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40 år i kyrkans 
tjänst
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Rekordlåg arbets-
löshet i Ale

ANSVAR 
FÖR  

SVERIGE

Linus sköt SBTK 
kvar i fyran

LÄS
21

VD-byte på Alebyggen
Det kommunala bostadsbolaget Alebyggen meddelade i fredags att Johan Redlund, 37, blir ny verkställande direktör. Lars-
Ove Hellman kliver av 1 mars 2016, men försvinner inte från bolaget. Han blir istället fastighetschef och kommer att ha det 
yttersta ansvaret för Alebyggens nyproduktion de kommande åren.

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

Säkra siffror till fast pris!

Ale Torg

Gäller v 41 • 7/10–11/10

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

Gott till  
kvällen

LÄSK
Coca cola 10x33 cl
jfr pris 12:09/liter + pant

CHOKLADKAKA
Marabou 150–200g
jf pris 75:00–83:33/kg

3990 30:-
2 för

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

KNALLARNA 
KOMMER!

FREDAG
9 OKT

ALLA DAGAR
06.00–23.00

10%
RABATT 
PÅ ETT KÖP  
MED DENNA  

KUPONG!

BALLONGLÖRDAG
HANDLA OCH FÅ

G
äller lö

rd
ag

 10/10 v41

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

Gäller t o m sön 11/10.
Med reservation för slutförsäljning.

(799:-)
499:

Adidas Terrex Gore-Tex
Slitstark och väldämpad sko med  
Gore-Tex för andning och vattentäthet. 
Snabbsnörning gör denna sko till en 
given favorit 
Juniorstorlekar 28-38,5.

Hur klär man sig bäst 
för höstrusket?

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

Välkommen!
Vi önskar Jonas Eriksson, 

legitimerad veterinär 
och specialist i hundens 
och kattens sjukdomar, 
välkommen i teamet på 

AleVeterinären!



Vissa saker tror man 
är för evigt. Åtmins-
tone tänker jag ofta 

så. Jag är ofta avundsjuk på 
människor som behärskar 
konsten att snabbt – och 
som det verkar utan närmare 
eftertanke – hoppa på nästa 
uppdrag. Det var läge att 
göra något nytt, brukar det 
heta. Det är inte ens säkert 
att vederbörande alltid vet 
vad nästa steg bär. Vissa 
bestämmer sig bara. Det är 
häftigt, men jag behärskar 
inte den konsten – och jag är 
långt ifrån ensam. Den här 
veckan kan ni läsa om två 
personer som valt att stanna 
kvar. Lars-Ove Hellman, 
Alebyggens vd, kliver för-
visso av vd-posten efter 30 
år, men han förblir bolaget 
trogen. För att sänka tempot 
och säkert också för att 
bolaget inte vill mista all 
erfarenhet på en och samma 
gång tar han över rollen 
som fastighetschef när Sven 
Burgren går i pension nästa 
år. 

Vi skriver också om Ann 
Åström som har varit i 
kyrkans tjänst, Starrkärr-Ki-
landa församling, i hela 40 
år. Båda berättar för mig att 
de självklart tänkt tanken att 
testa annat, men att jobbet 
i regel alltid har stimulerat 
dem att fortsätta. Det har 
inte funnits något som har 
varit tillräckligt attraktivt i 

förhållande till vad man har. 
Lars-Ove berättar i och för 
sig att han sökt andra tjäns-
ter och varit enormt nära 
två gånger. Därmed inte 
sagt att han vågat ta steget 
om han fått chansen. Jag 
tror nämligen att det finns 
några av oss som helt enkelt 
ogärna vill maka på sig. Du 
vet ju vad du har, men inte 
vad du får.

Många höjer nog på 
ögonbrynen när de läser att 
Alebyggen byter vd och att 
den tidigare blir kvar i en 
ledande ställning. Är det att 
vända blad? Ja, det beror 
självklart på hur tydliga ar-
betsbeskrivningar man har. 
Det är också helt uppenbart 
att frågan har diskuterats 
noga, vilket gör mig trygg 
med att styrelsen vet vad de 
gör. Dessutom har Lars-
Ove Hellman själv valt att 
lämna uppdraget, varför det 
aldrig bör kunna uppstå en 
maktkamp. Tvärtom har 
Hellman allt att vinna 
på att stötta bolagets 
nya skeppare. Hans 
erfarenheter efter 30 
år på den yttersta 
posten är också 
tryggade ett antal 
år framåt, vilket 
den nya ledning-
en och styrelsen 
ser som en stor 
tillgång. Motivet 

att slippa byta vd, fastighets-
chef och ekonomichef under 
en och samma tidsperiod 
väger tungt. Nyckelperso-
ner ska ersättas varsamt och 
på Alebyggen finns fler som 
Hellman, alltså kategorin 
som valt att stanna kvar. 
När väl stunden är kom-
men och det trots allt är 
dags att lämna blir det inte 
lättare för de som är kvar 
att hitta lämpliga ersättare. 
Alebyggen hittade en intern 
lösning som verkar smart 
och lindrar konsekvenserna. 
Hellman går, men är kvar. 
Vd blir fastighetschef, ett 
oväntat byte som kanske är 
helt rätt för kategorin som 
av någon anledning ändå 
alltid blir kvar.

Oväntat byte

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

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

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

Ale Klinik

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

TA MED KUPONGEN TILL BUTIKEN

KLASSISK FOTVÅRD

299:- ORD.PRIS
599:-

Gäller t.o.m. 30 nov

POTATIS – SYLT - SOLROSFRÖ
King Edward, Snöboll, Asterix, Folva, Amandine, 
Gul mandel m.fl. Svenska äpplen, morötter, lök, 
fodermorötter. Solrosfrö 20 kg 240:-. Även skalat 

solrosfrö. Hjortron- lingon- blåbärs- hallon- jordgubbs- 
drottning- salmbärs- och tranbärssylt (60-70% bärhalt).  

Säljes från lastbil  LÖRDAG 10/10: Kungälv 
Vikingagrillen vid St1 13, Nol intill Gulf (Tudor) 13.30, 

Älvängen gamla busstorget 14, Lödöse P museet 14.30, 
Lilla Edet Elkedjan 15. Ej kort. Nästa tur 31/10.

0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se

www.broms-experten.se

BROMSEXPERTEN
KAMPANJ!

DÄCKBYTE OCH VISUELL KONTROLL 
AV BROMSSYSTEMET FÖR BARA 

150KR
VI UTFÖR BYTE AV BROMSKLOSSAR
FRAMAXEL      500 KR inkl. moms/axel *
BAKAXEL         600 KR inkl. moms/axel*

* Material tillkommer. Bromsvätskebyte  550 kr  
för både material och arbete.

BROMSEXPERTEN, Älvvägen 9, 446 37 Älvängen
Tel: 0737-73 98 44

VERKSTAD FÖR BROMSSYSTEMET

lansforsakringar.se

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

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

Vi rättar...
I förra veckans artikel med rubriken 
”Full fart på Ale Torg” angavs att Nol 
IK arrangerade fotboll med sarger och 
mål på parkeringen. Det var ett miss-
förstånd. Det var Nödinge SK fotboll i 
samarbete med Ahlafors IF och Nol IK. 
Rätt ska vara rätt.

Redaktionen

Syns du inte?
Vi hjälper dig!
Digitala eller tryckta medier?
Glansiga broschyrer eller rörliga banners?
Hemsida eller kundtidning?
Ring 0303-74 99 40



BALLONGLÖR
DAG10 OKTOBER - ÖPPET TILL KL 15

Så här går det till...
NÄR DU HAR HANDLAT FÖR MINST 50 
KRONOR FÅR DU EN BALLONG PÅ KÖPET. 
DEN INNEHÅLLER EN RABATTKUPONG 
SOM GER 5%, 10%, 20%, 30%, 40%...

...ja, ända upp till

50% rabatt
på allt du har handlat!
Rabatten gäller vid kontant- och kortköp mellan
50 – 5000 kronor på varor i butiken. Ballongrabatterna 
gäller ordinarie priser och kan inte kombineras med andra 
erbjudanden. Gäller ej beställningsvaror.

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

Älvängens
Företagarförening

www.alvangen.com

(gamla busstorget)start och mål: ballongtorget

BALLONGLOPPET
FÖR BÅDE SMÅ OCH STORA

Arrangör av 
ballongloppet

3-stads akustik | ÄIAB | Ale Älvdalens begravningsbyrå | Ale El | Ale lampan | Ale Radio TV | Ale rör | Alebyggen | Alekuriren | Allans Bok- & Pappershandel | Älvängens Cykel | Älvängens färg | Älvängens Frisörteam | Manufakturen 
Älvängens skor | Älvblomman | Älvfoto | Axums järn / Järnia | Beijer Byggmaterial | Bergendahls blommor | Bildovision | BR Nilsson Tanktransport AB | BS-Elcontroll | Coop Extra | Elfixaren i Ale | Älvängen Garn och textil

Grönnäs Autoservice | Gustaf Gustafsons åkeri | Hälsokostbolaget | Hälsokraften i Väst | Hamek | Handelsbanken | Hardesjö Bil | Ica Supermarket | Jio Eltjänst | Jonas Svets och Smide AB | Klippoteket Huvudsaken | Kock Malin
Kollanda Grus | Lärlingsgymnasiet | LB’s mekaniska | Legalett | Lekia | Lennart Olsson Fastighetsbyrå | Lilla Gårdsbutiken | M Torvad Teknikkonsult | Mobilisera | Mr Johanssons | Nordic wellness | Nordisk Rörmärkning | Pizzeria Da Mille 

| PWC | Salong Jessie | SE-Järn | Smartphone Experten | Smyrnakyrkan | STC Älvängen | Starrkärr-Kilanda församling/Älvängens Blå kyrka | Statiol | Svenheimers | Swedbank | Synoptik | Titbits | Utby maskin

COOP BJUDER PÅ BULLE 
OCH MJÖLK TILL ALLA
BARN I BALLONGLOPPET.

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

försäljning
av mat och
dryck med sbtk!

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
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Regionfullmäktige –  
Protokollet är justerat

Protokollet från regionfullmäktiges sammanträde 
den 22 september 2015 är justerat (godkänt och 
underskrivet).
 
Justeringen har gjorts offentlig den 2 oktober genom 
anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla i  
Regionens Hus på Östergatan 1 i Vänersborg.
 
Protokollet finns tillgängligt på Regionens Hus,  
Residenset, Vänersborg men kan även läsas på  
www.vgregion.se/rfhandlingar

facebook.com/sverigedemokraterna.ale

Vi syns på ALE TORG 10 oktober !

Mer information hittar du på:

www.vgregion.se/

Regionfullmäktige 
sammanträder

Måndag och tisdag den 19-20 oktober  
sammanträder regionfullmäktige i  
Vänersborg. 

Under sammanträdet kommer stipendium för idrottare 
med funktionsnedsättning 2015 att delas ut.
Måndagen kommer att vara en temadag om regionens 
bolag och frågor där regionen vill påverka staten och EU.

Tid: 
Måndagen den 19 oktober kl 09.30
Tisdagen den 20 oktober kl 09.30
Utdelning av stipendium för idrottare med funktions 
nedsättning sker tisdagen den 20 oktober kl 13.00 

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

Hellman kliver av efter 30 år

JOHAN REDLUND

Ålder: 37 år.
Yrke: Förvaltningschef hos 
Alebyggen.
Familj: Gift, tre småbarn.
Bor: Hisingen.
Ledaregenskaper: ”En god 
lyssnare som är duktig på 
att sortera informationen 
och vara tydlig när det 
behövs”.
Intressen: ”Barnen tar all 
tid, men jag är väldigt sam-
hällsengagerad”.

Alebyggens ordförande Jarl Karlsson (S) och vice ordförande Sune Rydén meddelade i fredags att 
styrelsen bekräftat att Johan Redlund tar över som vd från och med 1 mars. Lars-Ove Hellman 
tar istället över som fastighetschef. 

– Och ersättaren 
finns på kontoret
NÖDINGE. Efter 30 år 
som vd på kommunala 
Alebyggen kliver Lars-
Ove Hellman av.

Hans ersättare har 
rekryterats internt.

Förvaltningschef 
Johan Redlund, 37, tar 
över uppdraget 1 mars 
nästa år.

Under mandatperioden 
1982-86 var Lars-Ove Hell-
man styrelseordförande i det 
kommunala bostadsbolaget 
Alebyggen. Han brann sär-
skilt för boinflytandet och 
agerade väldigt aktivt. När 
dåvarande vd, Bertil Lund-
gren, meddelade sin avgång 
fick Lars-Ove frågan. Att 
han var engagerad socialde-
mokrat var inget hinder och 
oppositionen har varken då 
eller senare haft några syn-
punkter.

– Tvärtom så har vi all-
tid varit väldigt överens i 
Alebyggens styrelse. Det 
politiska styret har inte på-

verkat mina möjligheter att 
driva bolaget framåt. När 
du kliver in i styrelserummet 
har ledamöterna låtit parti-
beteckningen hänga kvar på 
jackan. Här tar vi de beslut 
som är bäst för bolaget och 
den inställningen har alltid 
fungerat, säger Lars-Ove 
Hellman.

Han har fått vara med om 
stora förändringar och ut-
maningarna avlöste ett tag 
varandra. När han tillträdde 
1986 handlade det mesta om 
expansion och tillväxt. Ale-
byggen ökade fram till 1993 
sitt bostadsbestånd med 
50%.

Ingen bostadskö
– Jag kommer särskilt ihåg 
satsningen på 28 nya lägen-
heter på Lövåsvägen i Ala-
fors. På den tiden fanns det 
ingen bostadskö och många 
ifrågasatte bygget. Jag men-
ade att skälet till att det sak-
nades bostadskö i Alafors 
var att det inte fanns några 
lägenheter att köa till. Det 
blev succé och många av de 
som flyttade in bor fortfa-
rande kvar, berättar Hell-

man.
Mer oroligt och nervöst 

blev det under mitten av 
90-talet när räntorna ske-
nade och dåvarande finans-
minister Göran Persson 
bestämde sig för att städa i 
statens finanser. Kraftigt för-
ändrade räntebidrag var inte 
till Alebyggens fördel.

– 1998 fick bolaget en er-
inran från revisorerna och 
många menade att vi skulle 
kasta in handduken. Under-
hållet blev eftersatt och vi 
tvingades se över alla våra 
kostnader. Det var en tuff 
tid, minns Hellman.

1989 hade Alebyggen 
bildat Ale Exploatering till-
sammans med PEAB. Syftet 
var att öka attraktionskraften 
i Nödinge. Idén om Ale Torg 
föddes.

– Vi hade stora hyresför-
luster på Klöverstigen. Lä-
genheterna gick inte att hyra 
ut. Genom att förändra bild-
en av Nödinge och självklart 
tillföra en del värden ansåg 
vi att Ale Torg kunde gå plus 
minus noll. Bidrog det bara 
till att våra hyresförluster 

minskade så var det en plus-
affär, berättar Hellman om 
strategin.

De första åren var tuffa för 
det nya centrumet. Utlands-
lån tog hårt på lönsamheten. 
Dessutom började tankarna 
om Alebyggen verkligen var 
rätt ägare till ett köpcentrum 
att värka.

– Det är en sak att hyra ut 
lägenheter, något helt annat 
att ägna sig åt kommersiella 
fastigheter. Det kräver en 
aktiv centrumledning och vi 
ansåg att Ale Torg skulle må 
bättre av en ägare med rätt 
kompetens, säger han.

Få besvikelser
På frågor om besvikelser och 
motgångar dröjer Lars-Ove 
Hellman med svaren.

– Det har inte varit så 
många. I styrelsen har vi all-
tid haft en enig syn. Under 
mina 30 år har vi bara haft en 
votering. Annars har vi varit 
helt överens. Det är nog rätt 
unikt, men visst var det trå-
kigt att vi inte kom vidare 
med utbyggnadsetappen Ale 
Torg norra. Då hade vi haft 

både kommunhus och ICA 
Maxi på plats idag, samtidigt 
hade det varit ett stort risk-
tagande.

Bland enskilt viktiga be-
slut lyfter han istället köpet 
av det gamla cementgjuteriet 
i Älvängen. Det var tänkt 
som ett strategiskt mark-
köp för att utveckla Älväng-
en centrum, men användes 
senare som en lösning för 
Gustafssons Åkeri när rese-
centrum skulle byggas.

– Det avgjorde en lång 
tvist mellan kommunen och 
företaget, säger Hellman.

Hjärtinfarkt
2011 opererades han för en 
tarmtumör och då kom tan-
karna att börja trappa ned. 
I våras drabbades han av en 
lindrig hjärtinfarkt och det 
blev avgörande.

Problemet är att fler nyck-
elpersoner är på väg att läm-
na Alebyggen. Sven Bur-
gren går i pension i mars.

– För att slippa rekryte-
ra både en ny fastighetschef 
och vd hittade vi en spän-
nande intern lösning. Lars-
Ove med sin långa erfaren-
het är som klippt för rollen 
att driva våra kommande 
byggprojekt och när Johan 
(Redlund) dessutom svarade 
positivt på vår förfrågan om 
vd-jobbet kände vi oss väl-
digt nöjda, säger ordförande 
Jarl Karlsson (S). 

Att den tidigare verkstäl-
lande direktören kommer 
att finnas kvar när den nye 
tar vid ser ingen som något 
bekymmer.

– Det är naturligtvis nå-
got vi har pratat mycket om, 
men vi har kommit överens 
om tagen, säger vice ordfö-
rande Sune Rydén (KD).

Johan Redlund räds inte 
uppdraget och ser fram mot 
att fortsätta arbetet med att 
skapa hemlängtan i Ale.

– Som vd har du det yt-
tersta ansvaret, men vi är 
ett helt lag som jobbar till-
sammans. Jag behöver inte 
vara bäst på allt. Vi har en 
otroligt spännande tid fram-
för oss med förtätning i Nö-
dinge, nyproduktion och 
renovering i Nol samt 75 
nya lägenheter på Änggatan 
i Älvängen.

Johan Redlund tillträder 
tjänsten 1 mars 2016.

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



 

Ortsutvecklingsmöte Nol 
ONSDAG 14 OKTOBER KL. 19:00,  NOL FOLKETS HUS 

• Aktuella frågor från utbildningsnämnden 
Elena Fridfelt, 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden

• Alebyggens planer 
Lars–Ove Hellman, VD Alebyggen

• Övriga aktuella ärenden

Välkomna hälsar Klas Karlsson, Rose–Marie Fihn och Monica 
Samuelsson

www.ale.se 
0303-33 00 00

På gång Sök kulturstipendium 2015
Ale kommuns kulturstipendium på 20 000 kr delas ut för 
insatser inom kulturområdet till en person eller organisation 
som är bosatt i eller har sin kulturella verksamhet knuten till 
Ale. Vill du ansöka om stipendium eller nominera någon? 
Ansökningsblankett finns på www.ale.se eller kan hämtas på 
kultur- och fritidskontoret, Ale Kulturrum i Nödinge. För 
mer information kontakta enhetschef Ragnhild Kappelmark 
0303-33 09 39.

SAGOSTUNDER 
KL 14.00–14.30 på bosniska, 
polska och ryska
Ale bibliotek, Nödinge
tisdag 13 oktober

 

KVINNANS STÄLLNING  
UNDER VIKINGATIDEN
KL 19.00 Tina Friis–Hallberg 
och Ann Franzén berättar om 

självständiga kvinnor. Älvängens bibliotek. Entré/
fika 40 kr. Arr: Bibliotekets vänner i Norra Ale 
tillsammans med Ale kommun. 

TEMATRÄFFAR  
FAMILJECENTRALEN HT–15
TORSDAGAR KL 11.00–12.00

8 OKTOBER Familjerådgivare Majsan Malmvall 
”Relationer och familjerådgivning”
 
5 NOVEMBER Specialpedagog Annette  
Hansson                    

KL 10:45 15 OKT, 19 NOV OCH 3 DEC
Sagostund med Sara Dahl från biblioteket 
1 torsdag per månad.

