdomsar-
betslöshet, bristande skolre-
sultat, högt ohälsotal. Syftet 
med förstudien har varit 
att kartlägga de strukturer i 
kommunen som omgärdar 
ungdomar som befinner sig 
i eller riskerar utanförskap, 
för att därigenom skapa en 
gemensam förståelse som 

kan ligga till grund för sam-
verkan inom området utan-
förskap, säger Johan Bor-
vén, projektledare från GR 
Utbildning.

Gott samarbete
– Jag vill verkligen ta tillfället 
i akt att lyfta fram det goda 
samarbete som vi har upplevt 
med kommunen. Det har 
givits en unik möjlighet att 
gå på djupet inom hela den 
kommunala organisationen, 
fortsätter Borvén.

Effekten av förstudien 
ska leda till kvalitetssäkrade, 
välförankrade och strategis-
ka projekt för de som står 
eller riskerar att stå utanför 
arbetsmarknaden under näs-
ta programperiod – 2014-
2020. Genom att förbättra 
och stärka samverkan inom 
kommunens olika verk-
samheter är ambitionen att 
använda kommunens stöd-
funktioner och resurser mer 
effektivt samt skapa en tydli-
gare koppling mellan utbild-
ning, socialtjänst och arbets-
liv. Genom mer samverkan 
och större förståelse mellan 
kommunens olika verksam-
heter ska man bättre kunna 
motverka utanförskap.

– Det handlar om ett 
proaktivt arbete snarare än 
ett reaktivt. Tidiga insatser 
är en viktig faktor, säger Ber-
til Nylén.

– Vi måste få till mer in-
byggda samverkansformer 
i kommunen. Samverkan 
är ofta personbunden och 
eftersom vi har haft väldigt 
stor personalomsättning på 
senare år så har det brustit 
emellanåt. Vi måste tänka 
annorlunda och tänka nytt, 
säger Nylén.

Johan Brovén fyller i:
– En nyckelfaktor är att 

behålla kompetent personal. 
Vidare gäller det att alltid ha 

individen i centrum. Enga-
gemang och bemötande är a 
och o, att personen blir sedd 
med positiva ögon kan vara 
avgörande.

Efter projekttidens 
slut har det skapats en ar-
betsgrupp bestående av 
representanter för bild-
ningsförvaltningen och soci-
alförvaltningen. Arbetsgrup-
pen ska arbeta aktivt med 
rapporten och utifrån den 
hitta en gemensam väg fram-

åt. Bertil Nylén har i den 
gruppen sällskap av Anders 
Nordgren, utvecklingsleda-
re bildningsförvaltningen, 
Annica Skog, kultur- och 
fritidschef samt Karl Will-
borg, verksamhetschef indi-
vid- och familjeomsorgen.

– Kommunen fortsätter 
nu arbetet utifrån förstu-
diens resultat. Detta sker 
också i fortsatt dialog med 
GR, avslutar Bertil Nylén.

Samverkan motverkar utanförskap

Johan Borvén, projektledare från GR Utbildning, och Bertil Nylén, processamordnare LEDET, presente-
rade Lilla Edets kommuns möjligheter och utmaningar i arbetet med att förebygga utanförskap bland 
unga.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

– Inspirerande frukostmöte
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Evenemang & aktiviteter                             » lillaedet.se/evenemang

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN SEPTEMBER 2015

0520-65 95 00
Fler nyheter och
evenemang

» lillaedet.se

 Inför Lilla Edetmässan 2016 
Torsdag 1 oktober, kl. 18

Folkets Hus, Göteborgsvägen 61, Lilla Edet

Lilla Edetmässan är tänkt att genomföras 9-10 april 2016.
Har du åsikter och önskemål om vad som ska hända på 
Lilla Edetmässan 2016? Är du full av idéer och tankar om 
hur mässan ska vara? Kom och delta i mötet på Folkets 
Hus, torsdag 1 oktober kl. 18 i Stora salongen. Privat-
person, förening, företag, organisation, gammal eller ung 
spelar ingen roll. Allas deltagande är lika välkommet. Vi 
bjuder på fika.

 Höstmarknad
Lördag 3 oktober, kl. 10-14

Torget i centrala Lilla Edet

Välkommen till årets höstmarknad med utställare inom eko-
logisk och närproducerad mat, sylt, honung, kläder, blommor, 
frukt, grönt och fika och äta på plats. I samband med mark-
naden kommer också flera affärer ha fina erbjudanden, bland 
annat Sköt om dig, Guldklippet, BlommaLin, där du får lära 
dig att binda kransar och Trivas-butiken som har premiäröp-
pet och bjuder på kaffe och bullar.



Överförmyndarverksamheten i Stenung-

sund anordnar en utbildning (med fem 

obligatoriska tillfällen) tillsammans med 

Västra Götalands Godmansförening 

(Vgod) för ensamkommande barn.

Barnen finns i Lilla Edet, Orust, 

Tjörn och Stenungsund. 

Utbildningstillfällen:

7/10, 14/10, 21/10, 28/10 och 4/11 

Sista anmälningsdag är 5 oktober. 

Anmäl dig till: vgod.kurs@outlook.com 

Kursavgift: 1800 kr.

» lillaedet.se/godman

Familjehem
I Lilla Edets kommun finns behov av 

familjer som kan ta emot barn i sitt hem

under längre eller kortare tid. 

Läs mer och gör din intresseanmälan på 

» lillaedet.se/familjehem

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

du välkommen att ringa om allt som rör ditt för-

äldraskap eller dina barn. 

» lillaedet.se/foraldraradgivning

Hjälp människor på flykt                                 » lillaedet.se

Farligt avfall-bilen kommer i oktober
Under oktober kommer farligt avfall-bilen köra runt i kommunen. Ta chansen och lämna 

allt slags farligt avfall som är stort som en mikrovågsugn eller mindre. Det kan till exempel 

vara färgburkar, batterier och andra el- och elektronikprodukter som datorer, brödrostar, 

rakapparater och hårfönar. Det kostar inget att lämna materialet. Se tider och datum nedan.

Tisdag 13 oktober
17.30-17.50 - Lilla Edet (Järnvägsgatan, vid Fuxernaskolans vändplats)
18.20-18.40 - Göta (Värdshusvägen 3, vid återvinningsstationen)
19.10-19.30 - Västerlanda (Kyrkeby 290, Västerlanda skola)

Onsdag 14 oktober
17.30-17.50 - Utby (Vallenvägen 1, grusplanen vid bastun)
18.20-18.40 - Hjärtum (Klockarevägen 1, f.d. ICA)
19.10-19.30 - Ström (Brodalsvägen, Ströms skola)

Torsdag 15 oktober
17.30-17.50 - Lödöse (Klostergatan, vid museét)
18.20-18.40 - Nygård (Kattungavägen, återvinningsstationen vid skolan)

» lillaedet.se/farligtavfall

SUCCÈN
TILLBAKA!



Hur mår ditt vatten?
Tänk på att du som fastighetsägare eller ägarförening ansvarar för skötsel av er dricksvattenbrunn

och att vattenkvaliteten uppfyller lagkraven. Vattnet i din brunn påverkas av årstid, väderför-

hållanden och användning. Vid kraftiga regn och översvämning kan ämnen frigöras från mark och

omgivning vilka kan påverka dricksvattnet i brunnar. Både vattenkvalitet och vattentillgång kan

förändras över tid och det kan vara problem med vattnet utan att du märker det. Det är därför

viktigt att regelbundet se över brunnens skick och vattnets tillstånd för att tidigt upptäcka

eventuella förändringar i vattnets kvalitet. Mer information hittar du på

» lillaedet.se/enskiltvatten

Dags att nominera
KULTURSTIPENDIUM

Är du eller någon/några du känner en talang 

inom det kulturella området och vill fortsätta 

att utvecklas inom området? Sök kultur-

stipendiet. Prissumma: 7 000 kronor.

KULTURPRIS

Vet du någon eller några som har varit kom-

munen till glädje inom det kulturella området 

och har en anknytning till kommunen? 

Nominera till kulturpriset. 

Prissumma: 3 000 kronor.

UNGDOMSPRIS

Vet du en ungdom som är duktig inom sin 

idrott, har hedrat sin förening på något sätt 

eller gjort något positivt för kommunen?

Nominera till ungdomspriset. 

Prissumma: 1 000 kronor.

Du söker och gör nomineringar på lillaedet.se/

utmarkelser senast onsdag 25 november.

» lillaedet.se/utmarkelser

Dags att läsa av vattenmätaren
Under hösten kommer självavläsningskort för din 

vattenmätare att skickas ut. Självavläsning betyder att 

du som abonnent själv läser av mätarställningen på 

vattenmätaren och skickar in uppgifterna till oss.

Den avlästa mätarställningen utgör underlag för din 

fakturering. Vattenmätaren ska läsas av minst en 

gång per år. Läs mer på

» lillaedet.se/VA

Bli god man för ensamkommande barn

Fler sätt att hjälpa
Vi söker också dig som vill bli kontaktperson eller kontaktfamilj där du hjälper ett barn, tonåring eller vuxen som behöver extra

stöd. Det finns även ett behov av särskilt förordnad vårdnadshavare. Vill du hjälpa till men är osäker på vart du ska vända dig,

kontakta Medborgarservice på 0520-65 95 20 eller medborgarservice@lillaedet.se. Öppettider: mån kl. 8-17, tis-fre kl. 8-16.
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Kommunchef Lena Palm.

LILLA EDET. Lilla Edets 
kommun blev årets 
klättrare i Göteborgs-
regionen när Insikts-
mätningen presente-
rades.

Insikt mäter företa-
garnas nöjdhet med 
kommunens service.

Sedan förra under-
sökningen har kom-
munen klättrat fyra 
enheter.

– Lilla Edet klättrar fyra 
enheter och det är verk-
ligen glädjande. Det visar 
att vårt långsiktiga arbete 
ger resultat. Att förbättra 
servicen mot företag har i 
flera år varit ett prioriterat 
mål och Insiktmätningen 
är vår viktigaste måttstock, 
säger kommunchef Lena 
Palm.

Insikt är en undersök-
ning som görs i 199 av 
Sveriges kommuner och 
är en servicemätning av 
kommunens myndighets-
utövande gentemot fö-
retag. Undersökningen 
genomförs av Sveriges 
Kommuner och Lands-
ting (SKL), Business Re-
gion Göteborg (BRG) och 
Stockholm Business Alli-
ance (SBA).

Syftet med undersök-
ningen är att genomföra 
en kvalitetsmätning av 
den kommunala servicen 
och myndighetsutövning-
en gentemot företaga-
re. Mätningen tar enbart 
upp faktorer som kommu-
nerna själva kan påverka 
och det är endast företag 
som varit i kontakt med 
kommunen som deltagit i 
undersökningen.

Stärkt dialog
– Information har hamnat 
högre upp på dagordning-
en, på olika sätt försöker 
vi stärka vår dialog med 
företagarna i kommunen. 
Varje månad skickar vi ut 
ett nyhetsbrev, genom Fö-
retagsCentrum bjuder vi 
in till frukostmöten och 
vi arrangerar utbildningar 
och föreläsningar, berättar 
näringslivsutvecklare Kaj-
sa Jernqvist.

– Rent generellt känns 
det som att vi är på rätt 
spår och nu jobbar vi hårt 
för att förbättra oss ytterli-
gare. Ett steg är att kom-
ma igång med företagslot-
sar, avslutar kommunchef 
Lena Palm.

JONAS ANDERSSON

Lilla Edet 
årets klättrare
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LÖDÖsE. Utomhussce-
nen bakom museets 
som sattes i brand för 
några veckor sedan ska 
renoveras.

En sponsor ser till att 
bygget kommer igång 
inom kort.

– Vi är överlyckliga, 
säger Zorayah Hellberg, 
ordförande i Ljudaborg 
Kulturförening.

Det är Fredrik Anders-
son som driver Xtra-Bygg 

i Lödöse som går in och 
sponsrar med material och 
arbete så att utomhusscenen 
kan återställas.

– Han har till och med 
lovat att bygga ut scenen. Vi 
är oerhört tacksamma, säger 
Zorayah Hellberg.

Några av kulturförening-
ens eldsjälar var förra helgen 
på Ljudaborg för att rensa 
och förbereda inför renove-
ringsarbetet.

– Nu hoppas vi slippa fler 
påhälsningar i framtiden. 
Området kommer dessutom 

att övervakas, säger Zorayah 
till lokaltidningen.

Medlemmarna i Ljuda-
borg Kulturförening har re-
dan påbörjat repetitionerna 
inför nästa års utomhuste-
ater som blir ”En midsom-
marnattsdröm” av William 
Shakespeare. Regissör är 
Martin Rossing.

– Premiär blir i mitten 
av maj och i slutet av sam-
ma månad planerar vi för en 
marknad, avslutar Zorayah 
Hellberg.

JONAS ANDERSSON

Ljudaborg utomhusscen renoveras

Delar av utomhusscenen bakom Lödöse museum förstördes i en 
brand för några veckor sedan. nu har en lokal sponsor lovat att re-
novera och bygga ut scenen.
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Filminspelning i Lilla Edet hemma hos Lasse Lundqvist. ”Morfar vart tog du vägen?” beskriver demens utifrån ett barnbarnsperspektiv och förhoppningen är att av-
dramatisera alla fördomar som finns kring sjukdomen. Julia, 7 år, spelar Molly. Filmen ska förhoppningsvis visas på ett antal filmfestivaler.

Film ska lära om demens

sophie Wikman har skrivit manus och ansvarar också för regin 
när filmen ”Morfar, vart tog du vägen?” spelas in i Lilla Edet. 

BAKoM FILMEn

Manus: sophie Wikman.
Skådespelare: Linnéa Wik-
man, 11, Julia Wikman, 7, 
Lasse Lundqvist.
Kamera/redigering: David 
nilsson.
Ljud: Daniel Lundqvist.
Premiär: December 2015.
Finansiering: Helt ideellt.

LILLA EDET. För två år 
sedan konstaterades att 
Sophie Wikmans pappa 
led av demens.

En tuff omställning 
väntade för alla anhö-
riga.

Då upptäckte hon att 
det råder en stor okun-
skap om demens – nu 
gör hon en film för att 
hjälpa andra.

Varje år insjuknar 25 000 
människor i en demenssjuk-
dom, men betydligt fler är 
drabbade. Många anhöri-
gas vardag påverkas och allt 
som varit självklart tidigare 
är inte det längre. Sophie 
Wikman, 39, har på nära håll 
också upplevt vilken felaktig 
bild många har av demens. 

– I samtalen med mina 
barn om varför morfar är 
som han är förstod jag att det 
finns ett informationsbehov 
om demens, säger hon.

Det mynnade ut i ett krea-

tivt och annorlunda initiativ.
– Jag bestämde mig för att 

göra en kortfilm ur ett barn-
barnsperspektiv. Självklart 
underlättas arbetet av att 
både jag och mina två dött-
rar är galet förtjusta i film. Vi 
har medverkat som statister 
och mindre roller i mäng-
der av filmer. Nu gör vi en 
egen som förhoppningsvis 
kommer att göra nytta, säger 
Sophie Wikman.

”Morfar, vart tog du vä-
gen?” är titeln på filmen som 
inte minst Demensförbun-
det ser fram emot.

Rätt ute
– De har stöttat mig från 
första stund och tycker jag är 
helt rätt ute.

Filmen handlar om hur 
barnbarnet Molly upplever 
när morfar drabbas av de-
mens och successivt försäm-
ras.

– Vi följer Molly under 
fyra år och får ta del av både 
hennes och morfars tankar 
kring sjukdomen. I början 
försöker hon koka soppa av 
stenar för att morfar ska bli 

frisk. Det är mycket känslor i 
filmen, berättar Sophie.

Molly spelas av hennes 
döttrar Julia och Linnéa.

– Jag vet att morfar är sjuk 
och att han pratar lite dåligt, 
men han är både snäll och 
busig. Vi har roligt ihop, be-
rättar Julia, 7 år.

Morfar spelas av Lasse 
Lundqvist som är bekant 
med familjen och känner 
Sophies pappa väl.

– Det var självklart att 
ställa upp och jag har också 
kunnat följa hur sjukdomen 
påverkar individen. Svårig-
heterna med koordination 
och att hålla reda på tid och 
rum. Jag känner att jag har 
hittat rätt i rollen, säger Las-
se.

Från början var det tänkt 
att filmen skulle bli 20 minu-
ter, men mycket tyder nu på 
att den blir dubbelt så lång.

– Det är så mycket vi vill 
säga. Jag vill ge alla en mer 
korrekt bild av demens, att 
det inte är något att skämmas 
över och att det fortfarande 
finns plats för mycket gläd-
je trots sjukdomen. Många 

tror att man inte längre kan 
umgås och det är helt fel. Jag 
hoppas vi kan avdramatisera 
mycket av fördomarna som 
finns och att filmen kan bi-
dra till en mer öppen dialog 
om demens, berättar Sophie 
Wikman.

Trots att två av huvud-
rollsinnehavarna är minst 
sagt unga är meritlistan re-
dan lång. Döttrarna Wik-
man har bland annat varit 
med i Sune på bilsemester, 
100-åringen som klev ut ge-
nom fönstret och försvann, 

och Känn ingen sorg.
– Det är roligt och ofta får 

vi väldigt mycket fika, avslö-
jar Julia.

