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Firande på 
Alvhems förskola

Älvängen mot 
serieseger
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Repslagardagen firades 
med 20-årsjubileum

Repslagardagen är en stolt tradition på Carlmarks gamla repslagarbana. När den återigen arrangerades i lördags var det i 
samband med museets 20-årsjubileum. 1995 fick också Föreningen bevara repslagarbanan mottaga utmärkelsen som Sveri-
ges första industriminne. Om detta gick att läsa i den miniutställning som trotjänare förverkligat.

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

Säkra siffror till fast pris!

Ett solidariskt 
samhälle

Vi är ett lokalt städbolag i Ale 
som förutom traditionell 
städservice även erbjuder 
olika sorters kringservice.

- Vi levererar städning 
 till högsta kvalité
- Vi arbetar i Ale,
 Kungälv och 
 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

ALLA DAGAR
06.00–23.00

10%
RABATT 
PÅ ETT KÖP  
MED DENNA  

KUPONG!

För dig som handlar med
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Ale Torg

Världens bästa personal är 
värda en fantastisk fest. Och 
för att alla ska kunna vara 
med har vi öppet till kl 19 
nu på lördag. Manuella 
delikatessen är öppen  
till kl 16.

Hoppas på överseende!

Med vänliga hälsningar
Marianne Sjöö
ICA-Handlare

Ps. Självklart har vi öppet som
vanligt (7–23) alla andra dagar.

På lördag har vi
öppet kl 7–19! JUBILEUM

–ÅRS2
Anmälan: 0735-45 66 53
pernillafagerholm@hotmail.com

Tors
1/10
kl 19–21

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

Hur klär man sig bäst 
för höstrusket?

(1399:-)

Salomon XA Centor
Slitstark och mycket skön sko med 
GORE-TEX® för vattentäthet och  
andning. Snabbsnörning samt mycket 
bra grepp i yttersulan.  
Dam- och herrstorlekar.

Gäller t o m sön 4/10.
Med reservation för slutförsäljning.

699:

HALVA
PRISET!



Ale kraftsamlar i en svår 
situation för framför 
allt barn på flykt, 

långt från föräldrar, släkt och 
vänner. Med tryggheten lika 
avlägsen som den egna säng-
en är behovet av omtanke 
stort. Det är ett skrämmande 
faktum, men vi väljer att 
antingen acceptera det och 
försöka hantera utmaningen 
eller likt strutsen titta ner 
i marken och utgå från att 
det inte är sant – och om det 
nu skulle vara den brutala 
verkligheten – så får någon 
annan ta hand om kosekven-
serna. Ale kommun har varit 
tydlig med att bidra med så 
mycket hjälp som möjligt. 
Därför kraftsamlar man nu. 
Lämpliga lokaler för tillfäl-
liga boenden eftersöks, gode 
män efterlyses och volontärer 
med allehanda uppdrag ef-
terfrågas. Alebornas svar har 
varit tydligt. Vi ställer upp! 
Intresset för informations-
kvällen i Spinneriet, Alafors, 
var så stort att arrangören 
fick byta lokal och extrasto-
lar lyftes fram. Det är en 
signal som jag hoppas övriga 
Sverige – och Europa för den 
delen – tar till sig. Strutsme-
toden kommer inte fungera i 
det här fallet heller.

Dessvärre tillhör våra 
lagstiftare också strutsens 
främsta anhängare. I åratal 
har problematiken med 
bengaliska eldar på stora 

publika arrangemang gäck-
ade arrangörerna och inte 
minst den oskyldiga delen av 
publiken. I princip alla vill ha 
bort pyrotekniken från våra 
läktare, men polisen står som 
närmsta åskådare och tittar 
på när supportrarna döljer 
ansiktena bakom huvor och 
tänder på bengalerna. Röken 
irriterar ögon och lungor, 
främst hos barn, men nu 
har det också konstaterats 
vara en arbetsmiljöfara för 
poliser som insjuknat. Med 
strutsen som lagstiftare lär 
utvecklingen få fortsätta. 
En hel värld skrattar åt det 
pinsamt handlingsförlama-
de landet, där några få får 
lov att förstöra en av våra 
största publiksporter. Att det 
är förbjudet med bengaler 
hjälper inte när straffet för 
att begå brottet uteblir. 
Åklagaren väljer oftast att 
inte ens utreda fallen. Att vår 
ordningsmakt inte ingriper 
när ansiktena döljs bakom 
huvuor känns obegripligt, 
men de är väl påverkade av 
strutsen de också... 

Nej, det är dags att visa 
att vi menar allvar när 
vi vill skapa ett tryggt 
samhälle. Pyroteknik 
på allmän plats ska vara 
strängt förbjudet, över-
trädelse ska bestraffas 
med att du har sett din 
sista publika tillställ-
ning. Den som försöker 

medföra pyroteknik och blir 
påkommen i visitationen vi-
sas inte bara bort från arenan 
för kvällen, utan på livstid. 
Någon oskyldig kommer att 
bli hårt straffad, men samhäl-
let måste visa att det är helt 
oacceptabelt att utsätta andra 
människor, särskilt barn, för 
fara. En skärpning av lag och 
ordning gjorde att huliganis-
men runt Englands Premier 
League helt försvann. Så 
devisen att hårdare straff inte 
fungerar ljuger.

Beträffande strutsmeto-
den så kommer den varken 
att lösa flyktingkrisen eller 
bengalproblematiken på 
våra arenor. Låt oss istället 
kraftsamla och visa att vi 
menar allvar med ett tryggt 
samhälle för alla, men då 
måste vi hjälpas åt i Sverige 
och Europa.

Glöm strutsen!

KENT HYLANDER
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

JONAS ANDERSSON
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

ADAM ERIKSSON
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

BJÖRN AMNESKOG
0303-33 37 32
0704-80 63 91
bjorn@alekuriren.se

ALLAN KARLSSON
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

EMIL LINDÉN
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

VDANSVARIG UTGIVARE

REDAKTÖR GRAFISK FORM

FOTOGRAF

Besöksadress 
Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen
Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07
info@alekuriren.se, www.alekuriren.se

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

Upplaga & läsare 
Alekuriren ges ut i Ale kommun samt Lödöse 
och Nygård varje vecka, 16 148 ex, 45 000 
läsare. Storupplaga i hela Lilla Edet kommun, 
sista veckan varje månad, 19 800 ex, 57 000 
läsare. Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 
SDR (Svensk direktreklam)
Posten (företag & kontor)

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2015. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 
Ring SDR, tel 0520-50 96 00

© Upphovsrätt 
Material framställt av lokaltidningen är 
tidningens egendom och får inte utnyttjas 
utan skriftligt medgivande. För fel i annons 
svarar tidningen för högst kreditering av 
annonskostnaden eller ett nytt införande.  
Allt återgivande av texter, bilder och annonser 
utan tidningens medgivande är förbjudet.

Granskning
Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 
annons och insändare med kränkande innehåll. 

Mer än bara tidning
Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser  
i en av Sveriges flitigast lästa lokaltidningar. 
Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom 
print och digitala medier såsom film och 
hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov 
inom reklam och marknadsföring ska behöva 
vända sig någon annanstans än till just 
lokaltidningen.

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

WEBB & GRAFISK FORM WEBB & FILM

KAJSA THORSON
0303-33 37 37
kajsa@alekuriren.se

GRAFISK FORM

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

GRAFISK FORM

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

FRILANS

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt
Foder och strö • Uthyrning av hästtrailer

Vard 12-18, Lörd 10-14
www.aleridsport.se • 0303-74 28 30

 Starrkärr 103, Älvängen
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www.ipatrol.se

Arr: Surte Bohus biblioteks- och
kulturförening. Surte bibliotek

Surte Bibliotek
lördag 10 okt

Barnteater kl 11.00

Nasse hittar en bok
Biljetter 20:-/st säljs  
på Surte bibliotek.

• Fiskedamm 

• Bokförsäljning (begagnade böcker)

• Servering

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

Handarbetscafé
på Glasbruksmuseet  

i Surte

Start 8/10
kl 10-12  

Torsdagar ojämna veckor
Kostnadsfritt. Fika finns att köpa.

Välkomna!

Kvarnvägen 6 i Surte

HÄR PROJEKTERAS

Kallelse till 

EXTRA  
FÖRENINGSSTÄMMA 

med Starrkärrs Fiber ek. för.
Medborgarhusets aula, Alafors

tisdag 6/10 kl 18.30

Öppet fr 17.30 för registrering  
av rösträtt.

För ärenden se hemsidan

www.starrkarrsfiber.se

STARRKARRSFIBER.
SE

FIBERNÄT!

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

Vill du bli 
Ale Lucia?

 Du skall vara född senast 
1999, vara bosatt i Ale 

kommun samt tycka om 
att sjunga.

Sista ansökningsdag:  
4 oktober.

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

SISTA CHANSEN • SISTA CHANSEN • SISTA CHANSEN
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”Stora vinster med nytt kommunhus”
Kommunchef, Björn Järbur:

NÖDINGE. Vinsterna 
är stora och fördelarna 
många med att samla 
kommunadministratio-
nen i ett nytt kommun-
hus.

Kommunchef, Björn 
Järbur, vidhåller att 
investeringen är nöd-
vändig, men att valet 
mellan Älvängen och 
Nödinge saknar bety-
delse.

– Det viktigaste är 
att vi får samlat funk-
tionerna i ett hus och 
kan börja jobba tillsam-
mans. Att sitta utsprid-
da på olika ställen 
gynnar varken oss eller 
servicen till aleborna, 
säger han.

En samlad kommunal för-
valtning har diskuterats 
länge i Ale. 2010 låg ett fär-
digt förslag på bordet redo 
att klubbas. Det var en del i 
en utbyggnad av Ale Torg i 
Nödinge. Maktskiftet gjorde 
att planerna åkte in i bok-
hyllan. Under alliansens tid 
vid makten har även de bor-
gerliga partierna insett vik-
ten och behoven av ett nytt 
kommunhus. Frågan lyftes 
direkt av den nya majoriteten 
efter valet förra året. Kom-
munledningen beställde en 
oberoende konsultrapport för 
att besvara frågan om vilken 
av orterna, Nödinge eller Äl-
vängen, som anses mest lämp-
lig för ett nytt kommunhus. 
Svaret blev Nödinge främst 
med motivet att orten ligger 
längre fram i utveckling-
en och där färre markägare 

kommer att göra arbetet både 
lättare och snabbare. Politiskt 
finns det en gruppering för 
varje ort, bortsett Framtid i 
Ale som menar att Bohus är 
det bästa alternativet sett till 
kollektivtrafik och ekonomi. 
Där föreslår partiet att Ale-
byggens centrumanläggning 
skulle kunna byggas om.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande, Paula Örn (S), anser 
att beslutet väger så tungt att 
det vore önskvärt att få en så 
bred majoritet som möjligt 
för att undvika konflikter 
längre fram. Initierade källor 
hävdar att politiken närmar 
sig ett avgörande och att be-
slutet kan komma att tas sena-
re i höst.

En av de största föresprå-
karna, men som inte bryr sig 
om valet av plats, är kommun-
chef Björn Järbur.

Beslutet viktigast
– Det viktigaste är att vi får 
ett beslut. Valet av ort påver-
kar den övriga fysiska plane-
ringen och den måste kunna 
fortskrida. För den som tror 
att ett kommunhus ska vara 
avgörande för en orts ut-
veckling vill jag bara påpeka 
att det första kommunhuset 
placerades i Alafors och som 
alla vet har det inte påverkat 
servicen på orten, menar han 
och fortsätter:

– För oss i förvaltningen är 
det inte svårt att argumentera 
för att samla kommunadmi-
nistrationen. Idag är vi splitt-
rade på tre orter och ännu fler 
kontor. Det själ massor av tid 
och kostar pengar i både lo-
kaler och transporter. Våra 
kalkyler visar att satsningen 
på ett nytt kommunhus inte 
kommer att öka våra lokal-
kostnader. Synnergierna blir 
också många när vi kan sam-

utnyttja utrustning och lösa 
mycket med korta spontana 
möten. Vi kommer att kunna 
jobba mycket mer tillsam-
mans om vi sitter under sam-
ma tak. Det finns stora vinster 
och många fördelar med ett 
nytt kommunhus.

Lättare rekrytera
Rekryteringen av nya medar-
betare antas också förenklas 
med ett nytt centralt place-
rat kommunhus. Inte minst 
är det idag svårt att rekrytera 
planarkitekter och ingenjörer 
till sektor samhällsbyggnad. 
Kommunikationerna till Al-
afors har blivit sämre sedan 

expressbussen slutade gå.
– Pendeltåget har skapat 

stora förbättringar för många, 
men för de som arbetar i 
kommhuset i Alafors har det 
blivit mer omständigt, säger 
Järbur.

Den förhållandevis höga 
personalomsättningen gör att 
antalet rekryteringar har ökat. 
Varje ny rekrytering beräknas 
kosta 1,5 miljoner kronor i 
produktionsbortfall, upplär-

ning och själva rekryterings-
processen.

– Vi får ett bättre utgångs-
läge i jakten på ny personal 
med en mer spännande och 
modern arbetsplats. Det är 
också en viktig symbolfråga 
för kommunen. En adminis-
tration som idag är splittrad 
över hela kommunen blir en 
tydligare enhet när den sam-
las i ett hus, säger Järbur. 

Kritikerna menar att det 

först måste finnas en plan för 
det gamla kommunhuset i Al-
afors.

– Det är självklart en del 
i paketet och vi har tankar 
kring detta, men nu gäller det 
att vi klubbar var framtidens 
kommunhus ska ligga. Det 
kommer finnas gott om tid 
för att hitta en lösning för hu-
set i Alafors.

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

Kommunchef Björn Järbur deltar inte i beslutet eller debatten om var ett eventuellt nytt kommhunhus i Ale bör ligga, men han un-
derstryker vikten av att det tas ett beslut och att bygget förverkligas. Inte minst viktigt är det för rekryteringen som går trögt till 
de tjänster som är hemmahörande i Alafors dit kollektivtrafiken har försämrats jämfört med när expressbussen stannade utanför. 

HEM LJUVA HEM
Inred hemma med 

höstens nyheter

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

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

Veckans lunchmeny hittar du 
alltid på www.kladkallaren.se

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

LÖRDAG KL 10.00–17.00
SÖNDAG KL 11.00–17.00

7000 kvm lågprisvaruhus
BRETT SORTIMENT

LÅGA PRISER

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! 

Väkommen till vårt visningshus Tyr på 
Husknuten i Göteborg

Läs mer på 
vår hemsida: 

www.alvsbyhus.se
eller ring på 
031-518910

>>

Nyfi ken på varför vi säljer 
mest hus i Sverige!

Besök oss på Husknuten 
eller vårt visningshus 

på Hisingen.
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ALAFORS. Politikerna 
har antagit en hand-
lingsplan för ändrat 
huvudmannaskap för 
enskilda vägar inom 
detaljplanelagt område.

Samtidigt ger kom-
munfullmäktige i 
uppdrag åt Samhälls-
byggnadsnämnden att 
påbörja arbetet med 
framtagande av för-
slag till nya bidrag för 
vägföreningar utanför 
kommunens tätorter.

– Det finns nationella 
riktlinjer som ligger till 
grund för beslutet och 
detta är rätt väg att gå, 
anser Jonathan Dahl, 
projektledare för infra-
strukturarbeten i Ale 
kommun.

Totalt handlar det om sex 
mil väg som blir föremål att 
flyttas över från enskilt hu-
vudmannaskap till kommu-
nalt dito.

– Det sker emellertid inte 
över en natt och inte heller 
per automatik, säger Jo-
nathan Dahl. 

– Vi ser en övertagande-
process på tio år. I ett första 
skede föreslås det att tätor-
terna Älvängen och Nödinge 
ska prioriteras. Efter dem 

prioriteras föreningarna ef-
ter storlek. Det är upp till 
berörda vägföreningar att 
komma in med en intresse-
anmälan till kommunen. Det 
innebär därför att priorite-
ringsordningen för de olika 
samhällena kan ändras.

Upprustning
Ett kommunalt övertagande 
kräver att en väg uppfyller 
vissa grundläggande stan-
dardkrav för att kunna ingå i 
det kommunala vägnätet. En 
bedömning av tätorternas 
upprustningsbehov kommer 
därför att ske i dialog mellan 
kommunen och den enskilda 
väghållaren. Övertagandet 
medför också att de fastig-
heter som bor inom över-
tagandeområdet inte längre 
kommer att behöva betala 
vägföreningsavgifter när för-
ändringen är genomförd.

– Fullmäktige har beslutat 
att upprustningsbidraget till 
vägföreningarna i samband 
med övertagandet blir 50 
procent. Nu blir vårt arbete 
att ta fram riktlinjer för upp-
rustningsbidraget samt att 
informera vägföreningarna, 
som i sin tur får sprida bud-
skapet vidare till sina med-
lemmar. Information ges så 
fort vi har kommit vidare i 
processen och har all fakta 

på bordet , säger Jonathan 
Dahl.

I Ale kommun finns det 
idag cirka 150 detaljplaner 
som har enskilt huvudman-
naskap. För att undvika att 
ändra alla dessa planer vid 
övertagandet av enskild all-
män plats, sker en ny de-
taljplan per samhälle, där all 
enskild allmän platsmark in-
går. Resultatet blir att endast 

åtta nya detaljplaner behöver 
skapas, en per ort.

– Utöver upprustnings-
kostnaderna tillkommer 
diverse administrativa kost-
nader för detaljplanearbete 
och omförrättning av väg-
föreningarna. Eftersom det 
är kommunen som driver 
den administrativa proces-
sen för övertagandet tar vi de 
kostnader som uppstår, säger 

infrastrukturchef Pernilla 
Rokosa.

Pernilla Rokosa ser en 
stor fördel i att Ales vägnät 
inom detaljplanelagt område 
får kommunalt huvudman-
naskap.

– Vi får en enhetlig vad 
gäller trafiksäkerhet, skötsel 
och skyltning.

JONAS ANDERSSON

Vägar får kommunalt 
huvudmannaskap
– Nu har politikerna tagit beslut i frågan

Amanda Jonasson, teknisk samhällsplanerare, Jonathan Dahl, projektledare, och Pernilla Rokosa, in-
frastrukturchef, har mycket arbete framför sig när det står klart att enskilda vägar inom detaljplane-
lagt får kommunalt huvudmannaskap. 

ÄLVÄNGEN. Behovet av 
fler boenden för perso-
ner med funktionsned-
sättning växer i Ale.

De politiska beslu-
ten är redan tagna och 
arbetet med att skapa 
utrymme för fler att 
flytta hemifrån är igång.

– Vi är i ett mycket 
tidigt stadium och kan 
inte ge någon exakt tid-
plan för färdigställandet 
än, men förhoppnings-
vis ska vi ha något klart 
inom 18 månader, säger 
Ebba Sjöstedt, verksam-
hetschef i Ale.

Anhöriga till barn med funk-
tionsnedsättning som när-
mar sig att flytta hemifrån 
bjöds in till ett informations-
möte i Älvängens aktivitets-
hus för tre veckor sedan. 

I Ale kommun finns idag 
tio olika boenden i Surte, 
Nödinge, Älvängen och en 
mindre verksamhet i Skepp-
landa. Formerna är indelade 
i två grupper, servicebostäder 
för de med mindre omsorgs-
behov och gruppbostäder 
för de med större stödbehov. 

Idag är tillgången minimal 
på lediga platser, men någon 
längre kö finns inte.

– Vi har en bra bild av det 
framtida behovet och ligger i 
planeringsfasen för att möta 
det, säger LSS-handläggare 
och boendesekreterare, Julia 
Kungur.

Mötesdeltagarna menade 
dock att det vore rimligt 
att återuppta systemet med 
intresseanmälan för att ge 
kommunen en tydligare vet-
skap om hur många som för-
väntas flytta hemifrån inom 
exempelvis tre år.

Intresseanmälan
– Det är definitivt en fråga 
vi bör diskutera på nytt. Ti-
digare var det ett problem 
med att hålla den aktuell. En 
lista med intresseanmälning-
ar kan lätt bli väldigt lång, 
men när det väl blir aktuellt 
med ett boende kan intresset 
plötsligt ha svalnat, svarade 
Julia Kungur.

Idag gäller att en anmälan 
om boende förhoppningsvis 
ska vara tillgodosedd inom 
tre månader. Motsvarar inte 
det föreslagna boendet det 
som önskas får en ny anmä-
lan göras.

Utredningen om beho-
ven ligger självklart kvar och 
processen blir lättare nästa 
gång.