Föräldraföreläsningar 
TORSDAG 8 OKTOBER KL 18.00 Ale Kulturrum, sal 105. 
”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. Begränsat antal platser, anmälan via www.sensus.
se/Evenemang/att–vara–varldens–basta–foralder–970221
 

Samråd om fördjupning av  
Ale kommuns översiktsplan för 
Nödinge 2030
Ett förslag till fördjupning av översiktsplanen (FÖP) 
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:
Välkommen på samrådsmöte i vår utställningslokal hos 
Svensk Fastighetsförmedling, Ale Torg 16. Kom in och lyssna 
på någon av våra presentationer. Ta tillfälle i akt att diskutera 
förslaget med våra tjänstemän och politiker. 
Tisdagen den 20 oktober kl. 14-19 – Presentation av 
förslaget sker kl. 14, 16 och 18  
Lördagen den 24 oktober kl. 11-15 – Presentation av 
förslaget sker kl. 11 och 14 

Förslaget finns utställt för samråd under tiden 1 oktober till 
16 november på följande platser: 
• Ale kommuns hemsida www.ale.se/föpnödinge 
• Kommunhuset, Sektor Samhällsbyggnad, Alafors  

(mån-fre kl 8–16.30) 
• Kommunreceptionen, Ale torg, Nödinge  

(mån-fre kl 8–16.30) 
• Ale kommuns utställningslokal hos Svensk 

Fastighetsförmedling, Ale Torg 16  
(mån-tors kl. 8:30-17, fre kl. 8:30-16) 

• Ale bibliotek i Nödinge, Ale kulturrum  
(mån-tors kl. 9-19, fre kl. 10-17, lör kl. 10-14)  

Upplysningar om planförslaget lämnas av planarkitekt 
Magnus Lövdahl, 0303-371215, magnus.lovdahl@ale.se 
och planarkitekt Elin Celik, 0303-330679, elin.celik@ale.se. 
Synpunkter framförs skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden 
i Ale kommun, 449 80 Alafors, eller till plan@ale.se senast den 
16 november 2015. Ange ”FÖP Nödinge” i ämnesraden.

Kom och vikariera på  
våra förskolor
Ale kommun växer och vi får fler och fler förskolebarn. 
Därför behöver vi fylla på med vikarier – och hoppas att du 
vill vara med! Registrera dig på vikarien.se så hör vi av oss. 
Välkommen på rekryteringsträff den 14 oktober kl 14.00-
16.30 på arbetsförmedlingen i Nödinge.

OKT

13
2015

STICKCAFÉ 
KL 15.00 på Skepplanda 
bibliotek

 

OKT

13
2015

OKT

14
2015

Från och med den 1 november tar vi bort telefontiden för att 
prata med handläggarna för färdtjänst. I stället ringer du till 
kommunens kontaktcenter på telefon 0303-33 00 00 så får 
du hjälp.

Ring färdtjänsten på 33 00 00SENIORMÄSSA 60+
KL 10.00–14.30 Ale kulturrum,
Vitklövergatan 1. Fri Entré!
Över 50 st utställare från kultur,
hälsa, kommun, föreningar och

mycket mer. Ta chansen till vinster i lotteri och
tipspromenad under dagen. Cafeterian är öppen
under dagen. Sopplunch 55 kr.

10.00 Mässan öppnar
10.30–11.00 Dansunderhållning med korkskruven.
11.30–13.00 Sopplunch, underhållning
13.00–13.30 Senioryoga prova-på med Eva-Marie
13.30–14.00 Info, räddningstjänsten, Ale Kontakt & Stöd
14.00–14.30 Avslutning, underhållning, Korkskruven
14.30 Feel good- film i teatern för den som vill

OKT

26
2015

Ortsutvecklingsmöte Älvängen 
TISDAG 13 OKTOBER KL 19.00, AROSENIUSSKOLAN

• Information från presidiet. Alebyggen (Jarl Karlsson), 
utbildningsnämnden (Elena Fridfelt) och kultur- och 
fritidsnämnden (Ingrid Inhammar)

• Nytt boende i Älvängen för asylsökande och 
verksamhetsinformation, Tf verksamhetschef Sven Boge

• Presentation av föreningen Alebacken  
Ordförande Jan Rhodén

• Älvängen utvecklas för framtiden Magnus 
Blombergsson, stadsarkitekt, tillsammans medarbetare och 
lokala näringslivsföreträdare

• Svar på tidigare frågor och nyinlämnade frågor Presidiet

Välkomna hälsar Jarl Karlsson, Elena Fridfelt och Ingrid 
Inhammar

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.
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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

ALAFORS. Ale kommun 
har fått en ny trafikin-
genjör efter Beata Åhall.

Björn Berle tillträdde 
tjänsten för två måna-
der sedan.

– Jag tycker om att 
jobba kommunalt, att 
få vara med från första 
tanke till färdig plan.

Björn Berle kommer senast 
från Skövde kommun där 

han arbetat som trafikingen-
jör under åtta år.

– Jag bodde i Skövde de 
två första åren för att lära 
känna staden, sedan flyttade 
jag hem till Göteborg igen 
och har således pendlat i sex 
år. För mig var det inga pro-
blem och jag trivdes bra med 
jobbet och hade fantastiska 
kollegor, berättar Björn som 
ändå började sondera ter-
rängen i hopp om att få ett 
arbete närmare hemmet.

– När jag blev kontaktad 
av en rekryteringsfirma om 
jobbet som trafikingenjör i 
Ale insåg jag att det var per-
fekt för en trafiknörd som 
mig och skickade in mina 
papper. Det ledde fram till 
ett möte med infrastruktur-
chef Pernilla Rokosa. Jag 
kände direkt att det skulle bli 
ett väldigt trevligt gäng att få 
arbeta tillsammans med.

Hur skiljer sig Ale kom-
muns struktur mot den i 
Skövde?

– Ale är en speciell kom-
mun i sin struktur med 
många små tätorter, det 
är annorlunda. Skövde var 
som ett Göteborg i minia-

tyr. Första intrycket jag fick 
av Ale var att här är mycket 
motorväg och mycket tåg. 
Kommer du ifrån det stora 
vägstråket är det emeller-
tid en väldigt vacker natur, 
många fina platser värda att 
besöka.

Vad ligger till grund för 
yrkesvalet?

– Min pappa var väldigt 
trafikintresserad, han körde 
buss, spårvagn och var även 
konduktör på trådbussen då 
det begav sig. Det är väl där-
ifrån mitt intresse för trafik 
föddes, sedan har det utveck-
lats med tiden, säger Björn 
Berle.

Hur ser en trafikingen-
jörs vardag ut?

– Trafiksäkerhetsfrågor 
ligger högt upp på agendan. 
Haken är ibland att väghålla-
ren är en annan än Ale kom-
mun. Som trafikingenjör är 
man med och yttrar sig om 
planer, trafiksäkerhet i alla 
dess skeden, myndighets-
frågor, parkeringsförbud, 
hastighetsbestämmelser och 
så vidare. Vi är med och tar 
fram de lokala trafikföre-
skrifterna.

Vanligaste frågorna från 
allmänheten?

– Hastighetsöverträdelser 
och synpunkter på växlig-
het som skymmer sikten i 
korsningar. Jag får även en 
del samtal från folk som bor 
utmed landsbygdsvägar som 
rapporterar om bristande 
trafiksäkerhet vid busshåll-
platser.

Kan du beskriva kom-
munens tankar kring håll-
bart resande?

– Det är något vi disku-
terar väldigt ofta. Det ska 
vara attraktivt att cykla vilket 
innebär att vi måste ha bra 
cykelvägar så det är lätt att ta 
sig fram. I det avseendet har 
vi det relativt bra förspänt 
även om vi kan snäppa upp 
det arbetet ytterligare. Cy-
keln har väldigt stor poten-
tial och elcykeln är på rejäl 
frammarsch. Cykeln i kom-
bination till kollektivtrafi-
ken kan bli modellen för fler 
alebor. Jag tror starkt på att 
man sorterar sina resor och 
tar bilen när det är ett måste.

JONAS ANDERSSON

BJÖRN BERLE

Ålder: 47.
Bor: Gamlestaden.
Familj: Sambo.
Intressen: Dans, företrädel-
sevis Lindy hop.
Ser på tv: Det gör jag väldigt 
sällan, men i så fall deckare 
och film.
Det bästa med hösten: Den 
klara luften och att pollen-
besvären försvinner. Det blir 
inte vackrare i naturen än 
vad fallet är nu.
Aktuell: Som ny trafikingen-
jör i Ale kommun.

Lämnade Skövde och landade i Ale
– Björn Berle är ny trafikingenjör

Vad sägs om

EL TILL 
INKÖPSPRIS?
www.aleel.se

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

ALAFORS. Den 15 
oktober lyfter planet 
till Kazan, Ryssland för 
18-åriga Oskar Vallha-
gen. 

Där ska han repre-
sentera Sverige i en 
internationell tävling i 
astrofysik. 

– Det ska bli spännan-
de, säger han till Aleku-
riren. 

Han har alltid haft lätt för 
fysik och matematik. Nu har 
Oskar Vallhagen från Alafors 
vunnit den svenska Astrono-
miolympiaden och kommer 
därför på egen hand repre-
sentera de svenska färgerna 
i den internationella tävling-
en i astrofysik som avgörs i 
Ryssland mellan 15 till 23 
oktober. 

– Det ska bli spännande. 
Jag har aldrig varit på någon 
internationell tävling förut 

och jag har inte varit myck-
et utomlands. Jag har förbe-
rett mig genom att plugga så 
mycket astrofysik jag bara kan 
och försökt träna på gamla 
uppgifter från tidigare år. Det 
handlar om få en känsla för 
att kunna lösa svårare upp-
gifter än vad man utsätts för 
på gymnasiet. Det krävs även 
en hel del utökade kunskaper 
inom fysik och ibland även i 
matematik, säger han. 

Vad har du för målsätt-
ning?

– Att göra det så bra som 
möjligt. Prisutdelningen är 
att ett visst antal får ett för-
staprisdiplom, några får ett 
andraprisdiplom och reste-
rande får ett tredjeprisdi-
plom. Sedan är det en som 
får ett pris för bästa totalre-
sultat. Det hade varit kul att 
få ett förstaprisdiplom i en av 
ronderna. 

Oskar läser nu sitt tred-
je år på teknikprogrammet 

på Kitas gymnasium. Han 
lägger mycket av sin tid på 
att förbättra sina fysik- och 
matematikkunskaper. Nu ska 
dessa kunskaper mätas mot 
de bästa i världen i hans ålder. 
En uppgift som han ser fram 
emot. 

– Det ska bli intressant. Jag 
har hört att det är deltagare 
från 15 till 20 länder som är 
med. Sammantaget brukar 
det vara ungefär 100 delta-
gare i två åldersgrupper, så 
jag kommer att få tävla mot 
50 andra duktiga elever. Täv-
lingen innehåller totalt tre 
ronder. En rond som är teo-
retisk, en praktisk och en där 
man observerar olika förete-
elser, säger han. 

Att gå från en olöst uppgift 
är inget som Oskar föredrar. 
Vinnarskallen och jakten på 
nå rätt svar är något som dri-
ver honom framåt. 

– Löser jag inte en upp-
gift kan jag inte sluta tänka 

på den. Det är omöjligt. Då 
får det hellre ta lite längre tid 
än att jag inte försöker. Det 
kanske är min styrka, att jag 
är envis, säger han. 

Är du nervös inför den 
kommande tävlingen?

Jag brukar vara lite nervös 
precis innan, men när man väl 

sätter sig med provet tar pro-
blemlösarhjärnan över och 
nervositeten släpper. Mycket 
handlar om att man måste tro 
att man kan lösa en uppgift 
innan man börjar med den. 
Jag hoppas att jag ska komma 
in i rätt flyt i Ryssland. 

KRISTOFFER STILLER 

Oskar ställs mot de bästa i astrofysik

OSKAR VALLHAGEN

Ålder: 18.
Bor: Alafors.
Gör: Studerar på teknikpro-
grammet på Kitas gymna-
sium.
Övriga intressen: Basket 
och musik. 
Aktuell: Ska tävla för Sveri-
ge i en internationell tävling 
i astrofysik. 

Oskar Vallhagen från Alafors reser till Ryssland för att tävla i 
astrofysik. 

Björn Berle är ny trafikingenjör i Ale kommun. Han efterträdde 
Beata Åhall för två månader sedan och kommer närmast från en 
liknande tjänst i Skövde. 
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BOHUS. Det pärlas arm-
band och halsband på 
löpande band.

Eleverna i klass 6A på 
Bohusskolan vill hjälpa 
utsatta människor i den 
omfattande flyktingka-
tastrofen i Syrien.

Pengarna som försälj-
ningen genererar går till 
Läkare utan gränser.

Fotot på den treårige Aylan 
Kurdi från Syrien, liggande 
livlös på en strand i Turkiet, 
har knappast undgått någon. 
Den döda flyktingpojken be-
rörde personal i klass 6A på 
Bohusskolan att de bestämde 
sig för att samla in pengar till 
en hjälporganisation.

– Vi vill göra skillnad. Att 
pärla armband ligger i tiden 
och den idén nappade elev-
erna på direkt. Sedan börja-
de vi fundera på vart pengar-
na skulle skickas. Vi kollade 
runt och fastnade för Läkare 
utan gränser. Deras repre-
sentanter befinner sig i båtar 
i Medelhavet där de hand-
gripligen räddar människor 
ur vattnet, samtidigt hjälper 
de människor som lyckats ta 
sig fram i Europa, förklarar 
klassföreståndare Mikaela 
Nordgren.

Pärlandet har pågått un-
der flera veckor och hittills 
har försäljningen av arm-
band och halsband inbringat 
7 000 kronor.

– Målet är 10 000 kronor, 
men det får gärna bli mer, 

säger eleverna när lokaltid-
ningen hälsar på.

Inget armband eller hals-
band är det andra likt förut-
om budskapet som är enty-
digt: Over the ocean. 

Säljer på stan
– Eleverna pärlar under och 
efter skoltid. Marknadsfö-
ringen sker via sociala me-
dier. Några barn har varit i 
Kungälv, utanför Ica Maxi 
och på Västra Gatan, och 
sålt armband till förbipasse-
rande. Vi planerar även att ta 
oss till Ale Torg en fredags-
eftermiddag, säger Mikaela 
Nordgren.

Parallellt med pärlandet 
har eleverna undervisats i 
det aktuella ämnet, fått lära 
sig mer om den uppkomna 
flyktingsituationen och hur 
Europas länder hanterar ka-
tastrofen.

– Det finns ett oerhört 
engagemang hos våra elever, 

avslutar Mikaela Nordgren.

JONAS ANDERSSON

Pärlar för människor på flykt
– Bohusskolans elever vill göra skillnad

Eleverna i klass 6A på Bohusskolan säljer pärlade armband och halsband för att få in pengar till 
hjälporganisationen Läkare utan gränser. 

Hannes, Julia, Josefine och Fatima pärlar armband.

Roya och hennes klasskamrater 
vill sälja så många armband det 
bara går. Hittills har försäljning-
en inbringat 7 000 kronor, som 
sänts till Läkare utan gränser.

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

Accepterat pris 1 250 000 kr
Rum 4 rum, varav 3 sovrum
Boarea 122 kvm Tomt 982 kvm
ÖVRIGT! Enplanshus i Nygård. 30 min till Gbg!
Ring för tidbokning Mån 12/10 17.00-18.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Nygård
Ängsvägen 9

Accepterat pris 1 350 000 kr
Rum 5 rum, varav 2-3 sovrum
Boarea 109 kvm + 29 kvm Tomt 4 100 kvm
ÖVRIGT! Lantligt läge i vackra Västerlanda.
Ring för tidbokning Tis 13/10 17.00-18.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Västerlanda
Västerlanda Kvarn 130

Accepterat pris 1 250 000 kr
Rum 4 rum, varav 3 sovrum
Boarea 122 kvm Tomt 982 kvm
ÖVRIGT! Enplanshus i Nygård. 30 min till Gbg!
Ring för tidbokning Mån 12/10 17.00-18.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Nygård
Ängsvägen 9

Accepterat pris 1 350 000 kr
Rum 5 rum, varav 2-3 sovrum
Boarea 109 kvm + 29 kvm Tomt 4 100 kvm
ÖVRIGT! Lantligt läge i vackra Västerlanda.
Ring för tidbokning Tis 13/10 17.00-18.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Västerlanda
Västerlanda Kvarn 130

Accepterat pris 1 250 000 kr
Rum 4 rum, varav 3 sovrum
Boarea 122 kvm Tomt 982 kvm
ÖVRIGT! Enplanshus i Nygård. 30 min till Gbg!
Ring för tidbokning Mån 12/10 17.00-18.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Nygård
Ängsvägen 9

Accepterat pris 1 350 000 kr
Rum 5 rum, varav 2-3 sovrum
Boarea 109 kvm + 29 kvm Tomt 4 100 kvm
ÖVRIGT! Lantligt läge i vackra Västerlanda.
Ring för tidbokning Tis 13/10 17.00-18.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Västerlanda
Västerlanda Kvarn 130

Välkommen till årets

Kvantumserie
– GÅ, LUNKA ELLER SPRING!

Lunken (3,4 km) 
startar kl 18:15

Ruset (1,5 km) 
startar kl 18:45

Kvarten (2,5/5 km) 
startar kl 18:50

Varvet (3,4/6,8/10,2 km)
startar kl 19:05

Var: Elljusspåret i Dammekärr, 
Nödinge

Priser: Medalj till de tre främsta 
beroende på de bästa tiderna, samt 
utlottade priser bland alla deltagare. 
Alla vinster är sponsrade av ICA 
Kvantum Ale Torg.

Mer information  
och föranmälan på
www.kvantumserien.se
Viktigt att du kommer i god tid om du ska anmäla dig på plats!

Var med & må bra
tillsammans med
ICA Kvantum och

OK Alehof!

Nu är det inte bara bra för hälsan att röra på sig. 
Det lönar sig också. Du får upp till 25 procents 
rabatt på utvalda varor. Läs mer på ica.se/hälsa 

och ladda ner appen ICA 
Hälsorabatt så fort du kan. 
Fråga oss i butiken om du 
undrar hur du gör.

Rör på dig – få rabatt!

Ale Torg

START
6 OKT
och fem tisdagar 

framåt
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ALAFORS. Ett halvårs 
vånda och ångest är 
över.

Med en nyanställd 
chefsveterinär andas 
AleVeterinärens vd, 
Helena björklund, ut.

– Det har varit en 
jobbig tid där vi saknat 
viktig kompetens, men 
med Jonas Eriksson i 
laget har vi plötsligt ett 
dreamteam, säger hon.

Det har gått över sju år se-
dan AleVeterinären öppnade 
dörrarna till en ny modern 
smådjursklinik i Alafors. Ur 
startuppställningen är det 
bara ägaren Helena Björk-
lund kvar, ändå har persona-
lomsättningen varit låg.

– Ingen har slutat för att 
de inte trivs, utan det har 
varit naturliga avgångar som 
pension och vidareutbild-
ning. I vintras uppstod en 
kompetensbrist när två av 
våra ordinarie veterinärer 
fick möjlighet till specia-
listutbildning med anställ-
ning på Västra Djursjukhu-
set. Det tog ett halvår att 
fylla luckan och tyärr har en 
del av våra kunder blivit li-

dande. Vi har tvingats remit-
tera fler än normalt till regi-
onens djursjukhus, berättar 
Helena Björklund som nu 
äntligen kan blicka framåt.

Lösningen heter Jonas 
Eriksson och är rekryterad 

från Blå Stjärnan, där han 
tjänstgjort i tio år. De senaste 
åren som chef för akut- och 
intensivvårdsavdelningen.

– Parallellt har jag också 
kunnat jobba mycket med 
mitt stora intresse för narkos 

och smärtlindring. Jag har 
även utvecklat mina kunska-
per i tumörsjukdomar, ett 
område där behovet av kom-
petens är stort. Djuren blir 
allt äldre och i takt med det 
ökar tumörsjukdomarna, sä-
ger Jonas som inte ser några 
problem med att lämna det 
stora djursjukhuset för den 
mindre smådjurskliniken.

Många fördelar
– Det finns många fördelar. 
På en mindre klinik kommer 
du närmare djuren, ägarna, 
kollegorna och inte minst 
besluten. Delaktigheten  
och möjligheten att påver-
ka verksamheten är en helt 
annan, vilket också gör att 

arbetsmiljön blir mer spän-
nande. Det var läge för en ny 
utmaning.

Som chefsveterinär får 
han nu i uppgift, förutom 
att också vara verksam bland 
djuren på kliniken, att leda 
och utveckla den veterinär-
medicinska verksamheten.