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



 

 

Lödöse museum hittar du på
Museivägen 1, Lödöse. Välkommen hit!
010-441 43 83  www.lodosemuseum.se

Café. Butik. Fri entré.

UTSTÄLLNINGAR 
Det medeltida Lödöse 
Bilder av våra förfäder
Varv & Sjöfart
Pilgrim² -om pilgrimsresor  
igår, idag och imorgon

ARRANGEMANG

LÖDÖSE MUSEUM 50 ÅR
27 september kl. 11-16
Kom och fira med oss!
Se program www.lodosemuseum.se

PILGRIMER I VÄSTRA GÖTALAND
1 oktober kl. 18-20
Bo Björklund berättar. Kostnad 50 kr. Arr: SV Väst.

FLORA OCH FAUNA LÄNGS PILGRIMSLEDEN I GÖTA ÄLVDALEN  
15 oktober kl. 18-20 
Pelle Dahlberg visar bilder. Kostnad 50 kr. Arr: SV Väst.

HÖSTLOV
27, 28, 29 och 30 oktober kl. 11-15
Tema: Mårtengårfirande.  
27/10 Levande gäss i Örtagården.  
Alla dagar: Mårtengåspyssel.

EN VANDRING FÖR SJÄLEN
29 oktober kl. 18-20
Ann-Louise Nyman, Lödöse, berättar om varför man mår bra 
av att vandra längs pilgrimsleder.  Kostnad 50 kr. Arr: SV Väst.
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Dorotea Jonsson från Göta tog tillfället i akt att provköra en av 
kommunens elbilar.

Maria Fast, ordförande i Hjärtums Hembygdsförening, tillsammans med Ingela Andersson, in-
tendent för Hjärtums Hembygdsmuseum, som tillsammans förbereder den klädutställning som 
kommer att ske i Hjärtumsgården söndagen den 25 oktober.

Pether Dahlin kom till återanvändningshörnan för att lämna två barnsängar. I bakgrunden ses 
samhällsbyggnadschef Anna Stenlöf.

GÖTA. I lördags var det 
premiär för kommunens 
bytardag på återvin-
ningscentralen.

Samtidigt invigdes 
den nya återanvänd-
ningshörnan.

– Genom att inte kasta 
utan byta saker med 
varandra är vi tillsam-
mans med och minskar 
avfallsmängden, säger 
Anders Johansson, 
ingenjör på tekniska 
avdelningen i Lilla Edets 
kommun.

Bytardagen genomfördes 
i vackert höstväder. Redan 
klockan åtta öppnade åter-
vinningscentralen och mor-
gonpigga besökare strömma-
de till. Utöver invigningen 
av återanvändningshörnan 
pågick bytesmarknad under 
hela dagen samt att repre-
sentanter från såväl kom-
munen som Stendahls Bil 
medverkade för att erbjuda 
provkörning av elbilar och 
elcyklar. 

Det är ett miljömål som 
ligger bakom satsningen på 

en återanvändningshörna. 
Miljömålet handlar om att 
minska hushållsavfallsmäng-
den per person från 2008 
till 2020. Genom att återan-
vända minskar avfallet och 
det gör att förlänga föremåls 
livstid.

– Efter bytardagen kom-
mer du även fortsättnings-
vis att kunna lämna och 
förhoppningsvis hitta saker 
i återanvändningshörnan, 
berättar Marita Lövberg, 
teknisk administratör.

Pether Dahlin, som hål-
ler på att flytta från Göta till 
Lilla Edet, kom till återvin-
ningscentralen med bland 
annat två fina barnsängar i 
lasten.

– Jag tänkte att jag skulle 
lägga ut sängarna på Blocket, 
men så fick jag läsa om bytar-
dagen. Vi behöver dem inte 
längre, men förhoppningsvis 
finns det någon annan som 
kan få nytta av sängarna, för-
klarade Pether.

JONAS ANDERSSON

HJÄRTUM. Hattutställ-
ningen förra året blev 
en succé.

Nu förbereder Hjär-
tums Hembygdsförening 
en klädutställning.

– Utställningen sker i 
Hjärtumsgården sön-
dagen den 25 oktober, 
klargör ordföranden 
Maria Fast.

En klädcirkel mynnade ut i 
en välbesökt hattutställning 
i februari förra året. Den 
här gången är det emellertid 

inga huvudbonader utan mer 
kroppsnära plagg som ska vi-
sas för besökarna.

– Det var en yngling som 
frågade mig vad ett livstycke 
är? Det är inte heller alla som 
vet vad en stubb är för något. 
På den vägen är det. Det blir 
en utställning som omfattar 
alltifrån särk till stringtrosa, 
skrattar Maria Fast.

Skyltdockor och manne-
känger kommer att levande-
göra tidigare populära plagg, 
men även kommande mode.

– Vi kommer att servera 
kaffe med kakbuffé. Dessut-

om utlovas musikunderhåll-
ning, säger Maria.

En del av utställnings-
materialet tillhör hembygds-
föreningen medan vissa 
plagg lånas in för den aktu-
ella dagen.

– Jag sitter med i hem-
bygdsförbundets dräktråd. 
Det fanns ett jordbrukar-
par i Bergum på 1900-talets 
början som efterlämnade en 
hel del kläder, avslutar Maria 
Fast.

JONAS ANDERSSON

Bytardag i vackert höstväder

Klädutställning i Hjärtumsgården

Lödöse 0520-66 00 10

ÖPPETTIDER
Vardagar 8-21 • Helger 9-21

VECKANS KLIPP!

10:-/ST

5:-/ST

STRÖSOCKER

VETEMJÖL

Dansukker 2 kg

KLIPP UR OCH TA MED! Gäller ons-sön vecka 39 2015

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar samt slutförsäljning.

Max 1 köp per hushåll

Max 1 köp per hushåll

ICA 2 kg



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

DAGGKÅPANS

Behandling av vårtor och svamp.

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

f.d Kungälvs Transporttjänst

Din partner inom renhållning och återvinning

 

                                                                                             

  

 
  

 

Omhändertagande fotvård för alla  

www.fotalvan.se 

 

 För att dina fötter är värda det bästa 

0707-53 51 13 

 
Göteborgsvägen 94 

Älvängen 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Omhändertagande FOTVÅRD för alla 

www.fotalvan.se
Ulla Krafft 

Medicinsk Fotterapeut 

                                                                                                                                                                                        

53 51 13

Göteborgsvägen 94

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ulla KrafftUlla Krafft
 

Kungälv
Tel. 0303-940 05

N

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

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Svetsvägen 3, Nödinge
Tel. 0303-22 91 01

Nödinge 
Godislager

Välkommen till

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

0303-96 000

ALE TAXI
Ring!

för person- och
budtransporter

Ett auktoriserat taxibolag

Tel. 0303-245 770

Boka tid
Tel. 0303-33 61 20

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

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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Smörgåstårtor och tårtor
på beställning.

Våningstårtor till dop & bröllop.

Menyer och bufféer för alla tillfällen.

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

Även STORT sortiment 
hyrfilmer till låga priser!

Dam & Herr

Tel. 0303-97 220
Tidsbeställning & Drop In

Vardagar kl 10-19
Lördag kl 10-15

Vättle
Data AB

Tel: 0303-97 190

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

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

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

www.jehander.se

SPECIALITÉT: BILRUTOR 

ALLT INOM GLAS OCH RAM

0520-65 08 51 • LILLA EDET

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

Ale Torg
Tel 0303–966 41

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

ETABLERAD 1925

BIL • MC • SLÄP
INTESIVUTBILDNING

Allt för brud o brudgum
Balklänningar
Smokingar
Dopklänningar

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

Locktorp 2519 • 460 11 Nygård

Stort
sortiment!

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

Skepplanda Tvätt
0303-33 81 63

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

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

Den nya generationens hund- och kattfoder

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

ALE 
DJURKLINIK

ALE 
DJURKLINIK

ALE 
DJURKLINIK

Ale
Containertransport AB

Uthyrning av containrar,
transporter, renhållnings-

entreprenörer, avfallshantering

031-98 00 04

Husbilar
Husvagnar
Släpkärror

Á la carte och färdiga 
paketresor till Tunisien, 

Kina och Malta

Tel 031-979990
www.newairtravel.se

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Göteborgsvägen 94, Älvängen 
Telefon 0303-74 99 81

www.alepromotion.com

Se årets nyheter i vår nya 

utställningslokal!

www.lillaedetsbuss.se  0520-65 75 00

Researrangemang & Beställningsresor
- Hela Europa är vårt arbetsfält

Behov av personal?
Ring till 

Bemannus Personalpartner AB
Tel. 0303-96430

www.bemannus.se

TS Mureri
Tobias Sigestrand

Antika kakelugnar,
öppna spisar, spiskassetter, 
skorstenstätning, keramisk 

tätning, diverse murningsarbeten

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

www.tsmureri.com

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

Laserskärning - Märkning

0303-33 59 00 | 031-24 11 09

www.jcgt.se

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

44 års erfarenhet inom märkning.

Ale Torg
0303-33 67 30. Tunisienspecialisten

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkomna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

Välkomna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

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

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.se

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

STURES 
SPISAR AB

0730-64 89 00 
Lunnavägen 6, Alafors 

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

www.ale.nu 

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

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

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

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

ALE
DJURKLINIK

ALE
DJURKLINIK

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

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

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

Vi säljer
Hund- och 
kattfoder

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

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

Nödinge SK Fotboll 
önskar medlemmar, 

ledare, sponsorer och 
supportrar en

trevlig 
sommar

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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

ALE
DJURKLINIK

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

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

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

Det är vi bra på.

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

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

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

STURES 
SPISAR AB

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

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

Utgår även ifrån Ale kommun

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

PER MAXE BYGGNADS AB
Nybyggnad, om- och tllbyggnad, 

ROT-arbete

Tel 0706 - 51 84 86
Fax 0303 - 964 78

E-post info@permaxe.se

www.permaxe.se

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen

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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

www.ale.nu 

Lunchservering 
& catering

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

Alevägen 47 (Tudor) 449 44 Nol

www.evasmatgladje.se
0303-33 29 77

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

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

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

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

Vi säljer
Hund- och kattfoder

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

7.200:-

Välkommen att
 höra av Er

076-279 22 12
072-304 30 13

Elinstallationer

SalesOnNet
“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com

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

031-98 06 50

0322-83100

Gilla oss på
Facebook

Gilla oss på
Facebook

www.sollebrunnsmobelaffar.se
0322-400 14 

Gästgivaregatan 8, Sollebrunn

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

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

Knattefotboll
för killar och tjejer födda 2009

Lördagar kl 09:30 
Boll & Lek 

för killar och tjejer 3-5 år
Vi håller till inomhus i ALE-hallen

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

tränar och spelar

Kom upp till Vimmervi och prova på

Välkommen  NSK Fotboll



SKEPPLANDA. Det blir 
spel i division 1 även 
nästa år.

Skepplandas damer 
gjorde vad som krävdes 
hemma mot Skövde 
KIK .

– En stor lättnad och 
en enorm glädje. Vilken 
säsong tjejerna har 
gjort, säger Stig Pers-
son, stolt tränare för 
SBTK.

Steget från division 2 är stort 
och därför var det få som 
trodde att Skepplandas da-
mer skulle klara att växla upp 
till division 1 tempo. Särskilt 
med tanke på att klubben 
bara värvade en spelare, mål-
vakten Isabella Svensson. 
Med tanke på att en av lagets 
på förhand givna spelare, 
Matilda Errind, skadade sig 
redan på försäsongen och 
inte har spelat en enda minut  
är det extra imponerande att 
laget redan efter 20 spelade 
omgångar har säkrat kon-
traktet. 

Hemma mot Skövde KIK 
höll SBTK i taktpinnen. 
Efter en jämn första halv-
lek blev det utdelning för 
Josefin Classon i den 55:e 
matchminuten. Gästerna 

hängde inte med huvudet 
utan replikerade tämligen 
omgående, däremot trodde 
nog många på Forsvallen att 
Amanda Errinds 2-1 tio mi-
nuter före slutet skulle vara 
spiken i kistan. Nu blev det 
inte så. På övertid fick lag-
kapten Lotta Hillebjer ef-
ter en eftersläng se det röda 
kortet. Hennes första (!) ut-
visning som senior. Hemma-
laget tappade fokus och kon-
centration. Skövde tog vara 
på en hörna och plötsligt var 
det kvitterat.

Små marginaler
– Det är så lite som gör det 
och efter deras kvittering 
hade de ytterligare ett par lä-
gen att avgöra matchen. Det 

hade varit brutalt, men idag 
straffades vi inte. Det är säl-
lan vi inte krigar in i kaklet. 
Skälet till att vi har lyckats 
rädda kontraktet är just det 
faktum att tjejerna aldrig 
ger upp och aldrig slutar 
springa. När bara minuter 
återstod och Lotta visades 
av plan tappade vi fokus en 

stund och då smäller det. 
Det är en nyttig lärdom, sä-
ger Stig Persson.

Mitt i glädjeruset över det 
förnyade kontraktet medde-
lade SBTK:s framgångsrike 
damtränare att årets säsong 
blir hans sista. Klubben har 
sedan en tid tillbaka fått 
beskedet och jakten på en 

efterträdare pågår intensivt.
– Det har varit fantastiska 

år och jag är oerhört impo-
nerad av tjejernas utveckling, 
men nu behöver de en ny 
röst. Jag har mitt synsätt och 
har säkert bidragit med nå-
got. Med lite nytt blod och 
nya idéer kan kanske laget 
och spelarna lyfta sig en nivå 

till, menar Stig Persson.
Skepplandas damer har 

kvar att möta Stenungsunds 
IF borta på lördag och avslu-
tar sedan säsongen hemma 
mot serieledande Holma-
lund.

Årets säsong är helt klart 
bragdartad.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

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

Div 2 norra Götaland damer
Skepplanda - Skövde KIK 2-2 (0-0)

FOTBOLL

Gulsvart glädje. Skepplandas damer fullbordade i lördags bragden genom 2-2 hemma mot Skövde. Resultatet gör att SBTK även 
nästa år kommer att få spela i divsion ett. Lagets utveckling under säsongen har varit sensationell. 

Foto: Allan Karlsson 

SBTK:s bragd ett faktum

Sophie Högrell, 16, har im-
ponerat under hela året. Hon 
har startat samtliga matcher i 
ettan och inte blivit utbytt en 
enda gång.

– Men nu stundar ett tränarbyte

FOTBOLL I ALE

Lör 26 sept kl 13.00
Surte IP
Surte – Gothenburg Celtic

Lör 26 sept kl 13.00
Sjövallen
AIF/ÄIK dam – Häcken 

Lör 26 sept kl 15.00
Elon Arena
Nol – United Africa

HÅLANDA. I måndags 
gav Svenska Parasport-
förbundet klartecken.

Gunilla Wallengren, 
Bohus IF Friidrott, är 
en av nio aktiva som 
får åka till VM i Qatar i 
oktober.

– Jag siktar på att 
komma hem med en 
medalj, säger Gunilla till 
lokaltidningen.

Vid SM i Söderhamn i au-
gusti tog Gunilla Wallen-
gren två nya SM-guld. Dis-
tanserna var 100 meter och 
400 meter. Det innebär att 
samlingen nu uppgår till to-
talt 76 SM-guld.

– Det har blivit några 
stycken genom åren, skrattar 
Gunilla.

I början av september var 
Hålandas stolthet inbjuden 
till Diamond League där 
killar och tjejer tävlade till-
sammans i ett jaktstartslopp. 
Tjejerna körde 2 600 meter 
och killarna 3 000 meter.

– Det kändes fantastiskt 
bra och jag fick återigen ett 
kvitto på att jag kan mäta mig 
med världseliten. Jag tror 
aldrig jag har varit i bättre 
form inför ett stort mäster-
skap. Då ska man ändå veta 
att det ska till en formtopp-
ning, säger Gunilla.

På VM kommer Gunil-
la Wallengren att ställa upp 

på 400, 800, 1500 och 5 000 
meter. Förväntningarna är 
rejält uppskruvade.

– Jag känner att jag kan 
slå till på vilken distans som 
helst.

Det kommer att vara re-
jält varmt när VM-tävlingar-

na äger rum 22-29 oktober, 
men det är inget som stör 
Gunilla – tvärtom.

– Jag trivs som bäst när 
det är varmt.

Förhoppningsvis är Gu-
nilla Wallengren så pass het 
när det väl gäller att hon kan 
sätta konkurrenterna på plats 
och bärga en medalj.

JONAS ANDERSSON

Wallengren VM-klar
– Siktet inställt på medalj

Gunilla Wallengren från Hålanda, tävlandes för Bohus IF Frii-
drott, hoppas kunna ta medalj när IPC:s friidrotts-VM i Doha, Qatar, 
avgörs i oktober.

A
R

K
IV

B
IL

D
: A

LL
A

N
 K

A
R

LS
SO

N
A

R
K

IV
B

IL
D

: A
LL

A
N

 K
A

R
LS

SO
N

Inställt för Älvänges IK

NSK nära att skrälla

ÄLVÄNGEN. Älvängens 
IK som jagar serieseger 
i division 6 D Göteborg 
fick oväntat spelledigt i 
helgen. 