I arbetet med de nya bo-
endena framförde flera an-
höriga sin önskan att få vara 
med och lämna synpunkter 
redan i planeringsfasen.

– En referensgrupp är 
definitivt motiverat och jag 

kommer att återkomma i frå-
gan när vi kommit så långt, 
lovar Ebba Sjöstedt.

Skälet till önskemålet 
bottnar i en oro för att bo-
endet inte kommer att mot-
svara de behov som hyres-
gästerna kommer att ha, att 
miljön inte blir hemlik utan 
mer får formen av en insti-
tution.

– Blir det ett nytt Änga-
bo kommer min son att få 
bo kvar hemma så länge jag 
lever, betonar en av föräld-
rarna.

Carl-Heinz Schneider, 

anhörig och representant för 
FUB Ale, hoppas på en bätt-
re matchning när boendena 
fördelas.

I lokalen fanns också an-
svarig nämnds ordförande, 
Monica Samuelsson (S) 
och vice ordförande, Isabell 
Korn (M). De bekräftade 
planerna på nya boenden 
och att pengar har avsatts i 
investeringsbudgeten. Nå-
gon politisk skiljelinje råder 
inte i synen på verksamheten 
för de funktionsnedsatta.

Överens
– Vi är helt överens i den-
na frågan och vi har tydligt 
påpekat vikten av att reser-
vera mark för denna typ av 
boende när ett nytt bostads-
område planeras. När Ale 
växer måste vi tänka även på 
de funktionshindrade. Vi ser 
gärna småskaliga boenden 
i helt vanliga miljöer, säger 
Monica Samuelsson.

I slutet på mötet förtyd-
ligades en kritik mot bemö-
tandet från biståndsenheten 
och en oförmåga att förstå 
anhörigas oro över att lämna 
ifrån sig sina barn. En bättre 
dialog med både tjänstemän 
och politiker önskades.

– Idag har vi lyssnat och 
det känns väldigt bra att vi 
fick göra det, men vi kan 
självklart inte sätta oss in i 
er situation. Däremot kan vi 
försöka förstå och ta till oss 
av kritiken. Självklart ska vi 
förbättra det som inte är bra 
och i det arbetet är era syn-
punkter värdefulla, avslutar 
Monica Samuelsson och Isa-
bell Korn fick sista ordet:

– Formulera gärna era 
synpunkter, kritik och öns-
kemål. Det vore bra om vi 
kunde få en konkret sam-
manställning, så vi har något 
att utgå från i vårt förbätt-
ringsarbete.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Nya boendeplatser utlovas för personer 
med funktionsnedsättning

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

Tisdag 22 september
Gripande i Nol
Polis kallas till Nol där en 
man, född 1992 och hem-
mahörande på orten, gör sig 
skyldig till narkotikabrott, 
eget bruk.

Onsdag 23 september
Mopedinsats
En mopedinsats görs i 
Nödinge. En patrull får syn 
på en nedsläckt moped. 
Föraren kastar mopeden 
och springer från platsen. 
Polisen griper ynglingen, 
en kille född 1999 och 
hemmahörande på orten. 
Vederbörande är misstänkt 
för ringa narkotikabrott, 
drograttfylleri, olovlig kör-
ning, vårdslöshet i trafik och 
våldsamt motstånd.

Torsdag 24 september
Misshandel
En kvinna född 1989 från 
Bohus blir nedknuffad i 
diket när hon befinner sig på 
elljusspåret vid Jennylund. 
Målsägande ådrar sig ett 
benbrott. Ärendet rubriceras 
som misshandel.

Fredag 25 september
Försök till inbrott
Försök till bostadsinbrott 
i Älvängen. Altandörren är 
halvvägs öppen. Förmod-
ligen skräms tjuvarna av 
larmet.

Lördag 26 september
Narkotikabrott
En man, född 1990 från 
Nödinge, grips i Alafors 
misstänkt för narkotikabrott.

Söndag 27 september
Bilbrand
Bilbrand vid fågeldammarna 
i Surte. Fordonet blir helt 
utbränt.

Måndag 28 september
Kvinna till sjukhus
Polis larmas till Kollanda 
där en kvinna befinner sig 
på vägen. Kvinnan medtas 
misstänkt narkotikabrott, 
eget bruk. I samband med 
färden till polisstationen blir 
den påverkade kvinnan akut 
sjuk och får föras till Östra 
sjukhuset i Göteborg.

Utryckning till rese-
centrum
Ambulans och Räddnings-
tjänst tillkallas till Älvängens 
resecentrum där en sjuk 
person får föras till sjukhus.

En motorcykelförare körde 
omkull på lokalkörbanan i 
Nödinge i höjd med OKQ8 
på måndagsmorgonen. Föra-
ren kördes till sjukhus med 
okända skador.
Foto: Christer Grändevik

Enhetschef Ebba Sjöstedt.Blir det ett nytt 
Ängabo kom-
mer min son att 
få bo kvar hem-

ma så länge jag lever.
ANHÖRIG
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På gång

OKT

7
2015

HÖSTENS 
NYA BÖCKER 
PRESENTERAS
KL 17.00 Ale bibliotek, 

Nödinge. Entrébiljett inkl. fika och 
boklotteri köpes för 20 kr på Ale bibliotek.

OKT

10
2015

BOKENS DAG PÅ  
SURTE BIBLIOTEK
KL 11.00 Barnteater:  Nasse 
hittar en stol. Biljetter, 20 kr 
säljes på Surte bibliotek. 

Efteråt blir det fiskedamm och servering.

OKT

7
2015

STARTA  
EGET-MINGEL 
KL 17.30–19.30 
Arbetsförmedlingen, Ale 
torg. Bär du på en idé du 

tror att du kan förverkliga genom att starta 
företag? Välkommen till starta eget-mingel 
med Nyföretagarcentrum, Almi, Ale kommuns 
näringslivsenhet, arbetsförmedlingen samt 
lokala entreprenörer och banker.

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 
4-7 år. Entré 60 kr.

OKT

4
2015

Ortsutvecklingsmöten
ONSDAG 7 OKTOBER KL 19:00 Bohus servicehus
 
Teman för kvällens möte
• Föregående möte
• Utveckla Ale-Bohus Jennylund som evenemangscentrum. 

Stefan Hagman ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
• Bohus centrum 

Lars-Ove Hellman VD Alebyggen
• Återkoppling från culture planning
• Nya frågor
 
Vi bjuder på fika! Varmt välkomna!
Inga-Lill Andersson, Lennart Dahl och Mohammad Bitar

 
Övriga ortsutvecklingsmöten
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

NYA FRÅGOR?
Om du har en fråga du vill få 

besvarad på mötet skicka den 
med e-post till torbjorn.hall@
ale.se. Senast en vecka innan 
mötet vill vi ha din fråga för 
att kunna garantera att den 

besvaras under mötet.

Samråd om fördjupning av  
Ale kommuns översiktsplan för 
Nödinge 2030
Ett förslag till fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för
Nödinge 2030 har arbetats fram och finns utställt för samråd
från den 1 oktober till den 16 november. Syftet med 
planförslaget är att Nödinge ska utvecklas till en attraktiv 
småstad där bostäder, företagande, kommersiell och offentlig 
service ges möjligheter att utvecklas och där det ska vara lätt 
att leva.
 
Välkommen på samrådsmöten:
TISDAG 20 OKTOBER KL 14.00–19.00.  
Presentation av förslaget kl 14.00, 16.00 och 18.00.
LÖRDAG 24 OKTOBER KL 11.00–15.00.  
Presentation av förslaget kl 11.00 och 14.00.
Tjänstemän och politiker är på plats för att diskutera förslaget 
och svara på frågor. Samrådsmötena sker i Ale kommuns 
utställningslokal hos Svensk fastighetsförmedling, Ale Torg 16.
 
Förslaget finns utställd för samråd under tiden 1 oktober 
till 16 november på följande platser:
• Sektor samhällsbyggnad, Alafors kommunhus, Alafors 

MÅNDAG–TORSDAG KL 08.00–16.30, FRED KL 08.00–16.00

• Nödinge kommunhus, Ale torg, Nödinge  
MÅNDAG–FREDAG KL 08.00–16.30

• Ale kommuns utställningslokal hos Svensk 
fastighetsförmedling, Ale Torg 16, Nödinge  
MÅNDAG–TORSDAG KL 08.30–17.00, FRED KL 08.30–16.00

• Ale bibliotek, Ale Kulturrum, Nödinge  
MÅNDAG–TORSDAG KL 09.00–19.00, FRED KL 10.00–17.00, 

LÖRDAG KL 10.00–14.00

• Ale kommuns webbplats www.ale.se > Planer på samråd/
granskning.

 
Upplysningar om planförslaget lämnas av planarkitekt 
Magnus Lövdahl, telefon 0303–37 12 15, e–post magnus.
lovdahl@ale.se, och planarkitekt Elin Celik, telefon 0303–33 
06 79, e–post elin.celik@ale.se. Synpunkter framförs skriftligt 
till Ale kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 449 80 Alafors, 
eller till e–post plan@ale.se senast den 16 november 2015.
 

Förändrad avgift i barnomsorgen
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.

Världens bästa förälder 
Med Tina Brodin. Om att utveckla goda relationer mellan 
förälder och barn, samt att förebygga konflikter och tjat. För 
dig med barn i skolåldern eller yngre. Fritt inträde. 
TORSDAG 8 OKTOBER KL 18.00, Ale Kulturrum, sal 105, 
Nödinge. Anmälan: Begränsat antal platser, anmälan 
via www.sensus.se/evenemang/att-vara-varldens-basta-
foralder-970221/. För information skicka e-post till  
sylvia.hansson@sensus.se
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Älvängens
Företagarförening

www.alvangen.com

(gamla busstorget)start och mål: ballongtorget

BALLONGLOPPET
FÖR BÅDE SMÅ OCH STORA

förening/kompisstafett
start 11.30 100kr/lag
STAFETT FÖR TVÅMANNALAG. SPRING 1,6 KM TVÅ GÅNGER VARDERA. 
PRISER TILL DE TRE FRÄMSTA.

företagsloppet
start 12.15 200kr/lag
STAFETT FÖR TVÅMANNALAG. SPRING 1,6 KM TVÅ GÅNGER VARDERA. 
PRISER TILL DE TRE FRÄMSTA.

ANMÄLAN
ANMÄLAN OCH BETALNING TILL SAMTLIGA LOPP SKER PÅ PLATS 
SENAST 30 MINUTER INNAN START. OBS! ENDAST KONTANTER. VID 
FRÅGOR MAILA KANSLI@ALE90.SE

Barnloppet 1,6 km
start 10.30 gratis
FÖR BARN I ALLA ÅLDRAR.

Klasskampen 1,6 km
start 11.00 gratis
FÖR MELLANSTADIET. TÄVLING DÄR DE FEM BÄSTA RESULTATEN FRÅN 
VARJE KLASS RÄKNAS. 
1:A PRIS - 1500 KR
2:A PRIS - 1000 KR
3:E PRIS - 500KR

SPONSOR:

Uppvärmning
inför loppet

Tel. 0303-74 11 40
Börje 0703-28 95 77    
www.nolforetagscenter.se

Just nu!

Ring idag!

Vi har lediga kontorslokaler på 
gångavstånd till pendeln i Nol.
I vårt företagscenter finns bredband, 
konferensmöjligheter och många 
andra inspirerande hyresgäster.

Första månads-
hyran gratis!

ÄLVÄNGEN. I dagarna tre, 
torsdag-lördag, firade Ulf 
Abrahamsson med personal 
Manufakturens 125-årsju-
bileum. Många kom för att 
ta del av festligheterna och 
de kalaserbjudanden som 
butiken lockade med.

– Jag är en trogen kund till 
Manufakturen och har köpt 
kläder här av Ulf, Ulfs pappa 
och Ulfs morfar, förklarade 
Rolf Ohlsson som lät sig väl 
smaka av jubileumstårtan.

Affärsinnehavaren själv 

var tillfreds med firandet och 
den goda uppslutningen.

– Självklart känns det lite 
speciellt att få fira 125 år, 
det är en aktningsvärd ålder. 
Vi är väldigt tacksamma för 
den respons vi fick från våra 
kunder i samband med vårt 
jubileum, avslutar Ulf Abra-
hamsson.

På fredagskvällen firades 
det med musik till trubadu-
ren Daniel Perez.

JONAS ANDERSSON

Det bjöds på kaffe och tårta när Manufakturen firade sitt 125-års-
jubileum. Här ses butiksägaren Ulf Abrahamsson tillsammans med 
två trogna kunder i Sven-Åke Eliasson, Ramstorp, och Rolf Ohls-
son, Älvängen. 

Manufakturen 
firade 125 år

Stendahls bil satsar i Älvängen

ÄLVÄNGEN. Så är det då 
klart.

En uppgörelse har 
träffats som innebär att 
Stendahls Bil får en helt 
ny serviceanläggning på 
Sventorpsområdet.

I början av nästa 
år ska byggnationen 
komma igång och 
vid årsskiftet sker 
inflyttningen.

Stendahls Bil, som redan 
bedriver verksamhet i Lil-
la Edet och Stenungsund, 
finns numera representerade 
även i Ale kommun. Sedan 
den 1 september driver bo-
laget serviceanläggningen i 
Älvängen, tidigare Hardesjö 
Bilverkstad.

– Vi kommer jobba suc-
cessivt resten av det här året 
för att få processer, rutiner 
och flöden på plats, säger 
Kenny Hansson, vd på St-
endahls Bil.

– All personal i Älvängen 

blir kvar. Samtidigt som vi 
nu bygger en ny servicean-
läggning i Älvängen så har 
vi gjort en storsatsning och 
byggt en ny modern skade- 
och lackverkstad i Lilla Edet, 
säger Kenny.

1630 kvadrat
Den nya serviceanläggning-
en i Svenstorp kommer att 
uppföras på tomtytan allde-
les söder om Hamek. Fast-
igheten blir 1 630 kvadrat-
meter.

– Det blir en service-
anläggning med totalt sex 
platser. Det kommer också 
finnas plats i huset för en ex-
tern hyresgäst, säger Niclas 
Hardesjö.

Stendahls Bil har upplevt 
en makalös utveckling under 
de senaste två decennierna. 
När Åke Stendahl tog över 
bilförsäljningen av Motoria i 
Lilla Edet 1997 hade företa-
get tre anställda. Idag upp-
går personalstyrkan till 63 
anställda.

– En framgångsfaktor är 
naturligtvis att vi represente-
rar Volvo och Renault, starka 
varumärken i bilbranschen. 
Vad det gäller kundnöjdhet 
så har vi alltid legat bra till i 
olika mätningar. En kombi-
nation av tur och skicklighet 
har inneburit att vi har fått 
tag i jätteduktiga medarbeta-
re, säger Åke Stendahl.

– Ett lyckokast var också 
när vi tog in Kenny Hans-
son som vd för fem år sedan. 
Företaget hade växt så pass 
mycket att det var läge för 
ett nytt ledarskap.

Kan du som vd beskriva 
företagets filosofi?

– Vår ledstjärna är abso-

lut kunden i centrum. Vad 
jag menar med det är att vi 
alltid ska behandla kunden 
rätt även när det går fel. Den 
filosofin bär vi alltid med oss. 
Sak samma gäller internt, sä-
ger Kenny.

Den filosofin har up-
penbarligen givit resultat?

– Det stämmer. Vi har 
under de senaste fem åren 
haft Sveriges nöjdaste kun-
der inom Volvo, Renault och 
Dacia i helt oberoende mät-
ningar.

Kan du ge något annat 
exempel där Stendahls Bil 
utmärker sig i förhållande 
till sina konkurrenter?

– Förutom nämnda filo-

sofi så är det vårt arbetssätt 
med personliga servicetek-
niker. Det innebär att kun-
den får en relation med den 
person hos oss som ska ser-
va fordonet. Den personli-
ga serviceteknikern ”äger” 
kunden vilket är väldigt 
uppskattat.

Unikt bokningssystem
– Vi kommer också bli unika 
då vi inom kort ska införa ett 
bokningssystem på samma 
sätt som sker hos exempelvis 
en tandläkare. Det är inte 
meningen att kunden ska 
behöva lämna sin bil på mor-
gonen och vara utan den un-
der hela dagen. Får hon eller 

han en tid hos oss klockan 
elva är det då bilen lämnas. 
Kunden ska sedan veta när 
bilen ska vara klar och kan 
då välja att nyttja någon av 
våra jobbplatser där det går 
att plugga in datorn och så 
vidare. Det skapar en ännu 
större kundfördel, konstate-
rar Kenny Hansson.

Hur går bilförsäljning-
en?

– Bilförsäljningen i Sveri-

ge har gått starkt uppåt i år 
och Volvo visar grymt bra 
siffror. Stendahls Bil visar 
också ett fantastiskt resultat 
där försäljningen av både 
Volvo och Renault har ökat 
jämfört med tidigare år, av-
slutar Kenny Hansson.

STENDAHLS BIL

Grundat: 1955.

Anläggningar: I Lilla Edet, 
Stenungsund och Älvängen.

Antalet anställda: 63.

Omsättning: 340 miljoner.

Bilmärken: Volvo, Renault 
(person- och transportbilar) 
samt Dacia.

Antalet sålda bilar: Drygt 1 
600 i år.

Vd: Kenny Hansson.

Ägare: Familjen Stendahl.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Ett handslag som symboliserar den satsning som Stendahls Bil gör med en ny serviceanläggning i Svenstorp, Älvängen. Ansvarig för 
byggnationen, som drar igång i början av nästa år, blir Niclas Hardesjö som här flankeras av Åke Stendahl, ägare Stendahls Bil, och före-
tagets vd Kenny Hansson.

– Niclas Hardesjö blir 
projektansvarig



NUMMER 35         VECKA 40| 07

Bär du på en idé du tror att du kan förverkliga genom att starta företag? 
Här finns de resurser som du behöver för att ta nästa steg. 

Välkommen till starta eget-mingel med Nyföretagarcentrum, Almi, Ale 
kommuns näringslivsenhet, arbetsförmedlingen samt lokala entre-
prenörer och banker.

Starta eget

När?
7 okt, kl 17.30–19.30

Var?
Arbetsförmedlingen Ale 
torg, Nödinge

Anmälan
E-post jagkommer@ale.se

Välkommen till  
Life på Ale Torg
Vi öppnar 5 oktober kl 10.00

Chisan 
med extrakt av 
rosenrot, rysk rot 
och schisandra 
(fjärilsranka) är 
ett traditionellt 
växtbaserat 
läkemedel använt 
vid nedsatt 
prestationsförmåga 
såsom trötthet och 
svaghetskänsla.

Håll utkik på letsdeal.se!
5 oktober säljs  
50 presentkort  

för 125:-/st!  
Värde 250:-/st

Öppningserbjudande!

Goodiebag  
till de 75 första 

kunderna
som handlar för 250:-

Anmäl dig till Lifes kundklubb  
i butiken och få 

25% rabatt 
på ett köp! 
Är du redan medlem så kan du byta 
butik till oss och ta del av samma 
erbjudande.

119:-
Rek. pris 139:-

Från 1 november kommer 
vi även att erbjuda 
alternativbehandlingar. 
Bokas på www.bokadirekt.se och 
läs mer på www.halsoteketiale.se

Ale Torg, Nödinge 0303-971 50
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www.halsoteketiale.seLödöse 0520-66 00 10

ÖPPETTIDER
Vardagar 8-21 • Helger 9-21

VECKANS EXTRAPRISER!

99:-
1690

/KG

/HG

MORFARS  
BRÄNNVINSOST

MOR MATILDAS  
KOKTA SKINKA

Priserna gäller t o m söndag 4 oktober 2015

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar samt slutförsäljning.

KOM OCH TRÄFFA  

MATKASSENS  

SLOCKNADE STJÄRNOR 

GUNILLA, VIVAN, ANITA, BRITT, SIV OCH HANS 

PÅ FREDAG 2 OKT KL 14-18

(DE GLÖDER ÄN)



LÖDÖSE. I vackert 
höstväder firade Lödöse 
museum sitt 50-årsjubi-
leum.

Mycket folk i alla åld-
rar kom för att ta del av 
festligheterna.

Dåtid, nutid och fram-
tid inrymdes i program-
met.

Det första museet i Lödö-
se öppnade på våren 1965. 
Lödöse museum huserade 
till en början på Fornäng 2. 
Nuvarande museum invigdes 
1994.