– Jonas är helt rätt per-
son för detta. Han är inno-
vativ och har ett brinnande 
intresse för vad som händer 
i branschen både nationellt 
och internationellt. Vi på 
AleVeterinären är oerhört 
tacksamma och glada för att 
vi lyckats få Jonas att flytta 
hit, men de stora vinnarna är 
alla smådjursägare. Nu har 
husdjuren fått en bästis till, 
säger Helena Björklund.

Antalet husdjur ökar i an-
tal och därmed behovet av 
vård. Branschens omsättning 
ökade förra året med 14%.

– Allt fler djurägare ställer 
krav på avancerad vård och 
en förbättrad kompetens gör 
också att djuren blir äldre. 
Det medför å andra sidan att 
kostnaderna ökar. Avance-

rad vård kostar, därför råder 
vi alla att försäkra sina djur, 
säger Jonas och Helena till-
lägger:

– Fast det är fel att på-
stå att djursjukvård är dyrt, 
däremot kostar det mycket 
pengar.

Vård i all ära, det finns 
fortfarande mycket som 
djurägarna kan göra i före-
byggande syfte och dessa råd 
bjuder veterinärerna gärna 
på.

Viktigt med vikten
– Att hålla ett öga på vikten 
är avgörande. Övervikt är 
bland annat orsaken till dia-
betes, vissa tumörsjukdomar 
samt att det sliter på leder-
na.  Det är också viktigt att 
sköta vaccinationerna och att 
tidigt hitta en veterinär som 
man kan anförtro sig till. När 
hunden och katten blir äldre 
är det bra med regelbundna 
besök på kliniken, väl där ska 
alla ta chansen att ställa så 
många frågor som möjligt, 
säger Jonas som också vill 
råda alla att gärna tänka till 
lite extra innan valet av till 
exempel hundras.

– Läs på så mycket som 
möjligt. Det skiljer en hel del 
på vad raserna kräver av dig 
som ägare.

Av förebyggande bety-
delse är också valet av foder. 
Kostrådgivning är inte något 
som bara är för människor, 
det är minst lika viktigt för 
husdjuren.

– Det är dessutom helt 
gratis.

 

Husdjuren får en ny bästis
– Jonas Eriksson är en efterlängtad chefsveterinär

AleVeterinären har redan från starten marknadsfört sig som ”Din bäste väns bäste vän” och nu får husdjuren en ny bästis. Jonas Er-
iksson är sedan 1 oktober chefsveterinär i Alafors. En titel han vågar axla efter tio år på djursjukhuset Blå Stjärnan i Göteborg.

Foto: Jessica Ljunggren 

JONAS ERIKSSON

Ålder: 39 år

Bor: Floda

Familj: Gift med Sofia, 

sönerna Albin, 5, och Elias 

2,5 år.
Utbildning: Veterinär, specia-

listkompetens inom hundens 

och kattens sjukdomar.

Yrke: Nyanställd chefsvete-

rinär hos AleVeterinären

Husdjur: Boston terrier

Mest utmanande i yrket: ”Att 

ibland behöva fatta snabba 

livsavgörande beslut”.

ALEVETERINÄREN

Grundat: April 2008
Ägare: Helena Björklund
Anställda: 10, varav två ve-
terinärer och fem legitime-
rade djursjukskötare.
Verksamhet: Erbjuder vård 
dygnet runt i samband med 
medicinska behandlingar 
och operationer. Spetskom-
petens inom tumörsjuk-
domar, invärtes medicin, 
tandvård och narkos samt 
smärtlindring.

www.skandiamaklarna.se
SkandiamÄklarna ALE

Birgitta Ström KarlströmEva Brodén 

Stor villa med garage
Helrenoverad 1½ plansvilla med källare på plan tomt. Uterum, altan och uteplats. Braskamin 
och bergvärme. 7 rok, boarea 126 m², biarea 113 m². EP 52 kWh/m²/år
Starrvägen 2, Älvängen. Acceptpris 2.990.000:-. Mäklare: Eva Brodén Tel: 031-303 03 06

Ale – Surte
Spekulanter över från tidigare försäljningar som söker hus i hela Ale kommun.
Mäklare: Birgitta Ström Karlström 070-521 85 80

S Å L
D

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

– Att hålla ett 
öga på vikten 
är avgörande. 
Övervikt är 

bland annat orsaken 
till diabetes, vissa tu-
mörsjukdomar samt att 
det sliter på lederna. 
JONAS ERIKSSON
CHEFSVETERINÄR

Astronomins dag

Läs mer på innovatum.se

Lördag  
10 oktober

Öppet mellan 11-16Aktiviteter, föreläsningar och workshops med 
rymden som tema
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NOL. Skolsamverkan 
sker på initiativ av Gö-
teborgs Fotbollförbund.

Nol IK har anammat 
konceptet.

Varje tisdagsförmid-
dag intas Nolängen av 
ett 25-tal fotbollssugna 
elever från Nolskolan.

Fotboll på schemat är frivil-
ligt och vänder sig till elever-
na i årskurs 3-6.

– Vi kan välja detta på 
elevens val. Det finns många 
olika aktiviteter att välja 
bland, som skogen, teknik, 
schack, musik, historia och 
bokklubb, berättar Elin 
Nilsson som är ensam tjej i 
fotbollsgruppen.

– Det känns lite konstigt, 
men grabbarna är ändå 
schyssta, säger Elin.

Nol IK tillhandahåller 
ledare i Jens Nilsson. Mar-
tin Johansson, lärare på 
Nolskolan, är med och assis-
terar.

– En stor fördel är att bar-
nen kan gå eller cykla hit. 
Närheten till idrottsplatsen 
möjliggör det här samver-

kansprojektet, säger Martin 
Johansson.

När lokaltidningen hälsar 
på skiner solen från en klar-
blå himmel. Eleverna sprud-
lar av energi när de lägger 
konstgräsplanen under sina 
fötter.

– Vi håller på i en timme, 
börjar med teknik, lekar och 
avslutar med spel, berättar 
Jens Nilsson.

– Många av eleverna är re-
dan involverade i förenings-
livet, men vi vill nå dem som 
ännu inte har kommit i kon-
takt med fotbollen, avslutar 
Jens Nilsson.

JONAS ANDERSSON

Lyckad samverkan!
– Elevens val med fotboll på schemat

Elin Nilsson, årskurs 3, och Martin Landin, årskurs 6, har fotboll 
på elevens val. Varje tisdagsförmiddag erbjuds fotbollsträning 
på Nolängens konstgräsplan.

Skepplandaborna har varit utan tandläkare på orten sedan 
Folktandvården stängde 2011. I november öppnar en ny, 
men då i privat regi.

Jens Nilsson från Nol IK leder 
övningarna.

Teknikövningar på schemat.

Rikard och Robin placerar ut målen.

SKEPPLANDA. Sedan 
vårdcentralen flytta-
de ut förra året har 
Hemsös fastighet på 
Albotorget stått tom.

Nu är det emellertid 
klart med en ny hyres-
gäst.

En privat tandvårds-
klinik öppnar i novem-
ber.
Överenskommelsen blev 
offentlig på torsdagen. 
Tandläkare Kalid och hans 
kollega Robin har för avsikt 
att slå upp dörrarna till sin 
klinik i under november 
månad.

– Tanken är så. Vi ber att 
få återkomma med invig-
ningsdatum när vi vet mer, 
förklarar Kalid.

Kliniken öppnar i samma 
del av huset där folktand-
vården tidigare huserade. 

– Lokalerna är i hyfsat 
bra skick, men det behövs 
ändå en uppfräschning. 
Återstår att se hur lång tid 
det tar, säger Kalid.  

Varför Skepplanda?
– Vi har arbetat i Gö-

teborg tidigare, men ville 
söka oss till ett område där 
vi upplevde att det fanns ett 
uppdämt behov av tand-
läkare. Skepplanda är en 
plats som vi tror har stor 
potential.

Frida Ahnstedt är uthy-
rare på Hemsö och hon är 
glad över det upprättade 
hyreskontraktet.

– Det känns fantastiskt 
bra att det blir liv i huset 
igen. Förhoppningsvis kan 
detta bidra till ett ökat in-
tresse även för före detta 
vårdcentralens lokaler. 

– Vi vill ha ett långsik-
tigt samarbete med våra 
hyresgäster och ibland kan 
det ta lite tid att finna rätt 
hyresgäst och verksamhet. 
Nu hoppas vi på en positiv 
utveckling för den privata 
tandvårdskliniken som i sin 
tur ger ringar på vattnet, 
avslutar Frida Ahnstedt.

JONAS ANDERSSON

Privat tandläkare öppnar 
på Albotorget

Rikard och Robin placerar ut målen inför ännu en populär lektion med fotboll på schemat.

Nu utökar Västtrafik 
servicen till drabbade 
kunder. 

I torsdags fördubbla-
des maxersättningen vid 
resor med taxi eller egen 
bil. 

Vid förseningar kan 
kunder nu få upp till 600 
kronor i kompensation.

Som en trygghet för sina 
kunder har Västtrafik en re-
segaranti som kompenserar 
resenärer som blir mer än 
20 minuter sena på grund 
av förseningar eller andra 
störningar i trafiken. Garan-
tin gäller för alla resor med 
Västtrafiks kort och biljetter 
ombord på bussar, spårvag-
nar, tåg eller båtar.

I resegarantin ingår bland 
annat att man kan få ersätt-
ning för utlägg i samband 
med taxiresor. Från och med 
den 1 oktober höjer Västtra-
fik taket för kompensationen 
från 300 till 600 kronor.

– Som kund hos Västtra-
fik ska man känna sig trygg 
med att man får hjälp även 
när vi blir försenade eller 

inte kommer fram som det 
var tänkt. Därför är vi såklart 
glada att kunna dubbla den 
ersättning som man kan få 
när man tvingas ta en taxi för 
att komma fram i tid, säger 
Ronny Thörnqvist, chef för 
Västtrafiks kundservice.

Högre kompensation till försenade kunder

VANTAR FRÅN 1490

MÖSSOR FRÅN 4990

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

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

Veckans lunchmeny hittar du 
alltid på www.kladkallaren.se

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

LÖRDAG KL 10.00–17.00
SÖNDAG KL 11.00–17.00

7000 kvm lågprisvaruhus
BRETT SORTIMENT

LÅGA PRISER
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40 år hos en och samma 
arbetsgivare. Vad har hållit 
dig kvar?
– Framför allt att jag har fått 
jobba med allt som jag tycker 
är roligt, inte minst barn och 
ungdomar. Det har ändå varit 
utvecklande eftersom kyrkans 
roll har förändrats. 

Beskriv förändringen?
– När jag började för 40 år 
sedan och även under min 
uppväxt var det mycket en-
vägskommunikation. Bibel-
berättelserna stod i centrum. 
Idag är det inte så många 
ungdomar som känner till be-
rättelserna innan de kommer 
till kyrkan. Vi har mer blivit 
en mötesplats där vi diskute- 

rar och låter dialogen mellan 
människor vara det viktiga.

Hur hamnade du i Blå kyr-
kan från början?
– Jag och en kompis skulle ta 
ett sabbatsår efter gymnasiet. 
Det fanns en diakontjänst le-
dig i Älvängen och vi sökte 
den med avsikten att dela på 
jobbet. Så blev det. Vi jobba-
de tillsammans i två år. Jag har 
också varit stationerad i Nols 
kyrka i 15 år. Egentligen var 
min plan att bli lärare, precis 
som mamma. När jag var runt 
40 vet jag att tanken slog mig. 
”Du kanske skulle testa något 
annat?” Jag såg mig om, men 
övertygades snarare om att jag 
var på rätt plats.

Vad är roligast i jobbet?
– Konfirmanderna livar upp. 
Samtalen med ungdomar är 
alltid lika givande. Att få lyss-
na på hur de tänker och hjälpa 
dem bredda perspektiven är 
väldigt kul. Ungdomar var ti-
digare mer blyga, idag uttryck-
er de gärna sin åsikt.  

Vad har du för minnen att 
berätt om från alla år i 
kyrkan?
– Oj, det finns hur många som 
helst. Det mesta handlar om 
möten med människor och alla 
individer är ju unika. Idag är 
det väldigt roligt när många 
som har varit med i kyrkans 
ungdomsverksamhet dyker 
upp igen – med sina barn. 

Hur ser du på kyrkans roll i 
framtiden?
– Vi måste nog inse att det blir 
mindre av att förmedla guds 
ord på det traditionella sättet. 
Idag handlar det mer om att 
stötta och hjälpa människor. 
I den rollen önskar vi att fler 
kommer att upptäcka att kyr-
kan och gud är något väldigt 
positivt. Något som stärker oss 
när frågorna hopar sig. 

Ann Åström 
firar 40 – som anställd

Hon började direkt efter gymnasiet – och blev kvar.
På söndag firar Ann Åström 40 år som församlingsassistent i 

Starrkärr-Kilanda församling.
– Det är fortfarande lika roligt att gå till jobbet, betonar hon. 

ANN ÅSTRÖM

Ålder: 59
Bor: Älvängen
Familj: Gift med Ulf, tre vuxna 
barn och ett barnbarn.
Gör: Församlingsassistent i 
Blå kyrkan i Älvängen.
Stjärntecken: Vattuman
Gör mig glad: Mina barn och 
mitt barnbarn så klart.
Gör mig arg: Det blir jag 

sällan, men snålhet är ingen 
bra egenskap.
Helst på tv: Serier gillar jag. 
I sommar satt jag klistrad 
vid den svensknorska serien 
Frikänd och nu följer jag den 
svenskdanska Bron.
Helst på tallriken: Kyckling 
och potatisgratäng.

VECKANS PROFIL

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

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

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

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

Pris 2.900.000:- som utgångspris. Visas 11/10. Åsbacken 8.
Henrik Kjellberg 0727-316 360, henrik@axelssonsfast.se

Pris 1.350.000:- som utgångspris. Ring för visning. Tunge 102.
Henrik Kjellberg 0727-316 360, henrik@axelssonsfast.se

Prydligt och välskött med 
utsikt!
Med ett riktigt bra läge i början av åsbacken 
kan vi presentera denna charmiga villa! 
Mycket välskött och prydligt. Fin utemiljö 
med nedsänkt badtunna/pool. Fritt och högt 
läge med utsikt mot Bohus och Göta älv. 
Stort dubbelgarage om ca 54 kvm.Gång 
och cykelavstånd till pendeltåg mot Gbg. 
Välkommen på visning! 132 kvm.

Stora ytor och trivsamt läge!
Här kan vi erbjuda denna rymliga villa strax 
utanför Lödöse. Hela 260 kvm med plats för 
hela familjens behov. Huset är i gott skick 
men erbjuder stora möjligheter till egen 
prägel. I källaren finns  både gillestuga, 
garage och förrådsutrymmen. Nyare tak 
samt helt ny avloppsanläggning juli -15. 
Välkommen på visning! 133+129 kvm.

Bohus
Lödöse

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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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

Placera pengar i en lågränte-
miljö och orolig marknad

Swedbank Götaälvdalen
Älvängen, Surte & Lilla Edet

Varmt välkommen till vår placeringsträff 
tisdag 27 oktober kl 18.30
Kungsgården i Alvhem

Föranmälan till:
 alvangen@swedbank.se 
Lena Frössling 0303-33 48 87, Sandra Åström 0303-33 48 83, 
Therese Tönnberg 0303-33 48 85 Senast 20 oktober

Hur är läget i världen och på de finansiella marknaderna? Vår sparspecialist 
Ulf Sigbratt kommer ge tips och idéer på ett klokt sparande.

Nyligen fick en älg avlivas på en åker mellan Älvängen och Skepplanda. Älgen var svårt medtagen 
då den trasslat in sig stålarmerat hamparep.

Kent Carlsson, Jonas Molin, Ronny Eriksson och Anders Rollings 
från Skepplandaföreningen tillsammans med Rolf Ljung från 
Nattvandrarna Västra Sverige samlade på Café Molin.

ALE. Årets höjdpunkt 
enligt många jägare.

På måndag inleds älg-
jakten i vårt område.

Samtidigt uppmanas 
trafikanter att vara 
extra vaksamma, fram-
förallt i gryning och 
skymning då det rör sig 
mycket vilt.

Tilldelningen av älg till jakt-
lagen är samma som förra 
året. Det berättar Åke Nik-
lasson, ordförande i Ale 
Jaktvårdskrets.

– I fjol fälldes 90 älgar. 
Vi förväntar oss en liknande 
siffra även i år, säger Åke när 
lokaltidningen ringer upp.

I torsdags inleddes också 
jakten med drivande hund på 
rådjur och hjort. Bilister bör 

vara extra på alerten vid den 
här tiden på året.

– Det är mycket rörelse i 
skog och mark nu. Kommer 
ett rådjur och passerar vägba-
nan är det inte otänkbart att 
det kommer en hund efter, 
förklarar Jan-Erik Johans-
son, samordnande jägare för 
nationella viltolycksrådet i 
Ale Jaktvårdskrets.

– Hittills i år har det varit 
relativt få viltolyckor i vårt 
område, en halvering mot 
tidigare år. Det är vi natur-
ligtvis oerhört glada för. Det 
är framförallt i gryning och 
skymning som djuren rör på 
sig, betonar Jan-Erik.

Nyligen fick Jan-Erik Jo-
hansson vara med och avliva 
en älgtjur, mellan Älvängen 
och Skepplanda, som fastnat 
med hornen i stålarmerat 

hamparep. I sin kamp att 
komma loss hade repet näs-
tan slitit av honom öronen.

– Vid avlivningstillfället 
var den så medtagen att den 
tagit lega på en nyplöjd åker 
och reste sig inte när jag när-
made mig. Älgen avlivades i 
legan, berättar Jan-Erik.

– Markägare och arren-
datorer har ett ansvar att ta 
ner stängseltråd, gammalt 
häststängsel som inte läng-
re fyller någon funktion. Vi 
upplever att det finns myck-
et taggtråd i området. Varje 
år stöter vi på hjortar som 
trasslat in sig, men detta var 
första gången vi fick se en älg 
som farit illa av just denna 
orsak, avslutar Jan-Erik Jo-
hansson.

JONAS ANDERSSON

Se upp för vilt!
– På måndag inleds älgjakten

SKEPPLANDA. Nyligen 
hölls en upptaktsträff 
med syfte att återuppta 
nattvandringen i Skepp-
landa.

Nästa steg blir ett 
informationsmöte i för-
samlingshemmet, som 
är utlyst till måndagen 
den 2 november.

– Det finns ett väldigt 
stort engagemang från 
Skepplandaborna, kon-
staterar Thomas Berg-
gren, drogförebyggare i 
Ale kommun.

Upptaktsträffen, som hölls 
på Café Molin, gick ut på 
att hitta former och lös-
ningar för att kunna komma 
igång med nattvandringen i 
Skepplanda. Med på mötet 
fanns representanter från 
Skepplandaföreningen, Rolf 
Ljung från Nattvandrarna 
Västra Sverige, Anders Rol-
lings (S) från Kultur- och 

fritidsnämnden samt Tho-
mas Berggren.

– Ale kommun kommer 
att bistå med allt stöd som 
man kan förvänta sig och 
Vaknafonden kommer att 
kunna ge startbidrag, säger 
Thomas Berggren.

Jonas Molin, ordförande 
i Skepplandaföreningen, var 
belåten när han sammanfat-
tade kvällen.

– Många ortsbor tycker 
att vi ska komma igång med 
detsamma, men det är viktigt 
att det sker på rätt sätt. Nu 
hoppas vi att alla som är in-
tresserade kommer till infor-
mationsmötet i församlings-
hemmet den 2 november. Då 
närvarar bland annat brotts- 
och säkerhetshandläggare 
Lotti Klug.

JONAS ANDERSSON
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Upptaktsträff för nattvandring
– Stort engagemang i Skepplanda
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NÖDINGE. Sysselsätt-
ningen bland aleborna 
ökar.

Det visar färsk statis-
tik från Arbetsförmed-
lingen.

– Det är bra fart inom 
många branscher, för-
klarar Bernt Källgren.

Bernt Källgren och Rei-
mond Ardner kan båda 
intyga att det är full fart på 
arbetsmarknaden och att de-
ras jobb i mångt och mycket 
handlar om att matcha före-
tag i behov av nyanställning 
med rätt profil av arbetssö-
kande.