Bosna IF fick inte 
ihop lag.

På fredag stundar 
seriefinal för ÄIK borta 
mot Finlandia/Pallo. 
Toppmatchen mellan Äl-
vängen och Finlandia/Pallo 

ser av allt att döma ut att 
avgöra serien. ÄIK-tränaren 
Peter ”Erra” Eriksson ser 
fram mot matchen.

– Det är sådana här 
matcher man tränar för. 
Killarna känns inspirerade 
och formmässigt pekar kur-
van åt rätt håll. Jämfört med 
Finlandia så har vi gjort en 
kanonhöst, säger han.

Vad fruktar ni hos er 
motståndare?

– Det har två mycket skick-
liga forwards som vi måste 
se upp med. De hugger på 
allt.

Vad talar för ÄIK?
– Matchen spelas på konst-
gräs och det har passat oss 
hela säsongen.

Matchen mot Bosna 
kommer istället att spelas i 
den sista spelveckan. 

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ 

NÖDINGE. Nödinge SK:s 
herrar var nära att ta en väl-
behövlig poäng hemma mot 
topplaget Finlandia/Pallo. 
Gästerna fick spela med en 
man utvisad redan efter en 
kvart, men hade innan dess 
skaffat sig en 1-0-ledning. 

Den drygades ut till 2-0 
före halvlek. Efter paus tog 
NSK över och Nicklas Pe-
tersson reducerade innan 
Emanuel Kollén kvitterade 
i den 60:e minuten. Finlan-
dias segermål kom 20 minu-
ter före slutet. 
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LILLA EDET. Sex poäng 
och tretton mål att ta 
igen på de två avslutan-
de omgångarna.

Allting tyder på att 
Edet FK spelar division 
5-fotboll nästa år.

Samtidigt betyder 
Göta BK:s bortaförlust 
att kvaltåget med all 
sannolikhet gick.

Edet FK var piskade att vin-
na lördagens hemmamatch 
mot Tidaholms GoIF. Hem-

malaget höll jämna steg med 
gästerna i den första halvle-
ken, men ett bortamål i den 
39:e minuten gjorde paus-
ställningen till 0-1.

Den andra halvleken var 
bara minuten gammal när 
Tidaholm ökade på till 0-2. 
0-3 kom i den 53:e spelmi-
nuten och då var Edet ett 
slaget lag. Nu ska det till ett 
mirakel om EFK ska komma 
ifatt Edsvära-Norra Vånga 
som just nu innehar tionde-
platsen i tabellen.

Olsson målade
Marcus Olsson svarade för 
Götas samtliga fullträffar i 
bortamatchen mot Falkö-
ping. Lagen parkerade på 

samma poäng inför mötet 
på Odenplan i jakten på en 
kvalplats till division 3. Re-
dan efter en halvtimme hade 
Falköpings FK gått ifrån till 
4-0. Därefter klev Olsson 
in i handlingarna och med 
fem minuter kvar att spela 
var ställningen 4-3. Hem-
malaget lyckades dock reda 
ut stormen och punktera 
matchen till 5-3.

Tre poäng skiljer nu lagen 
åt och hoppet lever trots allt 
för Göta BK, som på sön-
dag tar sig an IFK Mariestad 
hemma på Ryrsjövallen.

JONAS ANDERSSON

Div 6 Trollhättan
Sjuntorp – Hjärtums IS 0-4

Lödöse/Nygård – Trollhättans FF 13-0

FOTBOLL

Division 4 Västergötland N
Edet FK – Tidaholms GoIF 1-5 (0-1)

Falköpings FK – Göta BK 5-3 (4-1)

FOTBOLL

Div 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – IFK Fjärås 2-1 (2-1)

FOTBOLL

Här säkras kontraktet

Moha Razek var klinisk när han satte 1-0 efter en fin framspelning av vänsterbacken Erik Gunnarsson. Moha hade sedan flera gyl-
lene tillfällen att utöka sin och lagets målskörd, men bolluslingen ville inte in.

ALAFORS. Tre centrala 
mittfältare saknades 
inför mötet med IFK 
Fjärås.

Åtta minuter in i 
matchen skadade sig 
ersättaren Tobias Bratt 
och mittfältet fick kom-
poneras om på nytt.

– Att vi ändå reder 
ut det här och bärgar 
segern är ett kvitto på 
truppens styrka, säger 
lagkapten Jonathan 
Lindström.

Uddamålssegern hemma 
mot IFK Fjärås borde varit 
större. AIF var klassen bätt-
re och saknade inte lägen att 
döda matchen. När gästerna 
i den 93:e minuten fick en 
frispark strax utanför straff-
området valde tränare Mi-
chel Berndtsson-Gonzales 
att titta bort.

– Det hade varit lagen om 
all jävlighet om de gjort mål 
på den. Nu var det vår tur 
att ha lite flyt och ta en trea. 
Killarna är värda lite lugn 
och ro. Nu när kontraktet är 
klart kan vi slappna av och 
avsluta snyggt, säger Bern-
dtsson-Gonzales.

Förutom flera av doma-
rens märkliga bedömningar i 
andra halvlek och det faktum 
att utdelningen i förhållande 
till antalet chanser är svag 
var han nöjd med mycket.

– Det är en taktisk match 
där vi låter dem ha mycket 
boll. Tyvärr lyckades vi inte 
såra dem såsom jag hoppats, 
men det är en stark laginsats. 
Titta på Anders Lundsten. 
Han har inte spelat en hel 
match på hela säsongen och 
går in som om han inte gjort 
något annat.

I den åttonde matchmi-
nuten var olyckan framme. 
Tobias Bratt som bildade 
centralt mittfält tillsammans 
med Sebastian Hollstein 

tvingades kliva av efter en 
smäll mot ankeln. Säsongen 
lär vara över. Anders Lund-
sten fick oväntat ta plats i 
mittens rike och svarade 
för en imponerande insats. 
Lundsten var briljant, smart 
och dominant mot Fjärås fy-
siska jättar.

Genidrag
– Det var ett genidrag, säger 
Jonathan Lindström som 
höll med om att AIF borde 
ha avgjort tillställningen ef-
ter paus.

– Vi måste fortsätta jobba 
på den sista tredjedelen, men 
vi har lagt en bra grund för 
nästa säsong. Får vi behålla 
truppen kommer vi att ut-
mana topplagen nästa år. Vi 
har bara förlorat en match 
sedan i maj och hade det inte 
varit för den fruktansvärda 
inledningen på säsongen 
hade vi varit med däruppe. 
Egentligen tycker jag bara 
det är Västra Frölunda som 
är bättre, säger Lindström.

Ahlafors tog ledningen 
med 1-0 efter dryga 20 mi-
nuter. Moha Razek stötte in 
ledningsmålet från nära håll 
efter en fin passning av vän-
sterbacken Erik Gunnars-
son. Ett förödande misstag 
i uppspelsfasen av Henrik 
Andersson gav gästerna fritt 
fram och kvitteringen satt i 
nätet bara tre minuter efter 
hemmajublet.

Fem minuter före pausvi-
lan testade Jonathan Lind-
ström skottlyckan. Något 
oväntat slank bollen in vid 
närmsta stolpen. Lednings-
målet var psykologiskt vik-
tigt och det skulle sedan visa 
sig vara det som avgjorde 
matchen.

Straffräddning
Fjärås jagade kvittering ef-
ter paus och fick ett gyllene 
tillfälle när rättskiparen pe-
kade på straffpunkten. Det 
är tredje matchen i rad som 
motståndarlaget får en straff 
mot Ahlafors, men precis 

som vid tidigare tillfällen 
stod Andreas Skånberg 
ivägen. Enhandsräddningen 
lämnade inte heller någon 
retur. I den 67:e minuten 
tappade Fjärås konceptet. 
En  ful kapning på mittplan 
medförde att det röda kortet 
halades upp. Domaren kun-
de visat upp något av korten 
fler gånger när till exempel 
Peter Antonsson och Mi-
chael Hintze fälldes i rena 
målchanslägen.

Resultatet stod sig match-
en ut och Ahlafors har nu 
kvar att möta IK Virgo borta 
och jumbon Vallens IF hem-
ma. Går resultaten rätt väg 
kan AIF trots allt sluta på 
en femteplats. Ett klart god-
känt resultat. Till lördagens 
match är Johan Elving och 
Kalle Hamfeldt återigen 
tillgängliga. Edwin Pearson 
är skadad på nytt.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Anders Lundsten fick kliva in redan i den åttonde matchminuten sedan Tobias Bratt skadat sig. 
Lundsten var briljant, smart och dominant i mittens rike.

Marcus Olsson blev tremåls-
skytt när Göta BK förlorade 
toppmatchen borta mot Falkö-
pings FK med 5-3.

Där gick kvaltåget för Göta?
– Och Edet FK ramlar ur

STRÖM. Efter 20 om-
gångar är Hjärtums IS 
alltjämt obesegrade.

Seriesegern är säkrad 
sedan en tid tillbaka.

Frågan är om Lödö-
se/Nygård IK gör HIS 
sällskap till femman via 
kvalspel?

Hjärtums IS har gått fram 
som en ångvält i division 6 
Trollhättan och guldfirandet 
på Billerödsvallen är redan 
avklarat. Nu återstår att se 
om laget kan förbli obese-
grat. Två omgångar återstår. 
I helgen blev det seger med 
4-0 borta mot Sjuntorp.

Lödöse/Nygårds fina 

höstform består och i lör-
dagens drabbning mot 
nästjumbon Trollhättans FF 
blev det rena förnedringen. 
Hemmalaget vann med hela 
13-0. Matchen spelades på 
Strömsvallens konstgräs.

Storsegern innebär att 
LNIK har säkrat kvalplatsen 
i serien. Avståndet ner till 
trean Trollhättans Syrianska 
är nämligen sex poäng och 
60 plusmål. Det luktar divi-
sion fem kval lång väg.

I segermatchen mot TFF 
noterades Peter Eriks-
son för hela sju fullträffar. 
Förhoppningsvis kan han 
hålla krutet torrt ytterligare 
någon månad.

JONAS ANDERSSON 

Hjärtum klara för femman
– Och LNIK på god väg
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Tre blytunga poäng för SBTK
SKEPPLANDA. Skepp-
landa tog en minst sagt 
viktig seger i fredagens 
hemmamatch mot 
Fristad. 

Det såg länge ut att bli 
ett nytt kryss när Patric 
Skånberg klev fram och 
avgjorde matchen med 
sitt 2-1-mål i den 80:e 
minuten. 

- Vilken seger, så 
otroligt skönt, säger 
SBTK-tränaren Jonas 
Andersson. 

Det förväntades bli ett dra-
ma på Forsvallen – och dra-
matiskt skulle det också bli. 
Efter det snöpliga poäng-
tappet senast mot topplaget 
Alingsås var en vinst i fre-
dagens hemmamatch nästan 
ett måste för Skepplanda för 
att fortsätta ligga på säker 
mark i bottenstriden. Hem-
malaget hanterade pressen 
och bärgade hem tre poäng 
efter ett sent avgörande från 
formstarke Patric Skånberg.

– En fantastisk seger. Vi 
krigade på bra och det känns 
kanon att vi lyckades ta tre 
poäng efter förra veckans 
poängtapp, säger Andersson.

Det var sedan tidigare 
klart att Skepplanda skulle 
komma till spel utan av-
stängde Jonas Rhodén och 
målvakten Simon Liljeblad. 
Tidigare i veckan stod det 
även klart att laget kommer 
få klara sig utan sin lagkap-
ten Oscar Frii i säsongsav-
slutningen. På onsdagsträ-
ningen skadade han främre 
korsbandet i knät och fick se 
fredagens match från sidan – 
stödjandes på kryckor.

Surt
– Det var i en situation i slu-
tet av onsdagsträningen som 
jag vred till knät. Jag vet inte 
hur farligt det är ännu, men 
det känns surt att missa av-
slutningen på säsongen, sä-
ger han.

– Ett tungt avbräck för 
oss. Det är vår lagkapten 
och en gestalt som jag gärna 
hade haft på planen. Men nu 
får andra spelare kliva fram 
och Oscar får hjälpa oss från 
sidan, säger Andersson.

Det var Skepplanda som 
inledde starkast på konst-
gräsplan på ett för dagen 

blåstigt Forsvallen. I den 
17:e minuten, vid en till-
trasslad situation, gav Li-
nus Carlsson hemmalaget 
ledningen när han distinkt 
tryckte in bollen vid målvak-
tens högra stolpe. Resultatet 
stod sig fram till halvtidsvi-
lan.

– Vi gjorde en felfri för-
svarsinsats i 44 minuter. Se-
dan fick de två farliga chanser 
i slutet av den första halvle-
ken. Det kändes skönt att vi 
lyckades reda ut det och gå 
till paus med en 1-0-ledning, 
säger Andersson. 

Skånberg avgjorde
Det skulle dröja fram till 
matchminut 70 innan nästa 
mål skulle komma, och det 
var gästerna som gjorde det. 
Frågan var då om det skulle 
bli ett nytt poängtapp och 
ett nytt kryss för SBTK, men 
Patric Skånberg ville annat. 

När det återstod tio mi-
nuter av ordinarie match-
tid fångade den vindsnabbe 
kantspelaren upp en lång-

boll, petade den förbi mål-
vakten och rullade komfor-
tabelt in segermålet.

– Det var en 50/50-situ-
ation med målvakten. Han 
rusade ut och jag kände att 
det var lika bra att köra. Det 
var kraftig motvind så jag 
tänkte att bollen skulle stan-
na. Det var hur skönt som 
helst att få avgöra i dag, sä-
ger matchvinnaren.

Otroligt skönt
Tränare Andersson var minst 
sagt glad efter slutsignalen.

– Det känns oerhört bra. 
Vilken seger, otroligt skönt. 
Jag tycker att vi överlag gör 
en bra försvarsinsats. De 
hade några farliga chanser, 
men jag tyckte att vi ändå 
kontrollerade det bakåt. Se-
dan är det ingen slump att 
Patric avgjorde, han har varit 
stekhet under hela hösten, 
säger han.

Två matcher återstår nu 
av serien. Enligt Andersson 
kommer det med största san-
nolikhet att krävas minst en 

vinst för att säkra nytt kon-
trakt i division 4 nästa säsong.

– Jag förmodar att det 
kommer bli så och det kan 
mycket väl bli att den sista 
matchen mot Annelund blir 
avgörande, säger han.

På lördag väntar Ulri-
cehamn på bortaplan för 
Skepplanda. Förutom Oscar 

Frii kommer laget då även få 
klara sig utan nyttige mittfäl-
taren Tobias Ottosson, som 
är avstängd.

FOTBOLL
Division 1 norra Götaland damer  
Skepplanda BTK- Skövde KIK 2-2 
Mål SBTK: Josefin Classon, Amanda 
Errind. Matchens kurrar: Andrea Lindgren 
3, Sandra Alvenby 2, Amanda Errind 1.

Holmalunds IF 20  34 47
IK Rössö 20  53 44
IK Gauthiod 20  30 42
IFK Skoghall 20  13 34
Mossens BK 20   4 33
Rävåsens IK 20  12 31
Skövde KIK 20    1 30
Skepplanda BTK 20   -8 27
Stenungsunds IF 20 -12 23
Mariestads BoIS 20 -17 20
Sils IF 20 -50 11
Töreboda IK 20 -60   5

Division 2 Västergötland S, dam
Wargöns IK – Lödöse/Nygård 0-6 (0-2)
Mål: Tilda Magnusson Tell 4, Matilda 
Johansson, Evelina Löfström.

Division 3 Göteborg damer
Kållered SK – AIF/ÄIK 2-9
Mål: Mikaela Andersson 3, Emma 
Gunnarsson 2, Lina Karlsson, Josefin 
Wiklund, Linnea Rautio, Madelene Lind-
berg. Matchens kurrar: Josefin Wiklund 
3, Mikaela Andersson 2, Lina Karlsson 1. 

Division 3 nordvästra Götaland

Ahlafors IF – IFK Fjärås 2-1 (1-1) 
Mål AIF: Henrik Andersson.  
Matchens kurrar: Anders Lundsten 3, 
Andreas Skånberg 2, Erik Gunnarsson 1. 

Skoftebyn 20  24 41
Västra Frölunda 20    9 40
Vänersborgs IF 20  19 39
Älvsborgs FF 20  11 36
Kungsbacka IF 20    6 31
Ahlafors IF 20    9 29
IFK Fjärås 20    4 28
IK Virgo 20 -14 23
Melleruds IF 20   -8 22
IFK Åmål 20   -7 19
Dalen/Krokslätt 20 -31 15
Vallens IF 20 -22 13

Division 4 Väsergötland norra
Falköpings FK – Göta BK 5-3 (4-1)
Mål GBK: Marcus Olsson 3.

Edet FK – Tidaholms GoIF 1-5 (0-1)
Mål EFK: Isak Hedram.