Lödöse var en av Sveri-
ges viktigaste städer under 
medeltiden och landets enda 
hamn mot Västerhavet. Som 
handelsstad var den vida känd 
i Nordeuropa och handelsor-
ganisationen Hansan hade 
en filial här. Stadens silhuett 
dominerades av en mäktig 
kungaborg, Lödösehus, och 
här fanns också ett av Sveri-
ges få myntverk. Under hela 
medeltiden var staden i hän-

delsernas centrum i både krig 
och fred. Av medeltidsstaden 
Lödöse finns idag nästan ing-
enting kvar ovan mark. 

Staden flyttades på 
1400-talet närmare havet och 
levde vidare som Göteborgs 
medeltida föregångare under 
namnet Nya Lödöse. Hundra 
år av arkeologiska undersök-
ningar med hundratusentals 
fynd berättar om stadens 
fängslande historia.

Söndagens födelsedags-
kalas inleddes med att muse-
ichef Jan Johansson hälsade 
välkommen och därefter fick 
besökarna lyssna till ett tal av 
Perallan Orrbeck, styrelse-
ordförande i Västarvet.

I ”Minnenas Café – för de 
som minns eller de som und-
rar” pratades det om minnen 
och händelser under museets 
50 år. Som programledare 
agerade Ing-Marie Trä-
gårdh. Tillsammans med gäs-
terna Karin Rex Svensson, 
tidigare museichef för Älvs-
borgs Länsmuseum, Bjarne 

Färjhage, före detta kommu-
nalråd i Lilla Edets kommun, 
Bertil och Greta Hedin 
och Hillevi Pettersson från 
museets stödförening tittade 
man tillbaka på åren som gått. 
Museichefen passade också på 
att berätta om museets fram-
tidsvisioner. 

Kalasgästerna fick smaka 
på medeltidsinspirerad mat 
och den lokala musikgruppen 
Bockfot spelade medeltids-
musik.

Fynden från medeltids-
staden är många och allt kan 
inte visas i utställningarna. 
Museipedagog Marie Sch-
midt hälsade välkommen in 
till museets magasin för att 
visa föremål besökarna aldrig 
tidigare sett.

En rolig utomhusaktivitet 
var pilgrimsvandringen för 
barn under ledning museipe-
dagog Jenny Brattén. Vand-
ringen utgick från museet 
och under en timma hann 
man både besöka prästens 

skrivstuga, utrusta sig med 
vandringsstav och gå hela vä-
gen till Sankt Olofs träd.

För de som ville njuta av 
solskenet utomhus bjöds en 
rundvandring i medeltids-
staden Lödöse. Under sak-
kunnig ledning av Ing-Marie 
Trägårdh besöktes bland an-
nat platserna för stadens kyr-
kor, myntverket, klostret, den 
kungliga borgen Lödösehus 
och stadens hantverkarkvar-
ter.

JONAS ANDERSSON

VECKA 40         NUMMER 35|08

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 4/10. Enekullevägen 7.
Henrik Kjellberg 0727-316 360, 
henrik@axelssonsfast.se

Pris 3.300.000:- som utgångspris. 
Visas 6/10. Skårdalsvägen 75B.
Henrik Kjellberg 0727-316 360, 
henrik@axelssonsfast.se

Pris 2.800.000:- som utgångspris. 
Visas enligt överenskommelse. Marierovägen 25.
Gunnar Carlström 0723-618 618,
Henrik Kjellberg 0727-316 360

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

Med högt, fritt 
läge och en 
fantastisk utsikt 
mot fästningen!
Det är inte ofta ett sådant 
här exceptionellt boende 
ska säljas så vi är stolta 
över att få presentera 
detta drömhus med fantastisk utsikt mot Göta älv och 
fästningen. Huset är i bästa skick med vackra trägolv 
och nyare kök och badrum. Dessutom finns soldäck, 
badtunna och inglasat uterum i väster. Ett unikt tillfälle 
som ska ses och upplevas på plats. Besiktningsprotokoll 
finns att ladda ner. 95+66 kvm.

Investerings-
tillfälle i 
Vänersborg!
Chans att förvärva 
en fastighet med 
verksamhetslokaler 
några stenkast från 
Vänersborgs centrum. 
En tomställd industrilokal 
gjord för verksamhet kring bil och motor. Garage, tvätthall, 
verkstadsdel och kundmottagning/butik. En till största 
delen uthyrt kontorshus med två entréer. All mark är 
asfalterad med möjlighet till upp mot 50 parkeringsplatser. 
280+240 kvm.

Nol
Bohus

Väners
borg

ALVHEM. Flaggan i topp 
och ballonger både högt 
och lågt.

Inramningen var den 
bästa tänkbara när Alv-
hems förskola 20-årsju-
bilerade i tisdags.

Besökarna bjöds på 
kalasbakelse som pe-
dagoger och barn hade 
bakat tillsammans.

20-årskalaset firades rejält. 
Till lunch serverades barnen 
en trerättersmeny med ham-
burgare till huvudrätt och 
med glass och chokladsås som 
dessert.

– Barnen har varit med i 
förberedelserna och väntat på 
den här dagen förklarar Ma-
rie Sjöberg, en av fyra ur per-
sonalgruppen som varit med 
sedan begynnelsen.

– Det är en liten försko-
la och det råder en familjär 
stämning. Det är lätt att tri-
vas här, säger Marie.

Idag har 24 barn sin hem-
vist på Alvhems förskola. De 

är uppdelade på två avdel-
ningar; Vagnen och Loket.

– Detta är den bästa för-
skolan man kan tänka sig. 
Snacka om att vända sig ut 
och in för barnen, säger To-
bias Håkansson som åker från 
Skepplanda till Alvhem för 
att lämna barn på förskolan.

Som mest har 65 barn in-
rymts i lokalerna, men det var 
på den tiden som det även be-
drevs skolverksamhet.

– Det var härligt att se en 
sjätteklassare ta en ettåring i 
handen. Då som nu var sam-
manhållningen väldigt god, 
säger pedagog Inger Anders-
son.

Alvhems förskola har ge-
nom åren varit hotad av ned-
läggning. Nu är emellertid 
läget lugnt och så hoppas 
personalen att det ska förbli.

– Vi hoppas få arrangera 
fler jubileumstillställningar 
i framtiden, säger Inger An-
dersson.

JONAS ANDERSSON

Jubileum på 
Alvhems förskola

Det bjöds på bakelse till barn och föräldrar i samband med tisda-
gens kalas.

Bockfot underhöll med medeltidsmusik.

Jubileumsgästerna bjöds på 
medeltidsinspirerad mat serve-
rad av Louise van Assche och 
Ann-Louise Nyman.

Bertil och Greta Hedin gästade Minnenas Café som leddes av 
Ing-Marie Trägårdh.

Lödöse museum 50 år



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

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

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

Förvirrad av alla olika elavtal?  
Sök klarhet hos den här solstrålen!

 
Skanna koden eller 
besök www.aleel.se 
alternativt ring oss  
tel. 0303-33 24 00  
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ALAFORS. Av 65 Com-
fortbutiker i landet 
finns den bästa i Ala-
fors.

K-B Rör erhöll utmär-
kelsen vid den årliga 
mässan i Stockholm 
förra helgen.

– Väldigt hedrande, 
förklarar Karl Olof ”Kal-
le” Karlsson.

När Comfortkedjan samlades 
för sin årliga kick off i huvud-
staden fanns utdelningen av 
årets Comfortbutik med på 
programmet. Alaforsföreta-
gets representanter hade all 
anledning att sträcka på sig 
när det förkunnades att K-B 
Rör tilldelats den prestigefyll-
da utmärkelsen.

– En bekräftelse på att sät-
tet vi jobbar på är rätt. Ser-
vicen vi erbjuder, att vi kan 
produkterna och framförallt 
att våra montörer är suveränt 
duktiga när det gäller instal-
lationer är naturligtvis givna 
framgångsfaktorer, säger Jer-
ry Magnusson, ansvarig för 
butiksdelen.

– Det är inte många kun-
der som lämnar butiken utan 
att vi har hittat en bra lösning 
för dem, poängterar Daniel 
Karlsson.

Vad finns i en Comfort-
butik?

– Allt för badrum, men vi 
tillhandahåller även energilös-
ningar. Vi saluför produkter 
från marknadsledande leve-
rantörer.

Nyligen uppnådde även 

K-B Rör certifiering enligt 
ISO 9001 och 14001. 

– Det finns en tyngd i det 
och utgör definitivt en kon-
kurrensfördel, säger Daniel 
Karlsson.

Det finns alltså dubbel 
anledning att fira?

– Ja, det gör det. Vi kom-
mer att hålla butiken stängd på 
fredag då hela personalstyrkan 
ska på utbildning samt fira ut-
märkelsen som årets Comfort-
butik, säger Jerry Magnusson.

K-B Rör har 21 anställda 
varav 13 är montörer. Företa-
get söker nu ytterligare mon-
törer.

– Det är bra tryck på alla 
fronter och därför behöver vi 
nyanställa, avslutar Karl Olof 
Karlsson.

JONAS ANDERSSON

K-B Rör årets Comfortbutik

K-B Rör i Alafors har utnämnts till årets Comfortbutik. På bildens ses företagets delägare, som från 
vänster är Jerry Magnusson, Karl Olof Karlsson och Daniel Karlsson. 

Ägarbyte på Hälsoteket

NÖDINGE. Barn-
domsvännerna Lena 
Wingbro och Helene 
Strauss tar över Hälso-
teket på Ale Torg.

Butiken ansluter sig 
på nytt till Life och 
har nypremiär den 5 
oktober.

– Hälsokost blir allt 
viktigare eftersom ma-
ten inte innehåller all 
näring som vi behöver, 
säger Lena.

Efter fem år som handlare 
inom hälsokost har Tor-
björn Swahn bestämt sig 
för att sadla om. Till vad 

har han inte bestämt.
– Jag har ett spår på vad 

jag vill göra, men inget är 
helt klart. Jag kände att det 
är dags att göra något annat 
och att få lite mer tid för 
familjen. Det har varit fem 
fantastiska år med roliga 
kunder i en bransch som 
fortsätter att utvecklas, sä-
ger han när nycklarna läm-
nas över till de nya ägarna 
Helene Strauss och Lena 
Wingbro.

– Vi är barndomsvänner 
och har länge pratat om att 
det skulle vara kul att göra 
något ihop. Jag kommer 
från restaurangbranschen 
och Lena är sedan länge 

en duktig företagsekonom. 
Vi kommer att komplettera 
varandra bra, säger Helene.

Båda är nödingebor och 
vet att butiken har ett gott 
rykte, men att det finns en 
utvecklingspotential.

– Hälsoteket blir åter-
igen en Life-butik, vilket 
ger oss möjlighet till ett 
bättre sortiment. Vi kom-
mer dessutom att satsa på 
alternativmedicinska be-
handlingar såsom exempel-
vis Thailändsk massage och 
homopati. Vi har därför 
iordningställt ett behand-
lingsrum i butiken, säger 
Lena.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Torbjörn Swahn lämnar efter fem år över nyckeln till butiken.De nya affärsinnehavarna blir 
Lena Wingbro och Helene Strauss. 

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
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•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskaps-
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Pris 2.980.000:- som utgångspris. 
Visas 4/10. Enekullevägen 7.
Henrik Kjellberg 0727-316 360, 
henrik@axelssonsfast.se

Pris 3.300.000:- som utgångspris. 
Visas 6/10. Skårdalsvägen 75B.
Henrik Kjellberg 0727-316 360, 
henrik@axelssonsfast.se

Pris 2.800.000:- som utgångspris. 
Visas enligt överenskommelse. Marierovägen 25.
Gunnar Carlström 0723-618 618,
Henrik Kjellberg 0727-316 360

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

Med högt, fritt 
läge och en 
fantastisk utsikt 
mot fästningen!
Det är inte ofta ett sådant 
här exceptionellt boende 
ska säljas så vi är stolta 
över att få presentera 
detta drömhus med fantastisk utsikt mot Göta älv och 
fästningen. Huset är i bästa skick med vackra trägolv 
och nyare kök och badrum. Dessutom finns soldäck, 
badtunna och inglasat uterum i väster. Ett unikt tillfälle 
som ska ses och upplevas på plats. Besiktningsprotokoll 
finns att ladda ner. 95+66 kvm.

Investerings-
tillfälle i 
Vänersborg!
Chans att förvärva 
en fastighet med 
verksamhetslokaler 
några stenkast från 
Vänersborgs centrum. 
En tomställd industrilokal 
gjord för verksamhet kring bil och motor. Garage, tvätthall, 
verkstadsdel och kundmottagning/butik. En till största 
delen uthyrt kontorshus med två entréer. All mark är 
asfalterad med möjlighet till upp mot 50 parkeringsplatser. 
280+240 kvm.

Nol
Bohus

Väners
borg



DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

STORPACK

:-59
Max 1 paket/kund

/ST

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.
Priserna gäller onsdag–söndag v40 2015 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se

ALLA DAGAR
06.00–23.00

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

49:-
Ordinarie pris 59:-

Endast avhämtning

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

PASSA PÅ!

DELIKATESSEN

Pssst!
Missa inte rabatten på förstasidan...

FLATRÖKT
SKINA

KANELBULLAR

FÄRSK LAXFILÉ

7990
/KG

PECORINOOST

VÅR EGNA 
POTATISSALLAD

790
/HG1690

/HG

SURDEGSLIMPOR
SKEPPIS OCH KODE

Torsk med paprika och 
potatis.

Onsdag 30/9

Korvstroganoff med ris.
Torsdag 1/10

Sweetchili lax med basilika, 
couscous och tzatziki.

Måndag 5/10

Lasagne med vitkålssallad.
Fredag 2/10

Kycklinggratäng med ris
Tisdag 6/10

3490
/KG

FÄRSK FLÄSKFILÉ

4990
/KG

Max 2st/hushåll

GOUDAOST

3990
/KG

1990
/HG990

/HG

ARLA OST

49 /KG
90

Välj mellan olika sorter.
Ca 375-2500 g.

SERRANOSKINKA

GRILLADE 
KYCKLINGKLUBBOR

19:-
/ST

20:-
3 FÖR

25:-
5 FÖR

40:-
10 FÖR

FLÄSKKARRÉ

39 90
/KG

Max 2st/hushåll

24-PACK ÄGG

2490
/ST

Gäller small
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ADRESS HÖGA 470  BOAREA 141+110 M²
AREAL CA 2,5 HA  UTGÅNGSPRIS 3 200 000 KR
VISAS LÖ 3/10 12:30-13:30 RING OCH BOKA
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

Nu kan vi med glädje erbjuda denna fina hästgård i Hålanda,
en knapp mil nordost om Skepplanda. En riktig lantlig pärla
med ett fantastiskt läge.

HÄSTGÅRD - HÅLANDA

 

 
 
AREAL CA 250 HA  PRIS ENLIGT ANBUD
MÄKLARE GREGERS WINBO TELEFON 0738-67 08 36

Jord- och skogsfastighet om totalt cirka 250 ha ca 5 km öster
om Nygård i Lilla Edet kommun. Uppskattat virkesförråd om
totalt cirka 18 000 m³sk.

JORD- OCH SKOGSFASTIGHET

 

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-24 56 50

lansfast.se/ale

Länsdeklarerad betyder att bostaden är besiktigad innan försäljning.

 

Hur hamnade du på Lödöse 
museum?
– Jag var sjukskriven för mina 
knän efter att ha arbetat i en 
fabrik. Det var inte särskilt 
roligt att gå hemma och när 
möjligheten dök upp att få bli 
timanställd på Lödöse muse-
um så tog jag den. Jag hade vo-
lonterat på museet innan. 1987 
fick jag ett vikariat som fyndas-
sistent och året därpå blev jag 
receptionist. Sedan 2011 arbe-
tar jag som samordnare.

Hur föddes intresset för 
historia?
– Min mormor och morfar 
var väldigt historieintressera-

de. Mormor var med i Lödöse 
museums stödförening. Mitt 
historieintresse har alltid varit 
stort, men inte specifikt för 
medeltiden. Det var när jag 
flyttade till Lödöse på 70-talet 
och museet hade kvällsöppet 
som jag blev frälst. Just det 
faktum att Lödöse museum 
valde att lyfta fram vanligt 
folk, hantverkare och köpmän 
och inte bara kungligheter, 
tilltalade mig.

Vad innebär arbetet som 
samordnare?
– Att jag har ansvaret för bu-
tiken och caféet, ordna med 
schema och personal samt se 
till så att det finns guider. Det 
är några av arbetsuppgifterna.

Om du ska beskriva Lödöse 
museum?
– Det är ett museum som visar 
arkeologiska fynd från medel-
tiden. Vi har alldeles fantastis-
ka samlingar. Här finns något 
för alla att sysselsätta sig med 
och vår museiverkstad är väl-
digt uppskattad.

Om du haft ett annat yrke?
– Då hade jag velat bli fysiker 
eller lärare i historia.

Någon särskild händelse 
från dina år på museet som 
har etsat sig fast i minnet?
– Det var väldigt trevligt när 
biskop Aurelius och hans de-
legation besökte museet och 
jag fick nöjet att visa dem runt. 
Det blev ett spännande samtal 
som varade i fyra timmar.

Vad är roligast med arbe-
tet?
– Mötet med människor. Jag 
möter otroligt många trevliga 
människor varje dag.

Om du får önska fritt, hur 
vill du att Lödöse museum 
ska utvecklas?
– Jag vill att det blir en hus-
kropp till som innefattar bibli-
otek, restaurang och aula. Jag 
önskar också en utveckling av 
den tematiska lekplatsen.

JONAS ANDERSSON

Med känsla 
för historien

I söndags firade Lödöse museum 50 år.
Ing-Marie Trägårdh har jobbat i verksamheten sedan 1986.

Intresset för museet föddes när hon flyttade till Lödöse på 70-talet.

ING-MARIE TRÄGÅRDH

Ålder: 54.
Bor: Tunge.
Yrke: Samordnare på Lödö-
se museum.
Stjärntecken: Jungfru.
Äter helst: Pasta med ostsås 
eller hälleflundra.
Ser på tv: History Channel 
eller Games of Thrones. 

VECKANS PROFIL
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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

SLUTA VEVA!
Vid köp av vikarmsmarkis får  

du köpa en motor för 

endast 900:-
Ord pris 2900:- Gäller t o m 30/10

www.kungalvssolskydd.se

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

BOHUS. Först ut var Mi-
kael Söder från räddnings-
tjänsten, som pratade livfullt, 
om hur vi som äldre skulle 
kunna göra för att minska 
riskerna i vardagen och vad 
räddningstjänsten kan hjälpa 
till med. Han tog upp var 
händer olyckor och varför 
händer olyckor.

Vi fick också beskrivningar 
ifrån verkliga livet och hur 
det hade kunnat minime-
ras om man hade haft rätt 
bakgrundskunskaper. Detta 
väckte en hel del eftertanke 
hos oss som lyssnade.

Vi fick också en inblick i 

hur man kan bedöma risker 
och hantera dem på ett 
bättre sätt. Här lades också in 
aspekten på de extra risker vi 
drar på oss då vi blir äldre.

En längre genomgång 
gjordes också inom delen 
varför det brinner och hur 
upptäcker du det samt hur 
kan man göra för att minska 
dessa risker för att man skall 
känna att man lever ett så 
skyddat liv som möjligt.

Sedan fick vi en bra 
avrundning på temat hur du 
utrymmer och vad kan du 
göra för att hjälpa till för att 
släcka branden om olyckan är 

framme. Vi fick också förslag 
på vad man skulle skaffa till 
hemmet i form av hjälp-
medel och vad man kanske 
inte skulle skaffa sig, då det 
nästan enbart blev extrakost-
nader utan större effekt. En 
kortare genomgång gjordes 
också om hur brandcells-
indelningar görs och vilka 
ungefärliga tider detta skapa-
de om en brand utbröt i det 
egna hemmet.

 Jan Larsson
Studieorganisatör
Surte-Bohus PRO

Miniseminarierna igång igen

ALAFORS. Varje tisdags-
eftermiddag samlas 
frivilliga pensionärer 
och SFI-elever i Komvux 
lokaler.

Syftet är att erbjuda 
språkinlärning.

– Det är fantastiskt att 
följa konversationerna 
och samtalen har givit 
ringar på vattnet, säger 
Ingela Gergils Ryd, gym-
nasielärare på Komvux.

För SFI-eleverna är mötet 
obligatoriskt medan pensio-
närerna kommer dit på ide-
ell basis. Idag uppgår antalet 
frivilliga så kallade Medsprå-
kare till cirka 20 personer.

– Men det finns plats för 
fler pensionärer. Det är all-
tid några som har förhinder 
och ju fler frivilliga desto fler 
grupper kan vi göra. Opti-

malt är att kunna ha två-tre 
elever per pensionär, då blir 
samtalen som bäst, säger 
Ingela Gergils Ryd.