– Jag arbetar numera mot 
små och medelstora företag 
i sex kommuner (Ale, Lilla 
Edet, Kungälv, Stenung-
sund, Tjörn och Orust) som 
behöver hjälp med rekry-
tering, förklarar Reimond 

Ardner.
Ardner/Källgren håller 

dessutom på att sammanstäl-
la en arbetsmarknadsprog-
nos för Ale och Lilla Edet. 
Djupintervjuer sker med 
34 företag för att ta reda på 
tendenser och prognoser för 
framtiden.

– Utan att gå in i detalj 
kan vi säga att det ser väldigt 
lovande ut för 2016, säger 
Bernt Källgren.

Öppet arbetslösa och sö-
kande i program med akti-
vitetsstöd uppgår i Ale kom-
mun till 4,8%. Samma siffra 
förra året var 5,5%.

Rekordlåg
– Vi har en närmast rekord-
låg arbetslöshet i Ale, kon-
staterar Bernt Källgren och 
tillägger:

– Det är i genomsnitt 25-
30 alebor som kommer ut i 
arbete varje vecka.

I tisdags arrangerades en 
rekryteringsträff i Arbets-
förmedlingens lokaler på Ale 
Torg. Göteborgsföretag Le 
Pain Francais ska expandera 
och nyanställa. Cirka femton 
personer behövs, alltifrån 
barrista och köksbiträde till 
bartender och diskare.

– Vi har i nuläget 230 an-
ställda varav 27 olika natio-
naliteter finns representera-
de i företaget. Det innebär 

att vi har en väldigt blandad 
företagskultur. Vi har tolv 
enheter, men kommer att 
expandera och bedriva verk-
samhet på centralstationerna 
i Göteborg, Lund och Mal-
mö, förklarade företagets vd 
Markus Samuelsson i sitt 
inledningsanförande.

Rätt vilja
– Vi söker personer med rätt 
vilja och inställning. Alla 

kan inte ha erfarenhet, det 
förstår vi också, betonade 
Samuelsson innan speedme-
etingen med de 33 arbetssö-
kande kunde ta sin början.

Reimond Ardner menar 
att fler företag kan ta efter 
Le Pain Francais koncept 
med rekryteringsträff hos 
Arbetsförmedlingen.

– Vi står för lokal och ser 
till att ta fram rätt målgrupp 
för det aktuella företaget. I 

det här fallet handlar det i 
första hand om ungdomar. 
Hotell, restaurang och han-
del är ett bra ingångsyrke, 
ett sätt att komma in i ar-
betslivet och få första raden 
på sitt CV, avslutar Reimond 
Ardner.

JONAS ANDERSSON

Arbetslösheten sjunker i Ale

ARBETSLÖSHETEN 2015 (AUG)   2014 (AUG)

Öppet arbetslösa i Ale 4,8%  5,5%
Öppet arbetslösa i länet 7,1%  7,4%
Öppet arbetslösa i riket 7,7%  7,8%
Ungdomar i Ale  9,3%  14,4%
Ungdomar i länet  11,7%  14,0%
Ungdomar i riket  15,2%  13,4%

Reimond Ardner, Rebecca Lindblad och Bernt Källgren på Arbetsförmedlingen flankeras av Le Pain Francais representanter Michael Jo-
hansson och Markus Samuelsson. Tillsammans arrangerade de en rekryteringsträff i förra veckan

Helt nybyggt Hjältevadshus (husmodell Spira 168) från 2015
som är slutbesiktigat och inflyttningsklart! Huset är en 1½-
plansvilla på 168 kvm med plats för 4 sovrum. 
ADRESS LÅNGETORP 167 BOAREA 168 M² / 5 ROK
TOMTAREA 1106 M² UTGÅNGSPRIS 2 800 000 KR
VISAS SÖ 11/10 12:30-13:30 RING OCH BOKA
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

NYBYGGD VILLA - HÅLANDA

 

BR-PARHUS 2 ROK - HÅLANDA

 
ADRESS LÅNGETORP 155 BOAREA 61,1 M² / 2 ROK
UTGÅNGSPRIS 550 000 KR AVGIFT 4 185 KR/MÅN
VISAS SÖ 11/10 14:00-15:00 RING OCH BOKA
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

Välkommen till detta trevliga bostadsrättsparhus med tillhörande
uteplats samt trädgård med fin utsikt ända bort till Hålsjön. Ett
bekvämt och bekymmersfritt boende, allt i ett plan!

 

lansfast.se/ale

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-24 56 50

 

– Bra fart inom flera 
branscher
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VECKANS
SHOPEXPRESSVARA
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

STORPACK

:-59
Max 1 paket/kund

/ST

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.
Priserna gäller onsdag–söndag v41 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

KANONPRIS!

DELIKATESSEN

Pssst!
Missa inte rabatten på förstasidan...

FRANSK
LANTSALAMI

FÄRSK LAXFILÉ

7990
/KG

BRÄNNEBOSKINKA VÅR EGNA 
POTATISSALLAD

790
/HG

1490
/HG

HALVBAGUETTER

FRUKOSTFALLOR

WINERLYX
2-PACK

Spaghetti och köttfärssås.
Onsdag 7/10

Fläskfilé, potatisgratäng 
och rödvinssås.

Torsdag 8/10
Lax med potatis och 
romsås.

Måndag 12/10

Tacogratäng.
Fredag 9/10

Köttgryta med ris.
Tisdag 13/10

GRILLADE KAMBEN

19:-
/ST3:-

/ST 20:-
10 FÖR

JUICE

10:-
/ST

Medlemspris 
Max 3st/hushåll

NÖTFÄRS

5990
/KG

Max 2st/hushåll

GOUDAOST

39 /KG
90

TURKISK 
YOGHURT

10:-
/ST

Gäller ej ekologisk
Max 2st/hushåll

FÄRSK BENFRI
FLÄSKKOTLETT

4990
/KG

790
/HG 69/KG

:-

24-PACK ÄGG

1990
/ST

Gäller small

EKOLOGISKA
BANANER

15:-
/KG

Max 3kg/hushåll
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Lödösetraktens Hem-
bygdsförening ordnade den 
20 september en rundvand-
ring i Lödöse under guid-
ning av Birgitta Johans-
son. Vandringen började 
vid Lyckhem där Birgitta 
berättade att huset byggdes 
av Samuel Olsson 1896 
som några år senare också 
byggde Skansens huvud-
byggnad. I början på 40-talet 
var Lyckhem pensionat och 
1953 blev det efter renove-
ring kommunhus för Lödöse 
kommun. Numera innehåll-
er huset i huvudsak hyreslä-
genheter.

Vandringen fortsatte väs-
terut där det berättades om 
Skansenkullens betydel-
se under medeltiden som 
försvarsanläggning och att 
Skansen under en stor del 
av 1900-talet var ett vård-
hem som sysselsatte många 
i Lödöse, huvudsakligen 
under familjen Ekmans led-
ning.

Vandringen gick vida-
re över väg och järnväg ner 
mot älven. Där fanns det 
förr bland annat charkute-
ri och syfabrik, men också 
brandstation och tvättstuga. 
Längst ner vid älven finns 
”Slaktarns brygga” där både 
person- och fraktbåtar lade 

till innan nyare transportsätt 
tog över. Där tog vi vandra-
re en välbehövlig rast i det 
vackra septembervädret.

Klockargården intill har 
fått sitt namn av en klockare 
som bodde där på 1600-talet. 
Den nuvarande byggnaden 
kom till på 1800-talet då det 
gamla huset revs efter att fle-
ra av barnen avlidit av TBC. 
Närmare varvet fanns det ti-
digare arbetarbostäder men 
de flesta av dem är numera 
rivna, bara disponentvillan 
är kvar.

Äldre Lödösebor minns 
nog den stora röda byggna-
den norr om varvet med cir-
ka 100 fönster. Där startades 
en elektrisk kvarn 1914 som 
malde både vetemjöl och 
havregryn. Där kunde man 
mala säd året om och var 
inte beroende av vind eller 
vatten. Den stora vita villan 
byggdes ursprungligen som 
kontor för kvarnen och det 
var först på 40-talet som det 
blev varvskontor där.

Vi tackar Birgitta för en 
intressant och trevlig vand-
ring och ser fram- emot 
kommande vandringar i 
Lödöse.

En vandring i Lödöse

Hur föddes intresset för 
fiskar?

– Jag har haft fiskar sedan 
jag var åtta år. Akvariefiskar 
har funnits med mig genom 
hela livet.

Beskriv verksamhets-
inriktningen för Nols 
Ciklidhobby?

– Vi tillhandahåller söt-
vattenfiskar, inriktningen är 
på ciklider från de tre stora 
afrikanska sjöarna; Malawi-, 
Victoria- och Tanganyikas-
jön. 

Vad är en ciklid?
– Det är yngelvårdande 

fiskar, de tar hand om sina 
yngel. De delas in i substrat-
lekare, vilket betyder att de 
leker på någon form av un-
derlag, munruvare och frile-
kare.

Hur många fiskar har du 
i din källarlokal i Nol?

– Oj, det är svårt att svara 
på. Jag har flera hundra ak-
varier. Den minsta fisken är 
1-2 centimeter, sedan har jag 
koi som mäter 60 centimeter.

Vilken fisk säljer du 
mest av?

– Malawicikliderna är den 
jag säljer mest av och som jag 
är mest känd för.

Varifrån kommer kun-
derna?

– Jag har kunder från Is-
land, Danmark, Norge och 
stora delar av Sverige. Nyli-
gen hade jag folk från Luleå 
på besök i butiken.

Om du haft ett annat 
yrke?

– Tidigare jobbade jag 
som styckare i butik, så an-
tagligen hade jag arbetat 
inom livsmedelsbranschen.

Framtidsvisioner?
– Jag tar ett år i taget.

JONAS ANDERSSON

FYRA RAKA
Guppy – Svärdbärare

Arbete – Semester

Kött – Fisk

Telefon – Mejl

och dammar med japanska 
koifiskar.
Lyssnar på: Gammal rock, som 
exempelvis Creedence.

Kent är en fena 
på fiskar

Ser på tv: Sport, action och gärna 
programmet ”Vem vet mest?”.
Drömresa: Japan. Jag har varit där 
tidigare, men åker gärna tillbaka.

Ålder: 65.
Bor: Nol.
Familj: Gift, två barn.
Intressen: Fiske, trädgård 

FÖRETAGARE I FOKUS  KENT GEMANIUS

Fiskar har varit en del av Kent Gemanius liv sedan barnsben.
Sedan 15 år tillbaka är det också hans arbete.

Till Nols Ciklidhobby kommer kunder från hela Norden.

I söndags arrangerade 
Skepplanda Hembygds-
förening sin årliga höst-

vandring. Den var förlagd 
till Röserna och Kullen 
inne i Risveden. Det var 21 
morgonpigga deltagare som 
mötte upp vid Slereboåns 
dalgångs reservatparkering i 
det soliga vädret. De fick en 
orientering om de naturre-
servat som finns på platsen, 
men denna gång gick inte 
vandringen i dessa utan 
istället runt gårdarna utefter 
den gamla vägen som fanns 
innan Kvarnabovägens 
tillkomst 1928. Den väg 
som byborna gick ner till 
Hålanda för att komma till 
affär och landsväg.

Det blev en berättelse 
om de människor som levt 
och verkat på Röserna och 
Kullen. Man kan spåra 
människor som bott på 
platsen från 1600-talet, i 
kyrkböckerna. Det berätta-
des också om Slereboån som 
man faktiskt flottade timmer 

på under 20-talet, vilket är 
svårt att tro när man ser den 
idag. Ån härbärgerar nume-
ra pärlflodmusslor som är 
sällsynta. En stor kvarnsten 
vid åns strand vittnar om 
den skvaltkvarn som fanns 
på platsen under 1700-talet.

Fornminnen i form av 
rösen, varav platsen fått sitt 
namn, besöktes också. Det 
är gravar från bronsåldern 
vilket tyder på mycket tidiga 
bosättningar. Vandringen 
gick genom vackra lövsko-
gar mot Slisjön där en stor 
bäverhydda kunde beskådas. 
Efter en kort brant backe 
från sjön upp mot gården 
Kullen blev det fikapaus 
med en vacker utsikt över 
sjön. Därefter gick vand-
ringen tillbaka utefter den 
gamla vägen mot reservat-
parkeringen igen. En vand-
ring om fyra kilometer med 
många stopp och berättelser 
i det sagolikt vackra vädret. 

Siv Grahn

Höstvandring i 
strålande väder

Höstvandring i Risveden med Skepplanda Hembygdsförening.

– Ha, ha! Vi börjar inte 
blåsa förrän på lördag 
morgon. Ballonglördagen 
har blivit en tradition som 
brukar locka en hel del 
folk till Älvängen. Det är 
inte varje dag som du har 
chansen att kunna köpa en 
vara och få 50% rabatt. 

Ballongloppet, vad är 
det?

– Det var en aktivi-
tet som vi startade upp i 
samband med Ballong-
lördagen förra året. Ar-
rangemanget har utveck-
lats ytterligare till i år. 
Barnloppet, Klasskampen, 
Förenings/kompisstafett 
och företagsloppet är de 
olika klasserna som finns 
att välja bland. Här har 
vi hjälp av Ale 90 IK som 
sköter allt det praktiska 
runt loppet. Start och mål 
kommer att ske vid gamla 
busstorget.

Vad önskar ni för vä-
derlek?

– Vi hoppas naturligt-
vis på en fin höstdag. Vi 
vill göra Ballonglördagen 
till en riktig folkfest och 
såväl handlare, löpare och 
besökare ser nog gärna att 
solen skiner.

Blir det några andra 
kringaktiviteter?

– Den biten sköter för-
eningslivet. Jag vet att det 
kommer att finnas ett ser-
veringstält med bland an-
nat hamburgare och kaffe 
plus att Kurre kommer på 
besök för att dela ut glass 
till alla barn.

Har ni börjat pla-
neringen för årets jul-
marknad?

– Ja, det arbetet är i full 
gång. Älvängens julmark-
nad kommer att äga rum 
söndagen den 6 december.

Hur går 
det med 
ballong-
blåsningen?

HALLÅ DÄR...

...Tobias Håkansson, ordfö-
rande i Älvängens företagar-
förening som arrangerar Bal-
longlördag 6 oktober.

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55
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Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.
Priserna gäller lördag 10/10 v41 2015 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se

ALLA DAGAR
06.00–23.00

KAMBEN

3990
/KG

Max 1kg/kund
390

/HG
Max 1kg/kund

VÅR EGNA
POTATISSALLAD

FÄRSK LAXFILÉ

6990
/KG

Max 1 sida/kund

ESTRELLA
CHIPS

10:-
/ST

Max 1st/kund

COOPLÄSK

5:-
/ST

+Pant 1,5l
Max 2st/kund

ANSIKTSMÅLNING

KL 12-14

FISKAUKTION

KL 13.30

CHOKLADBOLLSBAK

KL 14.00
Anmäl ditt barn via vår facebooksida.

GÄLLER BALLONGLÖRDAG 10/10!
KOM TILL VÅRT MATTORG! 

Låt dig inspireras med demonstrationer kl. 11-16

Pssst!
Missa inte rabatten på första sidan...
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BALLONG- 
LÖRDAG 10 OKT 

Fina fiskar  
till alla barn 

0-12 år!
ÖPPET  

KL 10-15

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00

G
R
AT

IS 
FISKDAM

M

V

ÄLKOMNA
!

HUS PÅ 
KÖPET!

VID KÖP AV EN HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 320  

ELLER 330X

www.husqvarna.se

HUSQVARNA AUTOMOWER® 305

10.900:-
Ord. rek pris 12.900:- inkl. moms

KAMPANJ 
PRIS!

ÅF ADRESS

GARANTERAT  
PERFEKT KLIPPRESULTAT!

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 330X

26.900:-
Rek. cirkapris inkl. moms

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 320

22.900:-
Rek. cirkapris inkl. moms

VÄRDE: 1.800 :-

JOBBA SOM  
EN VINNARE!

LOCAL RETAIL ADAPTATION

MOTORSÅG 445e- serien TrioBrake
Stark och lättstartad allroundsåg med X-Torq®-motor som kombinerar 

råstyrka med låg bränsleförbrukning och låga utsläpp. Med TrioBrake™  

kan kedjebromsen utlösas automatiskt eller mekaniskt med vänster  

eller högerhandsskyddet. Erbjudandet gäller tom 31/12 2015.

3 990:-
Ord. pris 6.000:- inkl. moms

Testvinnare ”Gör Det Själv” Mars 2015  

KAMPANJ- 
PRIS!

JOBBA SOM  
EN VINNARE!

LOCAL RETAIL ADAPTATION

MOTORSÅG 445e- serien TrioBrake
Stark och lättstartad allroundsåg med X-Torq®-motor som kombinerar 

råstyrka med låg bränsleförbrukning och låga utsläpp. Med TrioBrake™  

kan kedjebromsen utlösas automatiskt eller mekaniskt med vänster  

eller högerhandsskyddet. Erbjudandet gäller tom 31/12 2015.

3 990:-
Ord. pris 6.000:- inkl. moms

Testvinnare ”Gör Det Själv” Mars 2015  

KAMPANJ- 
PRIS!

Utrymme för Åf-LOGO

Copyright © 2010 Husqvarna AB (publ). 
All rights reserved.

www.husqvarna.se

HUsqvarna 359  Robust såg i mellanklass för proffsbehov. Råstyrka och mångsidighet är 
dess främsta meriter. Låga vibrationer, långt serviceliv och ergonomisk design gör den till en favorit 
för många som jobbar i skogen.  59 cm3, 2.9 kW, 5.5 kg, 33–50 cm.

Erbjudandet gäller t o m xxxxxxxxxxx. Ord. pris inkl. moms 6.995:–

Kraftfull såg  
till kraftigt sänkt pris.

Nu endast 

4.995:-
Begränsat antal.

Julklappstips      

SåghJälm 445:-
SåghJälm m. Fm-radio  1.095:-

(Ord. Ca-pris 645:-/1.490.- )

kombidunk  
295:-

(Ord. Ca-pris 495.- )

VErkTYgSbälTE 
1.095:-

(Ord. Ca-pris 1.495.- )

huSqVarna  
handSkar  
från 125:- SågSkYddSbYxor 

från 995:-

FilSET 
150:-

(Ord. Ca-pris 200.- )

Ring 0303-74 86 11 eller besök oss på Göteborgsvägen 94 i Älvängen

Enkronas- 
veckor!
Nu har vi kommit i ordning på riktigt i 
butiken och detta vill vi fira med riktigt 
tokiga priser! Vecka 41-42 kommer 
vi sälja en vara per dag för endast 1 
krona styck. Vi är övertygade om att 
du kommer hitta något som 
faller dig i smaken! Kolla din 
brevlåda efter häftet där du 
bland annat hittar detta 
erbjudande.

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

Tvättmedel
Via. 750 g. Jfr pris 1:33/kg.
Ord pris 25:95/förp.
Max 1 köp/hushåll.
Kupong från häfte medtages.

Handla andra varor för 
minst 150 kr, så får du köpa…

På lördag:

MR  JohanssonsRESTAURANG

SUPERBUFFÉ
MONGOLISK BARBEQUE 168 KR/PERSON
BARN UNDER 12 ÅR 118 KR & BARN UNDER 7 ÅR 65 KR

VI HAR FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER
TAKE AWAY 0303-74 62 08, HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

6          Älvängens Julmarknad söndag 4 december

Kapellvägen 3, Älvängen • 0303-74 88 60

Julsmörgås 29:-
julskinka på vörtbröd inlusive kaffe

Nu har vi drivit Café Blå i två månader.

Vi vill passa på att tacka alla kunder 

för det förtroende ni givit oss.

Massor av kunder har upptäckt att 

vi gör roliga tårtor efter önskemål. 

Det kan vara allt från dop till möhippa.

Prova våra erkänt goda
smörgåstårtor!

Smörgåstårtor, landgångar, tårtor, m m på beställning

önskar personalenGod Jul

Änggatan 2 • Ä lvängen

•PIZZA  
• KEbab 
• PASTA

• Sallad

Tel 0303-74 89 90

RING OCH BESTÄLL!  0303-74 62 52

PIZZA
KEBAB 
SALLAD 
LASAGNE
TACOS

Välkommen på julmarknaden!

Älvängen • tel. 74 68 51

Kaffe med
Tårtbuffé 25:-
– Ät så mycket du orkar!

Älvbygdens Motor-
klubb är som vanligt 
en av de förening-
ar som medverkar 
under julmarknaden 
i Älvängen. Passa 
på att få dina frågor 
om motorsport be-
svarade.