Division 4 södra Götaland
Skepplanda BTK – Fristads GoIF 2-1 
(1-0) 
Mål STBK: Patric Skånberg, Linus Carls-
son. Matchens kurrar: Patric Skånberg 3, 
Alexander Andersson 2, Emil Frii 1. 

Gerdskens BK 20  27 46
Ulricehamns IFK 20  31 42
Alingsås IF FF 20  21 41
Fristads GoIF 20  12 35
Kinna IF 20   6 26
Gällstads FK 20  -9 26
Skene IF 20  -6 25
Skepplanda BTK 20  -2 23
Byttorp IF 20  -5 22
Dardania 20 -35 20
Annelunds IF 20 -19 18
IF Örby 20 -21 13

Division 5A Göteborg
Gårda BK – Nol IK 4-2 (2-1)
Mål NIK: Rahel Faraj, Anders Isaksson. 
Matchens kurrar: Simon Enyck 3, Niklas 
Elving 2, Johannes Källqvist 1.

Division 6 D Göteborg
Nödinge – Finlandia/Pallo 2-3
Mål NSK: Emanuel Kollén, Nicklas Peters-
son. Matchens kurrar: Shkar Nawzad 3, 
Nicklas Pettersson 2, Emanuel Kollén 1.

Älvängens IK – Bosna IF Inställt.

Finlandia-Pallo 18  45 48
Älvängens IK 17  66 44
Neutrala UF 17  35 39
Backa BK 18  -6 24
Hälsö BK 17   7 21
Bosna IF 17  -7 21
IF Vardar/Makedonja 18   0 19
Hermansby 18 -10 19
Lundby IF 17 -47 19
Backatorp 18   -8 18
Fotö GOIF 18 -47 15
Nödinge SK 17 -28 11

Division 6 Trollhättan
Sjuntorp – Hjärtums IS 0-4 
Mål HIS: Marcus Algevi, Viktor Johansson, 
Mikael Persson, Joackim Carlsson.

Lödöse/Nygård – Trollhättans FF 13-0
Mål: Peter Eriksson 7, Tobias Johansson 
3, Erik Wärmé, Christian Andersson, 
Mattias Fkih Mabrouk.

Division 7A Göteborg
Surte IS FK – Andalus IF 7-3
Mål SIS: Andreas Pusterli 2, Ömer Yapi-
san 2, Jonathan Pusterli, Marko Kontio, 
Jonathan Pusterli.
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Patric Skånberg blev Skepplandas matchvinnare när han tio minuter före slutet rundade målvakten och satte 2-1.

FOTO
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

TEXT
KRISTOFFER STILLER
kristoffer@alekuriren.se

– Men tyngre är att lagkapten Oscar Frii har gjort sitt för i år

En sån olycka. Skepplandas lagkapten och ankare, Oscar Frii, 
skadade främre korsbandet på onsdagsträningen och missar 
resten av säsongen.

GÖTEBORG. Nol gjor-
de sin bästa insats för 
säsongen.

Ändå var det Gårda 
BK som vann matchen.

– De gjorde målen och 
det är det som avgör, 
suckar Noltränaren, 
Peter Karlsson.

Gårda vann även säsongens 
andra möte med Nol. På 

torsdagskvällen gav de gäs-
terna en lektion i effektivi-
tet och huvudspel. Gårdas 
notoriske målskytt Daniel 
Vedberg svarade för tre av 
fullträffarna. 

– Han är duktig i straff-
området och vi hade även i 
våras svårt att få grepp om 
honom, säger Peter Karls-
son.

Det var annars Nol som 

tog initiativet. Rahel Faraj 
gjorde elegant 0-1 efter 18 
minuter och gästerna spela-
de sin bästa fotboll för året.

– Vi rörde oss bra och låg 
rätt i positionerna. Gårda 
hade förvånansvärt svårt att 
ta sig fram, men tyvärr räck-
te det med två välriktade in-
lägg, säger Karlsson.

Kvitteringen kom efter 
en knapp halvtimme och 

psykologiskt satte Vedberg 
sitt andra mål precis före 
pausvilan. 

– Det var riktigt tungt 
med tanke på hur match-
bilden såg ut. Vi kämpar 
på tappert i andra halvlek, 
men de straffade oss med en 
snabb omställning till 3-1. 
I efterhand funderar man 
mycket kring vad som hänt 
om vi fått 2-0 när Simon 

Enycks avslut tog i insidan 
stolpen, men det hjälper inte 
nu. Det är läropengar, säger 
Karlsson och fortsätter:

– Att Gårdas tränare bad 
om ursäkt efter matchen är 
inte heller värt något. Vi 
förlorade ju matchen, men 
all eloge till killarna. De för-
tjänade poäng med hänsyn 
till prestationen. Tyvärr är 
fotbollen inte alltid logisk 
eller rättvis.

pEr-ANDErs 
KLÖVErsJÖ

Nols bästa – ändå förlust!

Div 5 A Göteborg
Gårda Bk – nol Ik 4-2 (2-1)

FOTBOLL

Div 4 Västergötland södra
Skepplanda – Fristad 2-1 (1-0)

FOTBOLL
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Vill bli bäst i världen
Rikard Karlberg, Ale GK, vann Italien Open efter särspel mot 
den tidigare världsettan Martin Kaymer. Rikards vinst var den 
första på Europatouren.

SKEPPLANDA. Han ran-
kas som etta i Sverige i 
Olympisk trap. 

Nu siktar Skepp-
landaskytten Rickard 
Levin-Andersson mot 
nya höjder och en dag 
ska han stå överst på 
pallen i ett internatio-
nellt mästerskap. 

– Jag vill bli bäst i 
världen, säger han.

Rickard Levin-Andersson, 
det är kanske dags att lägga 
det namnet på minnet. I år 
har han slagit igenom rejält 
på hemmaplan. Han är nu 
rankad etta i landet i Olym-
pisk trap och förra helgen 
blev han bästa svensk i VM 
med en 18:e plats. 

– VM var en fantastik 
upplevelse. Det är så myck-
et större än tävlingarna här 
hemma. Det var min första 
stora internationella tävling 
och jag hade inga förhopp-
ningar innan. Men jag gjor-
de ett bra resultat och det var 

förstås kul att jag blev bästa 
svensk, säger han.

Hur känns det att vara 
rankad etta i Sverige?  
– Helt fantastiskt. Det har 
varit ett mer än godkänt år 
för min del och jag hoppas 
att jag ska bli ännu bättre 
framöver.

 Allt började för 13 år se-
dan. Rickard Levin-Anders-
son var då elva år när han 
testade lerduveskytte för all-
ra första gången. Det sa bara 
pang och sedan dess har han 
varit fast. 

Bröt benet
– Jag höll på med alla möj-
liga sporter, men sedan hän-
de en olycka när jag var 15 
år. Jag ramlade illa med min 
moped och bröt benet. Ef-
ter det var mitt ben inte 100 
procent och jag hade svårt 
att springa. Då valde jag att 
fokusera för fullt på lerdu-
veskyttet och det har ju blivit 
bra, säger han.

Nu lägger han mycket av 
sin lediga tid på skjutbanan i 
Hålanda. Förutom att träffa 
så många duvor som möjligt 
arbetar han ständigt med att 
förbättra sin mentala styrka. 

– Det går inte alltid att 
vara bäst när det gäller och 
ibland är det svårt att foku-
sera på uppgiften. Då gäller 
det att man är stark mentalt 
och lyckas vända fokuset på 
rätt saker. Jag har inte alltid 
varit bra på det, men man 
lär sig ju mer man tävlar och 
tränar.

Hur mycket tränar du 
på att vara stark mentalt? 
– Mycket de senaste åren. 

Jag har skaffat en mental 
coach som säger hur man ska 
tänka i vissa situationer. Vi 
skriver ner vilka mål jag har 
inför kommande säsong och 
i år har de flesta införlivats.  
Den mentala träningen har 
helt klart varit givande och 
jag känner att jag blir starka-
re för varje dag som går.

Hans meritlista från de 

nationella tävlingarna har 
blivit så lång att Rickard själv 
inte har koll på hur många 
topplaceringar det har blivit 
genom åren. 

Saknar ett guld
Men det finns en medalj som 
han saknar i sin samling och 
det är inte vilken som helst. 
Trots att han för tillfället är 
bäst i Sverige har han ännu 

Rickard Levin Andersson tillbringar större delen av sin fritid 
på skjutbanan i Hålanda. Har man siktet inställt på att bli 
bäst i världen krävs det träning. 

– Rickard siktar mot 
toppen i Olympisk trap

RIcKARD LEvIN 
ANDERSSON

Ålder: 24  
Bor: Båstorp  
Klubb: Skepplanda Sport-
skyttar  
Övriga intressen: Jakt och 
innebandy  
Livsmotto: En dag i taget  
Drömmer om: Att bli bäst i 
världen 
Bästa minne: Första 25-se-
rien. 

BOHUS. Från division 
sju till tre på två år.

Det har gått undan för 
Ales stolta pingisherrar 
i Bohus IF.

Det blev som väntat 
en tuff inledning på 
seriespelet i division tre 
som drog igång i helgen. 

– Vi har haft en fantastisk 
utveckling de senaste åren, 
säger en av de drivande 
krafterna i Bohus IF:s pin-
gissektion, Johnny Salland-
er.

– För två år sedan drog vi 
igång i division sju och fick ta 
steget upp till division fyra, 
som vi vann förra året och nu 
står vi här i division tre och är 
med i det nationella seriesys-
temet. Laget idag är i stort 
sett detsamma som i division 
sju för två år sedan och det är 
klart att det märks.

Inledande matchen spe-
lades mot Trollhättans BTK. 
Detta blev en underhållande 
och spännande match helt 

i publikens smak. Match-
en inleddes med att Johnny 
Sallander vann sin singel, 
vilket sedan följdes upp med 
att Jonas Eriksson och Pe-
ter Kornesjö fick ge sig i 
raka set. Efter detta är det 
lite press på Åke Mentor att 
vinna sin match, vilket han 
gjorde. 

Mönstret gick igen i de 
följande fyra singlarna och 
efter åtta singlar, var ställnin-
gen 4-4 och dags för dub-
blar. Som alla vet, är detta en 
paradgren inom klubben och 
mycket riktigt var ställningen 
6-4 till de gulsvarta krigarna. 
Peter och Jonas vann enkelt 
sin match. 

– Jonas och Peter visade 
stark moral, efter att ha för-
lorat sina inledanden singlar, 
säger Åke Mentor.

Efter detta vann Johnny på 
nytt sin singel och ställningen 
var 7-4. Efter detta rasade det 
gulsvarta spelet. Jonas och 
Peter förlorade sina singlar 
och ställningen var helt plöt-

sligt 7-6. Trycket var hårt på 
Åke att avgöra. Tyvärr fick 
han vika ned sig över fem set. 

– Detta var ett tungt tapp, 
säger Jonas när han pustar ut 
efter matchen.

Den andra drabbningen 
gick mot Hålta IK. Här blev 
inledningen tung för Bohus 
IF. Förlust i de inledande 
singlar för Jonas Eriksson 
och Johnny Sallander, båda 
gångerna över fem set. Eft-
er detta tog Åke Mentor en 
blytung seger och reducerade 
till 1-2. Efter detta fick den 
erfarne Peter Kornesjö vika 
ned sig två gånger om och 
ställningen var 1-4. 

Nu repade Bohus IF mod 
på nytt och fick två segrar 
genom Johnny Sallander och 
Åke Mentor och ställningen 
var 3-4. Nu fick Jonas Eriks-
son ge sig och ställningen var 
3-5 inför dubblarna. Dessa 
delades lika mellan lagen och 
det stod 4-6.

Nu tog Johnny Sallander 
en viktig seger för att hålla 

kvar spänningen i matchen. 
Peter Kornesjö hade chansen 
att kvittera, men fick tyvärr 
ge sig och ställningen var 5-7. 
Nu tog Jonas Eriksson en 
jätteviktig seger och höll liv 
i matchen, 6-7. Det blev upp 
till Åke Mentor att vinna sin 
match och få till ett oavgjort 
resultat. Tyvärr studsade inte 
bollen Bohus väg och Åke 
fick stryk och hela matchen 
slutade med förlust, 6-8. 

– Vi kommer att få strida 
för oss hålla oss kvar i serien 
och vi kommer att ge 100% 
hela vägen.

– Utvecklingen är god 
inom föreningen. Vi har ett 
par lag i seriespel bland våra 
ungdomar och kommer att 
ha ett lag i division åtta för 
att slussa in våra lovande ung-
domar i seniorspelet. Dessu-
tom kommer alla ungdomar 
att delta i turneringsspel för 
att skaffa sig den tuffhet som 
krävs för att spela matcher, 
säger ansvarig Anna Berts. 

Tufft för Bohus IF i premiären

ALvHEM. Första vinsten 
på Europatouren!

Alegolfaren Rikard 
Karlberg tog hem se-
gern efter ett rafflande 
särspel mot den tyske 
världsstjärnan Mar-
tin Kaymer när Open 
d´Italia avgjordes på 
söndagen.

– Det är helt galet, 
förklarade Karlberg i sin 
segerintervju.

Rikard Karlberg, Ale GK, 
blev den 99:e svensken att 
vinna på Europatouren. Se-
gern var hans första sedan 
vinsten på Asientouren 2011.

– Att vinna för första 
gången på Europatouren 
och göra det mot Kaymer är 
helt otroligt, säger Rikard.

Särspelet mot den tidi-
gare världsettan skedde på 
det 18:e hålet. Vid det första 
försöket gjorde båda spelar-
na par. När hålet spelades 
igen lade sig Martin Kaymer 
på fairway medan Rikard 
Karlberg missade sitt utslag. 
Tysken lade sin boll cirka sex 
meter från hål och Karlberg 
replikerade med att från ett 
tufft läge i ruffen lägga sig 

tre meter från hål. Alesonen 
avgjorde med en birdie.

– Det betyder så klart väl-
digt mycket för mig. Jag och 
min fru flyttar hem från Abu 
Dhabi och det är tvillingar 
på väg. Det är mycket som 
händer nu, säger Karlberg.

På Kungsgården var det 
naturligtvis mungiporna 
uppåt på måndagsmorgonen 
och Ale GK:s ordförande 
Merja Forsäng säger så här 
om Rikard Karlbergs bedrift.

Prestation
– En fantastisk prestation av 
Rikard, att kunna vinna i sär-
spel över en tidigare världs-
etta. Nu har Ale GK fått sin 
första Europatourvinnare. 

– Det var på Ale GK Ri-
kard började sin karriär och 
just nu är han den fjärde 
bästa svensken på världsran-
kingen. Jag önskar att Ri-
kards vinst i Italien kan locka 
fler ungdomar till golfen och 
till oss på Ale GK. Rikard är 
en värdig och fin förebild för 
golfare, unga som gamla. Vi 
vill framföra våra gratulatio-
ner och önska honom lycka 
till i sin fortsatta golfkarriär, 
avslutar Merja Forsäng.

JONAS ANDERSSON

Rikard Karlberg 
blev historisk
– Efterlängtad seger på Europa-
touren efter dramatiskt särspel
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Gör
för människor
på flykt.

skillnad

Röda Korset finns på plats i krigets Syrien och vid 
Medelhavets stränder. Vi delar ut mat, vatten, 
babypaket, sovsäckar, tvål och erbjuder sjuk-
vård, stöd och tak över huvudet. Vi finns även på 
asylboenden i Sverige. Ditt stöd behövs och gör 
skillnad. Skänk pengar via redcross.se



Vill bli bäst i världen

Surte IS IBK:s nyförvärv 2015-16. Carolina Berndtsson, Elina Svensson, Sandra Boström och Ven-
dela Berndtsson.

Ale Jennylunds voltigörer hamnade på tredje plats i helgens 
tävlingar som avgjordes i Laholm.

BOHUS. Seriepremi-
ären väntar runt 
hörnet. 

Nu siktar Surte IS 
IBK:s damer på att ta 
klivet upp i division 
1 en gång för alla. 

- Vi siktar högt, sä-
ger tränaren Tommi 
Pasanen.  

Ny säsong, nya möjligheter. 
Det är Surte IS IBK:s filoso-
fi inför seriepremiären den 
2 oktober borta mot Floda. 
Laget kan se tillbaka på en 
succéartad fjolårssäsong där 
man, trots stora skadepro-
blem, tog sig till kval upp till 
division 1. Men där tog det 
dessvärre stopp i två matcher 
mot Tvååker. 

– Det var ett tufft kval. 
Tvååker är ett bra lag med 
många spelskickliga spelare. 
Sedan var vi medvetna om att 
flera av våra tjejer inte hade 
följt med upp i division 1, då 
det kräver mer tid och fler 
tuffa matcher. Det måste man 
acceptera, men vi gav verkli-
gen allt i kvalmatcherna och 
tjejerna var helt utpumpade 
efteråt, säger Pasanen.

Hur resonerar spelarna i 
år? Vill de gå upp? 

– Vi har en gemensam mål-
sättning att slåss i toppen av 
tabellen och målet är att nå 
division 1.  Sedan om vi går 
upp i år eller om fem år, det 
vet jag inte. Jag är helt överty-
gad om att tjejerna vill avan-
cera. Jag vill att vi hela tiden 
ska sikta uppåt, annars är det 
ingen mening att hålla på.