När lokaltidningen kom-
mer på besök är samtals-
stunden, cirka en och en halv 
timme, avslutad. Pensionä-
rerna sitter tillsammans och 
fikar.

– Detta är integration på 
alla nivåer, hävdar Werner 
Leandersson.

– Tack vare språkinlär-
ningen är vi många som lärt 
känna utländska familjer och 
fått äran att umgås med dem 
även utanför Komvux vägg-
ar. 

Konceptet med Medsprå-
kare infördes för tre år sedan 
och vänder sig till SFI-elever 
som läser svenska på B-, C- 
och D-nivå.

– Samtalet kan ske utifrån 
ett förutbestämt ämne eller 

så pratar man helt fritt, säger 
Ingela.

En av deltagarna, Siv 
Börjesson, har blivit adop-
terad som ”mormor” till en 
syrisk familj och det är även 
andra medspråkare som kan 
vittna om vänskapsband som 
knutits med deltagarna och 
dess anhöriga.

– Det är en vinn-vinn-si-
tuation. Vi bidrar med vår 
tid och hjälper eleverna med 
det svenska språket samti-
digt som vi får lära oss mer 
om andra kulturer. Det blir 
ett ömsesidigt utbyte, säger 
Yvonne Holmgren.

Hurudan är en bra med-
språkare?

– Det är en solidarisk 
människa, avslutar Werner 
Leandersson.

JONAS ANDERSSON

Integration på alla nivåer

– Pensionärer lär om språkinlärning
Delar av pensionärsgruppen som erbjuder språkinlärning för SFI-elever i Komvux lokaler i Alafors.

SPF Seniorerna Lilla 
Edetbygden hade i torsdags 
månadsträff i träffpunkt Hä-
gern. Efter en kort infor-
mation av Beate Flach, Stu-
dieförebundet Vuxenskolan, 
om höstens cirklar hälsade 
ordförande Kerstin Anders-
son dagens föreläsare Rolf 
Lundin välkommen. Rolf 
berättade på ett inspirerande 
sätt under rubriken ”Västgö-
ta Ryttare rider igen”. Han 
förde oss som rekryterare för 
Harald Stackes kompani 
tillbaka till 1600-talet och de 
förhållanden som rådde vid 
Göta Älv då. Han gav en in-
blick i hur det var att leva vid 
gränsen mellan Danmark och 
Sverige. Krig och bränder var 

då vanliga i dessa trakter. 
Ove Svensson gav en kort 

trafikinformation, Kerstin 
presenterade höstens resor 
och Gunilla Wallstedt kom-
pletterade informationen om 
höstens cirklar.

SPF Seniorerna Lilla Edet-
bygden har i sommar även 
haft en träff då medlemmar 
över 85 år var särskilt inbjud-
na. Cirka 30 personer samla-
des på kaféet i Ströms Slotts-
park. Där bjöds på hembakat 
kaffebröd och underhållning. 
Bengt Ahlrot sjöng till Elof 
Svantessons ackompanje-
mang visor och gamla skil-
lingtryck. Spontan allsång 
uppstod också. 

Månadsträff med inspirerande föreläsning

Rolf Lundin föreläste när SPF 
Seniorerna Lilla Edetbygden 
hade månadsträff i torsdags.
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lansforsakringar.se

Lennart Svensson rådgivare företagsförsäkring   0520-49 49 15

Vi hjälper dig med 
företagets liv- och 
pensionslösningar

Peter Johlund rådgivare liv- och pensionsförsäkring   0520-49 49 09

Niclas Hylander

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

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

VECKANS BOSTAD

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

NOL 5 rok, 108 kvm

• Barnvänligt område • Välplanerat • Uteplats

S
M
S
:A

1
0
6
9
1
8

T
IL
L
7
1
1
2
2

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

Vad sysslade du med innan 
du blev egen företagare?

– Jag har arbetat inom 
många olika områden. Jag 
är utbildad undersköterska, 
har arbetat på sjukhus och 
inom hemsjukvården, städat 
flygplan och jobbat i butik 
på olika ställen. Jag startade 
företaget redan 1990, gjorde 
en del konsultuppdrag som 
ridlärare och hästar som jag 
red in. Uppfödning av häs-
tar kom tidigt in i verksam-
heten. Hittills har ett 50-tal 
hästar fötts upp på gården.

När öppnade butiken?
– Det var i februari 1999. 

Vi köpte TC Hästshop i Ala-
fors där vi blev kvar fram till 
2002 då vi flyttade rörelsen 
till Älvängen. 2006 stod an-
läggningen i Starrkärr klar.

Verksamhetsinriktning?
– Förutom den fysiska bu-

tiken så har vi vår webbutik, 
som har vuxit oerhört den 
senaste tiden. Vi hyr ut häst-
transporter, har uppfödning 
och försäljning av hästar, 
erbjuder sadelprovningar, 
träningar och utbildningar. 
Att ha ridhuset i direkt an-
slutning till butiken är en 
oerhörd tillgång. Vi vänder 
oss i huvudsak till hästäga-

re, men tillhandahåller även 
hund- och kattfoder.

Varifrån kommer kun-
derna?

– Från Säffle i norr till 
Falkenberg i söder. 

Vad är drivkraften?
– Det är det enorma häst-

intresset, som jag har haft se-
dan barnsben. Jag lever min 
dröm, men hinner inte njuta 
av vardagen fullt ut. Det är 
för mycket att göra, både på 
gott ont. Jag vill samtidigt 
passa på att lyfta fram min 
personal som gör ett fantas-
tiskt jobb.

Om du haft ett annat 
yrke?

– Då hade jag nog varit 
författare. Jag älskar att skri-
va. 

Hur ser du på framtiden 
för Ale Ridsport?

– Efter några tunga år när 
E45 byggdes om till motor-
väg så pekar försäljnings-
kurvan spikrakt uppåt. Vi 
får många nya kunder som 
besöker oss, i vår butik och 
på webben. Jag hoppas på en 
fortsatt tillväxt och att före-
taget får stanna kvar inom 
familjen.

JONAS ANDERSSON

FYRA RAKA
Vår – Höst

Dressyr – Hoppning

Film – Bok

Telefon – Mejl

Intressen: Det är bara hästar.
Gör: Driver Ale Ridsport.
Lyssnar: Queen är bäst.
Gör helst en ledig dag: Ligger på en 

Maria gör ett 
riktigt hästjobb

sandstrand och lyssnar på en bra  
bok. Det blir alldeles för sällan dock.
Ser på tv: Gillar byggprogram.
Drömresa: Florida.

Ålder: 46.
Bor: Starrkärr.
Familj: Maken Håkan, 
barnen Emil, Lydia och 
Johan.

FÖRETAGARE I FOKUS MARIA LINDÉN

Djur i allmänhet och hästar i synnerhet.
Det råder ingen tvekan om att Maria Lindén har hamnat rätt i livet – som ägare 
till Ale Ridsport.
– Jag har ett genuint hästintresse.
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TORP. I år koras Ale Lu-
cia för 63:e gången.

Tidigare år har 
luciakröningen skett i 
Ahlafors IF:s regi.

– Nu står vi på egna 
ben, säger Stina Johans-
son.

Uttagningen av kandidater 
till årets luciatrupp går in i 
sin slutfas. Anmälningstiden 
går ut nu på söndag.

– Vi har varit igång med 
förberedelserna länge och 
väl. Vi är oerhört stolta över 
att få föra traditionen med 
Ale Lucia vidare, säger Stina 
Johansson som ingår i ar-
rangörsgruppen tillsammans 
med Malin Haarala, Erica 
Eriksson, Gunilla Johans-

son och Maj-Lis Carlsson.
Historiskt har Ale Lu-

cia verkat som en kommitté 
under Ahlafors IF:s vingar. I 
samförstånd beslutade par-
terna att Ale Lucia skulle stå 
på egna ben, starta en egen 
förening.

– Så har också skett. Vi 
brinner för detta och har en 
hel del idéer om hur vi ska 
kunna utveckla konceptet 
med Ale Lucia. En vision 
är att skapa en kör som inte 
bara är aktiv i juletid utan 
året om, säger Malin Haa-
rala.

En nyhet för i år är röst-
ningssystemet. När kandida-
terna har presenterats kom-
mer allmänheten att kunna 
sms-rösta.

– Fast vi behåller natur-

ligtvis den traditionella ku-
pongen i lokaltidningen. På 
det här sättet hoppas vi skapa 
ett ännu större intresse kring 
Ale Lucia, säger Erica Eriks-
son.

Precis som i fjol kommer 
kröningsceremonin att vara 
förlagd till Medborgarhuset 
i Alafors. Det sker lördagen 
den 5 december.

– Vi kommer att ha ett 
späckat schema under ett par 
veckor. Det första officiella 
framträdandet sker onsdagen 
den 3 december, sedan rullar 
det på. Det är inte bara före-
tag som kan boka Ale Lucia, 
även privatpersoner och för-
eningar kan hyra in oss. Det 
är bara att höra av sig, avslu-
tar Stina Johansson.

JONAS ANDERSSON

Ale Lucia står på egna ben
Kommittén för Ale Lucia som nu har bildat en egen förening. Från vänster: Erica Eriksson, Stina Jo-
hansson, Malin Haarala och Gunilla Johansson.

JUST NU!

PÅ ALLA
SPISKASETTER

1.500:- rabatt

Torsdagar 14-18 Tel. 0730-64 89 00, Lunnavägen 6, Alafors 
E-post: lars@sturesspisar.se • www.sturesspisar.se

STURES SPISAR AB

LEVERANTÖRER 
PÅ PLATS 

TORSDAG 1/10

Läs mer om kampanjen på contura.se 
Vid samtidigt köp av valfri Contura kamin 
(gäller hela sortimentet) och Premodul skor-
sten lämnas 2.500:- rabatt på skorstenen.

CONTURA 35, låg
Gjutjärnslucka

Ord. pris 21.300:-

JUST NU 19.300:-

Spara 
2.000:-
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20
15

SPARA 
upp till 7.000:-

SPARA
3 000:-

KVALITET HAR SITT PRIS,
MEN I BLAND GÖR VI 
UNDANTAG.

Återförsäljares logga

SPARA
5 000:-

TIMELESS 
NORWEGIAN 
CRAFT

JØTUL F 165 S
NU 19 200:-
Ord. pris 22 200:-

SPARA
3 000:-

JØTUL FS 74
NU 36 600:-
Ord. pris 39 600:-

JØTUL F 371  
High Top
NU 21 900:-
Ord. pris 26 900:-

Kampanjen gäller t o m 31 oktober 2015. Se hela kampanjen på jotul.se

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



- ÄLSKA HANDBOLL

Nu startar vi igen...
I Skepplanda sporthall

Vi säljer fika

Boll & lek
Lördagar kl 10.30-12.00 

(start 3/10-2015)

Lilla handbollskolan
Lördagar kl 9-10.30

(start 4/10)
Se hemsidan för mer info

www.laget.se/alehf

Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

F04 KL 13.40
NÖDINGE SK vs IK Sävehof

F02 KL 14.30
NÖDINGE SK vs Torslanda

P03 KL 15.20
NÖDINGE SK vs Bjurslätts IF

VECKANS
MATCH

ALE KULTURRUM
SÖNDAG 4 OKTOBER

Varmt  
välkommen!

Avgörande match för SBTK

Amanda Errind avgjorde för Skepplanda när hon i 88:e minuten 
gjorde matchens enda mål.       

Skepplanda får klara sig utan höstens poängspelare, Patric 
Skånberg, i den avgörande matchen mot Annelund.

Errind avgjorde
STENUNGSUND. Skepp-
landas damer håller på 
att fullborda bragden i 
division 1.

Med blott två minuter 
kvar av matchen skar-
vade Amanda Errind in 
segermålet borta mot 
Stenungsunds IF.

Det var SBTK:s nionde 
trepoängare och i sista 
omgången kan de kröna 
säsongen med att spela 
bort Holmalunds IF från 
seriesegern.

Tack vare poängen i förra 
omgången var mötet med 
Stenungsunds IF utan be-
tydelse för Skepplandas del. 
Kontraktet var redan säkrat, 
men det gick inte att se på de 
gulsvarta damerna. Stenung-
sund mötte hårt motstånd 
direkt från avspark och trots 
hemmalagets större moti-
vation lyckades hemmalaget 
inte forcera det gulsvarta 
försvaret.

– Vi gör en riktigt bra 
match igen och det gick 
egentligen inte att se vilket 
av lagen som var i poängbe-
hov. Tjejerna ville verkligen 
vinna, men sett till antalet 

målchanser hade kanske ett 
oavgjort resultat varit mest 
rättvist, säger tränare Stig 
Persson ödmjukt.

Skepplanda skapade flera 
farligheter i samband med 
hörnor. En ny variant mot 
den första stolpen gav till sist 
utdelning.

– Det var rena kalabaliken 
när vi testade vår nya strate-
gi. Den skapade stor oreda 
och vi blev blåsta på minst 
en straff för hands, säger Stig 
Persson.

Med 30 inspelade poäng 
har Skepplanda vunnit re-
spekt i serien och när serie-
ledande Holmalunds IF gäs-
tar Forsvallen på lördag kan 
hemmalaget sätta punkt för 
bragdsäsongen.

– Jag tror att det är en 
övermäktig uppgift att be-
segra Holmalund, men man 
ska aldrig säga aldrig. Allt 
kan hända och bollen är 
rund. Vi har i alla fall inte 
blivit utspelade i en enda 
match och hoppas kunna ge 
dem en värdig match, säger 
Persson.

Oavsett utgång kommer 
Skepplandas damer att sätta 
punkt för en helt fenomenal 
säsong, där den tekniska fot-
bollen har fått ett nytt ansik-
te i damfotbollen.

Div 1 norra Götaland damer
Stenungsunds IF – Skepplanda 0-1

FOTBOLL

Div 4 Västergötland södra
Ulricehamn – Skepplanda 1-0 (1-0)

FOTBOLL

– SBTK avslutar med toppmatch

ULRICEHAMN. Skepp-
landas öde i division 
fyra avgörs i sista om-
gången.

Det krävs poäng 
hemma mot Annelund, 
annars väntar kvalspel.

I lördagens udda-
målsförlust borta mot 
Ulricehamn räckte SBTK 
inte till.

Det är en lång resa till Ul-
ricehamn, men hemvägen 
blev om möjligt ännu läng-
re. Skepplanda förlorade den 
täta drabbningen mot topp-
laget Ulricehamn med udda-
målet. Segermålet inprickat 
på straff efter tolv minuter. I 
samma stund vann Annelund 
hemma över Gällstad och tog 
sig upp på kvalplatsen två po-
äng bakom SBTK. I den sista 
omgången drabbar Annelund 
och Skepplanda samman på 
Forsvallen.

– Nu gäller det att gilla 
läget. Det kan bli en fantas-

tisk söndag att få spela hem 
kontraktet inför ett förhopp-
ningsvis välfyllt Forsvallen, 
men vi måste anta utma-
ningen med stor respekt och 
ödmjukhet. Annelund måste 
gå för seger, medan vi kla-
rar oss med en pinne, säger 
SBTK-tränaren Jonas An-
dersson.

Förlusten mot Ulricehamn 
ägnade han lite tid. Han an-
såg att rätt lag vann och 
Skepplanda var inte tillräck-
ligt heta för att förtjäna po-
äng. Dessvärre gav förlusten 
också några tunga käftsmällar 
inför ödesmatchen mot An-
nelund. Formtoppade Patric 
Skånberg ådrog sig sin tred-
je varning och är avstängd. 
Samma sak gäller Christian 
Rönkkö som fick syna det 
röda kortet med 20 minuter 
kvar att spela.

– Det är tunga avbräck, 
lägg därtill att vår kapten Os-
car Frii är borta. Vi får till-
baka Tobias Ottosson och 
kommer trots avstängningar-
na att kunna ställa ett motive-
rat gäng på plan, säger Jonas 
Andersson.

Skepplanda jagade kvit-
tering och den nödvändiga 
poängen för att säkra kon-
traktet, men lyckades inte få 
hål på Ulricehamn. Med en 
man mindre på plan mattades 
laget betänkligt.

– Fast vi skapar ändå ett 
antal chanser, men det är 
inget att säga om. Rätt lag 
vinner och hade det inte varit 
för några riktigt kvalificerade 
parader av Simon Liljeblad 

i målet kunde segern blivit 
större, menar Andersson.

Förutsättningarna inför 
söndagens drama är tydliga. 
En poäng och SBTK är klara 
för fortsatt spel i fyran. För-
lust och de gulsvarta krigarna 
tvingas kvala sig kvar.

– Med andra ord har vi två 
livlinor, men vi tänker ta den 
första, lovar Jonas Andersson.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

… Tomas Höij, sekrete-
rare i Nödinge SK hand-
boll, efter att föreningen 
beslutat att lägga ner 
damverksamheten. En 
lång och stolt historia som 
damhandbollsklubb har 
därmed fått ett slut. 

Varför tog ni det här 
beslutet? 

– Vi konstaterade att det 
fanns för alldeles för få spe-
lare som var villiga att satsa. 
Dessutom var återväxten 
för dålig. Det är inte ett 
beslut från styrelsen enbart 
utan spelarna har fått vara 
med och beslutat det här. 

Det fanns ingen möjlighet 
att köra vidare helt enkelt. 
Tyvärr drog vi inte bara oss 
ur serien, utan laget avveck-
lades helt på grund av brist 
på spelare och för dålig åter-
växt. 

Vad betyder det här för 
klubben? 

– Framför allt att vi är 
utan ett seniorlag för för-
sta gången någonsin, det är 
självklart tråkigt. Det påver-
kar självklart vår ungdom-
sverksamhet då de yngre 
tjejerna inte har något lag 
som de kan sträva mot i för-
eningen. 

Vad hände med ett 
eventuellt samarbete med 
Ale HF? 

– Vi tränade tillsammans 
under några veckor, men de 
flesta av våra spelare kände 
att det var för långt att åka 
och tjejerna hade inte mo-
tivationen att slå ihop med 
Ale HF, tyvärr. 

Var det ett svårt beslut? 
– Både och. I våras såg 

det ganska ljust ut, vi hade 
en tränare och en tillräck-
ligt bred trupp. Men i höstas 
hände något, spelare för-
svann och det blev ett job-
bigt läge. Det fanns inget val 

till slut utan vi var tvungna 
att ta det här beslutet, hur 
tråkigt det än är. 

Hur besviken är du? 
– Det känns ju inte bra. 

Det gör ont i mig att inte vi 
inte kan ha ett damlag kvar 
i föreningen. Det är ett lag 
som har kämpat sig uppåt 
de senaste åren och att det 
skulle sluta så här 

Vad händer med spelar-
na som är kvar?

– Jag vet faktiskt inte. Jag 
hoppas att de ska fortsätta 
spela vidare i någon annan 
klubb, kanske Ale HF.

KRISTOFFER STILLER

HALLÅ DÄR... NSK-handboll utan damlag
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– Tufft utgångsläge med avstängda spelare

A
R

K
IV

B
IL

D
: P

-A
 K

LÖ
V

E
R

SJ
Ö

ÄLVÄNGEN. Den avslutan-
de serietävlingen i division 
2 äger rum på Paradisbanan 
i Älvängen nu på söndag. 
Arrangörsklubben Älvbyg-
dens MK har haft en motig 
säsong och det står redan 
klart att det blir division 3 
nästa säsong. Första heatet 
startar klockan halv tolv 
och för hemmalaget tävlar 

följande: Martin Olofs-
son, Emil Mårtensson, 
Christian Svensson, Robin 
Larsson, Daniel Lund-
berg, Mikael Berndtsson, 
Robert Berntsson, Fredrik 
Hagstedt, Christian Lil-
jekvist, Fanny Stenborg 
och Simon Stenborg.

JONAS ANDERSSON

Serieavslutning på 
Paradisbanan

ÄMK:s Martin Olofsson laddar för den avslutande serietävlingen 
hemma på Paradisbanan nu på söndag.

Foto: Teamsuzukiphoto



vs
VALLENS IF

Lördag 3 oktober kl 14.00
SJÖVALLEN

SVENSKA STENHUS ARENA

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF
Division 3 NV Götaland

Matchvärdar

Matchvärdarna bjuder på 
fri entré samt kaffe och bulle 

i pausen!

FRI BANGOLF 
MELLAN KL 12-16.

Fri entré!

GÖTEBORG. När farbror 
Andreas fullbordade 
klassikern i Lidingö 
öppnades dörren för 
brorsonen Jesper Skån-
berg, 15.