Juldans för de små 
och tomteparad till 
Järntorget blir det 
även i år. Luvor och 
godis till alla barn 
som deltar i tåget. 
Nere hos Järnia 
blir det sedan fyr-
verkeri.

Tåget utgår från 
scenvagnen i cen-
trum.

Foto: Allan Karlsson

PIZZA •  KEBAB
PASTA • SALLAD

Änggatan 2 
Älvängen

Öppet
Mån-fre 11-22
Lördag 12-22
Söndag 13-22

0303-74 89 90
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Älvängen • Tel. 0303-74 60 12

JACKDAGAR

BALLONGLÖRDAG 10 OKT

ÖPPET 10-15

HERRJACKOR

SEBAGO

HENRI LLOYD

TENSON

JOFAMA

TUXER

PARK LANE

JACK & JONES

SELECTED

NZA

DAMJACKOR

ETAGE

TENSON

CECIL

LEBECK

TUXER

OBJEKT

498:-

MÅNDAG-FREDAG 13-18

Göteborgsvägen 84, ÄLVÄNGEN TEL 0303-74 86 60

Nyhet! 
JBL Charge 2+
Trådlös blåtandshögtalare  
med mycket bra ljud. 1090:-

Ord pris 1290:-

Ytterligare minst 5% rabatt
Max 1 vara av varje per kund, begränsade antal, priserna gäller endast 10/10.

PASSA PÅ!

Panasonic KX-TG1612EG-K
Dubbla handenheter & 
laddstationer. Nummerpresentatör 
& telefonbok.

PANASONIC TX-32CW304
32” HD LED. Slimmad design, 

USB. Energiklass A+

Panasonic KX-TG1611EG-K
Trådlös telefon med
nummerpresentatör

Transcend 16GB 
USB-minne Sandisk 8GB 

USB-minne

299:-
Ord pris 499:-

199:-
Ord pris 399:-

Nokia 105
Lättsköt mobil.  

2 års garanti!

249:-
Ord pris 399:-

99:-
Ord pris 199:- 49:-

Ord pris 99:-

3490:-

Svenstorpsvägen 1, 446 37 Älvängen | 
0303-74 60 00

Vard 10-19, lörd 10-16, sönd 11-16

Nyheter från 
Star Wars och Frost

Ballonglördag!

Tävling 
i butiken!

Vi har det

mesta till

halloween-

firandet

HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

10 okt  
kl 10-15
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Just nu upp till 35% rabatt på skjutdörrar, inredning och tillbehör. Handla senast 28 oktober! Kom in i butiken och prata förvaring med oss. 
I inspirerande miljöer fi nns det mesta ur vårt sortiment på plats. Önskar du tips och råd fi nns vår personal alltid till hands. Välkommen!

Passa på att få ordning och reda!

Upp till 

35% 
RABATT
på förvaring.

Gäller mot ord. pris
Mix skjutdörrar granitgrå 2080 mm, 4.995:-   6.995:-6.995:-Prag 2 lådor, från 2.195:-   2.695:-2.695:- Prag klädstänger, från 95:-

Mix skjutdörrar ljus ek, 2000 mm, 4.495:-   5.695:-5.695:-Prag grundsektion (2 stolpar, 2 hyllplan, 1 klädstång, konsoler), från 1.195:-   1.495:-1.495:- Mix skjutdörrar vit, 2830 mm,  5.695:-   7.695:-7.695:-

 

FRAKTFRI 
HEMLEVERANS

Endast exp. avgift 195:- tillkommer

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

ÖPPETTIDER 2015
Vardag Helg
10 - 19 10 - 17

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

SE VÅRA KAMPANJER PÅ
SKANSKABYGGVAROR.SE

Gäller t.o.m. 28 oktober  2015

ÄLVÄNGEN. Vuxensko-
lans arbete för de fat-
tiga delarna av Kenya 
har gjort stor nytta, 
inte minst exporten av 
studiecirkeln.

I den lilla byn Bungo-
ma kommer en ny kok-
hydda, ett nytt bibliotek 
och en ny toalett att 
invigas inom kort.

Detta sker tack vare 
stora insatser från enga-
gerade alebor.
Studieförbundet Vuxensko-
lans lokala kontor i Älvängen 
inledde sitt Kenya-engage-
mang 1989. Inga-Britt Karl-
bom var med redan då.

– Åtta av Sveriges största 
kooperationer, däribland LRF 
(Lantbrukarnas riksförbund) 
drev ett antal landsbygdspro-
jekt i Kenya, men upptäckte 
svårigheten att nå fram till 
byborna med begränsad läs- 
och skrivkunskaper. Därför 
fick Vuxenskolan frågan om 
möjligheten att hjälpa till att 
utbilda genom studiecirkel-
metoden. Det har vi gjort i 26 
år nu och vi från Ale har haft 
vårt fokus på Bungoma, en li-

ten by i västra Kenya, berättar 
Inga-Britt Karlbom som fort-
farande är en av Vuxenskolans 
största eldsjälar för bistånds-
arbetet.

Syftet med studieförbun-
dets engagemang i Kenya 
är att öka allmänbildningen 
och studiecirkeln fungerar 
utmärkt för människor med 
läs- och skrivsvårigheter. På 
landsbygden råder dessutom 
brist på studiematerial.

Studiecirklar
– I en studiecirkel räcker att 
en kan läsa in sig på ämnet, 
övriga deltagare deltar sedan 
i diskussionen. Ämnena i våra 
studiecirklar är tomatodling, 
hönshållning, kompostering, 
hygien, sjukdomar som Aids 
och konsten att odla fisk eller 
plantera träd. Studiecirkeln 
är en suverän folkbildnings-
metod, säger Inga-Britt Karl-
bom.

Vuxenskolans behjärtans-
värda arbete med att öka all-
mänbildningen ute på lands-
bygden har fått många att 
engagera sig. Anna Gunlycke, 
numera kungälvsbo, är en 
annan eldsjäl som varit med 

i Kenya vid fyra olika tillfäl-
len. Resorna har gjort starka 
intryck och hon har sedan ett 
halvår tillbaka sytt mössor, 
främst för barn, till förmån 
för bybiblioteket i Bungoma.

Syr mössor
– Under mars till september 
har jag sytt mössor på beställ-
ning. Insamlingen har givit 
13 000 kronor och pengarna 
kommer främst att användas 
för inköp av solcellsladdare till 
bybiblioteket, vilket ska leda 
till en mer långsiktig självför-
sörjning. Elektricitet är fort-
farande en begränsad tillgång 
i denna by, säger Anna.

Det finns många med 
koppling till Vuxenskolan 
som hjälper till. Anita Kristi-
ansson har samlat in mycket 
pengar till böcker i bibliote-
ket.

Marianne Olsson är en 
annan engagerad alebo som 
samlat in 25 000 kronor för 
att bygga en ny kokhydda 
med murad skorsten i anslut-
ning till ett nytt bibliotek. 

– Tyvärr kan inte Marianne 
åka med ner när kokhyddan 
och det nya biblioteket ska 

invigas, men det är ett fantas-
tiskt initiativ. Många kvinnor 
lider av kol efter att ha fått 
tillbringa många timmar i 

rökfyllda kokhus. Vi hoppas 
också att såsom den nya kok-
hyddan är byggd ska inspirera 
andra att göra liknande bygg-

Anna syr för bybiblioteket i Kenya

Inga-Britt Karlbom har gjort fler resor än hon kan komma ihåg till Kenya och är nu på plats för att inviga en kokhydda med murad skorsten, ett 
nytt bybibliotek och en ny toalett. Anna Gunlycke har bidragit med att sy färgglada mössor för 100 kronor styck och låter pengarna oavkortat 
gå till solcellsladdare i det nya biblioteket. 

– Vuxenskolans engagemang gör 
stor nytta på landsbygden

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 29 september
Misshandel
Misshandel på Ale gym-
nasium i Älvängen. Målsä-
gande, kille född 1998 och 
hemmahörande i Alafors, blir 
slagen i ansiktet upprepade 
gånger. Misstänkt gärnings-
man är en man, född 1991 
från Skepplanda.

Två berusade personer 
uppträder stökigt på en buss 
från Kungälv mot Bohus 
centrum. Väl framme försö-
ker en av männen attackera 
chauffören, sparken träffar 
istället en biljettautomat.

Torsdag 1 oktober
Brand i sopkärl
Okänd gärningsman gör sig 
skyldig till framkallande av 
fara för annan. Ett brinnande 
föremål kastas i ett sopkärl 
varvid en brand uppstår. 
Räddningstjänstens personal 
rycker ut till Skepplanda. 

Söndag 4 oktober
Personrån
En man född 1974 hemma-
hörandes i Göteborg, tar ut 
pengar på en bankomat på 
Ale Torg. När han sitter på 
perrongen och väntar på 
tåget kommer två män fram. 
En av männen riktar en kniv 
mot magen och avkräver 
honom pengar. Målsägande 
lämnar ifrån sig kontanterna.
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Sandra Deeken

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

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

VECKANS BOSTAD

ACCEPTERAT PRIS 1 895 000 kr/bud. AVGIFT 4 463 kr/månad. VISAS Ring för tidsbokning. Säterivägen 5b. ALE
Sandra Deeken 0303-21 10 36.

NÖDINGE 3 rok, 74 kvm

• Toppenfräsch 3:a • Stor altan • Lugna kvarter
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Anna syr för bybiblioteket i Kenya

Inga-Britt Karlbom har gjort fler resor än hon kan komma ihåg till Kenya och är nu på plats för att inviga en kokhydda med murad skorsten, ett 
nytt bybibliotek och en ny toalett. Anna Gunlycke har bidragit med att sy färgglada mössor för 100 kronor styck och låter pengarna oavkortat 
gå till solcellsladdare i det nya biblioteket. 

nationer.
Studieförbundet Vuxen-

skolan har tre olika resor till 
Kenya. Det kan ibland bara 
handla om att arrangera cir-
kelledarutbildningar, men det 

kan också vara en kombine-
rad studie- och turistresa där 
nationalparkerna är ett givet 
mål. Den tredje varianten är 
att samla ihop gamla glasögon 
och överlämna dessa för en 

mindre peng till behövande 
på den kenyanska landsbyg-
den.

– Att vi inte delar ut dem 
gratis beror på att vi måste 
sätta ett värde på dem för att 
de ska vara aktsamma. Att 
få se dessa människor som 
knappt kunnat se tidigare 
plötsligt upptäcka hur omgiv-
ningen ser ut, är bland mina 
starkaste upplevelser i livet, 
säger Inga-Britt.

I måndags (5 oktober) res-
te hon återigen till Kenya, 
för vilken gång i ordningen 
vet hon inte, men längtan att 
komma ner är fortfarande lika 
stor.

Gör skillnad
– Vi gör verkligen skillnad 
och det är en skön känsla. 
För tillfället har vi 43 olika 
studiecirklar igång och under 
denna resan kommer jag att 
få vara med om tre invigning-
ar av viktiga förbättringsåt-
gärder i den lilla byn. Det är 
kokhyddan, ett nytt biblio-
tek och en ny toalett. Tyvärr 
kan jag inte säga att levnads-
standarden har förbättrats. 
Läs- och skrivkunnigheten är 
fortfarande mycket låg, men 
vi ger inte upp. Vår vision är 
att barnen åtminstone ska få 
chansen att lära sig om hygien 
och matlagning samt att för-
stå sambandet, avslutar Inga-
Britt Karlbom.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

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
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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

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

Knattefotboll
för killar och tjejer födda 2009

Lördagar kl 09:30 
Boll & Lek 

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

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

tränar och spelar

Kom upp till Vimmervi och prova på

Välkommen  NSK Fotboll



SKEPPLANDA. Med 
kniven mot strupen spe-
lade Skepplandas herrar 
sin bästa fotboll.

Annelunds IF utklas-
sades på Forsvallens 
konstgräs.

– Kul att vi kunde bju-
da på lite propaganda så 
här i avslutningen, säger 
segerorganisatör Erik 
Häggström.

Valet av underlag retade 
upp delar av publiken, men 
det fanns ett sportsligt skäl 
när Forsvallens soldränkta 
A-plan inte fick stå som värd 
för dramat.

– Vi har spelat de senas-
te två matcherna och tränat 
hela veckan på konstgräs, 
därför ville vi undvika att 
återigen byta underlag. Det 
är en omställning varje gång, 
förklarar tränare Jonas An-
dersson.

Av hemmalagets insats att 
döma passade konstgräset 
utmärkt. Ett piggt och fan-
tasifullt Skepplanda attack-
erade på bred front. Erik 
Häggström i en offensiv 
mittfältsroll hade fötterna 
inblandat i det mesta, inte 
minst i det viktiga 1-0-målet.

– Det gav oss ett skönt 
lugn. Vi visste ju att en poäng 
räckte idag och när Linus 
(Karlsson) satte tvåan direkt 
efter blev det en behaglig 
resa, säger Häggström.

Linus Karlsson skulle bli 
fyramålsskytt innan match-
en var över. 3-0 direkt efter 
avspark i andra halvlek blev 
spiken i kistan.

 – Idag hade vi flyt med 
det mesta, nästan allt gick in. 
Så har det inte varit tidigare 
under säsongen. Det har bli-
vit för många kryss och det 
finns mycket att jobba på. 
Truppen har en bra bredd 
och är utvecklingsbar, menar 
Häggström.

Uttalandet ska ses uti-
från att Skepplanda kom till 
spel utan Oscar Frii, Patric 
Skånberg och Christian 
Rönkkö.

– Jag är stolt över hur 
killarna tar sig an den här 
uppgiften. Det är en stor 
anspänning, men killarna 

spelar ut hela sitt register när 
det som bäst behövds.

I en oerhört jämn tabell 
slutade Skepplanda till sist 

sexa, trots att man i den sis-
ta omgången spelade för att 
undvika en kvalplats.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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www.volkswagen.se

Bränsleförbrukning blandad körning 4,7-4,9 l/100 km. CO2-utsläpp 107-114 g/km. *Bilab privatleasing 0 kr kontantinsats, 36 mån 4 500 mil, 0% särskild leasingavgift. Inkl fri service 36 mån / 4 500 mil och 3 års vagnskadegaranti!  Bilarna på bilden är extrautrustade.

Förlängd kampanj hos Bilab Kungälv.

Golf Lim TSI 110. 
Ord pris 201 664 kr. 

Nu 174 900 kr.
Privatleasing 1 990 kr/mån*

Erbjudandena gäller tom 2015-12-31

Polo TSI 90 Masters. 
Ord pris 168 064 kr.

Nu 134 900 kr*.  
Privatleasing 1 690 kr/mån**

Erbjudandena gäller tom 2015-10-18

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18, Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62010 
www.bilab.seDet lönar sig att åka några mil för en bra aff är 

SBTK kvar i fyran

Stig Perssons sista match som damtränare i Skepplanda slu-
tade otacksamt med en storseger för Holmalund. Vinsten 
innebar att Alingåslaget säkrade seriesegern. 

Fyramålsskytt, Linus Karlsson, hade n bra dag på Forsvallen. 
Fyra välriktade skott gav SBTK en storseger.

Erik Häggström styrde och ställde i den första halvleken när Skepplanda angav tonen. Annelunds 
IF fick till sist se sig besegrade med hela 6-0. 

Josefin Classon och de övriga gulsvarta damhjältarna freda-
de målet efter bästa förmånga och med alla tänkbara medel, 
men Holmalund var på jakt efter serieseger och gick inte att 
stoppa. Fler bilder på alekuriren.se. 

SKEPPLANDA. Skepp-
landa har svarat för en 
sensationell säsong i 
division 1.

Seriesegrande 
Holmalund visade i 
serieepilogen att det 
finns en nivå till.

– En bra upplevelse 
att ta med sig. Det 
finns skäl att fortsät-
ta träna, summerar 
avgånde tränaren Stig 
Persson.

Motivation slår ofta klass. 
Motivation och klass är så-
ledes en omöjlig uppgift att 
försöka besegra. Holma-
lund Alingsås kunde i hän-
delse av seger för Skepp-
landa i lördags få fira med 
guldhattar på. Den chansen 
var alingsåsarna aldrig nära 
att missa. Olivia Sultan 
inledde målskyttet redan 

efter sex minuter och An-
tonia Ferm Sandberg 
spädde på med två mål före 
pausvilan.

– Nu vet vi att det finns 
en nivå till att sträva ef-
ter. De var riktigt duktiga. 
Här fanns mycket att lära. 
Tjejerna gör ingen dålig 
match, men Holmalund är 
otäckt skickliga, säger Stig 
Persson.

Skepplandas damer klara 
kontraktet med god mar-
ginal och väntar närmast 
på att göra klart med en ny 
tränare.

– Vi har ett antal intres-
santa namn på gång. Det 
är en utvecklingsbar, moti-
verad och talangfull trupp 
som står till förfogande. I 
sista B-lagsmatchen behöv-
de vi inte använda en enda 
A-lagsspelare. Det finns 
ett brinnande intresse och 
stämningen är självklart 
på topp efter den här ka-
nonsäsongen, avslutar Stig 
Persson.
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Holmalund fick 
fira på Forsvallen

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

FOTBOLL

Div 4 Västergötland södra
Skepplanda – Annelunds IF 6-0 (2-0)

FOTBOLL

– Utklassade Annelund i måstematchen
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FOTBOLL I ALE

Onsdag 14 okt kl 19.30
Älvevi
Älvängen – Bosna IF

BRIDGE

Vid tisdagens partävling i 
Alvhem deltog 9 par. Medel 
var 72 poäng och följande 
placerade sig över medel:
1. Marcus Sandberg/Eiron Andersson, Curt 
Nilsson/Leif Nöjd 82 
3. Elsa Persson/Rikard Johansson 78
4. Ole J Jensen/Larsgunnar Andersson 75

NYGÅRD. Lödöse/
Nygård IK avslutade se-
riespelet med en säker 
hemmaseger.

Nu väntar kvalspel till 
division 5. 

– Vi är taggade och 
ska klara detta, säger 
tränaren Roger Brun-
berg.
LNIK gjorde en relativt blek 
insats i serieepilogen mot 
Trollhättans Syrianska hem-
ma på Alevi. Segern var ändå 

odiskutabel. Peter Eriksson, 
som är inne i en hysterisk 
målform, svarade för ett hatt-
rick. Eriksson har noterats 
för 30 mål i årets seriespel.

– Vi gör ingen speciellt 
bra match, jag tror att det 
kommande kvalspelet fanns i 
tankarna hos många spelare, 
förklarar Roger Brunberg.

Kvalspelet inleds redan till 
helgen. LNIK har lottats i 
en trelagsgrupp där vinnaren 
spelar division 5-fotboll nästa 
säsong. 

– Tyvärr får vi klara oss 
utan vår mittback Christian 
Andersson i kvalpremiären 
eftersom han ådrog sig ett 
rött kort i lördags. Å andra 
sidan får vi tillbaka Erik och 
Filip Wärmé. Vi har en bra 
trupp och ska greja detta, po-
ängterar Brunberg.

LNIK inleder borta på Al-
strömervallen konstgräs mot 
FC Alingsås, som slutade tvåa 
i division 6 Borås. Det tred-
je laget i gruppen är Tvär-
red-Vegby FC.

JONAS ANDERSSON

Nu stundar kval för Lödöse/Nygård



ÄLVÄNGEN. Älvängens 
IK tog ännu ett kliv mot 
serieseger och division 
5.

Vardar/Makedonija 
var chanslöst på Älvevis 
konstgräs.

– En härlig inställning, 
de bara trummar på, 
säger Magnus Sjösten 
coachvikare hos ÄIK.

Älvängens IK stärkta av 
segern i seriefinalen mot 
Finlandia-Pallo i förra om-
gången gjorde processen 
kort med Vardar/Makedoni-
ja. Eglinor Zaimi placerade 
enkelt in 1-0 efter fem mi-
nuter och tre minuter senare 
nickade han även in 2-0.

– Det var nervöst inför 
avspark. Förra mötet vann 
vi med knappa 4-3 och det 
fanns definitivt en stor re-
spekt för vår motståndare. 
Det var därför väldigt skönt 
att vi fick utdelning tidigt, 
konstaterar Magnus Sjösten 
som när huvudtränaren Pe-
ter ”Erra” Eriksson tvinga-
des se matchen från läktaren 
fick ta ansvaret.