 Det har skett en del för-
ändringar i truppen jämfört 
med förra säsongen. Surte har 

bland annat tappat sina två 
försvarskuggar Jenni Tikka-
nen och Jonna Leek. Tik-
kanen har lämnat för Pixbo 
medan Leek har valt att lägga 
skorna på hyllan.

– Självklart är det två sto-
ra avbräck för oss, vilket har 
inneburit att vi har tappat 
slagkraft i vår defensiv. De var 
två av seriens absolut bästa 
backar förra säsongen och det 
är svårt att ersätta dem. Det 
gäller att andra spelare kliver 
fram och visar vägen, vi har 
valt att göra en föryngring 
och tagit in några lovande 
spelare som jag tror stenhårt 
på, säger Pasanen.

Fyra nyförvärv
Laget har förstärkts med fyra 
nya spelare inför kommande 
säsong. Det rör sig om de 
offensiva spelarna Vendela 
Berntsson, Carolina Bern-
dtsson och nygamla Elina 
Svensson samt försvararen 
Sandra Boström. Den sist-
nämnda bör man, enligt Pa-
sanen, hålla ett extra öga på 
när serien drar igång.   

– Sandra kommer närmast 
från spel i IK Zenith, hon 
tillhör fortfarande dem men 
kommer att spela med oss un-
der säsongen. Jag tror att hon 
kommer att växa ut och bli en 
viktig spelare för oss. Hon är 
en spelskicklig försvarare som 
vi behöver, särkskilt nu efter 
att vi tappat både Jonna och 
Jenni. Hon kommer att be-
höva lite tid, hon är trots allt 
bara 17 år, säger han. 

Huvudpersonen själv tror 
att konkurrensen i hennes nya 
lag kommer att bli stenhård, 
men ser samtidigt fram emot 
uppgiften. 

Grymt gäng
– Allt har känts jättebra sedan 
jag kom hit till Surte. Jag har 
blivit välkomnad och det är 
ett grymt gäng. Det är sam-
tidigt väldigt nervöst då det 
är en stor skillnad att spela 
här jämfört med i Zenith. 
Jag tror att det kommer bli 
väldigt tufft för min del, men 
samtidigt utvecklande. Jag ser 
fram emot att få dra igång och 
göra mitt bästa för Surte, sä-
ger hon.

En annan som Pasanen 
väljer att lyfta fram inför se-
riepremiären är forwarden 
Katja Kontio, som är tillbaka 

i full träning efter sina höft-
problem. 

– Det är otroligt skönt att 
ha henne tillbaka igen. Hon 
hade en del strul förra säsong-
en men jag tror att hon kom-
mer att blomma ut ordentligt 
i år och göra många viktiga 
poäng för oss, säger han.

Lagkapten Sofie Karlsson 
kommer också att bli en vik-
tig kugge i Surtes maskineri 
under säsongen. Hon medger 
att formen börjar komma och 
att hon ser fram emot att inle-
da jakten mot division 1. 

– Det känns hur bra som 
helst. Jag har hittat formen 
och känner mig väldigt stark. 
Det ska bli kul att det äntligen 
drar igång, det är alltid roli-
gare att spela matcher som 
gäller något, säger hon.  

Hur känner du, vill du gå 
upp i division 1 i år? 

– Det beror på lite hur alla 
känner i laget. Jag hoppas att 
vi ska vara med och slåss i top-
pen av tabellen, sedan får vi se 
hur långt det räcker. Vi måste 
sträva mot ett gemensamt mål 
och jag tror att alla känner att 
det hade varit kul att ta ytter-
ligare ett steg uppåt. 

”Målet är att nå ettan”

SURTE IS IBK 2015

Tränare: Tommi Pasanen, 
assisterande Ronnie Rosén.
Serie: Division 2 Göteborg
Nyförvärv: Elina Svensson, 
(Sportlife IBK), Vendela 
Berntsson, (Ale IBF), Caro-
lina Berndtsson (Stenung-
sunds IBK), Sandra Boström 
(IK Zenith).  
Förluster: Jenni Tikkanen 
(Pixbo), Natalie Hjertberg 
(RIG Umeå IBF), Jonna Leek 
(Slutar)  
Målsättning: ”Att nå division 
1” säger tränaren Tommi 
Pasanen. 
Seriepremiär: Floda den 2 
oktober.

Surte IS IBK:s tränare Tommi Pasanen:

Tränarduo. Ronnie Rosén as-
sisterar i år Tommi Pasanen.

Tränarduo. Ronnie Rosén as-
sisterar i år Tommi Pasanen.

TEXT & BILD
KRISTOFFER STILLER
kristoffer@alekuriren.se

inte tagit något SM-guld. 
– Jag har bara tagit silver 

och brons på SM. Självklart 
vill jag vinna ett guld, men 
de internationella tävlingar-
na lockar mer. Jag kommer 
hellre bland de tre bästa på 
ett EM än att ta ett SM-guld, 
säger han.

Det är snart dags för Rick-
ard att gå på ett långt vinter-

uppehåll. I mars drar säsong-
en igång igen och då är EM 
det största målet. Men bor-
ta i horisonten skymtar en 
ännu större utmaning – OS 
i Tokyo 2020. 

– Jag missade att kvala in 
till OS i Rio nästa år. Nu sat-
sar jag på att nå OS om fem 
år i stället, det är huvudpla-
nen. Just nu håller jag på att 

leta efter sponsorer så att jag 
kan satsa ännu hårdare. Det 
hade varit grymt häftigt och 
jag ska dit, så enkelt är det. 
Det är långt fram i tiden, 
jag måste se till att bli ännu 
bättre och att nå högre pla-
ceringar i de internationella 
tävlingarna redan nästa år, 
säger han.

KRISTOFFER STILLER

LAHOLM. I lördags täv-
lades det voltige i Laholm. 
Det var Hallandsmästerskap 
och deltävling i Sydserien. 
Ale Jennylunds Ridklubb 
deltog med ett lag i lätt klass 
skritt. Gänget startade först 
och hann inte riktigt bli ner-
vösa trots att de tävlade på en 
häst de aldrig tidigare tränat 
på. Hästen som de lånade av 
Caprifolens voltigelag het-
te Lövstykkes Latano, även 
kallad London. 

London skötte sig mycket 
bra och hjälpte laget att pre-
stera. Men trots att tjejerna 
kämpade och var mycket 
nöjda med sina insatser så 
fattades det i slutändan 0,517 
i slutpoäng för en förstaplats. 
Denna gång fick de nöja sig 
med tredjeplatsen, men inte 
utan att de blev sporrade av 
att varit så nära den åtråvär-
da segern.

Under hösten skall det 
tränas hårt. I planerna för 
hösten finns att bland annat 
med att träna parakrobatik 

för Maria Zeniou samt att 
få träna för en voltigetränare 
som själv har både VM- och 
EM-erfarenhet i grenen.  

Så det blir ingen lugn höst 
för Ale Jennylunds voltigö-
rer. 

Ale Jennylunds RK nära segern
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BOHUS. Surte BK har 
varit på is en månad och 
nya tränaren Ante Grip 
är förväntansfull.

– Det är en spännande 
trupp som har framti-
den för sig. Vi ska lägga 
grunden för ett lag som 
inte är beroende av 
enskilda individer, säger 
han.

Den egna karriären 
som bandyspelare är 
dock över trots hans 
ringa ålder.

Fostrad i bandyklassikern 
Bollnäs, värvad till grönsvart 
som 20-åring och där en av 
nyckelspelarna när GAIS tog 
sig upp i elitserien. Efter ett 
par säsonger i Frillesås val-
de han Surte för att sedan 
återvända till Sjöraremossen 

och Hallandsklubben. I år 
blev det plötsligt Ale Arena 
som lockade igen och knappt 
Ante Grip själv har hängt 
med i svängarna.

– Jag kände att jag behöv-
de en ny utmaning och själv-
klart är det skönt att veta när 
man sticker iväg på träning 
att den kommer bli av oav-
sett det är plusgrader, regnar 
eller blåser. När Surte ringde 
i våras började tanken gro att 
testa som huvudtränare. Jag 
dröjde med svaret eftersom 
vi väntade vårt andra barn, 
men när allt gick bra bestäm-
de jag mig för att anta upp-
draget, berättar Ante.

Från fjolårets trupp sker 
en hel del förändringar, vil-
ket gör att ett nytt lagbygge 
måste ta vid. Det finns dock 
kvar en bra grundplåt med 
trogna spelare som har varit 
med en tid.

Från orten
– Många av dessa  är från or-
ten och har en stark klubb-
känsla. Att det finns en själ 
är en viktig ingrediens. Vi 
kommer att fokusera hårt 
på laget och spelet, inte på 
individen och enskilda solo-
åkningar. Sedan är det själv-
klart viktigt att vi har spelare 
som kan bryta mönstret och 
överraska våra motståndare, 
säger Ante Grip.

Tre tongivande spelare 
försvann till Frillesås, Olle 
Hultqvist, Anton Lööf och 
Marcus Blickander. Dukti-
ge Jonas Trysberg signade 
för Mölndal.

– Det är tuffa avbräck, 
men samtidigt var fjolårets 
trupp alldeles för stor. I år 
kommer vi förhoppningsvis 
att vara 16 spelare plus tre 

målvakter. Under mina sex 
år i Gais kom vi fram till att 
det optimala var 17 spelare, 
så jag tycker att det ser väl-
digt bra ut. Nu ska vi bara få 
ihop det, säger Grip.

Testar nytt
Trots sin i bandysamman-
hang unga ålder, 30 fyllda, 
har han bestämt sig för att 
lägga rören på hyllan.

– Jag har spelat seniorban-
dy i 15 år så det var dags att 
testa något nytt. Som två-
barnspappa och med båda 
våra föräldrar kvar i Häl-
singland är det svårt att få 
tiden att räcka till för en elit-
satsning. Nu känns det väl-
digt inspirerande att få leda 
Surte. En anrik bandyklubb 
med ett stort engagemang 
runt om laget. 

Som ung hade han svårt 
för att välja idrott. Han dubb-
lerade länge med bandy och 
ishockey. När han var 15 år 
spelade han både TV-puck-
en, deltog i U15-landslaget 
i bandy och debuterade sam-
ma år i Bollnäs A-lag. 20 år 
gammal lockade storstaden 
och Gais satsning mot eliten.

Starkt minne
– Det var en fantastisk resa 
att få vara med på och avan-
cemanget till elitserien kom-
mer alltid att vara ett starkt 
minne.

När han nu står inför sin 
första säsong som A-lagsträ-
nare är han tydlig med vad 
han vill åstadkomma. Ante 
Grip är också noga med att 
påpeka att för att nå fram-
gång inom lagidrott så måste 
det finnas tålamod. Kontrak-
tet med Surte BK är därför 
skrivet över tre år.

– Vi måste jobba långsik-
tigt. Det är en ung stomme 
vi bygger årets lag runt och 
vi kan inte lägga för stort an-
svar på dem. Vi ska utveckla 
ett stabilt lag som på sikt ska 
vinna mer än det förlorar. 
Jag tycker inte att Surte ska 
ha som mål att nå elitserien. 
Ett bra allsvenskt lag är en 
mer rimlig ambition, menar 
Grip.

Vad har du för spelidé?
– Jag vill ha ett blandat 

spel, där lyror är ett inslag i 
vår strategi. Nummer ett blir 
att sätta defensiven. Laget 
släppte in 108 mål förra sä-
songen. Det håller inte.

Hur vill du uppfattas 
som tränare?

– Jag vill vara rak i kom-
munikationen och vill att 

spelarna är det mot mig ock-
så. Jag vill känna att vi drar 
åt samma håll, att vi är en 
grupp, där jag tar ansvaret 
utåt, men på planen är det 
killarna som måste leverera.

Vilka ser du som nyck-
elspelare?

– Vi har inga... Det här är 

ett lag. Det är gruppen som 
måste fungera, men jag tror 
att Alexander Bergbacka 
blir väldigt rolig att följa i år, 
svarar Ante Grip till sist.
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BOHUS. Två nya spelare 
har anslutit till Surte 
BK. Daniel Jönsson 
från norska Ready och 
David Reinsfelt från IFK 
Kungälvs P18-lag är de 
senaste pusselbitarna i 
nya tränaren Ante Grips 
lagbygge.  

– Två spännande spe-
lare som kommer ge oss 
en ytterligare dimensi-
on i spelet, säger Grip.

Surte BK:s lagbygge inför 
stundande säsong börjar ta 

form. Klubben har nu gjort 
klart med två nyförvärv. 
Daniel Jönsson och David 
Reinsfelt kommer att bära de 
gula matchtröjorna i vinter. 

– Surte kändes som ett 
perfekt steg för mig. Jag 
kände att jag inte hade någon 
chans att slå mig in i Kung-
älvs A-lag. Därför valde jag 
att se över mina alternativ 
och valet föll på Surte. En 
fin klubb som ligger nära 
och som dessutom har en 
inomhushall. Det har känts 
bra sedan dag ett, jag har 
kommit in i laget och känner 
att jag kan bidra. Bandyn har 
blivit ännu roligare nu, säger 
Reinsfelt. 

Hur långt tror du att ni 
går i år?

– Jag har faktiskt lite koll 
på hur bra de andra lagen är. 
Jag har varit några matcher 
nu och min känsla är att vi är 
ett stabilt lag. Min förhopp-
ning är att vi ska vara ett mit-
tenlag om inte ännu högre. 

Beröm
Ante Grip öser lovord 
över den 18-årige talang-
en. Reinsfelt har redan satt 
avtryck i de inledande trä-
ningsmatcherna med sin nya 
klubb. Det har redan blivit 
två mål, vilket bådar gott in-
för seriespelet. 

– Han är en ung, lovan-
de spelare som alltid gör 
sitt bästa. Dessutom är han 
målfarlig, vilket han har vi-
sat under försäsongen. Han 
kommer absolut att bli en 
tillgång för oss i serien, säger 
Grip. 

Daniel Jönsson beskriver 
sig själv som en allround-
spelare som både kan spela 
på mittfältet och i försvaret. 
En spelare som inte viker 
ner sig när det kommer till 
duellspelet.  Han kommer 
närmast från två år i norska 

Ready  
– Det har varit två givande 

år i Norge men jag kände att 
jag ville komma hem och sat-
sa fullt på bandyn. Surte dök 
upp som ett bra alternativ 
och jag är väldigt glad över 
att vara här, säger han. 

Hur bra koll hade du på 
Surte? 

– Nästan ingenting. Jag 
visste att det fanns en ban-
dyhall här. Sedan har jag 

snackat med Peder Rem-
man, som jag känner sedan 
tidigare, om hur det var att 
spela i Surte och han pratade 
bara väl om laget och fören-
ingen.  Alla spelare var helt 
gröna, jag hade ingen koll på 
dem men nu börjar jag kom-
ma in i det och inse vad Surte 
står för. 

Med Daniel Jönsson i la-
get hoppas nu Ante Grip på 
att laget ska få en stabilare 

defensiv. 
– En mer defensivt lagd 

spelare som kan spela på de 
flesta positioner. En spelare 
som är otroligt viktig för alla 
lag och kommer att bli en 
viktig kugge i vårt lag under 
säsongen, säger han. 

Det är även klart att Olle 
Smedberg återvänder till 
Surte efter att han tillbringat 
hela förra vintern i Kareby.

DANIEL JÖNSSON

Ålder:23 
Position: Allround, men 
främst defensiv mittfältare 
och back.
Moderklubb: Sjöalts IF
Tidigare klubbar: Sjöhalts IF, 
Tjust, Frillesås, Nässjö och 
Ready. 

DAVID REINSFELT

Ålder: 18
Position: Mittfältare och 
forward. 
Moderklubb: IFK Kungälv
Tidigare klubbar: IFK Kung-
älv och IFK Vänersborg.

Sena men viktiga nyförvärv

Två finfina nyförvärv till Surte BK. Daniel Jönsson och David Reinsfelt har redan hunnit impone-
ra på tränare Ante Grip. 

TEXT
KRISTOFFER STILLER
kristoffer@alekuriren.se

Ante Grip är tillbaka i Ale Arena, men denna gång är det inte som spelare. Nu är ambitionen att 
utveckla Surte BK:s A-lag som huvudtränare under tre år. 

I år greppar Grip om Surte

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

NYA OcH FÖRLORADE

NYFÖRVÄRV

David Reinsfelt, IFK Kungälv

Daniel Jönsson, Ready 
(Norge)

Olle Smedberg, Kareby

FÖRLUSTER

Jonas Trysberg, Mölndal

Olle Hultqvist, Frillesås

Anton Lööf, Frillesås

Marcus Blickander, Frillesås

Mattias Wenstedt, flyttar till 
Karlstad.

OSÄKRA

Magnus carlsson, nybliven 
pappa

Alexander Wetterberg, omo-
tiverad

Jens Samuelsson

ANDERS GRIP

Smeknamn: Ante

Ålder: 30

Bor: Göteborg

Famil: Gift, två barn, en son 
och en dotter.

Förebild som spelare: Andre-
as Westh, landslagskapten,

Yrke: Egen företagare inom 
golvförsäljning

Klubbar: Bollnäs, Gais, Fril-

lesås, Surte, Frillesås

Intresse: Spelar gärna golf, 
men tiden räcker bara till 
två rundor om året.