A-lagsdebuten kunde 
inte gått bättre – nollan 
hölls intakt och Ahlafors 
vann övertygande borta 
mot IK Virgo.

– Väldigt nervöst inn-
an, men bakom det här 
försvaret var det inte 
så svårt, konstaterar 
målvaktshjälten.

Ordinarie burväktaren, An-
dreas Skånberg, hade tidigt 
signalerat att Lidingöloppet 
kommer att prioriteras un-
der året. Därför var det skönt 
att Ahlafors redan förra hel-
gen säkrade kontraktet mot 
IFK Fjärås. Det underlättade 
tränare Michel Berndts-
son-Gonzales beslut att låta 
blott 15-årige Jesper Skån-
berg få vakta målet.

– Hade dagens match haft 
en avgörande betydelse hade 
jag inte låtit Jesper få axla det 
ansvaret, men nu när vi kun-
de spela avslappnat tvekade 
jag inte. Det är en fantastisk 
erfarenhet som han får idag 
och att få hålla nollan i debu-
ten som 15-åring kan betyda 
mycket för självförtroendet.

Den unga målvaktsdebu-
tanten gav hela Ahlafors en 
tändvätska och försvarsspelet 
höll hög klass matchen ige-

nom. Hela laget offrade sig 
i defensiven för att ge Jesper 
Skånberg nödvändig hjälp. 
Mittbackarna Markus Hed-
berg och Anders Andersson 
var planens stora giganter.

Utrusning
– Jag behövde faktiskt inte 
göra så många räddningar. 
Det var en bra utrusning i an-
dra och några inlägg som jag 
plockade ner. Det är en stor 
skillnad att spela i A-laget 
jämfört med 15-årslaget. Allt 
går så mycket snabbare och 
spelarna är skickligare, men 
jag fick en fantastisk hjälp av 
hela laget, säger Skånberg 
som skickar en passning till 
sin joggande farbror:

– Han kan vara borta fler 
gånger. Det här var inte så 
svårt!

Det mesta gick lätt på 
Mossens IP i höstsolen. Ett 
avspänt gulsvart lag kunde 
rulla ut sin motståndare, men 
fick vänta till andra halv-

lek innan utdelningen kom. 
Pontus Otter som är tillbaka 
i AIF byttes in i första halvlek 
istället för Hamdan Rama-
dan, som har problem med 
en tå, var sist på bollen när 
Virgos nolla spräcktes. Må-
let var förlösande. Plötsligt 
vågade Ahlafors ta avslut och 
Moha Razek var näste man 
att skicka en boll i nät. Inbytte 
Emil Jovicevic satte snyggt 
trean och Jonathan Lind-
ström bröt in från sin kant 
och placerade 4-0 i bortre 
krysset strax före slutsignalen.

– Bra för självförtroendet 
att vi får göra lite mål. Vi var 
klart bättre och framför allt 
släppte vi inte till någonting 
hemåt. Vi har verkligen något 
bra att utgå från inför nästa 
säsong, menar Michel Bern-
dtsson-Gonzales.

Ahlafors har nu fem-
teplatsen inom räckhåll. 
Kungsbacka har serieledande 
Skoftebyn i sista omgång-
en samtidigt som Vallens IF 
kommer till Sjövallen. Tre 
nya gulsvarta poäng på lördag 
och mycket tyder på att AIF 
slutar femma i årets division 
3. En klart godkänd säsong.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Höll nollan i debuten

Nol försvarar fjärdeplatsen

– 15-årige Jesper Skånberg tog chansen

När farbror Andreas Skånberg fullbordade klassikern fick bror-
sonen Jesper Skånberg, 15, chansen mellan stolparna.

NOL. Nol försvarade 
fjärdeplatsen i division 
5 A Göteborg genom 
att kryssa mot jagande 
United Africa.

Matchen på Elon 
Arena nådde inga hö-
gre höjder, mest gnäll 
mot den svartklädde 
rättskiparen.

– Vi ska vara tack-
samma för poängen, 
det här var inte bra, 
erkänner Noltränaren 
Peter Karlsson.

United Africa hade i hän-
delse av seger passerat ny-
komlingen Nol och skapade 
flera bra målchanser i den 

första halvleken. Två gånger 
om satt bollen i målramen. 
Istället för ett ledningsmål 
för gästerna var det hemma-
laget som tog kommandot i 
målprotokollet. Bojan Ilic 
sökte Niclas Elving med 
ett inspel i straffområdet. 
En försvarare hann emellan 
med en fot, men styrde bol-
len i eget mål. Målvakten 
sträckte ut och fick tag i läd-
ret, men domaren var med 
på noterna. Bollen var klart 
över mållinjen.

20 minuter in på andra 
halvlek försvarar sig Nol 
med en hand i straffom-
rådet och domaren fattar 
återigen ett korrekt beslut. 
Straffen för United Africa 
placeras snyggt i mål bakom 
en maktlös Niklas Koppel. 
Båda lagen väljer att gå för 

seger i slutet av matchen. 
Nol får tre utsökta fris-
parkslägen, men lyckas inte 
vid ett enda tillfälle ens 
komma till avslut mot mål.

Bedrövligt
– Bedrövligt! Vi gör det så 
svårt idag och saknade allt 
vad fokus och skärpa är. Det 
märks att säsongen går mot 
sitt slut och att vi saknar 
något riktigt att spela för, 
menar Peter Karlsson.

Krysset mot United 
Africa gör att Nol behåller 
greppet om fjärdeplatsen, 
men laget har kvar att möta 
både Utbynäs och topplaget 
FC Komarken.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

En tuff kamp som helt rättvist slutade oavgjort. Anders Isaksson stångades i luftrummet.

Div 5 A Göteborg
Nol IK – United Africa 1-1 (1-0)

FOTBOLL

Division 3 NV Götaland
IK Virgo – Ahlafors IF 0-4 (0-0)

FOTBOLL

Dam Division 1 N Götaland 
LÖRDAG 3 OKTOBER KL 14.00

SBTK VS HOLMALUNDS IF

Herr Division 4 Västergötland S
SÖNDAG 4 OKTOBER KL 15.00

SBTK VS ANNELUNDS IF

FOTBOLL
PÅ FORSVALLEN

Matchvärd:

Vid tisdagens partävling i 
Alvhem deltog 8 par. Medel 
var 84 poäng och följande par 
placerade sig över medel:

1. Curt Nilsson/Leif Bents-
son 109

2. Elsa Persson/Rikard Jo-

FOTBOLL I ALE

Lör 3 okt kl 13.00
Älvevi
Älvängen – Vardar/Mak.

Lör 3 okt kl 13.00
Surte IP
Surte – Croatia

Lör 3 okt kl 13.00
Sjövallen
AIF/ÄIK – Hällesåker

Lör 3 okt kl 14.00
Sjövallen
Ahlafors – Vallen

Lör 3 okt kl 14.00
Forsvallen
SBTK dam – Holmalund

Lör 3 okt kl 15.00
Elon Arena
Nol – Utbynäs

Sön 4 okt kl 15.00
Forsvallen
Skepplanda – Annelund

Sön 4 okt kl 15.00
Vimmervi
Nödinge – Backatorp

BRIDGE
hansson 96

3. Åke Wänström/Conny Törn-
berg 94

4. Torsten Johansson/Ronny 
Andersson 92

5. Eiron Andersson/Marcus 
Sandberg 87
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DAGGKÅPANS
  FOTVÅRD
Medicinsk fotvård
Diabetesfotvård.
Behandling av vårtor och svamp.
Fotvård.
Nagelvård, förhårdnader, Liktornar
Fotmassage, Nageltrång mm.
Presentkort.
Daggkåpevägen 3, Nödinge
Kerstin Ekeklint, 
Medicinsk fotvårdsspec.
Tel. 0303-22 95 61

DAGGKÅPANS

Behandling av vårtor och svamp.

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

f.d Kungälvs Transporttjänst

Din partner inom renhållning och återvinning

 

                                                                                             

  

 
  

 

Omhändertagande fotvård för alla  

www.fotalvan.se 

 

 För att dina fötter är värda det bästa 

0707-53 51 13 

 
Göteborgsvägen 94 

Älvängen 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Omhändertagande FOTVÅRD för alla 

www.fotalvan.se
Ulla Krafft 

Medicinsk Fotterapeut 

                                                                                                                                                                                        

53 51 13

Göteborgsvägen 94

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ulla KrafftUlla Krafft
 

Kungälv
Tel. 0303-940 05

N

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

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Svetsvägen 3, Nödinge
Tel. 0303-22 91 01

Nödinge 
Godislager

Välkommen till

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

0303-96 000

ALE TAXI
Ring!

för person- och
budtransporter

Ett auktoriserat taxibolag

Tel. 0303-245 770

Boka tid
Tel. 0303-33 61 20

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

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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Smörgåstårtor och tårtor
på beställning.

Våningstårtor till dop & bröllop.

Menyer och bufféer för alla tillfällen.

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

Även STORT sortiment 
hyrfilmer till låga priser!

Dam & Herr

Tel. 0303-97 220
Tidsbeställning & Drop In

Vardagar kl 10-19
Lördag kl 10-15

Vättle
Data AB

Tel: 0303-97 190

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

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

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

www.jehander.se

SPECIALITÉT: BILRUTOR 

ALLT INOM GLAS OCH RAM

0520-65 08 51 • LILLA EDET

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

Ale Torg
Tel 0303–966 41

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

ETABLERAD 1925

BIL • MC • SLÄP
INTESIVUTBILDNING

Allt för brud o brudgum
Balklänningar
Smokingar
Dopklänningar

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

Locktorp 2519 • 460 11 Nygård

Stort
sortiment!

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

Skepplanda Tvätt
0303-33 81 63

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

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

Den nya generationens hund- och kattfoder

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

ALE 
DJURKLINIK

ALE 
DJURKLINIK

ALE 
DJURKLINIK

Ale
Containertransport AB

Uthyrning av containrar,
transporter, renhållnings-

entreprenörer, avfallshantering

031-98 00 04

Husbilar
Husvagnar
Släpkärror

Á la carte och färdiga 
paketresor till Tunisien, 

Kina och Malta

Tel 031-979990
www.newairtravel.se

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Göteborgsvägen 94, Älvängen 
Telefon 0303-74 99 81

www.alepromotion.com

Se årets nyheter i vår nya 

utställningslokal!

www.lillaedetsbuss.se  0520-65 75 00

Researrangemang & Beställningsresor
- Hela Europa är vårt arbetsfält

Behov av personal?
Ring till 

Bemannus Personalpartner AB
Tel. 0303-96430

www.bemannus.se

TS Mureri
Tobias Sigestrand

Antika kakelugnar,
öppna spisar, spiskassetter, 
skorstenstätning, keramisk 

tätning, diverse murningsarbeten

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

www.tsmureri.com

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

Laserskärning - Märkning

0303-33 59 00 | 031-24 11 09

www.jcgt.se

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

44 års erfarenhet inom märkning.

Ale Torg
0303-33 67 30. Tunisienspecialisten

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkomna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

Välkomna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

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

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.se

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

STURES 
SPISAR AB

0730-64 89 00 
Lunnavägen 6, Alafors 

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

www.ale.nu 

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

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

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

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

ALE
DJURKLINIK

ALE
DJURKLINIK

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

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

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

Vi säljer
Hund- och 
kattfoder

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

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

Nödinge SK Fotboll 
önskar medlemmar, 

ledare, sponsorer och 
supportrar en

trevlig 
sommar

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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

ALE
DJURKLINIK

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

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

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

Det är vi bra på.

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

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

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

STURES 
SPISAR AB

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

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

Utgår även ifrån Ale kommun

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

PER MAXE BYGGNADS AB
Nybyggnad, om- och tllbyggnad, 

ROT-arbete

Tel 0706 - 51 84 86
Fax 0303 - 964 78

E-post info@permaxe.se

www.permaxe.se

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen

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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

www.ale.nu 

Lunchservering 
& catering

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

Alevägen 47 (Tudor) 449 44 Nol

www.evasmatgladje.se
0303-33 29 77

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

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

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

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

Vi säljer
Hund- och kattfoder

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

7.200:-

Välkommen att
 höra av Er

076-279 22 12
072-304 30 13

Elinstallationer

SalesOnNet
“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com

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

031-98 06 50

0322-83100

Gilla oss på
Facebook

Gilla oss på
Facebook

www.sollebrunnsmobelaffar.se
0322-400 14 

Gästgivaregatan 8, Sollebrunn

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

Div 6D
Söndag 4 oktober kl 15:00
NSK Fotboll – Backatorp IF

---------------------------------------------------
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 och prova på du också

Välkomna     NSK Fotboll
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FOTBOLL
Division 1 norra Götaland damer  
Stenungsunds IF – Skepplanda 0-1 
Mål SBTK: Amanda Errind. Matchens 
kurrar: Amanda Errind 3, Josefin Classon 
2, Sandra Alvenby 1.

Holmalunds IF 21  35 50
IK Rössö 21  57 47
IK Gauthiod 21  29 42
Mossens BK 20  13 34
Rävåsens IK 21    4 34
IFK Skoghall 21  12 32
Skövde KIK 21   -3 30
Skepplanda BTK 21   -7 30
Stenungsunds IF 21 -13 23
Mariestads BoIS 21 -16 23
Sils IF 21 -51 11
Töreboda IK 20 -60   5

Division 2 Västergötland S, dam
Lödöse/Nygård Friscopojkarna 1-1
Mål LNIK: Matilda Johansson.

Division 3 nordvästra Götaland

IK Virgo – Ahlafors IF 0-4 (0-0) 
Mål AIF: Moha Razek, Pontus Otter, Emil 
Jovicevic, Jonathan Lindström. Matchens 
kurrar: Anders Andersson 3, Markus 
Hedberg 2, Jonathan Lindström 1.

Skoftebyn 21  28 44
Västra Frölunda 21  11 43
Vänersborgs IF 21  21 42
Älvsborgs FF 21   9 36
Kungsbacka IF 21   8 34
Ahlafors IF 21  13 32
IFK Fjärås 21   2 28
IK Virgo 21 -18 23
IFK Åmål 21  -5 22
Melleruds IF 21 -10 22
Dalen/Krokslätt 21 -33 15
Vallens IF 21 -26 13

Division 4 Väsergötland norra
Göta BK – Mariestad 0-5 (0-1)

Skultorps IF – Edet FK 4-3 (1-2)
Mål EFK: Albin Sheqiri , Mats Johansson, 
Nicolas Valencia Cancino.

Division 4 södra Götaland
Ulricehamn – Skepplanda BTK 1-0 (1-0) 
Matchens kurrar: Alexander Andersson 3, 
Simon Liljeblad 2, Mattias Johansson 1. 

Gerdskens BK 21  27 47
Ulricehamns IFK 21  32 45
Alingsås IF FF 21  21 42
Fristads GoIF 21  13 38
Skene IF 21  -3 28
Kinna IF 21   5 26
Gällstads FK 21 -10 26
Byttorp IF 21  -2 25
Skepplanda BTK 21  -3 23
Annelunds IF 21 -18 21
Dardania 21 -38 20
IF Örby 21 -24 13

Division 5A Göteborg
Nol IK – United Africa 1-1 (1-0)
Mål NIK: Självmål. Matchens kurrar NIK: 
Niclas Elving 3, Johannes Källqvist 2, 
Niklas Koppel 1.

Division 6 D Göteborg
Vardar/Makedonja – Nödinge 2-2
Mål NSK: Emanuel Kollén, Shpehtim Se-
fedini. Matchens kurrar: Oden Cardell 3, 
Marcus Larsson 2, Nicklas Pettersson 1.

Finlandia-Pallo – Älvängens IK 2-3 (1-1)
Mål ÄIK: Jesper Knaving, Samuel Ing-
varsson, Eglinor Zaimi. Matchens kurrar: 
Niklas Pålsheden 3, Albin Leyonlund 2, 
Henrik Mellomgård 1.

Finlandia-Pallo 19  44 48
Älvängens IK 18  67 47
Neutrala UF 19  32 40
Lundby IF 19 -41 25
Backa BK 19  13 24
Hälsö BK 18   -7 22
Hermansby IF 19   -6 21
Bosna IF 18 -10 21
IF Vardar/Makedonja 19    0 20
Backatorp 19 -12 19
Fotö GOIF 19 -40 18
Nödinge SK 18 -28 12

Division 6 Trollhättan
Hemsjö IF – Lödöse-Nygård 0-4 
Mål LNIK: Peter Eriksson 2, Tobias 
Johansson, Alexander Jönsson.

Hjärtums IS – SK Mjörn 3-0

Hjärtums IS 21  84 59
Lödöse/Nygård 21  84 49
Trollhättan Syrianska 21  17 40
Wargöns IK 21  39 39
Trollhättans IF 21  15 38
Hemsjö IF 21  28 35
Upphärads IS 21  18 34
SK Mjörn 21  11 30
Sjuntorps IS 21 -17 18
Sjöviks SK 21 -86 13
Trollhättans FF 21 -71 7
BK Spark 21 -122 4

Division 7A Göteborg
Surte IS FK – Gothenburg Celtic 6-1
Mål SIS: Peter Slak 3, Andreas Pusterli, 
Toni Pemaj, Andreas Berg.

Surtes herrar siktar mot toppen
BOHUS. Nu börjar allva-
ret för Surte IS IBK. 

På fredag är det pre-
miär borta mot storfa-
voriten Partille. 

– På pappret ska vi 
inte ha någon chans mot 
dem, säger tränaren 
Tobbe Engström. 

Att Surte IS IBK skulle sluta 
femma som nykomling i di-
vision 3 förra säsongen hade 
nog inte många trott. Med 
nästintill samma manskap, 
plus tre nyförvärv, hoppas nu 
tränaren Tobbe Engström 
att laget ska fortsätta vara 
ett stabilt division 3-lag även 
under kommande säsong. 

– Jag anser att vi har ett 
spelarmaterial som håller för 
den övre halvan av tabellen. 

Jag tror att serien kommer 
delas in i två sektioner gan-
ska omgående. Vi har ett 
års erfarenhet från division 
3 och jag hoppas att vi tar 
med oss en mognadsprocess 
som vi inte hade förra året. 
Vi klarade oss bra, men man 
märkte ändå att vi saknade 
rutin i vissa situationer, säger 
han.

Det är ännu oklart om 
Surtes egen poängkung, Da-
niel Dahlman kommer att 
spela vidare det här året. Han 
har inte varit med under för-
säsongen och det är nu högst 
osäkert om han finns med i 
fredagens premiärtrupp. 

– Jag både tror och hopp-
as att ”Dalle” kommer igång 
under oktober. Han har haft 
mycket jobb och meddelade 
tidigt att han inte kommer 
vara med under augusti och 
september. Just nu vet jag 
i n g e n t i n g , 
jag har inte 
pratat med 
honom ännu. 
Jag ska ringa 
honom under 
de komman-
de dagarna 
och kolla 
läget, säger 
Engström.

Surte har 
tagit in tre 
nya spelare. 
Det handlar 
om de offen-

siva spelarna Simon Sö-
der från Ale IBF och Peter 
Larsson från IBF Göteborg 
samt allroundspelaren Mar-
kus Saarijärvi från Mar-
strands IBK. Men i torsdags 
fick Saarijärvi ett besked 
som med största sannolik-
het kommer innebära att 
han inte spelar med A-laget 
i vinter. 

Fått jobb
– Jag har fått ett jobb där jag 
kommer jobba 15 till 23 fem 
dagar i veckan. Det är blan-
dade känslor, jag vill vara 
med och spela men samtidigt 
måste jag ha ett jobb. Jag 
kommer nog att vara med 
och spela med B-laget när 
jag kan, säger han. 

– Ett väldigt tråkigt be-
sked. Han har varit över 
förväntan och varit otroligt 
duktig under försäsongen. 

Ett stort avbräck för oss, sä-
ger Engström. 

Nytt för i år är även att 
Mathias Larsson kommer 
figurera som spelande as-
sisterande tränare under sä-
songen och kommer ha en 
större roll på träningarna. 

– Det känns väldigt bra. 
Mathias har kunskaper som 
är bra att förmedla vidare 
till de andra spelarna. Det 
kommer i sin tur innebära 
att jag kan ta ett steg tillbaka 
och få en bättre överblick på 
träningarna. Jag har tidigare 
haft Johan Wångblad till 
min hjälp, men han kände att 
tiden inte räckte till. Det är 
svårt att bedriva det här på 
egen hand, därför är jag glad 
att Mathias ville ta rollen 

som spelande assisterande 
tränare, säger Engström.