– Det ser riktigt bra ut. Vi 
har en fantastisk trupp och 
många av spelarna har tagit 

stora kliv under säsongen. 
Nu ska vi se till att behål-
la fokus och greja avance-
mang till femman, avslutar 
Magnus Sjösten.

ÄIK har kvar att möta 
Backatorp på bortaplan inn-
an serien avslutas med två 
hemmamatcher mot Bosna 
och IF Neutrala.

Vägen ligger utstakad till 
division 5 A Göteborg, men 
det finns inte utrymme för 
några misstag.

PER-ANDERS 
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ALAFORS. Ahlafors IF 
slutar femma i årets 
division tre.

Den bästa placeringen 
sedan nedflyttningen 
från tvåan.

Är det ett nytt storlag 
på gång?

Ahlafors IF kan, bortsett 
en jobbig serieinledning, se 
tillbaka på en stark säsong. 
Laget har bara förlorat en 
match sedan i maj och krys-
sat mot seriesegrande Skof-
tebyn, besegrat tvåan Frö-
lunda med hela 4-0.

Avslutningen hemma mot 
Vallens IF blev en vacker 
uppvisning i fotbollens hö-
gre skola. Bäst av alla och 
troligtvis bäst sedan åter-
komsten i den gulsvarta 
tröjan var Jonathan Lind-
ström.

– Ja, det känns nästan lite 
tråkigt att det är slut nu. 
Äntligen har pusselbitarna 
fallit på plats och vi kommer 
rätt i våra löpningar. Hade 
det inte varit för den dåliga 
starten på serien så hade vi 
utmanat på allvar, säger pla-
nens dominant.

En dryg kvart hade gått 
när Erik Gunnarsson hit-
tade Moha Razek som 

avslutade direkt. 1-0 gav 
hemmalaget än mer energi. 
Trycket mot gästernas straff-
område var intensivt och till 
sist damp bollen ner fram-
för Jonathan Lindströms 
fötter strax utanför boxen. 
Kanonen var både välriktad  
och stenhård. Helt nöjda fick 
Ahlafors IF inte ta pausvi-
la. Laget åkte på en onödig 
omställning och Vallen re-
ducerade två minuter före 
halvtid.

Inte tillräckligt
– Det är bra, men inte tillräc-
ligt bra. Vi måste upp en nivå 
till i vår precission, menade 
Michel Berndtsson-Gon-
zales i halvlek.

Han fick omedelbar re-
spons. Michael Hintze, som 
sprang på det mesta dagen 
till ära, tog sig in i straffom-
rådet vid kortlinjen. Inspelet 
vallades elegant i mål via ett 
försvarsben. 3-1 och prop-
pen ur. Fyra minuter senare 
dundrade Jonathan Lind-
ström in en frispark från 
20 meter. Den skottvillige 
Lindström smittade av sig på 
Kalle Hamfeldt som lossade 
kanonen långt utifrån. Stra-
maren tog dessvärre för hans 
del i ribban, men returen 
skickade Peter Antonsson 
in.

Inga spelare har än så 
länge självmant aviserat av-

gång. Tränare Michel Bern-
dtsson-Gonzales som ännu 
inte lämnat besked om nästa 
säsong har tidigare sagt att 
truppen har en stor poten-
tial.

– Jag känner på mig att 
det här laget kommer att le-
verera nästa år, om vi får be-
hålla truppen vill säga. Det 
är en perfekt åldersbalans 
och många har utvecklats 
positivt under året.

Med tanke på den tröga 
starten på serien, där AIF låg 
sist efter fem omgångar, är 
femteplatsen imponerande.
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FOTBOLL
Division 1 norra Götaland damer
Skepplanda – Holmalund  6-0
Matchens kurrar: Sandra Alvenby 3, 
Amanda Errind 2, Emelie Johansson 1. 

Division 3 Göteborg damer
Ahlafors/Älvängen – Hällesåker 6-2
Mål AIF/ÄIK: Madelene Lindberg 2, 
Josefin Wiklund, Lina Karlsson, Linn 
Bergstedt, Anneli Silfverberg. Matchens 
kurrar: Linnea Rautio 3, Madelene 
Lindberg 2, Moa Johansson 1.

Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Vallens IF 5-1 (2-1)
Mål AIF: Jonathan Lindström 2, Moha 
Razek, Peter Antonsson, Michael Hintze. 
Matchens kurrar: Jonathan Lindström 3, 
Kalle Hamfeldt 2, Markus Hedberg 1.

Skoftebyn 22  30 47
Västra Frölunda 22  14 46
Vänersborgs IF 22  23 45
Älvsborgs FF 22  10 39
Ahlafors IF 22  17 35
Kungsbacka IF 22   6 34
IFK Fjärås 22   6 31
IK Virgo 22 -20 23
IFK Åmål 22  -6 22
Melleruds IF 22 -14 22
Dalen/Krokslätt 22 -36 15
Vallens IF 22 -30 13

Division 4 Väsergötland norra
Edet – Ulvåkers IF 4-2
Mål EFK: Isak Hedram 3, Mats Johansson.

Åsarp-Trädet – Göta BK 1-1
Mål GBK: Niklas Andersson.

Åsarp-Trädet FK 22  30 51
IFK Mariestad 22  40 48
Falköpings FK 22  22 41
Göta BK 22   5 35
Tidaholms GoIF 22  -6 34
Skultorps IF 22   9 33
IFK Trollhättan 22   6 32
Edsvära-Norra Vånga 22  -5 29
Ulvåkers IF 22  -6 27
Trollhättans FK 22  -7 27
Edet FK 22 -20 20
Elmer/Fåglums FK 22 -68   2

Division 4 Västergötland södra
Skepplanda – Annelund 5-0 (2-0) 
Mål SBTK: Linus Karlsson 4, Erik 
Häggström, Emanuel Stensson. Matchens 
kurrar: Erik Häggström 3, Linus Carlsson 
2, Alexander Andersson 1. 

Ulricehamn 22  35 48
Ulricehamns IFK 22  27 48
Alingsås IF FF 22  21 43
Fristads GoIF 22  13 39
Skene IF 22  -2 31
Skepplanda BTK 22   3 26
Kinna IF 22   2 26
Gällstads FK 22 -11 26
Byttorps IF 22  -3 25
Annelunds IF 22 -24 21
Dardania 22 -38 21
IF Örby 22 -23 16

Division 5A Göteborg
Nol IK – Utbynäs 1-3 (1-1)
Mål NIK: Bojan Ilic.

Stenkullens GoIK 21  31 48
FC Komarken 21  14 43
Gårda BK 21  29 39
United Africa FC 21  13 34
Nol IK 21   9  34
Utbynäs SK 21   -1 33
Mossens BK 21   -4 26
IK Zenith 21 -11 25
Olskrokens IF 21  -7 23
Marieholms BoIK 21 -19 17
IF Warta 21 -20 16
Bergsjö IF 21 -34 15

Division 6 D Göteborg
Nödinge – Backatorp 2-2
Mål NSK: Ibrahim Jakupovic, Emanuel 
Kolén. Matchens kurrar: Shkar Nawzad 3, 
Emanuel Kolén 2, Aldin Cirkic 1.

Älvängens IK – Vardar/Makedonija 
7-1 (5-0)
Mål ÄIK: Eglinor Zaimi 2, Niklas Ahlbom 
2, Markus Ahlbom, Jesper Knaving, 
Jonathan Berndtsson. Matchens kurrar: 
Niklas Pålsheden 3, Albin Leyonlund 2, 
Henrik Mellomgård 1.

Finlandia-Pallo 20  45 51
Älvängens IK 19  74 50
Neutrala UF 19  32 40
Backa BK 20 -11 27
Lundby IF 20 -45 25
Hälsö BK 19    5 22
Backatorp 20   -4 22
Bosna IF 19 -12 21
Fotö GOIF 20 -38 21
IF Vardar/Makedonja 20   -6 20
Hermansby 19 -12 19
Nödinge SK 19 -28 13

Division 6 Trollhättan
Lödöse-Nygård – Trollhättans Syr 4-0 
Mål LNIK: Peter Eriksson 3, Felix 
Johansson.

Division 7 A Göteborg
Surte IS – Croatia 4-2

AIF avslutade med en femetta

Bättre än någonsin, åtminstone i den gulsvarta tröjan. Jonathan Lindström har precis som hela 
Ahlafors svarat för en kanonhöst och laget har bara förlorat en match sedan i maj. 

Niklas Ahlbom firade på nytt stora triumfer när han som tvåmålsskytt gick upp i ensam ledning i 
skytteligan. 23 fullträffar har den flinke anfallaren svarat för hittills. Här chippar han in 4-0.

ÄIK trummar vidare
Nol skämde 
ut sig på 
Elon Arena
NOL. Nol satte punkt 
för en fin säsong på 
Elon Arena med en 
plattmatch hemma 
mot Utbynäs.

Humöret var inte 
heller det bästa.

Bojan Ilic slog ner 
en motståndare och 
visades av plan.

– Det är unga pojkar och 
de är vana vid att vinna. Vi 
har varit riktigt dåliga för-
lorare på slutet. Förhopp-
ningsvis blir det bättre 
med åren, säger en kritisk 
Noltränare, Peter Karls-
son.

Nol hade läge att avgö-
ra matchen i första halvlek. 
Målchanserna avlöste var-
andra, men effektiviteten 
framför mål har inte varit 
den bästa i år.

På den punkten var 
gästerna bättre och med 
halvtimmen kvar tappade 
Bojan Ilic humöret och 
tryckte till en motståndare. 
Rött kort direkt. Även An-
ders Isaksson visades ut 
efter sitt andra gula i slut-
minuten. Totalt skramlade 
nolarna ihop fem gula och 
två röda under matchen.

– Den detaljen måste vi 
prata om, säger Karlsson.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Div 5 A Göteborg
Nol IK – Utbynäs 1-3 (1-1)

FOTBOLL

– Tre matcher från serieseger

Div 6 D Göteborg
Älvängen – Vardar/Makedonija 7-1

FOTBOLL

Eglinor Zaimi gjorde viktiga 1-0 och 2-0 under 
matchens första åtta minuter. Vilken drömstart!

Kalle Hamfeldt tog klivet från Nödinge i division 6 inför årets 
seriespel och under hösten har han visat sina kvaliteter.

Div 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Vallens IF 5-1 (2-1)

FOTBOLL

– Femteplats imponerar
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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)

Friidrotten växer i Bohus

Upp som en sol ner 
som en pannkaka!

ALE. Ale HF som vände 
ett åttamålsunderläge 
till seger i handbolls-
premiären borta mot 
Stenungsund landade 
snabbt – och hårt.

Söndagens plattmatch 
mot IK Celtic går inte till 
historien.

– Allt som var bra 
senast var som borta 
idag, säger en besvi-
ken Aletränare, Janne 
Franzén.

Ale HF:s herrar är i år till-
baka i division tre. Förlusten 
mot Celtic är den första på 
över ett år. Många trodde 
att den skulle ha kommit 
redan i den svåra bortapre-
miären mot en av seriens 
förhandsfavoriter Stenung-
sund. Hemmalaget gick till 
pausvila med en betryggande 
åttamålsledning, men Ale 
hade inte gett upp. En stor-

spelande David Nielsen höll 
tätt i en kvart och Ale gjorde 
samtidigt tio mål framåt.

Förväntningarna var där-
för högt ställda inför sön-
dagens hemmamatch med 
Celtic, men Ale såg slitet och 
ofokuserat ut från avkast. En 
förklaring kan vara att två av 
spelarna – Jontahan Fran-
zén och Simon Liljeblad 
– en timme tidigare spela-
de avgörande match med 
Skepplanda i fotboll. Kant-
löparen Markus Ahlbom 
dubblerar med fotboll i ÄIK 
och hade inte heller sin bästa 
dag på handbollsplanen.

Celtic var i ledningen från 
start till mål och bortsett en 
tillfällig uppryckning i bör-
jan av andra hade laget full 
koll på Ale.

– Det är bara att glömma 
och gå vidare. Killarna kan 
betydligt bättre, men vågade 
inte riktigt. Idag var det för 
många som underpresterade, 
menar Janne Franzén.

Nästa drabbning är Ön-
nerediterna borta på söndag.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

– Ale HF gick inte att känna igen 
efter bragdmatchen i premiären

Niklas Eriksson i ett av många framgångsrika genombrott i bort-
amatchen mot Stenungsund. 

Friidrotten växer så det knakar. I Bohus IF finns idag 300 aktiva 
friidrottare och föreningen tillhör kommunens snabbast växan-
de. Redan idag är den en av Ales allra största. 

BOHUS. Friidrottssek-
tionen i Bohus IF växer 
så det knakar. 

Medlemsantalet ökar 
i snabb takt och nu står 
det även klart att en ny 
friidrottsarena kommer 
byggas på Jennylunds 
IP. 

– Vi kommer kunna 
mäta oss med de bästa, 
säger sportschef Per 
Carlsson. 

Det blåser optimistiska vindar 
över friidrottssektionen i Bo-
hus IF. 300 aktiva ungdomar 
och 30 tränare har anslutit 
sedan nystarten 2011. Det 
gör Bohus IF till kommunens 
snabbast växande förening.  

– Det har varit ett stort 
tryck från ungdomar som vill 
börja med friidrott. Vi väljer 
att plocka in nya grupper två 
gånger om året. Just nu är vi 
runt 300 aktiva friidrottare. 
Sedan kan man räkna unge-
fär två föräldrar per barn som 
är medlemmar, vilket gör oss 
till en av de största fören-
ingarna i kommunen. Vi har 
olika åldersgrupper där de 
minsta är födda 2010. Sedan 
har vi en grupp som vi kallar 
för Mästerskapsgruppen som 
innehåller ungdomar föd-
da 2004 och äldre. Vi satsar 
framåt. Vi har exempelvis nu 
investerat i en portabel kast-
bur på Jennylund, där de ak-
tiva även ska kunna lära sig 
kastgrenarna, säger Carlsson. 

Klart med ny arena 
Per och andra eldsjälar i för-
eningen har under flera år haft 
en vision om att göra friidrot-
ten i Bohus ännu större. Må-
let var att få förfoga över en 
komplett friidrottsarena. Per 
lämnade, tillsammans med 
handikappidrottaren Gunilla 
Wallgren, in ett medborgar-
förslag till Kommunfullmäk-
tige där de ville att man skulle 
utreda kostnaden för en helt 
ny arena på Jennylunds IP. 

Nu har kommunen sagt sitt 
och beslutat att en fullstor fri-
idrottsarena kommer vara på 
plats år 2017. 

– Så blir det. Den kommer 
att ligga på gräsplanen och en 
liten bit på grusplanen ned-
anför Ale Arena. Jag har varit 
uppe i Kommunfullmäkti-
ge och pratat med dem flera 
gånger. Det blev till slut ett ja, 
vilket är oerhört roligt. Etapp 
1 ska börja byggas i slutet av 
mars eller början av april. 
Etapp 1 innebär att man gör 
i ordning grunden och lägger 
på asfaltsbeläggningen. Hela 
arenan kommer därefter vara 
klar under augusti 2017 och 
då kommer vi ha en stor in-
vigningstävling, säger Carls-
son. 

Vad kommer det innebä-
ra för föreningen att ha en 
stor friidrottsarena?

- Det kommer bli en succé. 
Medlemsantalet kommer öka 
och vi lär ju få ännu fler ung-
domar som vill komma hit. 
Jag tror också att vi kommer 
locka friidrottare och tränare 
som tillhör andra klubbar. 

Om vi ser tio år fram-

åt, hur långt har Bohus IF 
kommit då?

– Då har vi anställda träna-
re, kanslist och vaktmästare. 
Vi har anordnat något SM 
och haft flera deltagare med 
där. Det kommer att bli ett 
lyft för hela kommunen. Alla 
städer eller kommuner som 
anordnar stora mästerskap får 
ett rejält uppsving i form av 
marknadsföring och många 
besökare. 

”Håller hög klass”
Budgeten för den nya arenan 
beräknas ligga runt 9,4 till 9,7 
miljoner kronor och kommer 
hålla hög klass, enligt Carls-
son. 

– Man kan jämföra den 
med Slottsskogsvallen i Gö-
teborg. Vi har sex banor runt 
medan de har åtta. Däremot 
kommer vi ha en kulring mer 
än vad de har. Det kommer 
att bli en arena som håller 
hög klass där våra ungdomar 
kommer få en bra chans att 
utvecklas och nå resultat, sä-
ger Carlsson. 

Några som redan har nått 
resultat i föreningen är Jose-

fine Carlsson, Isa Larsson, 
Charité Mumbongo och 
Markus Menander. Den 
sistnämnda är en stor höjd-
hoppartalang som kom tvåa 
i världsungdomsspelen förra 
året. Han tror att bygget av 
den nya arenan kommer ge 
honom möjlighet att nå nya 
och högre höjder. 

– Det kommer bli ett lyft 
för hela föreningen. Det är 
alltid viktigt att det finns bra 
förutsättningar till att träna 
och tävla. Sedan kommer det 
innebära att fler vill komma 
hit, vilket i sin tur ökar kon-
kurrensen, säger han. 

KRISTOFFER STILLER

BOHUS IF

Sportchef: Per Carlsson. 
Aktiva ungdomar: Cirka 
300. 
Aktuellt: Ny fullstor arena 
vid Jennylunds IP 2017.

Isa Larsson, Charité Mumbongo, 
Josefine Larsson och Markus 
Menander är fyra lovande frii-
drottare som tillhör Bohus IF.

Div 3 västsvenska västra
Stenungsund – Ale HF 27-29 (16-8)

Ale HF – IK Celtic 19-27 (11-15)

HANDBOLL
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www.aleibf.se

 

BÖRJA SPELA

INNEBANDY!

HERRAR DIV. 3
ALE KULTURRUM

LÖRDAG 10 OKT KL 12.15

ALE IBF -
IBK WALKESBORG 99

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!



SURTE IS IBK vs
PIXBO WALLENSTAM 

10 OKTOBER KL 14.45
BOHUSHALLEN

SURTE IS IBK vs
PIXBO WALLENSTAM 

HERRAR DIV 3

10 OKTOBER KL 12.30
BOHUSHALLEN ENTRÉ 

20kr

DAMER DIV 2

PARKERA PÅ GRUSPLAN

HANDBOLL

INNEBANDY

Division 3 västsvenska västra
Stenungsund – Ale HF 27-29 (16-8)
Mål Ale: Marcus Ahlbom 7, Niklas Eriksson 
6, Urban Tallheden 5, Simon Liljeblad 4, 
Jonathan Franzén 3, Joakim Samuelsson 2, 
Mattias Wahlqvist och Michael Strigelius 1 
vardera. Matchens kurrar: David Nielsen 2, 
Urban Tallheden 1.

Ale HF – IK Celtic 19-27 (11-15)
Mål Ale: Mattias Wahlqvist 5, Joakim 
Samuelsson 5, Urban Tallheden 2, Niklas 
Eriksson 2, Simon Liljeblad 2, Jonathan 
Franzén, Markus Ahlbom. Matchens 
kurrar: Mattias Wahlqvist 2, Urban 
Tallheden 1.
 
Division 3 Göteborg damer
Ale HF – Redbergslid 22-23 (11-11)
Mål Ale: Ingen uppgift.
Matchens kurrar: Zannah Larsson 2, Evin 
Omari 1.

Division 2 Göteborg damer
Floda IBK – Surte IS IBK 4-1 
(1-0, 1-0, 2-1)
Mål SISIBK: Linda Karlsson.
Matchens kurrar: Lisa Persson 3, Carolina 
Björkner 2, Therese Lamberg 1.

Division 3 Göteborg
Partille IBS – Surte IS IBK 12-2 
(5-0, 3-0, 4-2)
Mål SISIBK: Juha Hinkkanen, Daniel 
Antonsson. Matchens kurrar: Oliver 
Engström 3, Daniel Antonsson 2, Juha 
Hinkkanen 1.

Pixbo Wallenstam – Ale IBF 6-2
Mål Ale: Oskar Larsson, Alexander 
Sörensen. Matchens kurrar: Alexander 
Sörensen 3, Oskar Larsson 2, Christian 
Westerlind 1.

Division 6 Göteborg
Sävedalens IBK – Skår IBK 3-4
Mål SKIBK: Fredrik Herlogsson, Mattias 
Hansson, Christian Hansson och Daniel 
Karlsson.