Bästa bandyminne: Annan-
dagsderby mellan Bollnäs 
och Edsbyn.

Inomhus eller utomhus?

”Just nu när man sitter på 
45:an i spöregn, då är det 
gött att veta att man är in-
omhus och att träningen inte 
kommer att bli inställd”.



41

SM i Stubbrace - Uspastorp 
lördag 3 oktober 2015 kl 11.00
Parallellslalom runt tunnor med veterantraktorer 
 

Tidskval där samtliga traktorer kör följs av finaler med direkt- 
utslagning. De åtta bästa tiderna går vidare till finalomgång i  
cupformat. Mer info på www.stubbrace.se. 

Fri entré! Vi serverar kaffe med fikabröd, korv med
bröd, godis mm. Kändisheat + hemlig pausunder- 
hållning. Vinn fina priser i lotterier. En familjefest  
för både små och stora barn!

Speaker Hasse Andersson, P4 Gbg.

Välkomna!

Traktorfolket i Uspastorp
Vägbeskrivning: Kör E45 till Alafors, sväng av mot Starrkärr, efter 
cirka 3 km, sväng höger vid skylt Uspastorp, följ vägen och därefter
P-guides anvisningar. Samåk gärna. Oöm klädsel rekommenderas.

INSTÄLLT PGA SEN SKÖRD

VI ÅTERKOMMER 1 OKTOBER 2016

Jägarexamen
Anmäl dig till höstens

Start 18 och 19 oktober

För anmälan och information. 
Studiefrämjandet 
0303-19696, susanne.werder@studieframjandet.se

Anmäl dig till höstens

Jägarexamen
Start 19 oktober i Kattleberg, Ale
För anmälan och information.
Studiefrämjandet 0303-19696, 0709-13 26 4,  
gun-inger.laesker@studieframjandet.se
www.studieframjandet.se

nummer 34         vecka 39         2015| 41NÖJE|

NÖDINGE. En nostalgisk 
tillbakablick.

Samtidigt ett avstamp 
inför höstens komman-
de föreställningar. 

I torsdags firade Ale 
Riksteaterförening sitt 
20-årsjubileum.

Närmare 100 personer fanns 
på plats i Ale Kulturrums 
matsal där teaterföreningens 
jubileumsfest ägde rum. Det 
bjöds på snittar, kaffe med 
tårta och inte minst under-
hållning av Hisingens natio-
nalorkester – Vier Brillen.

Ordförande Margareta 
Nilson hälsade välkommen 
och betonade det faktum att 
föreningen bytte namn la-
gom till jubileumsåret från 
Teaterföreningen i Ale till 
Ale Riksteaterförening. Vi-
dare berättade Margareta om 
att medlemsantalet äntligen 
passerat 300-gränsen.

– Medlemsantalet har åkt 
lite upp och ner, men idag är 
vi 311 medlemmar. Det om 
något är värt att fira!

Under sina två decennier 
har teaterföreningen haft 
fyra ordföranden. Margaretas 
företrädare Arne Ravegård 
fanns i lokalen liksom Kent 
Carlsson, som för övrigt 
agerade konferencier. Däre-
mot saknades Gunvor Hult-
qvist, som svingade klubban 
under de första sju åren.

En person som hade stor 
betydelse för den professi-
onella kulturens intåg i Ale, 
vilket också låg till grund för 
teaterföreningens bildande, 
är Barbro Ahlberg. Nu var 
hon tillbaka i det hus hon 
lämnade 2004 efter 19 år i 
kommunens tjänst, först som 
kultursekreterare och senare 
som chef för allmänkulturen. 
Barbro hade dessutom en 
adjungerande plats i teater-
föreningens styrelse.

Sorgligt
– Det var sorgligt när jag 
fick höra att Ale gymnasium 
lagts ner. Jag kom ihåg vil-
ken otrolig energi det fanns 
i huset när jag arbetade här, 
liv och rörelse på alla plan. Vi 
var väldigt stolta över denna 
fantastiska byggnad och det 
var aleborna också.

– När jag fick frågan från 
Margareta om att närvara på 
jubileet tittade jag i en låda 
med gamla klipp från tiden i 
Ale. Överst i ett kuvert låg en 
diktad sång som jag fick från 
personalen i samband med 
att jag slutade. Det var Owe 
Thörnqvists ”Dagny” som 
hade gjorts om. Texten bör-
jade: ”Inte visste vi vad pjäser 
var förrän Barbro kom till 
byn”. Det var något väldigt 
nytt som jag hade förmånen 
att få vara med och bygga 
upp.

Av alla artister som be-
sökt teatersalongen, är det 
någon särskild du vill fram-
hålla?

– Carl-Einar Häckner 
var här flera gånger och för-
lade provföreställningar till 
Nödinge. Det är många fina 
ögonblick att se tillbaka på.

Vad gör du nu?
– Jag arbetar som biblio-

tekschef i Lerums kommun.
Din relation till Ale?
– Biblioteket har jag en del 

kontakt med och jag känner 
ju folk i kommunen. Däre-
mot är jag inte här särskilt 
ofta.

Stefan Hagman (S), ord-
förande i Kultur- och fritids-
nämnden, tog tillfället i akt 
att överlämna en blomma och 
hyllade det ideella arbete som 
föreningen utför.

Det rådde en gemytlig 
stämning runt borden och 
jubileumskvällen avrundades 
på bästa tänkbara sätt med 
sång och musik av Vier Bril-
len.

Höstens första allmänna 
teaterföreställning sker tis-
dagen den 6 oktober då Ale 
Kulturrum gästas av Sven 
Wollter, Siw Malmkvist och 
Camilla Larsson i pjäsen 
”Aftonens ämne KÄRLEK”.

Teaterförening 20-årsjubilerade

Teaterföreningens tidigare ord-
förande Arne Ravegård upp-
skattade kvällen.

Medlemsantalet i Ale Riksteaterförening har nu äntligen passerat 300 och några av dem samt tidigare 
trotjänare fanns på plats när 20-årsjubileet ägde rum i Nödinge.

Jubileumsgäs-
terna såg ut att 
trivas med både 
sällskap och till-
tugg.

Ett kärt återseende. Barbro Ahl-
berg, tidigare chef för allmän-
kulturen i Ale kommun, var till-
baka i det hus hon lämnade 
2004. 

Vier Brillen underhöll på 20-årsfirandet.

Stefan Hagman (S), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, över-
lämnade en blombukett till teaterföreningen som togs emot av 
ordföranden Margareta Nilson.

– Vier Brillen underhöll

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
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Exklusivt i Sydtyskland
6 dagar i Lam

Hotel Sonnenhof ����

Det lyxiga spahotellet ligger högt 
över staden Lam. Här bjuds det på 
avkoppling, naturupplevelser, med-
eltidsstäder och ’gemütlichkeit’.

Pris per person i dubbelrum 

3.099:-
Pris utan reskod 3.399:-

•  5 övernattningar
•  5 x champagnebrunch
•  4 x 4-rätters middag/buffé
•  1 x festmiddag 
•  Kaffe m. kaka vid ankomst
•  50 % greenfeerabatt
•   Fri tillgång till tennis, bad-

minton, minigolf & biljard
• Fri Wi-Fi
• Rum m. balkong/terrass

Kuravgift max. 1,80 EUR/person/dygn. 

1 barn 0-2 år gratis
2 barn 3-15 ½ priset

Ankomst:  Söndag t.o.m. 6/12 
2015 samt 3/4-23/6 2016. 

Aktivitetsprogram för vuxna 

och barnklubb 3-15 år Också
ankomst 

höstlovet

Vid slottet i Güstrow
4 dagar i M� klenburg-Vorpommern
Hotel am Schlosspark 
Renässansslottet i den historiska 
kulturstaden Güstrow sägs vara 
ett av Tysklands vackraste. Och 
mitt emot slottet ligger ditt hotell 
med utsikt till det äventyrliga 
byggnadsverket och den vackra 
slottsträdgården i utkanten av 
den charmiga gamla stadsde-
len. Här kan du se fram emot 
en minisemester i det historiska 
Mecklenburg-Vorpommern med 
några av semesterdestinationens 
stora sevärdheter strax utanför 
dörren. Se Ernst Barlachs atelie 
vid Inselsee (4 km). 

Pris per person i dubbelrum

1.349:-
Pris utan reskod 1.499:-

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
•  3 x 3-rätters middag/

buffé i restaurangen 
med utsikt till Güstrow 
Slott och slottsparken

•  1 välkomstdrink

Ankomst: Valfri t.o.m. 20/12 
2015 samt 3/1-29/8 2016.

Hotel am Schlosspark 

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

Weekend i soliga Karlstad
3 dagar i Värmland

Clarion Collection Hotel Drott ����

Upplev glädjens och solens stad. Bo på det 
praktfulla hotellet i centrum och upplev 
upplev t.ex. Nöjesfabriken (1 km) och Lars 
Lerins Sandgrund (950 m).

Pris per person i dubbelrum

1.149:-
Pris utan reskod 1.299:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  2 x fika med hembakat & 

våfflor m. sylt & grädde
• 2 x lätt kvällsbuffé
• Kaffe/te & frukt 
• Fri Wi-FiHotel Drott

Ankomst: Fredag 
2/10-18/12 2015 
samt 8/1-29/4 2016.

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

Bilsemester med

www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84
Telefonerna är öppna vardagar kl. 8-17

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.  
Förbehåll för tryck- och prisfel samt utsålt.
     

Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella 
läsar erbjudanden. Uppge reskoden vid beställning 
– så får du automatiskt rabattpriset.

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.   Teknisk arrangör:

VINN JULMARKNADSVISTELSE

& chokladjulkalendrar!

Delta i lottdragningen på HAPPYDAYS.NU

ÄLVÄNGEN. Sveriges 
första industriminne 
syftar till att det var 
20 år sedan Repslagar-
banan fick ta emot 
utmärkelsen av Svenska 
industriminnesfören-
ingen. 
Cirkeln är sluten berät-
tar om repslagningens 
historia från Åmål till 
Älvängen.

Vernissage för de nya 
miniutställningarna 
sker på Repslagardagen 
lördagen den 26 sep-
tember.

För 20 år sedan utsågs 
Repslagarbanan i Älvängen 
till Sveriges första Indu-
striminne av Svenska in-

dustriminnesföreningen. I 
samband med Kulturhusens 
dag den 10 september 1995 
kom dåvarande landshöv-
ding Bengt K.Å. Johans-
son och Kersti Morger till 
Repslagarbanan för att ut-
dela Svenska industrimin-
nesföreningens diplom för 
förtjänstfulla insatser inom 
svensk industrivård. Dess-
utom fick Repslagarbanan 
motta utmärkelsen ” Årets 
Industriminne” tillsammans 
med Ale kommun.  Det 
kom cirka 700 besökare till 
Repslagarbanan denna dag.

I år åkte Repslagarmuse-
et till Åmål i samband med 
Ostindiefararen Götheborgs 
hamnstopp där i juli månad. 
Våra repslagare passade na-

turligtvis på 
at slå rep där 
men även 
berätta för 
Å m å l b o r -
na via ut-
s tä l ln ingen 
Cirkeln är 
sluten att 
Repslagarba-
nan tillfälligt 
hade återvänt 
till sin he-
mort.

Historien 
började om-

kring 1810 När Lars Carl-
mark i mindre skala startade 
repslagning på Örnäsberget 
i Åmål. Hans son Per Adolf 
tog över det och grundade 
företaget P A Carlmark. Den 
tredje generationen Hugo 
Carlmark flyttade företaget 
från Åmål till Älvängen.  I 
över hundra år fanns repsla-
geriet i Åmål

I Älvängen var företaget 
verksamt från 1917 till 2004, 
nästan hundra år. Förening-
en Bevara Repslagarbanan, 
som bildades 1994, har gjort 
en mindre utställning där de 
vill berätta för Åmålsbor och 
Älvängenbor vad som hänt 
Carlmarks under de sista två 
århundraden. Nu kan ock-
så vi i Älvängen få ta del av 
historien via denna lilla ut-
ställning.

Båda utställningarna visas 

i museets lilla utställnings 
hall Vadbackarummet och är 
producerade av föreningen 
Bevara Repslagarbanan med 
dess gamla ordförande Kurt 
Flodin i spetsen. 

nya miniutställningar 
på Repslagarmuseet

Tidigare landshövdingen Bengt 
K.Å. Johansson vid sitt besök 
på Repslagarmuseet 1995.

Två nya miniutställningar har vernissage på Repslagarmuseet nu 
på lördag.

Söndag 27 sep kl. 15 Matiné 60 kr
Från 7 år

Onsdag 23 sep kl. 19 Entré 80 kr
Från 11 år

Insidan ut

Min lilla syster

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 4 okt kl. 18 Entré 80 kr 
Onsdag 7 okt kl. 19 Entré 80 kr

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

Barntillåten

The Martian

Glada hälsningar från Missångerträsk

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0706-83 66 71 • alefolketshus@gmail.com

www.alefolketshus.se

ÖPPET HUS i 
Medborgarhuset

Lör 26 sept kl 12-16
Se smakprov på säsongens 
operor från Metropolitan.

Mingel i salongen, utlottningar  
och biljettförsäljning.

Cafeterian öppen.

Hjärtligt välkomna!

Ge bort presentkort eller
biljetter till våra arrangemang. 

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

Välkomna! 
Folkets hus
Ale

Företagarna Ale bjöd in 
till en ny spännande aktivitet 
Discgolf!

Ett fåtal företagare hade 
uppmärksammat vår inbju-
dan att prova på Discgolf 
som numera finns i Ale, 
närmare bestämt i Snäck-
ebäcken mot Uspastorp. 
En fantastiskt upplevelse i 
skogsterräng med uppmärkt 
bana och man kunde spela 
antingen nio eller 18 korgar. 
Ett riktigt roligt sällskaps 
spel, som vi  varmt kan re-
kommendera att pröva på. 

Vi fick låna de speciella 
discarna och fick även en 
lektion i kastteknik, vilket 
gjorde att vi  hade två riktiga 
proffs med oss.  Amandus 
Kvarnmark och Christer 
Carlsson gick nio hål på 34 
respektive 35 kast. Riktigt 
bra!

Därefter avslutade vi med 
kaffe och dopp.

Företagarna Ale

Företagarna Ale 
testade discgolf

25 fredagsvandrare gav sig i kast 
med Kvarnsjöarna öster om Skogs-
torp. Elvy Börjesson och Anna-Gre-
ta Singstrand hade rekognoserat. 
Västkuststiftelsen har spångat sti-
garna. Sträckan var cirka 4 kilome-
ter, men med hänsyn till den kupera-
de terrängen blev det mycket längre. 
Alla var dock mycket nöjda. Denna 
vecka går vi i trakten av Hjärtum.

29 spetember startar höstsäsong-
en på Backavik i samarbete med 
Vuxenskolan. Först ut är Svensk 
Fastighetsförmedling med informa-
tion om “Att köpa och sälja bostad”.

Den 14 oktober är det månad-
sträff i Nödinge församlingshem. 
KG Malm underhåller.

Lördagen den 17 oktober går tea-
tertåget till Säffle och föreställning-
en “Det våras för Hitler” (The pro-
tection). Anmälan senast 30 oktober.

Det planerade besöket på Volvo 
är inställt på grund av introduktion 
av en ny bilmodell. Preliminärt får 
vi en ny chans den 6 april.

Redan nu kan du anmäla dig till 
SPF Seniorerna Ales julbord den 27 
november i Medborgarhuset. 

Lennart Mattsson

SPF Seniorerna Ale i vilda Risveden



Våren 2015, i denna 
tidning, ställde vi 
oss frågan om Lilla 

Edets kommun kommer 
kunna locka och behålla 
lärare till kommunens skolor 
de närmaste åren? Vi beskrev 
att det var sista chansen för 
kommunens politiker att visa 
att det satsas på lärarna i Lil-
la Edet, på det sätt som det 
centrala avtalet (HÖK12) 
avsåg. Statistik visade att Lil-
la Edet låg bland de sämsta 
kommunerna i landet då det 
gällde löneutveckling och 
att många lärare som slutat 
i kommunen på senare tid 
gjort så just på grund av att 
lönerna halkat efter i flera år.

Nu har vi fått svaret på 
frågan, och tyvärr blev det 
inte heller denna gång det 
svaret vi hade hoppats på. 
Inte heller denna gång har 
politiken gjort någon uttalad 
satsning på att höja lärares 
löner. Därmed har Lilla 
Edets kommun valt att inte 
följa de intentioner som man 
på riksnivå kommit över-

ens om, i det ovan nämnda 
centrala avtalet som kom till 
för tre år sedan. Samman-
fattningsvis kan man utläsa 
att kommunen i vårens 
löneöversyn och löneför-
handling:

• inte satsade på lärarna 
som någon särskild grupp år 
2015.

• inte följde intentionerna 
och partsavsikten i centrala 
avtalet HÖK12, då detta var 
avtalets sista år och därmed 
sista möjligheten att uppvär-
dera lärares löner.