Tobbe Engström gör nu 
sin tredje säsong som huvud-
tränare i Surte IS IBK. För 
två år sedan satte han upp 
målet att laget skulle vara 
ett division 2-lag år 2017, en 
målsättning som han står fast 
vid än i dag. 

– Truppen är frisk och 
känns motiverad. Jag vill att 
vi ska utveckla det här laget 
och göra något bra. Vi är 
inte redo att gå upp redan i 
år. Vi har en alldeles för tunn 
trupp. Vi behöver mer erfa-
renhet från spel i division 3 
och när vi har fått det kan vi 
börja titta uppåt i seriesyste-
met, säger han.

KRISTOFFER STILLER

SIS IBK 2015

Huvudtränare: Tobbe Eng-
ström.
Assisterande tränare: Ma-
thias Larsson. 
Serie: Division 3 Göteborg. 
Nyförvärv: Simon Söder 
(Ale IBF), Peter Larsson (IBF 
Göteborg), Markus Saarijärvi 
(Marstrands IBK).
Förluster: Alexander Olan-
der (slutat), William Lind-
qvist (slutat). 
Målsättning: Toppen av ta-
bellen.  
Premiär: Partille på fredag.  

Nyförvärven Simon Söder (Vänster), Markus Saarijärvi och Peter 
Larsson.

Tobbe Engström gör sin tredje säsong som hu-
vudtränare i Surte IS IBK.

ÄIK vann seriefinalen
TUVE. ÄIK har guldläge 
efter uddamålssegern 
borta mot Finlandia-Pal-
lo.

Vägen mot serieseger 
i division 6 D Göteborg 
ligger utstakad.

– Det här får vi inte 
slarva bort, säger 
Jesper Knaving, en av 
Älvängens tre målskyt-
tar.

Det blev ett med ÄIK-ögon 
sett välregisserat drama på 
Tuvevallen. Toppmatchen 
hade det mesta. Fem mål, 
två röda kort – noterbart 
bara till spelare och ledare på 
bänken hos gästerna – samt 
ett böljande spel med chan-
ser åt båda håll.

– De överraskade oss med 
ett betydligt bättre spel än 
när vi såg dem mot Nödinge 
i söndags. Det var jämnt, 
men killarna gjorde en riktigt 
stark laginsats och förtjänade 
segern, säger ÄIK-tränaren 
Peter ”Erra” Eriksson som 
fick se större delen av andra 
halvlek på avstånd efter en 
dispyt med domaren.

Hemmalaget hade gjort 
sin läxa inför seriefinalen. 
Älvängens och seriens skyt-
tekung, Niklas Ahlbom, 
hårdbevakades från avs-
park. Det hjälpte föga för då 
glömdes formstarke Jesper 
Knaving bort. Efter en fin 

passning av nämnde Ahl-
bom blev Knaving fri med 
målvakten redan i den första 
matchminuten. 0-1 och en 
enorm glädje i ÄIK.

Hemmalaget inledde om-
gående en kvitteringsjakt och 
Henrik Mellomgård, 41, fick 
en svettig kväll i målet. Efter 
dryga 20 minuter tvingades 
ÄIK försvara sig med otillåt-
na medel och Finlandia kvit-
terade på straff. Målet borde 
ha givit hemmalaget enerig, 
men istället blev det de röd-
skrudade gästerna som tog 
över. Eglinor Zaimi hade 
bland annat ett välplacerat 
skott som strök målramen. 
Frågan i halvlek var om 
Finlandia skulle orka punkt-
markera Niklas Ahlbom hela 
matchen. Precis som i den 
första halvleken blev det ti-
digt uppförsbacke för hem-
malaget. Finlandias målvakt 
var ute på okänt uppdrag när 
Eglinor Zaimi från 35 meter 
gav ÄIK ledningen.

– Får du chansen måste du 
ta den, säger en leende mål-
skytt efter matchen.

Ögonblicket
I den 70:e matchminuten 
kom så Niklas Ahlboms 
ögonblick. Han utmanade 
sin bevakare och tog sig in i 
straffområdet. Knuffen som 
följde var inte hård, men sto-
ra delar av publiken vädrade 
straffspark. Faktum är att 
det såg ut som om Finlan-
dia också gjorde det, men i 
väntan på domarens signal 

jagade Samuel Ingvarsson 
ikapp bollen och ur snäv vin-
kel satte han 1-3.

– Jag vet inte riktigt vad 
som hände, men man spe-
lar ju tills domaren blåser. 
Det blev riktigt tungt för 
dem. De fick jaga nästan 
hela matchen. Det är alltid 
jobbigt, menar Samuel Ing-
varsson.

Nerven hann aldrig rik-
tig lägga sig. Hemmalaget 
tryckte på och avslutade från 
alla tänkbara håll. Hörnor 
i mängder och plötsligt ett 
skott mot mål som ÄIK an-
såg räddades på mållinjen, 
men som domaren menade 
var inne.

– Det kan han omöjligt 
ha sett från sin vinkel. Ett 

mycket märkligt domslut, 
konstaterar Peter ”Erra” Er-
iksson.

Reduceringen kom med 
knappt kvarten kvar att spe-
la. Strax därefter försökte 
Tim Webster, som skadad 
tvingats bryta matchen i för-
sta halvlek, att få till stånd en 
dialog med domaren. Det 
slutade med två gula kort 
och även Tim fick se kliva åt 
sidan.

– Horribelt! Han bad oss 
att ha koll på sidlinjen, men 
när vi inte vinkade som han 
tyckte och reagerade blev vi 
avvisade. Jag begriper ingen-
ting, suckade Eriksson.

Finlandia tryckte på för 
en kvittering och träffa-
de målramen i slutet, men 

poängen stannade hos Äl-
vängen. Mycket ska tillskri-
vas försvaret där mittlåset 
med Niklas Pålsheden och 
Joacim Fougelberg visade 
hög klass, liksom rutinerade 
målvakten Henrik Mellom-
gård. Segern gör att ÄIK nu 
har seriesegern i egna fötter. 
Med en match mer spelad 
toppar fortfarande Finlandia 
tabellen, men bara med en 
poäng.

–En underbar seger. Vi 
gör det riktigt bra, jublar 
Jesper Knaving efter slutsig-
nalen.

Guldpytten kan snart bör-
ja förberedas på Älvevi.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Målskyttar i seriefinalen. Jesper Knaving, Eglinor Zaimi och Samuel Ingvarsson. 
Fler bilder på alekuriren.se

Div 6 D Göteborg
Finlandia-Pallo – Älvängen 2-3 (1-1)

FOTBOLL
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Förra söndagen var 
femton simmare från 
Alesimmarnas A-D-
grupp på simtävling i 
Borås och det blev en 
mycket lyckad helg. 

Alla femton simmare 
slog minst ett person-
ligt rekord och totalt 
slogs hela 29 rekord. 

Det viktiga när vi är 
ute och tävlar är att 
försöka förbättra sin 
egen tid mot tidigare.

Linnea Carlsson från 
A-gruppen ställde upp i 
fem grenar och slog per-
sonligt rekord i samtliga 
och även Nathalie Brink-
mo från A-gruppen slog 
fem rekord. Ytterligare en i 
A-gruppen, Nora Johans-
son, slog fyra personliga 
rekord och var mycket nöjd 
med dagen. Nathalie Sah-
lin från A-gruppen slog tre 
fina personliga rekord.

Emma Frövén i B-grup-
pen slog två rekord och se-
dan satte Julia Axéll, Oli-
via Thonander och Anna 
Holmberg från A-gruppen 
varsitt rekord. I B-grup-
pen satte Klara Thiger en 

fantastisk fin tid på 25 me-
ter fritt med 17,61 och här 
satte även Ellen Folkelind 
rekord på 50 meter fritt. 
Några simmare från C- 
och D-gruppen gjorde sina 
första tävlingar och det var 
Märta Werling och Oli-
via Nilsson från C-grup-
pen samt Adam Carlsson, 
Agnes Persson och David 
Blohm från D-gruppen.

Totalt blev det hela 19 
topp sex-placeringar i täv-
lingen och åtta medaljer. 
Medaljerna togs av Anna 
Holmberg, (en mycket bra 
dag med fem medaljer va-
rav tre guld, ett silver och 
ett brons), Emma Frövén 
(två medaljer varav ett sil-
ver och ett brons) och Oli-
via Thonander med en sil-
vermedalj.

De som även lyckades 
ta sig in bland topp sex på 
någon gren var Julia Axell, 
Ellen Folkelind, Nathalie 
Brinkmo och Nathalie Sah-
lin. 

Nu är det dags för en lite 
längre träningsperiod inn-
an det är dags för tävlingar 
igen under november må-
nad och sedan givetvis vårt 
egna KM i december.

Lyckad sim-
tävling i Borås

NÖDINGE. För Ale IBF:s 
damer väntar en ny 
säsong i division 3. 

Laget tackade nej till 
spel i division 2 och 
blickar nu framåt mot 
en ny framgångsrik 
säsong. 

– Vi vill bygga från 
grunden, säger tränaren 
Thomas Johansson. 

En topp tre-placering och 
avancemang upp till division 
2. Det blev summeringen av 
fjolårssäsongen för Ale IBF:s 
damer. Men i stället för att 
ta klivet upp i seriesystemet 
valde laget att stanna kvar i 
division 3. 

– För oss är glädjen A 
och O. Vi kände att vi inte 
var redo att ta ett ytterligare 
steg uppåt. Vi vill bygga från 
grunden och att så många 
som möjligt vill komma hit 
och spela med oss. Därför 
valde vi att tacka nej till en 
plats i division 2, säger Jo-
hansson. 

Vad har ni för målsätt-
ning i år? 

- Det är svårt att säga, vi 
vill naturligtvis spela så bra 
som möjligt. Därefter får vi 

se hur långt det räcker. Jag 
tror att vi kan vara med och 
slåss i toppen av tabellen. 

Lerum nästa  
På lördag är det dags för se-
riepremiär när Lerum väntar 
på hemmaplan. En svår upp-
gift enligt Johansson. 

– Lerum är alltid tuffa att 
möta. Det kommer att vara 
ett högt tempo med många 
hårda närkamper. Jag hoppas 
att vi står upp och visar hur 
bra vi är. Det är alltid skönt 
att inleda säsongen med en 
vinst, säger han. 

Den ordinarie målvakten 
Sara Hederstedt är borta 
på grund av mammaledighet. 
Nu kan det i stället bli nyför-
värvet Maria Jakobsson som 
får axla rollen som burväkta-
re under säsongsinledningen. 
Hon kommer närmast från 
Skår IBK och har bara stått i 
mål i drygt sex månader. 

– Jag är fortfarande ganska 
ny som målvakt. Skår valde 
att lägga ner sitt damlag och 
jag såg mig därför om efter 
andra alternativ. Ale passade 

bra och det känns oerhört kul 
att vara här. Det är ett härligt 
gäng och jag tror att vi kan 
spela bra under säsongen, sä-
ger hon. 

Hur mycket längtar du 
till premiären?

– Mycket. Det ska bli kul 
att det äntligen drar igång 
och jag hoppas att vi ska göra 
en bra match mot Lerum. 

Vad tror du om laget i 
år? 

– Just nu känns det jätte-

bra. Vi har många bra och 
lovande spelare. Det vikti-
gaste är att vi har roligt och 
kämpar tillsammans. Sedan 
får vi se hur långt det räcker. 
Det känns bra att vi valde att 
stanna kvar i division 3, jag 
tror att det kommer gynna 
oss i längden, avslutar Ja-
kobsson.

KRISTOFFER STILLER

Ale IBF:s damer laddar om i trean

I Ale IBF:s damlag är glädjen A och O. Laget var inte redo för spel i division två och då valde klub-
ben att fortsätta i trean för att lägga grunden för något nytt och bättre. 

Förväntansfull ledarduo. Patrick Ekvall och Thomas Johansson 
leder tillsammans med Johan Westerdahl Ale IBF:s damlag.

Tränare: Thomas Johansson, 
Patrick Ekvall och Johan 
Westerdahl. 
Serie: Division 3 Göteborg.
Nyförvärv: Maria Jakobsson 
(Skår IBK), Maria Hedin (IBF 
Backadalen), Tanja Parvi 
(inget lag). 
Förluster: Vendela Bernts-
son (Surte IS IBK), Linn 
Westerdahl (slutat). 
Målsättning: Att vara med i 
toppen. 
Premiär: Lördag mot Lerum. 

ALE IBF 2015

Ale IBF räknar med ett tufft år
NÖDINGE. Det är nya 
förutsättningar för Ale 
IBF jämfört med förra 
säsongen. 

Laget har tappat 
flera nyckelspelare och 
mycket är osäkert inför 
premiären borta mot 
Pixbo på lördag. 

– Det har varit en 
problematisk försäsong, 
säger tränaren Tobias 
Hellman.

Det är mycket som ser an-
norlunda ut i Ale IBF jäm-
fört med förra säsongen. Ett 
flertal spelare har lämnat för 
Skår IBK och osäkerheten är 
stor kring hur laget står sig 
inför lördagens seriepremiär 
mot Pixbo Wallenstam. 

– Vi kan inte ha någon an-
nan målsättning än att för-
söka hålla oss kvar i division 
3. Vi vet inte hur vi står oss 

jämfört med de andra lagen i 
serien. Vi har inte haft några 
träningsmatcher så premiä-
ren mot Pixbo blir ett prov 
för oss, säger Tobias Hell-
man.

Tabelltrea och bäst i kom-
munen efter två derbysegrar 
mot Surte. Fjolårssäsongen 
blev lyckad för Ale IBF, men 
om den blir lika lyckad i år 
återstår att se. Truppen är 
decimerad och försäsongen 
har inte alls blivit vad Hell-
man hade hoppats på.  

Problematiskt
– Det har varit problema-
tiskt, helt klart. Vi har tap-
pat flera av våra nyckelspe-
lare från förra året och det 
har inte varit någon extrem 
uppslutning på försäsongen. 
Några gånger har vi varit 
fem spelare som har varit ute 
och sprungit, vilket har gjort 
att jag inte har kunnat boka 
några träningsmatcher. Man 
kan inte spela med fem spe-
lare. Det är naturligtvis job-
bigt, en oroskänsla där jag 
hela tiden hoppas att vi ska 
få ihop ett lag. Sedan blir det 
ju en oro när vi inte vet hur 

vi står mot de andra lagen i 
serien, säger Hellman.

Hur viktigt är det att 
vara bäst i kommunen? 

– För mig är det inte så 
viktigt, men det är alltid 
kul att spela mot Surte i ett 
derby. Ale IBF har alltid va-
rit laget som Surte vill slå så 
det har nog betytt mer för 
dem. Vi har alltid varit fa-
vorittippade mot dem, men 
i år ser det annorlunda ut. 
De har ett starkare lag än oss 
och ska vara favoriter i der-
bymatcherna under den här 
säsongen. 

Tunga spelarförluster 
Hampus Sahlback Nils-
son, Fredrik Herlogsson, 
Christian Hansson och 
Andreas Klein har alla 
lämnat för spel i Skår IBK. 
Tunga avbräck för Hellman 
och resten av laget. 

– Man måste vilja spe-
la för Ale IBF. Jag kan inte 
hålla på att värva nya spelare 
som vill lämna nästa år igen, 
det fungerar inte i längden. 
Vill man inte vara här så be-
höver man inte, så enkelt är 
det. Det är självklart tråkigt 

att vi inte lyckades hålla kvar 
dem. Det är fyra bra spelare 
som vi hade behövt i år, säger 
Hellman.

Varför har ni svårt att 
hålla kvar spelare? 

– Jag tycker att gubbarna 
har fel prioritering. De säger 
att de vill satsa och ställer 
krav på att vi ska ha tränare. 
Men de flesta lever inte upp 

till den satsningen själva och 
de vill inte längre stanna kvar 
när de inser att vi kommer 
köra på ett liknande sätt som 
föregående år. 

Ale har tagit in Oliver 
Salmi och Patrik Kind-
mark, som är två offensiva 
pjäser samt försvararen Phi-
lip Lundgren. Salmi tror på 
sitt lag och hoppas att man 

kan nå liknande höjder som 
fjolårssäsongen. 

– Det är ett skönt gäng 
med många bra spelare. Jag 
tror att vi kan göra en bra sä-
song, utan att jag egentligen 
vet hur bra de andra lagen 
är. Det känns som att vi har 
något bra på gång, säger han.

KRISTOFFER STILLER

ALE IBF 2015 

Tränare: Tobias Hellman och 
Martin Eriksson
Serie: Division 3 Göteborg 
Nyförvärv: Oliver Salmi 
(återstartar), Patrik Kind-
mark (återvänder från 
Växjö), Philip Lundgren 
(återstartar). 
Förluster: Hampus Sahlback 
Nilsson (Skår IBK), Fredrik 
Herlogsson (Skår IBK), Chris-
tian Hansson (Skår IBK), 
Andreas Klein (Skår IBK), 
Simon Söder (Surte IS IBK). 
Målsättning: Stanna kvar i 
division 3. 
Seriepremiär: Lördag mot 
Pixbo Wallenstam IBF.

En rekordtunn trupp ska försvara Ale IBF:s färger i herrarnas division tre. Från i fjol har flera ton-
givande spelare lämnat klubben. Interna stridigheter har inte gått att lösa.

Nyförvärvet Oliver Salmi tror 
på en bra säsong. 
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20-årsjubileum på banan

ÄLVÄNGEN. Repslagar-
banan i Älvängen firade 
20 årsjubileum under 
självaste repslagarda-
gen.

Det är också 20 år 
sedan dåvarande lands-
hövdingen Bengt K Å 
Johansson utnämnde 
banan till Sveriges för-
sta industriminne.

Det fanns många skäl 
för Föreningen Bevara 
repslagarbanans eldsjä-
lar att sträcka på sig i 
lördags.

Repslagardagen är en stolt 
tradition i Älvängen, ett ut-
märkt tillfälle att visa upp det 
ädla hantverket. Repslagarna 
slog bland annat ett 120 me-
ter långt rep, vilket impone-
rade på publiken.

I samband med högtidsda-
gen presenterades en miniut-
ställning om Carlmarks 200 
år på 20 kvadrat. Dagen till 
ära fanns många av de som 
var med när kampen för att 
bevara den 300 meter långa 
repslagarbanan i Älvängen 
startade. Ett ihärdigt arbete 
kröntes med att Föreningen 
Bevara repslagarbanan er-
höll utmärkelsen ”Sveriges 
första industriminne” 1995. 
Självaste landshövdingen 
Bengt K Å Johansson var då 
på plats. Det var han inte i 
lördags, men däremot dåva-
rande kommunalråd Sven 
Pettersson (S).

Repslagardagen erbjöd 
också ponnyridning, dans-
uppvisning, trollkarl och an-
dra spännande utställare.

– Det brukar vara lite mer 
folk, men vi får vara nöjda. 
Det var ett fint arrangemang, 
säger eldsjälen Kurt Flodin.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ FRIIDROTTSSKOLA

TRANKÄRRSGÅRDEN 
GÖTEBORGS FRIIDROTTSFÖRBUND

Anmälan för friidrottskolan:
Senast 18 oktober 

Anmälan görs via vår hemsida 
www.bohusfriidrott.se - friidrottsskola

BOHUSHALLEN
vecka 44

Vår friidrottskola vänder sig i första hand till 
ungdomar mellan 9-12 år (födda 2006-2002) 

som vill testa på friidrott. Friidrottsskolan är 
vecka 44 (Höstlovet), måndag 26/10  

till torsdag 29/10.

Tid: Start kl.09.00 och slut kl.14.00
Plats: Bohushallen i Bohus 

(nedanför Bohusskolan)

www.aleibf.se

 

BÖRJA SPELA

INNEBANDY!

DAMER DIV. 3
ALE KULTURRUM

LÖRDAG 3 OKT KL 14.30

ALE IBF -
FBC LERUM

NÖDINGE. En av Sve-
riges mest folkkära 
skådespelare Sven 
Wollter är nu ut på en 
efterlängtad Riksteater-
turné för att avrunda 
sin skådespelarkarriär 
med pjäsen ”Aftonens 
ämne KÄRLEK”.

Med sig på scenen har 
han Siw Malmkvist och 
Camilla Larsson.

Tisdagen den 
6 oktober visas 
föreställningen i Ale 
Kulturrum.

Efter mer än 60 år som 
skådespelare har nu Sven 
Wollter börjat avrunda en 
framgångsrik skådespelar-
karriär. För Riksteatern gör 
han det med pjäsen Aftonens 
ämne KÄRLEK . Med sig 
på scen har han ingen min-
dre än Siw Malmkvist och 
Camilla Larsson. Och vilket 
ämne är mer passande att av-
runda en karriär med än just 
kärlek?