Division 3 Göteborg damer
Ale IBF – FBC Lerum 12-4
Mål Ale: Ida Bergenhus 4, Lena Gustafs-
son 3, Moa Westlund 2, Amanda Ekvall, 
Christina Farne och Ida Johansson.
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FLODA. Surtes damer 
föll i seriepremiären 
borta mot Floda.

Tränare Tommi Pa-
sanen var ändå ganska 
nöjd.

– Tjejernas insats är 
inget att säga om, men 
man vet aldrig riktigt 
hur bollen studsar i 
dessa små hallar. Med 
lite flyt hade vi lika gär-
na kunnat vinna, säger 
han.

En trång hemmaarena med 
minsta möjliga mått. Hallen 
som bortamötet med Floda 
erbjuder tillhör seriens tuf-
faste utmaningar.

–Det vet vi om och 
matchen blev spelmässigt 
väldigt jämn. Efter första 
perioden kunde jag accepte-
ra att Floda ledde med 1-0. 
De hade lite vassare chanser 
än oss, berättar Pasanen och 
fortsätter:

– I mittperioden blir det 
mer Hawaii och båda lagen 
skapar lägen. Nu lyckades 
de göra 2-0 tidigt och vi fick 
inte hål på dem. Efter två 
spelade perioder känner jag 
ändå att ett oavgjort reslutat 
hade speglat matchen bättre.

Idrott är sällan logiskt och 
Surte fick jobba i uppförs-
backe hela fredagskvällen, 
men när lite mer än tre mi-
nuter återstod av matchen 
lyckades Linda Karlsson 
spräcka hemmalagets nolla.

Allt på ett kort
– Direkt efter reduceringen 
satte vi allt på ett kort och en 
storspelande Lisa Persson 
fick lämna målet. Vi satte 
Floda under stenhård press 
och skapade flera riktigt heta 
målchanser, men istället för 
2-2 kunde de göra 3-1. Vi 
fortsatte jakten och trodde 
på taktiken. Tjejerna höll 
huvudet högt. 4-1 satt i tom 
bur, men resultatet speglar 
inte matchbilden. Det var en 
betydligt jämnare match, sä-
ger Tommi Pasanen.

Premiärförlusten bet inte 
särskilt hårt på Surtes ruti-
nerade huvudtränare. Flera 
av spelarna hade halsont och 
talangen Katja Kontio spe-
lade sparsamt.

– Idag märktes det kan-
ske att vi fick två tränings-
matcher inställda. Vi var inte 
riktigt redo, men det visste 
jag innan – fast när match-
en väl var igång så tycker jag 
ändå att vi höll bra klass, sä-
ger Pasanen.

Han är noga med att be-
tona att klubbens långsiktiga 

målsättning om ett lag i di-
vision 1 ligger fast, men att 
vägen dit är en flerårig sats-
ning.

Utveckla laget
– I år ska vi fortsätta utveckla 
laget och vi spelar helt utan 
press. Vi är nöjda med att 
vara ett etablerat lag i divi-
sion två. När alla pusselbitar 
är på plats ska vi förhopp-
ningsvis kunna ta steget upp, 

menar Pasanen.
En del av talangutveck-

lingen sker i damjuniorall-
svenskan där Surte IS IBK 
har ett gemensamt lag med 
IK Zenith. Huvudtränare är 
Carolina Björkner, A-la-
gets ankare som brottas med 
en besvärande rygg, men 
som ändå var med och leve-
rerade i premiären.

– Carro brinner för inne-
bandyn och vår förening. 

Hon spelar så mycket hon 
kan. Hennes engagemang 
för juniorerna är suveränt. 
Det ska bli spännande att 
följa vårt gemensamma ju-
niorlag. Det är trots allt där 
framtiden finns, avslutar 
Tommi Pasanen.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Division 2 Göteborg damer
Floda IBK – Surte IS IBK 4-1

INNEBANDY

Division 3 Göteborg 
Partille IBS – Surte IS IBK 12-2

INNEBANDY

Surtes damer föll i premiären

Carolina Björkner besväras fortfarande av en ond rygg, men rehabträningen gör gott och när pre-
miären mot Floda spelades var ”Carro” med. Hon assisterade Linda Karlsson till Surtes enda mål. 

Foto: Rasmus Tynander

Daniel Antonsson inledde säsongens målskytte för Surte IS IBK, 
men premiären blev poänglös. Seriefavoriterna Partille vann 
som väntat med klara siffror. Arkivbild: Allan Karlsson

Och även herrarna torskade
– Slocknade stjärnor otäckt bra!
PARTILLE. Innebandy-
vänner ryser när de hör 
namn som Anders Hell-
gård och Daniel Dahl.

Nu har de tidigare 
världsspelarna startat 
om i Partille IBS divi-
sion tre lag.

Där mosade de som 
väntat Surte IS IBK i 
premiären.

– Det tog två minuter innan 
vi fick låna bollen. De var 
otroligt snabba och hittade 
varandra över hela planen, 
ändå vill jag mena att vi gör 
en klart godkänd insats. Jag 
tror att dessa lirare kommer 
att göra över 20 mål i någ-
ra av matcherna, summerar 
Surte IS IBK:s tränare Tob-
be Engström sina intryck.

Säga vad man vill, men 
tidigare elitspelare är alltid 

roliga att skåda och vad är 
då den yttersta världseliten? 
Anders Hellgård, flera gång-
er utsedd till världens bästa 
innebandyspelare, är bara en 
av många före detta artister 
som beslutat sig för att starta 
om i Partille IBS division tre 
lag. Andra bekanta namn är 
Daniel Dahl, Henrik Del-
born och Peter Runnestig.

– Jag tycker att det för-
stör för oss som har fram-
tidens lirare i lagen och vill 
avancera uppåt. Jag tror inte 
att Hellgård och grabbarna 
egentligen är jättesugna på 
att kliva uppåt i seriesyste-
met. Risken är att de stoppar 
oss och andra klubbar med 
unga talanger, säger Tobbe 
Engström.

Surte IS IBK åkte till Par-
tille för att hålla nere siffror-
na, något annat var inte att 
tänka på. De inledande tio 
minuterna är strålande, sett 
med Surteögon. Hemmala-
get har som väntat mycket 

boll, men lyckas bara komma 
till några få heta målchanser. 
De gånger avsluten nåd-
de Surtemålet stod Oliver 
Engström ivägen. Inled-
ningen tog dock på krafterna 
och plötsligt small det. En 
gång, två gånger, tre gånger 
– fem mål inom loppet av nio 
minuter.

Forna elitspelare
– När bollarna börjar trilla 
in är det svårt att hålla uppe 
humöret och inställning-
en. Det är trots allt forna 
elitspelare vi möter och det 
vet killarna också. Därför 
är jag nöjd med att vi lyckas 
stoppa raset. I mittperioden 
gjorde de bara tre mål och 
vi bjöd dem faktiskt ganska 
hårt motstånd, menar Tobbe 
Engström.

Det skulle bli bättre. I 
tredje perioden målade Surte 
två gånger om genom Juha 
Hinkkanen och Daniel An-
tonsson, men problemet var 

att Partille gjorde fyra och 
segermarginalen blev till sist 
tio mål.

– Jag har en känsla av det 
är ett bra resultat. Det skul-
le inte förvåna mig om flera 
lag får vittja kassen mer än 
20 gånger den här säsongen. 
Det går otäckt fort när de 
sätter fart.

Bland Partilles namn-

starka herrar utmärkte sig 
Daniel Dahl med fyra mål, 
Henrik Delborn och Peter 
Runnestig gjorde tre, var-
dera – och Anders Hellgård, 
flera gång världens bäste, 
fick nöja sig med en mål-
givande assist.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Ale IBF:s damer vann, 
herrarna förlorade
ALE. Ale Innebandy 
kunde glädja sig åt en 
överlägsen seger för 
damerna, men ett bot-
tennapp för herrarna.

Damernas division 3 inled-
des i helgen. Ale IBF vann 
hemma över FBC Lerum 
med hela 12-2. Ida Ber-
genhus svarade för fyra av 
målen. Samma lycka hade 
inte herrarna som mötte 
Pixbo Wallenstam borta i 
herrarnas division 3 pre-
miär. Oskar Larsson gav 
förvisso gästerna ledningen 
med 1-0 redan efter fem mi-
nuter, men sen var det slut 
på det roliga. Matchen av-
gjordes i mittperioden när 
Pixbo gjorde tre mål på nio 
minuter.

– Inget att säga om. Vi 
ligger efter och behöver ha 
några matcher i benen inn-
an vi är ikapp. Vi får träna 
på. Idag saknade vi Martin 
Eriksson. Det är ett tungt 
avbräck, säger spelande trä-
naren Tobias Hellman.
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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

Söndagen den 11 oktober 
gästas Mauritzberg av Haga 
pianotrio som består av 
Bernt Wilhelmsson, piano, 
Marja Inkinen, violin, och 
Per Nyström cello. Trion 
startades 2012. Medlemmar-
na hade under en tid spelat 
tillsammans två och två på 
ett flertal konserter och med 
ett självklart musikaliskt 
samförstånd blev det natur-
ligt att skapa en pianotrio. 

Haga Pianotrio har gästat 
en mängd konsertföreningar 
i Sverige och gett konserter 
med en skiftande och bred 
repertoar. Ett lyhört samspel 
och stor dramatik i utspelet 
har blivit ett kännetecken för 
Haga Pianotrio.

Marja Inkinen Engström 
är stämledare i violin 2 i 
Göteborgs Symfoniker se-
dan 1998. Hon undervisar i 
violin, orkesterspel och kam-
marmusik på Högskolan för 
scen och musik i Göteborg. 
Marja är även medlem i Gö-
teborg Barock och uppträder 
ofta som kammarmusiker 
och solist.

Per Nyström är konstnär-
lig ledare för Aurora Cham-
ber Music samt solocellist i 
Camerata Nordica. Per var 
tidigare medlem i Yggdrasil-

kvartetten, Sveriges interna-
tionellt genom tiderna mest 
berömda stråkkvartett. Per 
lyfter 200 kilo marklyft och 
mottog 2013 medaljen Lite-
ris et Artibus av hans majes-
tät Konungen av Sverige.

Bernt Wilhelmsson de-
buterade 1997 i Beethovens 
pianokonsert – Kejsarkon-
serten tillsammans med Gö-
teborgs Symfoniker. Han 

framträder frekvent som 
solist och kammarmusiker 
och är lektor i piano och 
kammarmusik på Högskolan 
för scen och musik vid Göte-
borgs Universitet.

På Mauritzberg har också 
kvarnen fått en ansiktslyft-
ning, där fasaden blivit re-
parerad och målad och med 
nya hängrännor. Säkerheten 
vid dämmet har förbättrats, 

ett smidesräcke har byggts 
för vandrare på pilgrims-
leden och publik. Invändigt 
har man stabilitet i golv och 
bjälklag. 

Vid föreställningen med 
West of Eden var det dess-
utom premiär för Mau-
ritzbergs nya ljusanläggning.

Kammarmusikupplevelse 
på Mauritzberg

Haga pianotrio gästar Mauritzberg på söndag. Det är ett mycket meriterat besök.

Sista söndagen i septem-
ber var en strålande vacker 
sensommardag. På parke-
ringen utanför Furulund var 
det Bakluckeloppis där hy-
ran gick till Världens Barn. 
Besökarna kom efter hand 
och en del promenerade för 
Världens Barn och andra 
nöjde sig med att fika i Fu-
rustugan. Alla var glada och 
trevliga och njöt av det vack-
ra vädret.

Även om man är rullstols-
buren så kan man ”Gå för 

Världens Barn”. På bilden 
kan man se två representan-
ter från Ale Permobilklubb 
som var ute och ”gick” med 
sina permobiler.

Det är härligt att se att 
även om man har svårt för 
att gå, så kan man ”Gå för 
Världens Barn”. 

Vid tre tillfällen under 
hösten har cirka 100 perso-
ner ”Gått för Världens Barn” 
och bland dessa lottade vi 
ut fem korgar med diverse 
innehåll. Lottningen gjordes 

i Furustugan och vinnarna 
blev Leon, Jack Grönroos, 
Inger Öhrn, Kerstin Nöjd 
och Malin Wallgren. 

Vi har också haft ett Värl-
densbarnlotteri och de lot-
terna såldes slut i söndags. 
Namnen på vinnarna finns i 
Kupan i Älvängen. Vinnar-
na har blivit uppringda och 
nästan alla har hämtat sina 
vinster. Den här vackra sön-
dagen fick vi in 3 602 kronor 
till insamlingen för Världens 
Barn.

Ett stort tack till alla som 
på något sätt har bidragit till 
insamlingen.

Världens Barn i Ale

Representanter från Ale Per-
mobilklubb deltog i insam-
lingen för Världens Barn i Al-
afors förra söndagen.

Traktorentusiasterna får hålla sig till lördag 21 november, då ett 
stubbrace i miniformat utlovas.

Arkivbild: Allan Karlsson

Tillsammans för Världens Barn

USPASTORP. Reaktio-
nerna på den inställda 
Stubbrace-tävlingen för 
traktorentusiaster fick 
arrangören att tänka 
om.

Lördag 21 november 
arrangeras en en enkla-
re tävling med äran som 
prischeck och bra möj-
ligheter att få prova-på 
för den som är sugen.

– Det kommer att vara 
fokus på förarna och de 
som vill testa att köra 
traktor, säger Erik Karls-
son för arrangörens 
räkning.

På grund av sen skörd tving-
ades tävlingsledningen för 
två veckor sedan att ta det 

trista beslutet att ställa in 
den nionde upplagan av SM 
i Stubbrace. Det fanns helt 
enkelt ingen lämplig mark 
att belasta traktorerna med. 
När beslutet väl landat fram-
kom att många traktorägare 
stod med fulltankade fordon 
och led över att inte få chan-
sen att köra. Besvikelsen var 
stor.

– Så vi tänkte om. Vi har 
bestämt oss för att köra ett 
stubbrace i miniformat. Det 
blir fokus på de som vill visa 
upp sin egen traktor och kör-
kunskaper samt en bra chans 
för alla som vill provköra. 
Vi kommer inte att satsa på 
att skapa ett perfekt publikt 
arrangemang med korvgrill-
ning och servering. Det blir 
en prova-på-verksamhet och 
en mindre tävling, där seg-

raren får nöja sig med äran 
som belöning, säger Erik 
Karlsson.

Ett fullstort Stubbrace 
med speaker och allehanda 
underhållning får vänta till 

nästa år, men som sagt, för 
de som inte kan hålla sig 
rullar traktorerna ut lördag 
21 november vid Hulans 
skola i Uspastorp.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Stubbrace i miniformat
– Ett mindre traktorevent utlovas 21 november
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Söndag 18 okt kl. 15 Entré 80 kr

Söndag 18 okt kl. 18 Entré 80 kr
Onsdag 21 okt kl. 19 Entré 80 kr

Barntillåten

LasseMajas Detektivbyrå-Stella Nostra

The Intern 

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

Barntillåten

Onsdag 7 okt kl. 19 Entré 80 kr
Från 11 år

Taikon

The Martian

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
Textad på svenska

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 3-110 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

SURTE. Marlene Johans-
son har gjort många av 
konstutställningar i Ale 
genom åren.

Dock blir det första 
gången hon visar sin 
konst på Glasbruksmu-
seet.

– En fantastisk lokal, 
strålar konstnären.

Marlene Johansson från Nö-
dinge började måla redan på 

70-talet. Hon gick en kurs i 
Bohus, sedan var hon fast.

– Målandet betyder myck-
et för mig. Jag kluddade re-
dan som barn och har sedan 
utvecklat den förmågan, be-
rättar Marlene för lokaltid-
ningen.

Olja och akvarell är de 
tekniker som Marlene an-
vänder sig av. På utställning-
en i Surte kan betraktarna ta 
del av ett 30-tal verk.

– Det är nyproducerat 

material. Jag målar tavlor 
året om.

De flesta alster associerar 
till naturen, havet och blom-
mor återkommer i många av 
målningarna.

– Det ligger mig varmt 
om hjärtat, förklarar Marle-
ne.

Utställningen på Glas-
bruksmuseet pågår under 
hela oktober.

JONAS ANDERSSON

Konstutställning i Surte
Marlene Johansson från Nödinge visar ett 30-tal alster på Glasbruksmuseet i Surte. 

NÖDINGE. Teater, musik, 
film och föreläsning.

”Kultur i Ale” bjuder 
på ett digert program-
utbud för årets sista 
kvartal.

Höjdpunkten blir 
stipendiekonserten med 
Smoke Rings Sisters 
& The Dixie Dan Band 
fredagen den 20 no-
vember.

Igår (läs onsdag) gästades 
Ale Kulturrum av en av 
svensk teaters mest folkkära 
skådespelare i Sven Wollter 
i föreställningen ”Aftonens 
ämne är kärlek”. Storpublik 
väntas också i samband med 
stipendiekonserten.

– Vi har redan släppt bil-
jetterna. Försäljning sker på 
biblioteket i Nödinge eller 
via kommunens hemsida. Vi 
har ett nytt system som inne-
bär att man bokar sin plats, 
en efterfrågad service som 
nu erbjuds. Det fungerar på 
precis samma sätt som på 
SF:s biografer, förklarar kul-
tursamordnare Sofie Ritt-
feldt.

Smoke Rings Sister med 
The Dixie Dan Band utlovar 
en musikalisk tidsresa med 
mycket glamour. Massor av 
klädbyten och överraskning-
ar är att vänta.

– Den här kvällen upp-
märksammas årets kultursti-
pendiater och det sker även 

utdelning av priset vaken 
ledare, berättar Sofie.

Av aktiviteterna i oktober 
kan nämnas Kulturskolans 
årliga höstkonsert, som äger 
rum torsdagen den 15 okto-
ber. Noterbart i övrigt är de 
föräldraföreläsningar som 
sker vid tre olika tillfällen. 

Världens bästa
Först ut är Tina Brodin, 
torsdag 8 oktober, som gör 
ett anförande under rubri-
ken ”Världens bästa föräld-
rar”. Tisdag 20 oktober blir 
det ett samtal om ADHD 
med Jenny Ahto och slut-
ligen föreläser Ingrid Rod-
man-Holmes, måndagen 
den 23 november, om vanli-
ga familjebekymmer som på-
verkar familjen när det gäller 
hälsa, fokus och trivsel.

De populära lunchfil-
merna rullar på som vanligt 
vilket också gäller bäbismys. 
Således erbjuds det pro-
grampunkter för folk i alla 
åldrar.

– Jag vill även passa på att 
slå ett slag för den förfat-
tarfika som vi kommer att 
arrangera måndagen den 16 
november. Fjolårets kultur-
stipendiat Stewe Claeson 
gästar Skepplanda bibliotek. 
Det blir ett garanterat un-
derhållande föredrag, avslu-
tar Sofie Rittfeldt.

JONAS ANDERSSON

Underhållande 
kulturhöst

Kulturprogrammet för årets avslutande måna-
der har offentliggjorts. Fredagen den 20 no-
vember blir det stipendiekonsert med Smoke 
Rings Sisters i Ale Kulturrum.

35 medlemmar kom till hös-
tens första träff på Backavik, 
Nödinge, som anordnades 
i samarbete med Studie-
förbundet Vuxenskolan. 
De fick mycket matnyttig 
information av Svensk Fast-
ighetsförmedling, som även 
bjöd på kaffe med dopp. 
Chefen Lars-Erik Eriksson 
lovade att komma tillbaka 
till våren.

Fredagens vandring 
gick runt Surtesjön. Curt 
Svensson berättade en sak 
som kanske inte så många 
av de 25 deltagarna visste, 
nämligen att Surtesjön tidi-
gare varit fyra sjöar. Senaste 
höjningen av sjön var klar 
1950.

Denna vecka vandrar vi 
runt golfbanan i Alvhem. 
Owe Dafgård kommer att 
berätta om denna historiskt 
intressanta plats.

Månadsträffen i Nödinge 
församlingshem den 14 
oktober. Trubaduren KG 
Malm underhåller och an-
mälan rekommenderas.

Det finns platser kvar till 
teaterexpressen till Säffle 
den 17 oktober. Anmäl dig 
till Anita Jensen och du får 
en härlig skrattupplevelse.

Resan till Vara konserthus 
och julkonsert med Helen 
Sjöholm är i det närmaste 
fulltecknad. Planering av 
matlagning för herrar pågår.