• vägrade lämna motbud 
till Lärarnas Riksförbunds 
yrkande på 5%. Detta 
innebar att arbetsgivaren 
valde att lägga ett ensidigt 
utlägg, det vill säga att vi 
som facklig förening inte 
fick någon förhandling som 
vi hade begärt.

I september har det 
presenterats en skolunder-
sökning, eller skolranking, 
som Lärarnas Riksförbund 
genomfört på riksnivå. Man 
har rankat landets kommu-

ner utifrån fyra (4) olika 
kriterier:

1. Hur mycket resurser 
finns för skolan och hur 
dessa resurser används 

2. Likvärdigheten i res-
pektive kommun 

3. Skolresultaten i kom-
munerna 

4. Kommunens arbete 
med lärarlöner 

5. Hur ser det ut med 
behörighet och legitimation

Resultatet av denna 
undersökning (se nedan) är 
ingen rolig läsning. Lilla 
Edets kommun hamnar på 
plats 288 av de 290 kommu-
nerna.  

Vad kan då resultatet bli 
av detta kan man undra. Ja, 
det blir sannolikt inte lättare 
att behålla duktiga, befintliga 
lärare i kommunen. I en tid, 
och framförallt kommande 
tid, av lärarbrist ser vi en 
överhängande risk att lärare 
försvinner och söker sig 
någon annanstans. Någon-
stans där man ser en klarare 
satsning på lärare som yrkes-

grupp.  Att locka till sig nya 
lärare till kommunen blir 
säkert inte heller enklare, av 
samma anledning. Lärarnas 
Riksförbunds uppmaning 
till Lilla Edets politiker att 
ta sitt ansvar och satsa på 
framtiden hörsammades inte 
heller denna gång. Vi förstår 
fortfarande inte varför det 
ska sparas på utbildningen 
för våra barn och ungdo-
mar i Lilla Edet. När skall 
politiken i Lilla Edet börja 
se skolan och utbildning som 
den investering det är? När 
skall man låta pengarna gå 
till undervisning och se till 
att lärarna har bra löner och 
bra arbetsvillkor? Hur skall 
politiken i Lilla Edet kunna 
ta ansvar för att behålla och 
rekrytera välutbildade lärare 
till skolan?

Anette Smitt Andersson
Kommunombud

Fredrik Berggren
Bitr.kommunombud

Lärarnas Riksförbund
Lilla Edet

Satsas det på skolan och lärare i Lilla Edet?

Hemtjänsten tycks 
ständigt närvarande 
i nyheterna nuför-

tiden. Dagligen rapporteras 
om knappa resurser, brister 
och sönderstressad personal, 
oroliga anhöriga och äldre 
som ytterst får bära kon-
sekvenserna för en felstyrd 
verksamhet. 

Personal i Ales hemtjänst 
har sådant pressat schema 
att de inte hinner gå på 
toaletten. Planeringen är så 
pressad att våra medlem-
mar upplever att de måste 
springa fortare för att hinna 
med alla vårdtagare. Plane-
ringen är ibland sån att man 
ska vara hos två vårdtagare 
samtidigt eller att man ska 
göra dubbelbemanning själv. 
Personalen upplever att de 
inte kan säkra vården för de 
gamla. 

Det finns konstant oro 
att man ska bli beordrad 
att arbeta övertid. Beor-
drad övertid har bara från 
januari 2015 ökat enormt 
mycket inom hemtjänsten. 
Att personal inte vet om du 
har ledig helg och telefonen 
ringer på lördag morgon får 
många ont i magen för man 
vet att denna helg måste 
jag arbeta igen och därmed 
vara borta från sin familj och 
barn.  De hinner aldrig åter-
hämta sig eller bli utvilade 
så att de kan komma tillbaka 
med nya krafter. Personal 
i Ale hemtjänst är sönder-
stressade. 

Är det här är okej? Nej, 
det tycker inte vi på Kom-
munal. Marknadslogiken 
från tillverkningsindustrin, 
New public management, 
har fått råda länge nog inom 
hemtjänsten. En inrutad 
detaljstyrning utan margi-

naler, där människors behov 
pressas in i minutblock. 
Det är varken rimligt eller 
värdigt att en verksamhet 
som vårdar och tar hand 
om människor styrs på 
samma sätt som en löpande 
band-verksamhet. 

Framtidsyrke
Undersköterska är ett fram-
tidsyrke. Att äldreomsorgen/
hemtjänsten har ett skriande 
behov av rekrytering har 
uppmärksammats av såväl 
experter som arbetsgivare 
och politiker. Samtidigt 
saknas en långsiktig och mo-
dern plan för utvecklingen 
av denna framtidsbransch. 

Kommunals rapport 
”Plats för proffsen – ett 
alternativ till NPM i hem-
tjänsten” visar att en annan 
hemtjänst är möjlig. En 
modern, människovänlig 
och innovativ hemtjänst, 
som ger omsorgspersonalen 
större utrymme och ansvar 
att planera de tilldelade 
hjälp- och stödinsatserna, 
besluta över arbetsmeto-
der och organisation. Låt 
de anställda som jobbar 
närmast de äldre få använda 
sin kunskap, de har erfaren-
heten och kompetensen att 
se vad som behövs. De är 
proffsen.

Behoven ska styra
Kommunals modell utgår 
därför från det flexibelt 
omsorgsrationella, istället 
för kortsiktig detaljstyrning. 
Det betyder att de äldres 
behov får styra, man indi-
vidanpassar omsorgen på 
dagsbasis och ger de äldre 
en sann valfrihet, istället 
för att bara få välja mellan 
utförare. Grundläggande för 

en bra hemtjänst är också 
en hög personalkontinuitet. 
Dessutom måste persona-
len ha tillräckligt med tid 
för att hinna uppfatta den 
äldres behov och handlings-
utrymme för att tillgodose 
behoven. Det är inte helt 
självklart i dagens hemtjänst.

Många äldre har kom-
plexa behov av vård och 
omsorg och idag finns 
inte en bra struktur för att 
hantera detta. För att kunna 
ta ett nödvändigt helhetsan-
svar för den äldres samlade 
behov av vård och omsorg, 
bör hemtjänsten därför 
organiseras i team med olika 
yrkeskompetenser.

Det avancerade och 
mångfacetterade arbete som 
utförs inom hemtjänsten 
kräver adekvat vård- och 
omsorgsutbildning. Utred 
yrkeslegitimation för under-
sköterskor.  

Att personalen ges ökat 
ansvar och tilltro och att de 
äldre får ett individanpassat 
inflytande har alla att vinna 
på. Gör plats 
för proff-
sen, och låt 
hemtjänsten 
ta steget in i 
framtiden!

Sladjana Gustafsson 
Ordförande i Kommunal Ale

Gör plats för 
hemtjänstens proffs
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Jag blir riktigt orolig 
när jag hör/ser vad 
som har hänt med Ale 

Fritid. Under de åren jag 
bott i kommunen har alltid 
Ale Fritid varit en idéspru-
tande och framåtsträvande 
instans.

Nu verkar det gå 
åt andra hållet. Fem 
mötesplatser för ungdomar 
har nu blivit tre. En stor 
personalgrupp har sakta 
men säkert utarmats till 
att bli mindre och mindre. 
En väldigt stor persona-
lomsättning senaste åren, 
där fantastiska ungdoms-
arbetare inte längre jobbar 
kvar (säger inte att de nya 
är sämre, men det tar lång 
tid att bygga upp relationer 
med ungdomar). Vad beror 
detta på? Håller man inte 
med om politikernas mål? 
Något verkar i alla fall 
galet.

När det gäller fritids-
gårdarna blir öppettiderna 
mer och mer sparsamma 
inom den öppna verksam-
heten. Det heter att allt 
skall vara ungdomsbaserat 
och ungdomarna skall 
själva driva och komma på 
verksamheten, vilket är bra 
till viss del men många har 
inte förmågan/orken till att 
ta tag i saker.

För mig ska fritidsgår-
den vara ett ställe där det 
ska finnas möjlighet till 
att göra vad man vill utan 
krav. Du kommer och går 
som du vill och du har 
vettiga professionella vuxna 
omkring dig som inte 
ställer krav, utan kan vara 
ett bollplank/vägledare och 
där du bara kan komma 
och umgås. 

För många ungdomar 
är fritidsgården ”deras 
vardagsrum”. Är man 
trångbodd, har en TV, ing-
et tv-spel med mera så har 
fritidsgården alltid varit ett 
utmärkt ställe att komma 
till och just få umgås och 
göra det som många andra 

ungdomar tar för givet. 
Många av dessa ungdomar 
kanske heller inte vill göra 
massa saker utan vill att 
det skall vara kravlöst och 
ett ställe där man vet att 
det finns bra vuxna. När 
nu kommunen har bestämt 
sig för att ta till sig den så 
kallade KEKS-modellen 
är frågan om man når alla 
ungdomar alternativt rätt 
målgrupp?

Ale Fritid har också 
alltid varit fantastisk på att 
göra bra verksamhet som 
nästan alla av kommunens 
13-25-åringar någon gång 
varit på. Några exempel 
som Studiodiscona för 
alla 6:or, Festivalborg, 
Krokholmen, riktade 
tjejläger, sminkparty, 
fiskeläger, LAN, massa 
olika turneringar på lov 
(innebandy, pingis, fotboll, 
dodgeball med mera). Jag 
hoppas verkligen att detta 
fortsätter för detta behöver 
för våra ungdomar. 

Jag är som förälder 
väldigt orolig när jag hör 
hur det har börjat bli på 
fritidgårdarna och hur 
det ser ut för kommunens 
ungdomar.

Allt detta väcker många 
frågor hos mig, några av 
dem som jag vill ha svar på 
av ansvariga är:

•  Ligger politiker eller 
tjänstemän bakom denna, 
i mina och fleras ögon, 
tydliga kvalitetssänkning?

•  Vad ligger bakom den 
plötsligt stora persona-
lomsättningen?

•  Värderas relationsarbetet 
annorlunda idag än hur 
man jobbade förr?

•  Vad är anledningen till 
verksamhetens minskade 
omfattning?

Orolig förälder

Vad händer 
med Ale Fritid?

Ale Fritid svarar
Vi är mitt i en föränd-

ring inom den öppna 
fritidsverksamheten 

för ungdomar i Ale kom-
mun. Vår personal har bytt 
fokus från att vara de som 
hittar på alla aktiviteter 
till att hjälpa ungdomarna 
att själva organisera det 
de vill göra. Kommunal 
fritidsverksamhet ska vara 
ett komplement till andra 
fritidssysselsättningar och 
ungdomarna ska kunna 
använda vår verksamhet för 
att utvecklas. 

Vi ska vara så mycket mer 
än ett vardagsrum utanför 
hemmet.

Målet är att initiativet 
till det vi gör under det 
här verksamhetsåret till en 
tredjedel ska komma från 
ungdomarna. De planerar, 
organiserar, förbereder och 
deltar – allt med hjälp och 

stöd av våra kompetenta 
fritidsassistenter. Resten av 
tiden leder fritidsgårdarnas 
personal verksamheten. 

Vi förstår att förändringar 
kan skapa en viss oro när 
det man tidigare kände igen 
och tog för givet inte längre 
finns kvar på samma sätt. 

Har du fler frågor och 
funderingar hoppas vi att 
du hör av dig så ska vi göra 
vårt bästa för att räta ut alla 
frågetecken. Kom gärna och 
besök oss på fritidsgårdarna 
och se hur vi jobbar.

Åsa Holmbom, 
enhetschef öppen fritidsverksamhet

Michael Svensson, 
verksamhetschef kultur och fritid

Stefan Hagman (S), 
ordförande kultur- och fritidsnämnden
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NÖDINGE FÖRSAMLING
www.svenskakyrkan.se/nodinge • 031-9800 12

Veckomässa • Henny Forsberg.
TORSDAG 24 SEPTEMBER KL 18 I NÖDINGE KYRKA

Musikgudstjänst 
Barn- och ungdomskörerna Peacedrums, Songbirds,  
The Rookies, Singing Kids, Popkören, Young Voices  
och Singing Angels. Reine Bäck, präst.
LÖRDAG 26 SEPTEMBER KL 18 I NÖDINGE KYRKA
SÖNDAG 27 SEPTEMBER KL 11 I SURTE KYRKA

Onsdagsträff • Reine Bäck ”Tro, hopp och kärlek”.
ONSDAG 30 SEPTEMBER KL 13 I NÖDINGE FÖRSAMLINGSHEM

Det var en man som 
mötte två pojkar 
längs en väg. Pojkar-

na hade olika åldrar och den 
äldre pojken hade svårt att gå 
på grund av en svår polioska-
da. Så den yngre och mycket 
mindre pojken bar på den 
mycket äldre och större poj-
ken. Mannen förundrade sig 
och sa, Är inte han alldeles 
för tung att bära för dig som 
är så liten? Pojken svarade, 

Han är inte tung, han är min 
bror!

Fredrik Reinfeldt den 
förre moderatledaren ville 
förbereda oss för den kom-
mande flyktingströmmen 
från Syrien när han sa, vi 
måste öppna våra hjärtan. 
Men uttalandet blev mest 
till en olustig debatt där ett 
parti passade på att anklaga 
och spy galla över svensk 
flyktingpolitik, och mer eller 

mindre säga att allt som är 
fel i Sverige är invandrarnas 
och flyktingarnas fel, de tar 
våra pengar, bostäder och 
resurser, och framför allt de 
är inte som oss, de hör inte 
hemma här. Snålblåst och 
kalla vindar tilltog i vårt 
samhälle och opinionsmät-
ningarna visade framgång 
för åsikter som dessa. 

Men så plötsligt så kabla-
des det ut ett litet foto på 

en liten grabb som ligger på 
en havsstrand i medelhavet, 
han ligger där som om han 
bara hade somnat i en vild 
lek. Men pojken sover inte 
för han är död! Han är en av 
många som har dött under 
sin flykt från inbördeskrigets 
helvete i Syrien.  Men när vi 
ser den lille döda pojken, då 
händer något med oss. Den 
lilla pojken öppnar våra hjär-
tan! Pojken har ett namn, 

han heter Aylan Kurdi och 
han är 3 år, en riktig männ-
iska med syskon och för-
äldrar. Vi förstsår att Aylan 
kunde varit din och min son, 
ditt och mitt barn-barn eller 
barn-barns-barn. För det 
är ju människor av kött och 
blod det handlar om. 

Samtidigt kan vi undra 
var fanns Gud i allt detta, 
varför kunde Gud inte gripa 
in? Men, vi får inga tydliga 

svar. Men kyrkofäderna sa, 
Gud har inga händer, hän-
derna är vi.  Så låt oss öpp-
na våra hjärtan och se vad vi 
kan göra för att visa på Guds 
kärlek genom våra liv och 
säga som pojken: Han är inte 
tung, han är min bror!

Gud vare med oss alla. 

Per Kjellberg 
Pastor Equmeniakyrkan Surte

Han är inte tung, han är min bror!

SKEPPLANDA. Skepplan-
da Akvarellgrupp fyller 
10 år.

Det firas med en 
jubileumsutställning på 
biblioteket.

Vernissage skedde 
förra måndagen och ut-
ställningen visas till och 
med den 14 oktober.

Medlemmarna i Skepplanda 
Akvarellgrupp, sexton till 
antalet, träffas i bygdegår-
den varje måndag och har så 
gjort i ett decennium.

– Vi har cirka 45 samling-
ar om året och har bara ett 
kortare uppehåll på somma-
ren, berättar Ronny Eriksson 
som varit med sedan starten.

– Vi har väldigt trevligt 
tillsammans. Det är inte bara 
målandet i sig utan även den 

sociala samvaron som är vik-
tig. Fikastunden är obligato-
risk. Vi turas om att ha med 
oss kaffe och hembakat till 
våra målarträffar, förklarar 
Ronny.

Jubileumsutställningen 
omfattar alster från samtli-
ga deltagare i gruppen. Det 

är mestadels nyproducerad 
konst som visas för besökar-
na till Skepplanda bibliotek.

– Skepplanda är vår hem-
maplan och därför kändes 
det naturligt att ha utställ-
ningen här, avslutar Ronny 
Eriksson.

JONAS ANDERSSON

Jubileumsutställning på biblioteket

Ronny Eriksson är en av eldsjälarna i Skepplanda Akvarellgrupp 
som just nu har en jubileumsutställning på ortens bibliotek.

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

Starrkärrs kyrkogård  
söndag 27 september kl. 17.00 

TEMAGUDSTJÄNST

Vi går, blir stilla, sjunger 
och ber längs med 
Frälsarkransen i form 
av stenar på Starrkärrs 
kyrkogård.

Kläder efter väder. 

Denna gång flyttad från Nol till Starrkärr!

Varm soppa efter vandringen!

Välkommen!

Förmiddagscafé

Starrkärrs församlingshem

Pilgrim i Det Heliga Landet 
Kyrkoherde Björn Nilsson är dagens gäst.

Välkommen!

24 september kl. 10–12

DöDA

Vår Älskade 

Torsten Ask 
* 19 maj 1926  

har idag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad. 