 – Ända sedan min första 
turné 1954 har jag älskat 
att möta publiken utanför 
storstäderna. Den kärleken 
är outsläcklig, så det är bara 
årens gång som säger att det 
får vara bra nu, säger Sven 
Wollter.

Aftonens ämne KÄRLEK 
hade premiär i Norrtälje den 
24 september. Det handlar 
om den utmattningsdepri-
merade dottern och hennes 
gamle far, Lillebror som an-
länder till en enslig by. Nu 
ska de äntligen få lugn och 
ro och tid att umgås! Redan 
första kvällen får de besök av 
fågelälskande grannen Lille-
mor, hembygdsföreningens 
ordförande. Hon är jublande 
glad över nytillskottet i byn, 
trots att de är både äldre och 
färre än byns invånare hade 
hoppats. Lillemor kommer 
med en lockande inbjudan 
och det står snabbt klart att 
lugnet, det får vänta…

Biljetter till föreställning-
en finns att köpa på bibliote-
ket i Nödinge.

JONAS ANDERSSON

Wollter och 
Malmkvist till Ale

Sven Wollter, Siw Malmkvist 
och Camilla Larsson i pjäsen 
”Aftonens ämne KÄRLEK” som 
kommer till Ale Kulturrum tis-
dagen den 6 oktober.
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G Full fart på Ale Torg
NÖDINGE. ICA Kvantum 
hade bjudit in sina största 
samarbetspartners i fören-
ingslivet till en aktivitetsdag 
på Ale Torg.

Det blev full fart på den 
normalt livlösa parkeringen. 
Nol IK arrangerade fotboll 
för de yngre bolltrollarna 
och Pysselklubben pärlade 
Vakna-armband för nyfikna 
åskådare.

ICA:s populära Papr-
ica-klubb värvade nya 
hälsomedvetna medlemmar 
och inte minst blev det 
klang och jubel när Röding 
dök upp. Syftet är att på ett 

lekfullt sätt göra barn mer 
nyfikna på frukt och grönt. 
Den saken såg man defini-
tivt ut att ha lyckats med i 
lördags.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ 

Adrian Lindberg och Märta Hugosson, båda 5 år från Nödinge, 
kastade apelsin med stor framgång. 

Nol IK såg till att de yngsta bolltrollarna fick lira boll på den 
annars ganska tråkiga parkeringen. I lördags var det liv och rö-
relse.

Träskulptören Lars Henriksson från Hisings-Kärra visade upp 
sina fina alster som alla var utskurna i ett trästycke. Gunnar 
Karlsson från Mölndal visade intresse. 

Lindance i Ale bjöd på en underhållande uppvisning och hade 
fått till det riktigt träffsäkert med sina tröjor. 

Eldsjälar från början till slut. Från vänster: Gunnel Wahlström, 
Kurt Flodin, Ann-Marie Carlsson, Hugo Wallberg, Rune Börjesson 
och Sven Pettersson. 

Repslagare in action. Ett 120 meter långt rep slogs inför en im-
ponerad och häpen publik. 

– Miniutställning om repslageriets 
200 år på 20 kvadrat
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Christel Olsson-Lindstrand

VILDA STYGN
OCH

PALJETTER
4/10-1/11

Familjeparadis 
i Bohuslän
3 dagar i Grebb� tad
TanumStrand ����

Inbjudan till Bohuslän och till 
den vackraste skärgården i 
hela Sverige! TanumStrand är 
ett populärt och familjevänligt 
semestermål och semesteran-
läggningen är en liten pärla 
med ett underbart läge precis 
bredvid havet. Upplev t.ex. 
naturreservatet Tjurpannan 
utanför Grebbestad, se 
världsarvsområdet Tanums 
Hällristningar (8 km) och besök 
den unika djurparken: Nordens 
Ark (49 km) och se alla havets 
djur på Havets Hus i Lysekil (67 
km). 

Ankomst:  
Söndag till onsdag t.o.m 
30/10 2015 samt 15/1-28/6 
2016.

                  TanumStra
nd

Pris per person i dubbelrum

1.499:-
Pris utan reskod 1.649:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 3-rätters middag/buffé
• Entré till pool
• Fri Wi-Fi

1 barn 0-3 år gratis.
2 barn 4-14 år ½ priset.  

Boka en weekend
 från 1.799:- 

Semester i Lüneburg
4 dagar i Nordtyskland

Seminaris Hotel Lüneburg 
����

Lüneburg är en historisk och idyl-
lisk stad med många korsvirkes-
hus. Upplev t.ex. stadens bryg-
gerimuseum (1 km) och stadens 
många kurbad.  

Pris per person i dubbelrum

1.399:- 
Pris utan reskod 1.549:-

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters middag/buffet
• 1 x välkomstdrink
•  3 x entré till badlandet 

Salztherme Lüneburg med 
salta bad

Ankomst: Fredag t.o.m. 18/12 
2015 samt 8/1-27/5 2016.

Kuravgift EUR 3,21 per vuxen/dygn.

4 dagar i Nordtyskland
Julmarknad i  Lüneburg: 

 25/11-23/12 2015

1 barn 0-4 år gratis.
2 barn 5-11 år ½ priset

Upplevelser i Schleswig
4 dagar i Nordtyskland

Hotel Strandhalle ���

Här befinner du dig i delstaten Schleswig-Holstein som har en spän-
nande historia och avståndet från Sverige är heller inte allt för långt. 
Hotellet har en skön belägenhet vid Schleswigs segelbåtshamn. 
Promenera till Gamla stan, domkyrkan och Gottop Slott.

Ankomst: Valfri i perioden 1/10-18/12 2015 samt 3/1-28/4 2016.

Pris per person i dubbelrum

1.499:-
Pris utan reskod 1.649:-

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters middag/buffé
• 1 x välkomstdrinkHotel Strandhalle

4 dagar i Nordtyskland
Julmarknad i Schleswig: 

23/11-24/12 2015

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

2 nätter 1.199:-

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

Torsdag 22 oktober kl 19.00

Teatern, Ale kulturrum

3 veckor i förväg på  Ale bibliotek, 
www.ale.riksteatern.se, Ale kommuns evenemangs-
kalender. Vuxen 150 kr, scenpassrabatt 30 kr,  
ungdom 100 kr. Fika ingår i priset.

DE MISLYKTE
UR 24 MISSLYCKADE 
NORRMÄN AV  
JESPER HALLE

EVAAHLBERGTEATER

NÖDINGE. Högklassig 
barnteater utlovas i Ale 
Kulturrum på söndag.

Spökfarfar är en pro-
duktion av Obanteatern.

– Ett allvarligt ämne, 
men det blir ändå 
mycket humor, säger 
kultursamordnare Sofie 
Rittfeldt.
Eriks farfar har just gått bort. 
Hans föräldrar försöker för-
gäves 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 kom-
mer Erik fram till insikten att 
farfar alltid kommer att vara 
med honom.

– En berättelse om hur 
livet går vidare från genera-
tion till generation, förklarar 
Sofie Rittfeldt.

Teatern vänder sig till 
barn i åldern 4-7 år.

JONAS ANDERSSON

Barn-
teater i 
Nödinge

Spökfarfar är namnet på den 
barnteater som visas i Ale Kul-
turrum nu på söndag.

ÄLVÄNGEN. Gamla köks-
bonader som du aldrig 
sett dem förut.

Vilda stygn och paljet-
ter är en utställning av 
Christel Olsson Lind-
strand.

Vernissage sker nu på 
söndag.

Bonader i tiden där ordlekar, 
tankar, pärlor och paljetter 
förstärker gamla prydnads-
dukar. En samling byrackor 
har en fått en egen plats i ut-
ställningen liksom Christels 
Lindstrand Olssons tolk-
ningar av kända sagor.

Det hela började med att 
en kompis till Christel und-
rade om hon skulle vilja sy 
ett ordspråk hon gillade. Det 
gjorde hon och sydde dessut-
om på några blomstersling-

or. Resul-
tatet blev 
helt okej. 
S e d a n 
upptäckte 
C h r i s -
tel att 
det fanns 
m a s s o r 
av redan 
färdigbro-

derade dukar för 
en billig penning 
på loppisar. Hon 
samlade på sig 
ett lager och  tog 
konceptet med 
att sy moderna, 
förvanskade eller 
helt nya deviser i 
samma anda som 
de gamla bona-
derna man häng-
de i köket förr i 
tiden

– Men efter-
som jag gillar 
glittriga paljetter, 
pärlor och glada 
färger började 
jag dekorera de redan färdiga 
dukarna. På ett sätt så känns 
det lite som om jag återupp-
rättar alla dessa flitiga kvin-
nors handarbete, som man 
lite föraktfullt brukar säga 
var förspilld kvinnokraft.

Christel Olsson Lind-
strand är bosatt i Skepplanda 
och har alltid tyckt om att ar-
beta med olika typer av hant-
verk. Under en konvalescens 
med körförbud och begrän-
sad förmåga att kunna gå äg-
nade hon den mesta tiden åt 
att sy och idén om att ha en 

utställning började ta form. 
Hon gick flera kurser i bland 
annat fritt broderi vilket blev 
mycket inspirerande. 

– Det finns alltid mer att 
lära sig. På en kurs fick jag 
tag på ett tyg tryckt med 
hundar på som jag broderade 
på. Resultaten är bland annat 
Cirkushundarna och Blue 
dog.

– Det är ett fantastiskt 
meditativt och givande in-
tresse. Jag sitter i mitt bur-
språk, lyssnar på radion och 
låter fantasin flöda med nål 
och tråd, pärlor och paljetter, 
säger Christel Olsson Lind-
strand.

Välkommen till en fant-
asieggande och inspireran-
de utställning som visas på 
Repslagarmuseet till och 
med den 1 november.

Vilda stygn och paljetter
– Ny utställning på Repslagarmuseet

Utställningen ”Vilda stygn och paljetter” 
invigs på Repslagarmuseet nu på söndag.

Christel Lind-
strand Olsson.

Ett fyrtiotal medlemmar 
i SPF Seniorerna Ale ställde 
kosan över till Hjärtum 
för veckovandringen. Här 
har Lilla Edet med stöd av 
EU-pengar iordningställt 
fina vandringsleder. Marga-
reta och Arne Boge hade 
rekognoserat och fick en 
välförtjänt applåd för detta.

Denna vecka går vi runt 
Surtesjön och tar två raster.

51 medlemmar åker på 
torsdag till Österlen på en 
tvådagarsresa.

Nödinge kontaktkommitté 
med Laila Almqvist i spetsen 
arrangerar månadsträffen i 
Nödinge församlingshem 
den 14 oktober.Den omtyck-
te trubaduren KG Malm 
står för underhållningen. 
Förhandsanmälan rekom-
menderas.

SPF Seniorerna Ale på andra sidan

Lennart Mattsson



NUMMER 35         VECKA 40         2015| 23INSÄNT|

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

MEDLEMSMÖTE
ALE

Torsdag 15 oktober  
kl 18.00

i Nols folkets hus ( 2:a vån)  

Dagordning:  
nämndaktuella frågor

Välkomna!

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0706-83 66 71 • alefolketshus@gmail.com

www.alefolketshus.se

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

Ale Tips och Tobak i Nödinge, 
Medborgarhusets kassa 1 tim innan. 

alefolketshus@gmail.com

Biljett: 220:- Teatermeny: 140:-

Biljett: 60:-

TRUBADUREN
Fredag 9 okt kl 19

Operan är inspelad från 3 okt

Anna Netrebko gör den mycket 
emotsedda Met-rolldebuten som 
Leonora, den plågade hjältinnan 

i Verdis Trubaduren. Dmintri 
Hvorostovsky är greve di Luna. Det 

är första gången de ryska stjärnorna 
möts på Mets scen sedan 2002. 

Huvudpersonen i operan, Manrico, 
görs av Yonghoon Lee. Štefan Kocán 

är Ferrando och Dolora Zajick gör 
sin favoritroll som den olycksaliga 

Azucena.

BAGAGERESAN
Lördag 10 okt kl 16

Familjeföreställning 4-9 år

Spelar det någon roll att man 
inte förstår varandras språk? Man 
kan ju leka i alla fall. Till exempel 

kurragömma, det är roligt att leka. 
Kompisen är väldigt bra på att gömma 
sig! Hittar inte kompisen någonstans, 

borta. Och varför blev väskan så 
tung...? En del barn gömmer sig för 
att det är roligt och en del för att de 

är rädda. Bagageresan är en fysisk 
föreställning som på ett lekfullt sätt 

berättar om två barns olika livsvillkor 
och erfarenheter. Kan de genom leken 

förstå varandra fast de inte talar 
samma språk? Föreställningen görs av 
Lule Stassteater, som är en av Sveriges 

äldsta fria professionella teatergrupper. 
De tar på sig sin stass och erbjuder 

framför allt barn och ungdomar 
teaterupplevelser, som berikar dem i 

deras tanke och utveckling.

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

Söndag 11 okt kl. 18 Entré 80 kr
Onsdag 14 okt kl. 19 Entré 80 kr

Barntillåten

Taikon

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

Från 15 år

Onsdag 30 sep kl. 19 Entré 80 kr
Barntillåten

The Martian

Glada hälsningar från Missångerträsk

Under vecka 35 avgick en fullsatt buss 
från Älvängen för destination södra 
Polen. 

Av resenärerna kom cirka en tredjedel 
från Ale, medan resten representerade 
många orter inom Västgöta-Dals distrikt 
men också platser som Karlskoga, Köping 
och Kalmar. 

Med välkände Surtebon Folke Taubner 
vid ratten kändes resan trygg, då han tidiga-
re kört drygt 20-talet resor med skolelever 
till detta område och därmed väl kände till 
de olika platserna.

Efter nattfärjan Karlskrona-Gdynia bjöd 
andra dagen på en lång färd, där första 
stoppet gjordes vid klostret Jasna Gora i 
Czestochowa. Till detta kloster vallfärdar 
årligen ett par miljoner pilgrimer, då här 
förvaras ikonbilden ”Den svarta madonnan” 
och staden räknas som den ”andliga” huvud-
staden i Polen. Svenskarna försökte under 
kung Karl X Gustav att erövra klostret men 
misslyckades. Platsen präglades av en för-
tätad stämning av vördnad och tillbedjan.

Resan gick sedan vidare mot slutmålet 
Krakow, Polens historiska huvudstad med 
ett blomstrande kulturliv. Vi anlände till en 
sen middag med lokala specialiteter på vårt 
hotell. Dagen efter bjöds vi på en guidad 
rundtur till slottet Wavel och gamla stan i 
Krakow, med Europas största medeltida torg 
och Mariakyrkan som hyser världens största 
altartavla, 13 meter hög och 11 meter bred. 

Under slutet av 1400-talet tog det målaren 
och skulptören Veit Stoss 12 år att fullborda 
mästerverket.

Fanfar
När vi slog oss ner på ett trottoarcafé något 
kvarter därifrån fick vi också tillfälle höra 
trumpetaren som blåser fanfar varje timme 
från kyrkans tornfönster, en sed som pågått 
oavbrutet i 600 år.

Under förmiddagen hade vi gjort en 
utfärd till de kända koncentrationslägren 
Auschwitz och Birkenau. De representerar 
ju en mörk episod i Europas historia. Vi var 
väl alla ganska väl förberedda på vad som här 
utspelades rent kunskapsmässigt, men att 
vandra genom entrén med devisen ”Arbeit 
macht’s frei” och sedan genom de olika 
kvarteren, där judar, romer och andra av 
nazisterna jagade grupper hölls fängslade i 
arbetsläger och endast en minoritet överlev-
de berörde oss starkt. Kvarlämnat avklippt 
hår, tillvaratagna skor och kläder var mer 
värt än ett människoliv.

Saltgruvan
Utanför Krakow ligger saltgruvan Wielicz-
ka., världens äldsta sedan 750 år, men 
fortfarande i drift. Efter flera hundra trapp-
steg och ca 3 km gångar nådde vi fram till 

gruvkyrkan St Kingas chapel, en imponeran-
de samlingssal, vars utsmyckningar ge-
nomgående utförts av gruvarbetarna själva. 
Där arrangerades det gruppfoto som visas 
i artikeln varefter vi spontant stämde upp i 
sången ”Ovan där, randas morgonen”.

Hemresan gick över Warszawa, där vi 
övernattade. Staden genomgår en impone-
rande utveckling med sina 2 miljoner invå-
nare och är den stad i Centraleuropa med 
de största internationella investeringarna för 
närvarande.

Efter ytterligare en natt på färjan var det 
dags att i bussen sammanfatta våra intryck 
från en mycket intressant och innehållsrik 
resa.

Daniel Höglund

Alebygdens 
RPG-förening 
arrangerade 
Polenresa

Alebygdens RPG-are på plats i Polen tillsammans med vänner från Västgöta-Dals distrikt.

I förra veckan kunde vi läsa hur de båda 
kommunalråden proklamerade att 
kommunen ska ta emot fler nyanlän-

da. När kommunalråden endast väljer att 
förmedla en förenklad bild där endast ena 
sidan av myntet blottas framstår det som 
väldigt enkelt att ta emot kraftigt många fler 
nyanlända till kommunen. Det går inte att 
bara knäppa med fingrarna för att få fram 
boendeplatser, skolplatser med mera. Det 
säger sig självt att om aktuella prognoser blir 
verklighet så kommer övrig verksamhet få 
stå tillbaka. Med ett ökat mottagande borde 
diskussionen vid ett nyktert tillstånd bestå i 
vilken verksamhet som kan tänkas priorite-
ras bort. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 
framkom att tjänstemannaorganisationen 
lite trevande eftersökte riktlinjer om varifrån 
fokuset ska flyttas för att mäkta med ett så 
omfattande mottagande. Det är dags för 
de båda kommunalråden att lägga korten 
på bordet inför kommunens invånare och 
förklara vilken verksamhet som de avser 
prioritera ned. Det är inte så att kommunen 
har personal som står utan arbetsuppgifter 
som kan rycka in och ta hand om ett ökat 
antal nyanlända. Etablisemangspartierna och 
de lokala partierna kommer nu att få stå till 
svars för nedprioriteringen av den kommu-
nala verksamheten. Frågan som vi alla måste 
ställa oss; Vad händer om denna volym 
fortskrider? Hur många år i rad klarar Ale 
att ta emot så pass många nyanlända? Vi vet 
ingenting om hur länge dessa migrantström-
mar kan komma att fortsätta. Vi måste ha 
en öppen diskussion kring de konsekvenser 
dessa volymer medför, såväl på kommunal 
nivå som på nationell nivå. 

Vi kan nu bara konstatera att fokus flyttas 

ifrån den kommunala kärnverksamheten och 
läggs på ökat mottagande av nyanlända.

Robert Jansson(SD)

Vilka kommunala verksamheter ska få stå 
tillbaka till förmån för ökad asylinvandring?
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NÖDINGE FÖRSAMLING
www.svenskakyrkan.se/nodinge • 031-9800 12

Veckomässa • Reine Bäck.
TORSDAG 1 OKTOBER KL 18 I NÖDINGE KYRKA

Musikgudstjänst 
Gospelkören Blue N Joy, kompgruppen Real Groove och  
pianist Olov Ershag. Karin Karlsson, präst.
SÖNDAG 4 OKT KL 17 I NÖDINGE KYRKA

Onsdagsträff • ”Gamla godingar” med Seniormusikband.
ONSDAG 7 OKTOBER KL 14 I SURTE FÖRSAMLINGSHEM

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

FRUKOSTCAFÉ  
FÖR KVINNOR 

Lördag 3 oktober
Skepplanda församlingshem kl 9-11

”Claudia, adopterad, sökte sina rötter,  
fann sin identitet”

Claudia Wingren, Romelanda 
Frukostkostnad 40 kr/person  

– ingen anmälan.

Välkomna!

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

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

Ida utspelar sig i 1960-talets Polen. Den unga 
klosternovisen Anna står inför sitt livs val. Hon 
ska avlägga sina löften och viga sin kropp och 
själ åt askes i klostret.

Innan dess tvingar abbedissan henne att söka 
upp sin enda kvarvarande släkting: en moster 
som hon aldrig träffar och som heller aldrig 
velat kännas vid henne. 

Söndag 4 oktober kl 16.00 
Starrkärrs församlingshem 

IDA

FILMEFTERMIDDAG

Fika ingårKostnad 30 kr

T E M A K V Ä L L

IKONEN SOM 
ÖPPNAR

Tisdagen 6 okt kl. 18.30 
Nols kyrka

Erland Forsberg, ikonmålaren bakom al-
tartavlan i Nols kyrka, berättar om bönens 
centrala roll i ikonmåleriet. Välkommen!