Alafors 
16 september 2015 

BRITTA 
MÄRIT och ULF 
MARIANNE och 

EHRNY 
URBAN och MONICA 

Barnbarn 
Barnbarnsbarn 

Släkt och vänner 

Aldrig en suck, 
aldrig en klagan 
Alltid förnöjd på 
jorden Du gått 

Tåligt Du bar dina 
sjukdomsdagar 

Så nöjd som Du levat, 
så nöjd gick Du bort. 

Begravningen äger rum i 
kretsen av de närmaste. 
Hedra gärna minnet av 
Torsten med en gåva till 

Cancerfonden på gåvotel. 
020-59 59 59. 

Ett varmt tack till den 
underbara personalen på 
Fridhem, enhet 3 för Er 
kärleksfulla omvårdnad 

av Torsten. 

NOL. Konstvandringen 
Älvkultur genomfördes 
den gånga helgen.

43 utställare från 
Vänersnäs i norr till Nol 
i söder deltog i arrange-
manget.

Konstnärer och konst-
hantverkare höll sina 
ateljéer och verkstäder 
öppna för allmänheten.

För trettonde året bjöds det 
inte till konstvandring i Göta 
älvdalen. Den särskilda Älv-
kulturflaggan ledde besökar-
na rätt.

– Vi hade mycket folk 
både lördag och söndag, sä-
ger Lisbeth Karlberg, ordfö-
rande i Ale Slöjdare.

Det var andra året som 
Ale Slöjdare höll öppet sin 
föreningslokal i Nol. Det lär 
bli fler gånger om vi ska tro 
Lisbeth Karlberg.

– Definitivt! Vi kommer 
att vara med nästa år också.

Konstvandringen arrang-
eras av Handkraft ekono-
misk förening.

JONAS ANDERSSON
Lisbeth Karlberg, Eva Jönlid, Barbro Sundh och Kent Johansson välkomnade besökarna till Ale Slöjda-
res föreningslokal i Nol.

Stort intresse för Älvkultur

BETRAKTELSE

ALAFORS. Nu på lördag 
bjuder Folkets Hus-för-
eningen in till öppet hus 
i Medborgarhuset. Syftet 
är att fler alebor ska få upp 
ögonen för de tillställningar 
utöver biovisning som sker i 
lokalen.

– Vi kommer att visa trai-
lers på kommande operor, 
berättar Folkets Hus-före-
ståndare Marita Holmgren.

I samband med öppet 
hus-firandet kommer det 
också att ske utlottning av 
presentkort, biljett- och fi-
kaförsäljning med mera.

– Vi tänker iordningstäl-
la lokalen som när vi har en 
operaföreställning, så att 
besökarna kan insupa atmos-
fären, avslutar Marita Holm-
gren.

JONAS ANDERSSON

Öppet hus i Medborgarhuset
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Equmeniakyrkan i Surte 
Ons 23/9 kl 17.30, Sånglek 
för barn 4-6 år. Terminsavgift 
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 Equme-
niakyrkan i Surte. Ons 23/9 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Lör 26/9. Hel-
dagsutflykt till bl a Ekehagens 
forntidsby och Falbygdens 
Ost. Sön 27/9 kl 11, Guds-
tjänst. Per Kjellberg. Nattvard. 
Fika. Mån 28/9 kl 19, Musik-
kåren, Lerum Surte Symp-
honic Band, övar. Tis 29/9 kl 
10, Barnrytmik för barn 1-2 år 
med deras föräldrar. Tis 29/9 
kl 10.45, Babyrytmik för barn 
4 mån-1 år med deras föräld-
rar. Sopplunch för 20:- efteråt. 
Anmälan och frågor till Lisa, 
0707-51 82 47. Ons 30/9 kl 15, 
Onsdagsträff för daglediga. Vi 
sjunger hela världens psalmer 
tillsammans med Karin Karls-
son. Ons 30/9 kl 17.30, Sång-
lek för barn 4-6 år. Terminsav-
gift 100:- Anmälan och frågor 
till Lisa, 0707-51 82 47. Ons 
30/9 kl 18.30, Tonår. Ons 30/9 
kl 21, Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Programmet 
kan komma att ändras, men 
på www.surtemissionskyrka.
se, hittar du alltid ett aktuellt 
program.

Pingstkyrkan Bohus
Ons 23/9 kl 19, Ekum bön i 
Equmeniakyrkan Surte. Sön 
27/9 kl 11, Josef Leetmaa. 
Ons 30/9 kl 19, Bibelläsning 
och bön

Lilla Edets pastorat
Fuxerna-Åsbräcka församling
Ons 23/9 kl 18.30, Mässa, 
Nordblom. Sön 27/9 kl 10, 
Högmässa, Isacson. Sön 27/9 
kl 14, Finsk högmässa, Ole-

nius. Tis 29/9 kl 09, Mässa i 
förs hem, Westergaard.

Nödinge församling
Ons 23/9 kl 19, i Equme-
niakyrkan: Gemensam bön 
med Bohus pingstförsamling, 
Surte missionsförsamling och 
Nödinge församling. Karin 
Karlsson. Tor 24/9 kl 18, i 
Nödinge kyrka: Veckomässa. 
Henny Forsberg. Lör 26/9 kl 
18, i Nödinge kyrka: Musik-
gudstjänst med barn- och 
ungdomskörerna Peacedrums, 
Songbirds, The Rookies, Sin-
ging Kids, Popkören, Young 
Voices och Singing Angels. 
Reine Bäck. Sön 27/9 kl 11, i 
Surte kyrka: Musikgudstjänst 
med barn- och ungdomskö-
rerna (se ovan) och Reine 
Bäck. Kl 15, i Bohus service-
hus: Gudstjänst. Reine Bäck.

Guntorps Missionskyrka
Ons 23/9 kl 18.30, Äventyrar 
& UtmanarScout. Sön 27/9 kl 
11, Gudstjänst  Lars Gunther. 
Ons 30/9 kl 18.30, Spårar & 
UpptäckarScout.

Starrkärr-kilanda församling
Tor 24/9 Nols kyrka kl 18.30, 
Bön för församlingen. Sön 
27/9 Starrkärrs kyrka kl 11, 
Mässa, Nordblom. Älvängens 
kyrka kl 11, Messy church. 
Starrkärrs kyrka kl 17, Tema-
gudstjänst: Frälsarkransen. 
Gudstjänsten flyttad från Nols 
kyrka till Starrkärrs kyrkogård 
där vi samlas vid den anlagda 
Frälsarkransen-vandringen, 
Nordblom. Ons 30/9 Älväng-
ens kyrka kl 18.30, Bön för 
församlingen.

Skepplanda Pastorat
Skepplanda sön 27/9 kl 10, 
Mässa Auvinen. Ons 30/9 kl 
18.30, Veckomässa. Hålanda 
sön 27/9 kl 12, Gudstjänst 
Auvinen. S:t Peder sön 27/9 kl 
10, Mässa Olenius. Ale-Skövde 
sön 27/9 kl 12, Gudstjänst 
Olenius. Tunge se övriga

Equmeniakyrkan Älvängen
Ons 23/9 kl 19, Stugmöte 
- se info på hemsidan alt i 
foajén. Tor 24/9 kl 19.30, 
Körövning. Sön 27/9 kl 17, 
Cafégudstjänst: ”Jord att leva 
på - miljövisor och blues för 
framtiden” Gunnar Lind-
gren, Leif Jöngren m fl. Mån 
28/9  kl 18, Spårarscout. Kl 
18.30, Upptäckarscout. Tis 
29/9 kl 10, Tisdagsbön. Kl 16, 
Konfirmationsläsning. kl 17, 
Barnkören

Louise Johansson. I Nödinge 
kyrka hölls tisdagen 15 septem-
ber begravningsgudstjänst för 
Louise Johansson, Nödinge. 
Officiant var kyrkoherde Karin 
Karlsson.

Birgit Andréasson. I Starr-
kärrs kapell hölls onsdagen 16 
september begravningsguds-
tjänst för Birgit Andréasson, 
Haverdal och Älvängen. Offici-
ant var Lars Ingvarsson.

May-Lis Hallqvist. I Equ-
meniakyrkan Surte hölls tors-
dagen 17 september begrav-

ningsgudstjänst för May-Lis 
Hallqvist, Surte. Officiant var 
Per Kjellberg.

Jan-Olof Mårtenson. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 18 
september begravningsguds-
tjänst för Jan-Olof Mårtenson, 
Nol. Officiant var Tord Nord-
blom.

Britt-Louise Grünberg. I 
Starrkärrs kyrka hölls fredagen 
18 september begravnings-
gudstjänst för Britt-Louise 
Grünberg, Alafors. Officiant 
var Tord Nordblom.

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

döda

tack

PrEdikotUrEr

Ale Torg

VÄLJ
DEN GULA
KNAPPEN
NÄR DU
PANTAR

PANTA FÖR
BARN OCH 

UNGDOMAR
I ALE!

Våra Kära 

Rosa                   Roy 
Löfgren             Löfgren 

* 22 augusti 1929     * 11 november 1926 
† 7 september 2015    † 9 september 2015 

har lämnat oss i sorg och saknad. 

LARS och INGELA 
Jan och Annika 
Johan, Hanna 

Stefan och Ann-Sofie 
Linus, Thea 

Marie och Björn 
William, Izabella 

Hand i hand sedan ungdomsåren 
Ni vandrat sida vid sida 

Skönt att tillsammans få somna 
När krafterna sakta domna 

Begravningsgudstjänsten äger rum i kretsen av de 
närmaste. Hedra gärna minnet av Rosa och Roy med 
en gåva till Hjärt-Lungfonden, gåvotel. 0200-88 24 00. 

Vår Älskade 

Stina Engström 
* 30 maj 1921  

har efter ett långt och 
innehållsrikt liv rofyllt 

somnat in. 

Älvängen 
7 september 2015 

MARIE-LOUISE och BO 
Patrik 

Åsa och Ulf 
Nils, Axel, Ebbot 

Sandra och Thomas 
Felix, Lucas 

Övrig släkt och vänner 

Du har funnits jämt 
och nu finns Du inte  

Du fattas oss 

Vila i frid 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum torsdagen 
1 oktober kl. 13.30 
i Starrkärrs kapell. 

Efter akten inbjudes till 
minnesstund i 

församlingshemmet. 
Svar om deltagande 

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

måndagen 28 september. 

Ett varmt tack till all 
personal på avd. 5 

Kungälvs sjukhus för 
kärleksfull vård. 

 Till alla Er som på olika  
sätt hedrat minnet efter 

vår Kära 

Gerd Jacobsson 
vid hennes bortgång, för 

den vackra blomster- 
gärden vid hennes bår, 
 för alla minnesgåvor 

samt Er personliga 
närvaro i kapellet vill vi 
härmed få framföra vårt 

varma tack.  

JAN 
OLLE 

BARBRO 
EDDIE 

med familjer 

VEckans ros

..till Hedens Hund Hotell för 
ett alltid lika trevligt bemö-
tande, märks att ni har god 
hand om vovvarna då dom 
alltid är lika glada när dom 
kommer tillbaka till hotel-
let.

Peter & Emma

...vill vi ge till våra under-
bara pedagoger på försko-
lan, kyrkskolan och garn-
vindans förskola avdelning 
Väven. ni uppmärksammar 
våra barns behov, stillar 
deras nyfikenhet och på 
ett lekfullt sätt får dem att 
vilja lära sig mer. ni har så 
mycket kärlek och omtanke 
till våra barn och till oss 
vuxna. Vi är glada att vi får 
ha er som fröknar till våra 
barn, tack för att ni finns i 
våra liv.

Kram Ann, Dan, 
Niklas & Jonathan

grattis älskling!
Malte

2 år den 27/9
Pussar & kramar från

Mamma & Pappa

Ett år går fort! grattis våran 
lilla prins 

på 1-årsdagen 26/9
önskar 

Mamma, Pappa & Dahlia

grattis

Ett varmt tack till Er 
alla som på olika sätt 
hedrat minnet av vår 

käre Pappa 

Valdemar 
Ihalainen 

för vackra blommor och 
många minnesgåvor till 
Läkare Utan Gränser. 

Ett särskilt tack till 
kyrkoherde Karin 
Karlsson, organist 

Margareta Utbult samt 
solist Ingmarie Juliusson 
som tillsammans gjorde 

begravningsgudstjänsten 
till ett ljust och vackert 

minne. 

RAIJA, EVI, ANJA 
med familjer 



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

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

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

Säljes hobbymaskiner. Träs-
varv, överhandsfräs med 
bord, rikt- och planhyvel, 
bandsåg och borr med stativ.
Tel. 0761-64 63 36

UThyres
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.
Önskar hyra lähenhet i 
Älvängen, 2 rum och kök. 
Lämnas enplansvilla (säljes) 
Bra läge vid golfbanan i 
Alvhem.
Tel. 0737-20 31 25

ÖvriGT 
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

Loppis i Alvhem! Lördagen 
den 26/9 och söndag den 
27/9, Lokvägen 8 klockan 
11-16. Porslin, prydnad, 
krukor, textil, tavlor - lite av 
varje. Kontant eller swish. 
oBs! Brant källartrappa ner, 
välkomna!

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

Guldklippet. Vi köper ert guld 
till högsta dagspris. Kontant 
betalning. Tandguld, klockor, 
smycken, mynt, m.m. Vi lagar 
även smycken & klockor. Väl-
kommen till vår butik. Guld-
klippet finns på torget i Lilla 
Edet. Öppet Vardagar 10-17.  
Tel 0520 650382 
www.Guldklippet.se

GRATTIS

TACK

Tack alla Ni som var med 
och arrangerade Forsval-
lens Boulecup i lördags. Det 
blev en fantastisk trevlig 
tillställning som naturligtvis 

återkommer nästa år. Grat-
tis till bröderna Fransson 
som tog hem guldet i täv-
lingen.

skepplanda BTk

ÖVRIGT

Du glömmer väl inte vår 
Bakluckeloppis på parke-
ringen utanför Furulund-
sparken nu på söndag kl. 

11-14. Vill du sälja ring 
0703-11 94 32 eller kom 
mellan kl 9-10.

världens Barn i Ale

EFTERLySNING

Efterlysning av vandaler. 
Under slutet av veckan som 
var totalförstördes, genom 
sönderslagning, en husvagn 
som tillfälligt var uppställd 
på vår mark på Carlmarks 
området i Älvängen. De som 
roar sig med denna typ av 
fritidssysselsättning borde 
snarast stoppas innan något 

allvarligare händer - exem-
pelvis anlagd brand. Vi 
mottar tacksmat upplys-
ningar om inblandade i 
vandaliseringen. Absolut 
sekretess gäller. Belöning 
utlovas. 

ring på
0728-36 96 12

Plexus har inte funnits ännu! Han är av rasen Main Coon 
och man lägger märke till Plexus , för han är en stor katt . 
Han lyssnar till sitt namn och har setts vid Göta (Tunge) så 
har ni iakttagit Plexus så ring, alla tips är viktiga. 
Hittelön 1000:-
Göran 0737279636

BORTSPRUNGEN

Jättegrattis 
saga

 på din 7-årsdag.
Många kramar sänder vi 

till dig från
Farmor Etty & Farfar Hasse

Grattis 
nelly

 vår lilla solstråle 
på 3-årsdagen 25/9. 

Önskar
Farmor & Farfar

Våran ”lille tjofs”
noel

fyller 1 år den 26/9
Grattis önskar

Mormor & Morfar

Vårat älskade lilla barnbarn
noel

fyller 1 år den 26/9
Grattis önskar

Farmor & Farfar

Grattis vår fina
elli 

på 8-årsdagen 27/9
Kramar från

Farmor & Farfar

Grattis 
hugo

12 år den 28/9
Önskar

Mormor, Morfar, Mamma, 
Moster, Morbror, Elias, 

Wilmer & Alma

vecka 39         nummer 34|46 ledare
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©Bulls

Förra veckans lösning

1 6 7 3
7 9 2

4 9 5 2 7

1 5 2 6 9 8
6 5 7

9 3 5

1 4
9 4 3 6

7 4 1 6 2
© Bulls

sudoku lätt

5 4 7
4 7 6 8 1 3

1 9

3 6 5 4
2 4 7

7 1

5 6 3
8 3 5 9
4 1 6

© Bulls

sudoku Medelveckans Fråga

Nästa veckas fråga
vad tycker du om ”ogilla-knappen” som  
Facebook ska lansera?
Gör din röst hörd på www.alekuriren.se

aleMan & lilla edit
vi gratulerar @adamlager01

som fotograferat denna magiska bild och 

därmed vann veckans #MinaleBild! Bilden är 

tagen i forsvallen. 

var Med ocH tävla
vinn en fotoutskrift av en bild i storformat.

gör så här: Ladda upp din bild på facebook 

eller Instagram och tagga den med #MinaleBild, 

skriv gärna med vart bilden är tagen.

en vinnare väljs ut varje måndag och presente-

ras i nästa nummer av alekuriren samt på vår 

facebook och Instagram. Bilden hämtas hos oss 

i älvängen.

Räkna ut ditt nya 
elpRis på aleel.se

#MinaleBild

Ja - vILL studera

Ja - vILL resa

Ja - vILL starta eget

6%

8%

14%

20%

36%

16% aNNat

NeJ

Ja - för Nytt JoBB

nummer 34         vecka 39| 47ledare



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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