UPP HIMLENgratis inträde

i n s a m l i n g s K o n s e r t

fö
r Världens Barn

Lördag 3 oktober klockan 18.00
Smyrnakyrkan i Älvängen

välkommen hälsar

Ica i Älvängen bjuder på mingelfika

kyrkorna i norra ale

insamling
till Världens barn 

Uppträden och trolleri

Välkommen till 
Ekumenisk mässa!

Equmeniakyrkan i Älvängen
Guntorps missionsförsamling

Skepplanda-Hålanda församling
Smyrnaförsamlingen i Älvängen

Starrkärr-Kilanda församling

Varmt välkommen hälsar: Kyrkorna i norra Ale

Starrkärrs kyrka  
Den helige Mikaels dag 

4 oktober kl. 11.00
Predikan: Elias Berg

Liturg: Björn Nilsson 

Den ekumeniska kören sjunger 

Kyrkkaffe i kyrkan efter mässan

BOHUS. Finstämt och 
vackert.

Trubadur IngMari Da-
lin gör nu en uppskattad 
miniturné på äldreboen-
den och mötesplatser i 
Ale kommun.

I tisdags besökte hon 
Bohus servicehus och 
Fridhem.
Det är Ale kommun som till-
sammans med Studieförbun-
det Vuxenskolan möjliggör 
trubadur IngMari Dalins be-
sök.

– Jag var här i Bohus för 
några år sedan, men det var i 
ett annat sammanhang, för-
klarade IngMari sedan Sofie 
Rittfeldt, kultursamordnare i 
Ale kommun, hälsat publiken 
välkommen.

IngMari, ursprungligen 
från Dalarna men sedan ett 
antal år tillbaka bosatt i Ytter-
by, bjuder besökarna på blan-
dade pärlor ur den svenska 
visskatten.

– Vi har ett sommarställe 
i närheten av Hamburgsund. 
Jag älskar havet!

Eget material i form av 
melodin ”En mås på berget” 
fick inleda programmet. Det 
fortsatte med en tolkning av 

Evert Taube och en visa sig-
nerad Lasse Dahlqvist.

– Jag hoppar mellan stilar 
och artister.

Cornelis, Dan Andersson 
och Gunnar Bohman fick 
också plats under de 45 minu-
ter som framträdandet pågick.

Visste ni förresten att Ing-
Mari Dalin är Göteborgs offi-
ciella Ada? Tillsammans med 
Kal, Harald Treutiger, är 
hon ute och ger föreställning-
en ”Kal å Ada möter Hasse å 
Tage”.

JONAS ANDERSSON

Underhållning för äldre

Publiken uppskattade underhållningen som bjöds.

Trubadur IngMari Dalin vid sitt besök i Bohus servicehus.

Hur mäter man 
framgång? Att 
skilja framgång från 

motgång är sällan svårt, men 
hur bedömer du om ditt liv 
har varit framgångsrikt. Och 
spelar det någon roll? 

Även om vi alla kan ha oli-
ka definitioner på framgång 
är det säkert något som vi alla 
hoppas på i någon form. Idag 
får vi ofta höra att du är din 
egen lyckas smed och att vi 
alla kan vara framgångsrika så 
länge vi förmår att göra rätt 
saker i rätt tid. Du kan om du 
verkligen vill och anstränger 
dig! Men vilka konsekvenser 
olika handlingar och beslut 
får kan vi bara se i backspe-
geln. Egentligen är det inte 
förrän vi har kommit fram till 
målet som det går att se vilka 
konsekvenser olika vägval 
verkligen fick? Vi kan tro 
att vi är på rätt väg, men en 
korrekt utvärdering kan bara 
göras i retroperspektivet. 

Av dem som gått före 
oss kan historieböckerna ge 
svar. Visserligen är det ofta 

förenklade svar, men i det 
perspektivet kan livsgärning-
en beskrivas och bedömas. I 
vår tid lever vi med en form 
av levande historieverk, In-
ternet. Har du testat att söka 
efter ditt namn på Internet? 
Vilka träffar kommer upp? 
Att vara välkänd är i mångas 
ögon ett uttryck för fram-
gång. Att få många träffar 
om sig själv i sökmotorn blir 
därför ett tecken på fram-
gången vi alla längtar efter. 
De digitala fingeravtryck vi 
efterlämnat kan avläsas och 
ger en fingervisning om våra 
livs eventuella framgång. Vi 
kan glädjas över den upp-
levda framgången eller sörja 
över våra livs uppenbarliga 
obetydlighet.  

I söndagens evangelietext 
(Luk 10:17-20) har Jesus lär-
jungar kommit tillbaka efter 
ett uppdrag i hans namn. 
Som Guds rikes agenter har 
de fått uppdraget att berätta 
om hur Guds rike snart är 
här och de har fått makt 
att manifestera det genom 

att bota sjuka och driva ut 
demoner. Lyriska över sin 
framgång kommer de tillbaka 
till Jesus och berättar om vad 
de har varit med om. Jesus 
konstaterar att han har utrus-
tat dem med makt att utföra 
under. Och så fortsätter han: 
”Men gläd er inte över att 
andarna lyder er, utan gläd er 
över att era namn är uppteck-
nade i himlen”.

Frågan vi behöver ställa 
oss innan vi kan fundera över 
eventuell framgång är helt 
enkelt, vad är mitt mål? Är 
målet för resan att bli känd 
i världen eller att vara känd 
hos Gud? För Jesus är svaret 
klart. Bibeln säger att genom 
Jesus är målet även i sikte. 
Den som tror på Jesus får 
rätten att kallas Guds barn, 
den får sitt namn upptecknat 
i himlen. Vad är framgång? 
Var vill du helst att ditt namn 
hittas? I historieböckerna, 
på många internetsidor, eller 
hos Gud?

BETRAKTELSE

Spelar framgång roll?
Det händer i

GUNTORPS MISSIONKYRKA

Ekumeniska 
höstkvällar
inför Ordet
I Guntorps missionskyrka

Tisdag-onsdag 6-7 okt kl 19
Medverkande:  

Tisdag: Kyrkoherde Hans Wolfbrant
Onsdag: Pastor Karin Åkesson

Kvällarnas ämne:
Förnyelse i den Heliga Ande.

Bön, lovsång, servering

VÄLKOMNA!

Ale Torg

PANTA FÖR BARN OCH 
UNGDOMAR I ALE!

VÄLJ
DEN GULA
KNAPPEN
NÄR DU
PANTAR

Hunger är varken rättvist eller jämlikt.  
SMS:a HUNGER till 72905  och ge 50 kr till utbildning, 
lån och sparande samt hållbara jordbruksmetoder.
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PG 90 01 22-3   |  BG 900-1223  
Swisha valfritt belopp till 9001223

www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete
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Equmeniakyrkan i Surte 
Ons 30/9 kl 15, Onsdagsträff 
för daglediga. Vi sjunger hela 
världens psalmer tillsammans 
med Karin Karlsson. Ons 
30/9 kl 17.30, Sånglek för 
barn 4-6 år. Terminsavgift 
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! Sön 4/10 kl 11, 
Gudstjänst. Bo Cedergård. 
MBL - Malte, Bodil & Lasse. 
Fika. Mån 5/10 kl 19, Musik-
kåren, Lerum Surte Sympho-
nic Band, övar. Ons 7/10 kl 
17.30, Sånglek för barn 4-6 
år. Ons 7/10 kl 18.30, Tonår. 
Ons 7/10 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen! 
Programmet kan komma att 
ändras, men på www.surtemis-
sionskyrka.se hittar du alltid 
ett aktuellt program.

Pingstkyrkan Bohus
Ons 30/9 kl 19, Bibelläsning 
och bön. Sön 4/10 kl 11, Leif 
Karlsson. Ons 7/10 kl 19, 
Bibelläsning och bön. 

Lilla Edets pastorat
Fuxerna-Åsbräcka församling
Ons 30/9 kl 18.30, Mässa, 
Nordblom. Sön 4/10 kl 10, 
Högmässa, Nordblom. Tis 
6/10 kl 09, Mässa i förs hem, 
Isacson. Ons 7/10 kl 18.30, 
Mässa, Nordblom.

Nödinge församling
Tor 1/10 kl 18, i Nödinge 
kyrka: Veckomässa. Reine 
Bäck. Sön 4/10 kl 11, i Surte 
kyrka: Mässa. Karin Karlsson. 
Johanna Werder, sång. Kl 17, 
i Nödinge kyrka: Musikguds-
tjänst med Blue N Joy och 
Real Groove. Karin Karlsson.  
Ons 7/10 kl 10, i Nödinge 
kyrka: Vardagsgudstjänst. 
Karin Karlsson.  

Guntorps Missionskyrka
Ons 30/9 kl 18.30, Spårar & 
UpptäckarScout. Lör-Sön 
3-4 okt. Kämpalek & Höst-
hajk  Avslutar sön kl 13.30. 
Sön 4/10  EKUMENISKA 
GUDSTJÄNSTEN med 
Kyrkorna i Norra Ale. PLATS 
STARRKÄRRS KYRKA. Tis 
6/10 kl 19, HÖSTKVÄLL 
inför ORDET. Gäst: Hans 
Wolfbrant, New Wine. Ons 
7/10 kl 19, HÖSTKVÄLL 
inför ORDET. Karin Åkesson, 
Equmeniakyrkan  Kortedala.

Starrkärr-kilanda församling
Ons 30/9 Älvängens kyrka kl 
18.30, Bön för församlingen. 
Tor 1/10 Nols kyrka kl 18.30, 
Veckomässa, Nordblom. Sön 
4/10 Starrkärrs kyrka kl 11, 
Ekumenisk mässa, Nilsson.

Skepplanda Pastorat
Skepplanda lör 3/10 kl 9, 
Frukostcafé med Claudia 
Wingren, ”Claudia sökte sina 
rötter, fann sin identitet”. Sön 
4/10 kl 11, Ekumenisk Mässa 
i STARRKÄRRS KYRKA. 
Hålanda S se övriga. Ons 
7/10 kl 10, Gemenskapsträff. 
S:t Peder  sönd 4/10 kl 10, 
Familjegudstjänst Olenius. Tis 
6/10 18.30, Veckomässa. Ale-
Skövde sönd 4/10 kl 12, Mässa 
Olenius. Tunge sön 4/10 se 
övriga. Ons 7/10 kl 18, Mässa 
med katolska församlingen 
från Trollhättan, kyrkkaffe.

Equmeniakyrkan Älvängen
Lör 3/10 kl 18, Insamlings-
konsert för Världens Barn, 
Smyrnakyrkan. Sön 4/10 kl 
11, Ekumenisk Gudstjänst i 
Starrkärrs Kyrka. Kl 18.30, 
Tonårscafé. Mån 5/10 kl 18.30, 
Upptäckarscout. Tis 6/10 kl 
10, Tisdagsbön. Kl 19, Höst-
kväll inför ordet i Gunntorps 
Missionskyrka. Åke Reinolds-
son. Ons 7/10 kl 19, Höstkväll 
inför ordet i Gunntorps Mis-
sionskyrka. Karin Åkesson

Smyrnakyrkan Älvängen
Tis 29/9 kl 08.30 - 09 Bön. 
Ons 30/9 kl 10 - 12.30 Smyr-
naCaféet. Kl 18.30 - 19.30 
Bön. Tor 1/10 kl 18.15 - 19.30 
Hobby. Fre 2/10 kl 18.30 Gre-
enhouse On Tour. Lör 3/10 
kl 10 - 13 Second Hand & 
Café. Kl 18, Insamlingskonsert 
för Världens barn. Sön 4/10 
kl 11 Ekumenisk gudstjänst 
i Starrkärr. Mån 5/10 kl 10 
RPG stavgång. Tis 6/10 kl 
08.30 - 09 Bön. Kl 14 Bibel-
samtalsgruppen. Ons7/10 kl 
10 - 12.30 SmyrnaCaféet. Kl 
18.30 - 19.30 Bön. Kl 19 - 21, 
Språkcafé i Nödinge.

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 TILL MINNE

Till minne av

Henrik
* 1971
† 2005

När det värsta som kan 
hända drabbar oss, tänker 
vi ”Hur ska jag orka, hur 

ska vi klara oss?”

För tio år sedan 
drabbades vi, din familj 

Henrik, av just detta, det 
värsta.

Henrik, pappa till Alice 
2 1/2 år, min livskamrat 
och bästa vän, älskad son 

och bror och mycket 
mer, föll ihop hemma 
på morgonen den 5:e 
oktober och vaknade 

aldrig mer.

Man levde i en bubbla 
och klarade dagen tack 
vare resten av familjen, 

släktingar och nära 
vänner. 10 år är en lång 

tid, men det har gått 
förvånansvärt fort ändå, 

trots allt.

Alice har nästan hunnit 
bli tonåring, en tjej med 
stort hjärta och alltid ett 
leende på läpparna. Du 
skulle varit stolt över 

henne Henrik!
Vi har överlevt det värsta 
som kunde hända oss och 
har nu ett underbart liv 
ute på Tjörn, nära havet 

som vi älskar.

Henrik, du finns med i 
vårt liv och i våra hjärtan.

Ewa, Alice

Och resten av vår 
stora familj.

Och den är stor!

PREDIKOTURER

Min Make 
Vår Käre 

Jack Fuxerius 
* 8 februari 1941  

har hastigt och oväntat 
lämnat oss. 

Nödinge 
19 september 2015 

CHRISTINA 
Övrig släkt och vänner 

Någon har gått ut i den 
solvarma trädgården 

gått över gräset och för 
alltid blivit borta.... 

 
Vad livet och stunden 

gav kan ingen ta 
ifrån oss. 

 
Sov i underbar frid. 

Älskar Dig. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen 9 

oktober kl. 13.00 i 
Nödinge kyrka. 

Efter akten inbjudes  
till minnesstund i 

församlingshemmet. 
Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå,  

tel. 0303-33 33 99 senast 
tisdagen 6 oktober.  

Valfri klädsel.  
Lika välkommet som  
blommor är en gåva 

till Radiohjälpen,  
pg. 90 19 50-6,  
märkes "flykt". 

HJÄRTS JUKDOMARNA 
SKA BESEGRAS

0200 - 89 19 00
pg 90 91 92-7

www.hjart-lungfonden.se

Var med och
rädda 
5000 fler liv
per år.
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Utrota 
barncancer.
Din gåva gör skillnad.
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Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett adresserat och frankerat kuvert. Du kan också maila in din bild till kajsa@alekuriren.se. 
Vi fakturerar då en total kostnad om 120 kronor. Prylbörs för 40 kronor kan du som privat per son annonsera under den här vinjetten. 
Bifoga 40 kronor kontant eller maila in annonsen till kajsa@alekuriren.se. Vi fakturerar då en total kostnad om 60 kronor.  
Företag annonserar under Övriga Tjänster för 150 kronor. Din annons kan du maila till kajsa@alekurien.se eller skicka till:  
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen sensast fredag veckan före utgivning. Märk kuvertet "Familj". 

ÖVERRASKA MED EN ANNONS!
PRYLBÖRSEN (40:-) TEXT

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

KÖPES
Bilar, husvagnar och skåpbi-
lar köpes från 500-50 000kr. 
Allt av intresse, även defekter. 
Hämtas kontant.
Tel. 0737-61 44 78

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

Är huset för stort? Funderat på 
att sälja? Vi är en barnfamilj 
som drömmer om att flytta 
utanför samhället, mer ut på 
landet. Vi söker ett stort hus 
eller gärna en gård. Har ni 
eller någon ni känner något att 
erbjuda hör av er. Lånelöfte 
finns! Maila eller ring:
Tel. 0313-23 86 19
Sommarbarnen@hotmail.com

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

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

Diverse verktyg och snick-
erimaskiner till salu, kända 
märken.
Tel. 0303-33 71 58

Bikupor (svea) honungsslunga, 
diverse utrustning, vax m.m.
Tel. 0303-33 71 58

Vitt högskåp, badrumsskåp 
och spegel med ljusramp och 
glashylla. Pris 500:-
Tel. 0303-74 21 10

Piano från 1940-talet fullt 
fungerande bortskänkes. 
Hämtas på trädesvägen 16 
Skepplanda. Anja Lemoyne.
Tel. 0704-90 84 21

Reloex moped fungerar per-
fekt, pris 2800:-
Tel. 0735-86 12 20

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

Stallplatser uthyres i Tokatorp, 
Skepplanda. Här finns härlig 
ridtreeäng, stora boxar, 
ridbana, belyst trevligt stall 
med mysig stallkamm och 
gräshagar.
Tel. 0707-99 84 21

1st.kontorsplats/del i rum 
50kvm, Älvängen. Hippt, 
nyren. Allt finns inkl. 
konfbord. 2500:-/mnd. 
Tel. 0705-60 39 26.

Lokal uthyres Skepplanda/
Frövet, 7x13, högt i tak. För 
info
Tel. 0735-86 12 20

SÖKES
Jag är en kvinna 50+ som är 
i akut behov av en bostad. 
1:a eller 2:a, möblerad, inget 
hinder. Agneta.
Tel. 0739-97 69 05

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

skrotbilar hämtas ring Stefan 
för info
Tel. 0736-47 85 01

Loppis 4/10-15 södra 
klöverstigen 31 service huset 
Nödinge 11-17. 
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.

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

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

GRATTIS

Veckans Rosor och Stort 
tack! till Alla Er, Barn, För-
äldrar, Personal -gamla som 
nya och Svenssons Livs för 
gåvor och deltagande i vårt 
20-årsfirande på Alvhems 
Förskola!

Personalen.

VECKANS ROS

Rosor till Veckans toppen-
killar! Organisatören Ste-
fano, Chauffören Bull, 
På-skjutaren Kjell -Brel. Ni 
har gjort min och Moster 
Orusts Kroatien semester 
härlig! 

Hälsningar Bill

UNDANBEDES

All eventuell uppvaktning 
undanbedes vänligen men 
bestämt.

Benny Lundin

TACK

Nol-Nödinge Hemtjänst. En 
verksamhet som hjälper oss 
äldre och behövande med 
allt vi behöver. Tack för att 
ni finns.

Bengt Hermansson

Våran katt Elvis är borta. Han bor på Hedvägen i Lödöse 
men försvann 20/9 på kvällen. Elvis är en gråfärgad norsk 
skogskatt, väldigt kelen och social. Hittelön.

Ingrid Parkås
Tel. 0520-66 00 73

BORTSPRUNGEN

Prinsen 
Alfred

fyller 2 år 26/9
Hurra hurra hurra

Grattiskramar
Mormor, Staffan, Mamma, 
Pappa, Neo, Nova, Most-
rarna erika, Caroline & 

Emma, kusinerna Thea, Svea 
& Arvid

Jättegrattis
Elliot

på din 10-årsdag den 3/10
Kramar från

Farmor & Farfar

All uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Gunn Larsson
Tokatorp

All eventuell uppvakt-
ning på min födelsedag 
undanbedes vänligen men 
bestämt.

Barbro Johansson
Älvängen

Försvunnen!!! Leona 5 år försvann från sitt nya hem i Bör-
sagården Nödinge 16/9. Hon är Chippad, Öronmärkt och 
kastrerad. Grå tigrerad, vita ben, mage och en mörk fläck 
under hakan. Sågs senast gå mot golfbanan i Nödinge. Om 
ni ser henne eller tagit hand om henne ring. 

Tel. 0730-46 68 71

Gilla oss på 
Facebook

facebook.com/alekuriren
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FÖRRA VECKANS LÖSNING

1 5 8 3 6 4 9
2 9 4

1 5

9 1 7 2 5
3 1 8
8 3 9

2 6 7 4 1
4 1 2 9

7 3 2
© Bulls

SUDOKU LÄTT

6 9 8
4 1 2 3 9

9 3 1 2

5 9 3 4

4 7 6

9 1 6 3
8 5 9 4

8 5 2
© Bulls

SUDOKU MEDELVECKANS FRÅGA

NÄSTA VECKAS FRÅGA
Var tycker du att ett nytt kommunhus 
ska placeras i Ale?
Gör din röst hörd på www.alekuriren.se

ALEMAN & LILLA EDIT
Vi gratulerar @yennifernilsson som fotograferat 

denna magiska morgon vid Tinnsjön, Kollanda 

och därmed vann veckans #MinAleBild!

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

BRA43%

30%

27% DÅLIGT

INGEN ÅSIKT

VAD TYCKER DU OM ”OGILLA-KNAPPEN” SOM  
FACEBOOK SKA LANSERA?



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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