Gösta Mårdborg

SPF Seniorerna 
Ale på Backavik

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

Ring till oss
0303-74 99 40

alekuriren.se



Nu är det på gång 
med höstens orts-
utvecklingsmöten 

i Ale kommun. Det som 
intresserar oss är Skepplan-
da med omnejd. Vi bjuder 
in till möte i Skepplanda 
bygdegård tisdagen den 27 
oktober.

Det kommer att bli en 
mycket intressant informa-
tion om vår fina simhall, 
skall den vara kvar eller 
ska den rivas? Vad är det 
som gör att simhallen är så 
dålig? Är det läget i Skepp-
landa som oroar kommun-
ledningen, eftersom det 
kom till en utredning om 
att vara eller inte vara? Är 
det för att en ny simhall 
planeras i Nödinge? Kom 
och lyssna och för er talan. 
Klas Arvidsson redovisar 
hur långt han kommit i 
utredningen. Han berättar 
också om näridrottsplatsen 
i Skepplanda.

En annan intressant frå-
ga är vad det blir av gamla 
vårdcentralen? Ett förslag 

är att bygga på två våningar 
med lägenheter för plus 55. 
Kan hända förskola, kanske 
fritidsgård? Eller blir det 
förläggning för ensamkom-
mande flyktingbarn? Kom-
munchefen Björn Järbur 
kommer att berätta. Detta 
är intressant för Skepplan-
das utveckling.

Ale Kommuns brotts- 
och säkerhetshandläggare 
Lotti Klug kommer att 
informera om trygghets-
vandring i höst i Skepplan-
da, det var många år sedan 
sist. Har något av det som 
då påtalades blivit gjort?

Någon tjänsteman från 
Ale kommun kommer 
att tala om förskole- och 
fritidsplatser och dess 
planering för Skepplandas 
småbarnsföräldrar. Hur 
långt har vi kommit i 
fiberfrågan?

Som ni ser finns det 
mycket matnyttigt på agen-
dan för kvällen. 

Från horisonten
Sven Rydén
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Torsdag 15 oktober  
kl 18.00

i Nols folkets hus ( 2:a vån)  

Dagordning:  
nämndaktuella frågor

TRÄFFPUNKT
SAP-HUSVAGN
Lördag 10 oktober  

kl 10-14 vid Swedbank 
Älvängen

Välkomna!

Så har man då äntligen 
kommit fram till ett 
beslut i Ale kommun 

om ett övertagande av de 
enskilda vägarna (vägfören-
ingarna) inom detaljplan, 
bra så långt. Politiker och 
tjänstemän har dock miss-
lyckats fullständigt när man 
avser att genomföra det hela 
under en period av 10 år.

Ärendet var uppe till 
behandling i fullmäktige 
2015-04-27 (§55), man 
återremitterade ärendet med 
följande motivering: “Begä-
ran om återremiss för djupare 
analys och förslag beträffande 
likabehandling. Översynen 
gäller dels mellan vägförening-
ar inom detaljplan respektive 
vägsamfällighetsförening utan-
för detaljplan, dels tidsmässigt 

mellan de föreningar som 
kommer i första omgången och 
de som kommer med senare, 
kanske sist om 10 år. De sista 
får ju fortsatt betala både via 
vägavgift och över skattsedel.”

I svaret från sektor sam-
hällsbyggnad av den 2015-
09-02 tillför man i princip 
inget nytt. Det är i stort 
en upprepning av det som 
står i handlingsplanen av 
den 2015-03-02. Yttrandet 
avslutas med en samman-
fattning, att prioriteringar 
är ett naturligt inslag i 
kommunal verksamhet samt 
att prioriteringarna följer 
huvudlinjerna avseende 
utvecklingsområden och ut-
byggnad av infrastrukturen. 
Därigenom uppfylles kravet 
på likabehandling.

Kommunfullmäktige 
beslutade vid senaste sam-
manträdet den 2015-09-28 
att anta handlingsplanen. 
Detta gör man trots att man 
egentligen inte fått något 
egentligt svar på frågor i 
remissen.

Jag har full förståelse för 
att ett övertagande kostar 
både arbete och pengar, 
men att dra ut på det i tio år 
låter obegripligt. I samband 
med beslutet i fullmäktige 
har man även satt lika-
behandlingsprincipen ur 
spel. Beslutet innebär, att 
fastighetsägare i exempelvis 
Skepplanda med oförändrad 
utdebitering, fortsatt får 
betala 1.400 :-/år i upp mot 
8 år. Alltså 11.200:- mer än 
exempelvis en fastighetsäga-

re i Älvängen. För Alvhem 
innebär det tio år till av 
väntan.

Det är frestande, att 
överklaga ärendet och få 
prövat hur stark likabe-
handlings-principen är. För 
egen del avstår jag, vill inte 
att ärendet skall dra ut på 
tiden ännu mer och därmed 
orsaka en del fastighetsägare 
kostnader under flera år.

Jag har tidigare fram-
fört synpunkten om att 
förläng förberedelsetiden 
med något år och förkorta 
genomförandetiden. De två 
stora tätorterna Nödinge 
och Älvängen är ju redan 
inventerade och klara. Hur 
svårt kan det vara ?

Lars Grundberg

Kommunalt huvudmannaskap/
Likabehandlingsprincipen Fram till 1987 gällde Byggnadslagen från 1947, med 

rötter rakt ner till Magnus Erikssons Landslag 
med Byggningabalken från cirka 1350 som i sin tur 

byggde på muntlig tradition från början av vikingatiden. 
Men så kom Plan- och Bygglagen (PBL) 1987 vari bland 
annat den enskilde skulle få större makt och uppdelningen 
mellan stad och landsbygd skulle suddas ut. Före 1987 
gjorde man stadsplaner för städerna och byggnadsplaner 
för landsbygden och detta skulle nu ersättas av ”detaljpla-
ner”. Det gamla fabriks- och brukssamhället levde kvar 
och trots att PBL uttryckligen krävde att detaljplanerna 
från och med 1987 skulle ha kommunalt huvudmannaskap 
om det inte ”fanns särskilda skäl” till att kräva enskilt 
huvudmannaskap, dvs att de boende själva skulle sköta 
skötseln av allmänna platser som gator, vägar, lekplatser, 
parker med mera inom sina områden och själva bekosta 
detta, har kommunen aldrig levt upp till detta. Det har 
nu gått mer än 28 år och Ale kommun har, som många 
andra kommuner, haft väldigt svårt att inse att kommunen 
faktiskt har ansvaret och därmed ska stå för kostnaderna 
för de allmänna platserna inom kommunen. 

Den 4 januari 2011 förelade jag Samhällsbyggnads-
nämnden en lista om 22 punkter som jag som nytillträdd 
ordförande ville ha igenom och nu är denna stora politis-
ka kursändringen genomförd. Planering och dokumenta-
tion har tagit sin tid. Vi projektanställde en mycket duktig 
Chalmersstudent, Jonathan Dahl, som verkligen gick 
igenom och katalogiserade varenda vägsnutt i Ale kom-
mun och han har tillsammans med övrig personal också 
tagit fram beslutsunderlagen till oss politiker. 

Kommunens invånare har glömt att det är boende 
inom ett område som har ansvaret för vägskötseln och 
ringer därför till kommunen och klagar när något är 
dåligt skött. De flesta är medlemmar i en vägförening och 
betalar genom en avgift om ca 1200 - 2000 kr/år till väg-
föreningen, och som nu kommer att minskas rejält, men 
över åren har skötseln av gator/vägområden varit mycket 
varierande och i takt med att det blir allt svårare att 
besätta styrelserna till vägföreningarna ligger det kommu-
nala övertagandet helt rätt. Kostnaderna övergår till att 
bli kommunala, det vill säga alla skattebetalare måste vara 
med och betala, men vi får en likvärdig standard och vi 
får tydligt ansvar. I första hand är det de verkligt allmänna 
vägarna och gatorna som övergår till kommunalt huvud-
mannaskap. I besluts/förslagsmaterialet ligger också att 
landsbygdens folk kompenseras genom till exempel åter-
införandet av kommunala bidrag till de enskilda vägarna 
på landsbygden, men vi måste pröva oss fram. 

Att Centern fick med sig Folkpartiet att gå emot detta 
för vår kommun så viktiga beslut i kommunfullmäkti-
ge är fullständigt obegripligt, speciellt som deras folk i 
Samhällsbyggnadsnämnden hela tiden varit för detta! Att 
Framtid i Ale också gick emot är gåtfullt då frontfiguren 
Tyrone Hansson varit med hela förra mandatperioden 
och varit med på alla delbeslut! 

Jan A. Pressfeldt (AD)

Ale tar över vägansvaret

Från Skepplanda horisont

Ortsmöte stundar
Som vi kunde läsa i förra veckans 

nummer har kommunen nu be-
stämt att många vägföreningar 

ska bli kommunala. Vi Centerpartis-
ter tycker att det är bra!

Men vi tycker inte att det är bra att 
det finns en fråga kvar som vi inte har 
fått svar på.

Vägföreningar som ligger utanför 
detaljplanelagda områden behandlas 
annorlunda än de som ligger innan-
för detaljplanelagda områden.

Tätortsgatorna kommer till 100% 
finansieras av skattsedeln men det 
gäller inte alla. Vi tycker det är viktigt 
att veta vad som gäller innan vi poli-
tiker bestämmer saker, därför bad vi 
kommunfullmäktige att vi skulle få 
ett konkret förslag på likabehandling 
på bordet innan beslut om kommu-

nalt huvudmannaskap togs.
Folkpartiet och Framtid i Ale 

stödde vårt förslag men tyvärr inte de 
andra. Nu ska tjänstemännen i sektor 
samhällsbyggnad ta fram ett förslag 
för kommunalt bidrag till vägsamfäl-
lighetsföreningar utanför Planlagda 
områden.

Vi ville att det skulle vara klart 
innan vi bestämde oss. Vi anser att 
ett konkret sådant förslag är viktigt 
för att rätt kunna bedöma konse-
kvenserna för både den kommunala-  
och medborgarnas ekonomi efter en 
övergång till kommunalt huvudman-
naskap.

Därför reserverade vi oss mot be-
slutet i kommunfullmäktige

Åke Niklasson (C)
Elena Fridfelt  (C)

Hur länge kommer vissa 
behöva betala dubbelt?

Kommunhus på bästa platsen
Ditt lokala parti, 

Framtid i Ale, 
vidhåller sin stånd-

punkt i kommunhusfrågan. 
Det ska placeras i Bohus. 
Vår övertygelse har stärkts 
under detta vårt första år. 
Det är inget egoistiskt by-
tänkande som ligger bakom 
utan enbart ett ekonomiskt 
ansvarstagande. Vi står inför 
ekonomiska utmaningar och 
kommunens kassa är inte 
outtömlig. Fler förskolor 
och skolor måste till. För att 
möta upp ett ökat byggande 
behöver vi säkerställa att 
personal finns på de olika 
delarna inom samhälls-
byggandet. För att kunna 
erbjuda snabba processer 
för detaljplaner och bygglov 
kommer det antagligen krä-
vas mer resurser. Omsorgs-
delen går minus och med 

befolkningsprognos med 
äldre befolkning framöver så 
kommer behovet av resurser 
vara något helt annat än det 
vi idag ser. Vi behöver satsa 
på rehabplatser, en rehab-
placering ska betyda en 
plan tillbaks till livet, ingen 
förvaring. 

Vi behöver ta Alebornas 
känsla av otrygghet på allvar. 
Räcker inte att möta folk på 
torget och säga att vi förstår. 
Det krävs långsiktiga åtgär-
der som kostar. Framtid i 
Ale gick emot fullmäktiges 
beslut att ta över enskilda 
vägar till kommunala. Inte 
för att det är en dålig idé 
utan för att det betyder 
några miljoner till i ökade 
kostnader för kommunen.

Kommunhus som byggs 
på befintligt centrumhus i 

Bohus, förvaltat av Ale-
byggen, gör att vi sparar 
många miljoner jämfört 
med nybygge i Nödinge. 
Naturligtvis pekar vi också 
på att Bohus är skyltfönstret 
i Ale kommun och att det 
utgör vår kollektivtrafiks 
knutpunkt. 

Ett ansvarsfullt paket 
innebär kommunhus i 
Bohus som skapar möjlighet 

för annan viktig satsning. 
Alla som pratar ner Skepp-
landa simhall i tron att 
den ska rivas och byggas i 
Nödinge eller Älvängen kan 
glömma det. Att bygga ny 
simhall någon annanstans i 
kommunen är ekonomiskt 
vansinne. 

Den finns i Skepplanda 
och ska förbli där. Upp-
rustning och till och med 
en äventyrsdel ryms i ett 
ansvarsfullt paket. Ale visar 
goda resultat när det hand-
lar om simkunnighet. Där 
har Skepp-
landahallen 
en fortsatt 
viktig funk-
tion.   

Framtid i Ale
Tyrone Hansson

Det gäller att 
hålla nere kost-
naderna från 
grunden. Vill vi 

få ungdomar att bo kvar 
i kommunen gäller det 
att bygga nytt för att 
frigöra äldre lägenheter 
till den yngre generatio-
nen. Detaljplanändring 
pågår.
TYRONE HANSSON

Vad tycker du?
Maila till perra@alekuriren.se



För den som inte tidigare haft 
tillfälle besöka Sveriges minsta 
kyrka, Lillkyrkan vid Koberg, kan 
ett sådant besök rekommenderas. 
Naturskönt belägen på Betelhöj-
den invid sjön Vanderydsvattnet 
står den där och välkomnar besö-
karen med sin inbjudande interiör.

När vi via Prässebo letat oss 
fram till platsen möttes vi av kyr-
kans initiativtagare och byggmäs-
tare Rodney Sjöberg, en 85-årig 
eldsjäl som livligt berättade om 
platsens historia och kyrkans 
tillkomst.

På tomten uppförde Rodneys 
farfar under 40-talet ett mis-

sionshus, vilket 
sedermera kom att 
tillhöra Sollebrunns 
missionsförsam-
ling. Församlingen 
använde det för 

verksamhet fram till 1997, då 
Rodney med maka fick tillfälle att 
förvärva det. I byggnaden inredde 
den pensionerade slöjdläraren ett 
museum för sin stora passion, att 
tillverka och samla på allehanda 
musikinstrument, speciellt sådana 
av äldre slag. Bord och väggar är 
fyllda av gitarrer, fioler, nyckelhar-
por, psalmodikon med mera.

I soffan slår han an en melodi 
på en kantele från förra sekelskif-
tet, inkommen till trakten av ka-
relska skogsarbetare som arbetade 
i Risveden. Han demonstrerade 
även ett uråldrigt litet blåsinstru-
ment från Orienten i form av en 
lerkula. Många var de berättelser 
han delgav oss hur han på olika 
vägar lyckats anskaffa dessa unika 
instrument.

Men för att hedra platsens eck-
lesiastika historia drömde Rodney 

Sjöberg en natt 2001 att han skulle 
uppföra en kyrka på tomten. Den 
kunde naturligtvis inte bli så stor, 
men morgonen därpå gjorde han 
en modell i papp, satte igång att 
skaffa material och på tio dagar 
stod Lillkyrkan färdig. Interiören 
mäter endast 1,5 kvadratmeter, 
men är utrustad med såväl predik-
stol som två väggfasta stolar. Vid 
sidan av den uppslagna bibeln 
på predikstolen ligger även en 
gästbok, som vittar om att kyrkan 
varit ett populärt utflyktsmål för 
besökare från när och fjärran. 
Här har förrättats både vigslar 
och barndop. Naturligtvis rings 
då också i kyrkklockan och Rod-
ney missade inte heller att vi fick 
vara med om den upplevelsen.

Daniel Höglund
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www.svenskakyrkan.se/skepplanda

”Några decennier  
av musik”

Musikgudtjänst i Hålanda kyrka
Söndag 11 oktober kl 17.00

Julia Gustafsson - Povel Croona,
Sång, piano och gitarr

Hålanda Kyrkokör

Välkomna!

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

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

Mässa • Henny Forsberg. Surte kyrkokör och Julia Karlsson, orgel och 
piano. Vid kyrkkaffet blir det lotterier och auktion av bakverk. Baka gärna och 
skänk, alla pengar går till flyktingkatastrofen.
TACKSÄGELSEDAGEN – SÖNDAG 11 OKT KL 11 I NÖDINGE KYRKA

Gudstjänst för stora och små • Henny Forsberg. Förskolan Paradiset, 
barnkörerna Peacedrums och Songbirds. Kyrkfika med auktion av bakverk
TACKSÄGELSEDAGEN – SÖNDAG 11 OKT KL 17 I SURTE KYRKA

Loppis till förmån för 
flyktingkatastrofen
LÖRDAG 10 OKT KL 13-16 PÅ FÖRSKOLAN NOAS 
ARK (VID FÖRSAMLINGSHEMMET) I NÖDINGE

Onsdagsträff • Överraskning med Karin Karlsson.
ONSDAG 14 OKTOBER KL 13 I NÖDINGE FÖRSAMLINGSHEM

Du glömde väl inte att 
säga tack!” Pappas 
eller mamma för-

maning till barnet, som fått 
något av mormor, är klassisk. 
Det ingår i det som kallas 
uppfostran, så att barnet får 
möjlighet att bli en trevlig 
människa som blir uppskat-
tad av sin omgivning. 

Men handen på hjärtat, är 
det bara en fostranssak för 
att man skall bli uppskattad 
av omgivningen? Kan man 
inte vara tacksam utan att 
säga tack? Jag tror att svaret 
på den frågan också ligger i 
orden ”Du glömde väl inte 
att säga tack!”. Tack har att 
göra med vår glömska.

Kanske har du någon gång 

stött på något som kallas 
stereogram, eller autoste-
reogram. Det är en vanlig 
tvådimensionell bild på ett 
papper, ofta med ett uppre-
pat mönster, som i sig själv 
döljer ett annat tredimen-
sionellt motiv. Det krävs en 
del övning för att lyckas se 
den tredimensionella bilden, 
men när den framträder sker 
det så plötsligt och oväntat 
att personen inte kan hålla 
tillbaka ett utrop av total 
överraskning. Tekniken för 
att kunna upptäcka detta 
dolda motiv är att inte fixera 
blicken på själva pappret 
där bilden är tryckt, utan på 
en punkt bakom pappret. 

Det kräver övning eftersom 
ögonen med automatik 
ställer in sig på själva pappret 
där bilden finns. Så länge din 
blick fixeras på själva bilden 
på pappret så ser du inte det 
tredimensionella motivet. 
(Du kan googla på ordet 
”autostereogram” så får du 
exempel att öva på!)

Jag tror att det förhåller 
sig på samma sätt med ”tack-
et”. Det är till för att vi skall 
se bortom tingen, att fixera 
på en punkt bortom det vi 
får. För det är ju så att det jag 
får, det kommer någonstans 
ifrån! Genom att säga ”tack” 
så påminns vi om att det 
finns en givare, en person 

som ger oss det vi uppskattar. 
Tacket hjälper oss att komma 
ihåg att det mesta i livet är 
en gåva!

Nu på söndag är det Tack-
sägelsedagen. Jesus möter tio 
spetälska (leprasjuka) män, 
som utöver att bära på den 
fruktansvärda sjukdomen 
var totalt avstängda från all 
mänsklig gemenskap i sam-
hället. När Jesus botar dem 
är det bara en av de tio som 
vänder tillbaka till Jesus och 
säger tack. Säkert var alla 
tio tacksamma – men bara 
en sa tack. Han såg bortom 
det under som skedde med 
honom. Det fanns en Givare 
av hälsan. De övriga såg och 

upplevde samma under – 
men glömde den Underbare 
Guden som är alla goda 
gåvors givare. 

Att säga ”Tack!” till Gud 
är ett sätt att fixera blicken 
på den som ligger bakom 
tingen, allt det som vi tycker 
är självklarheter i vårt var-
dagsliv. Men inte ens livet är 
självklart. Att ditt hjärta slog 
hela natten är inte självklart. 
Att du åt frukost i morse är 
inte självklart. Att du har 
någon att ringa eller hålla 
i handen är inte självklart. 
Glöm inte det! Att säga 
”Tack!” är ett utmärkt sätt 
att komma ihåg. Att tänka 
bortom tingen.

Mikael Nordblom
 präst i Nol

Ett sätt att tänka bortom tingen

RPG-föreningen på trevlig utflykt till Kobergs lillkyrka
RPG-are på plats vid Kobergs lillkyrka.

Det blir två spännande 
kvällar i Guntorps 
missionskyrka, 

tisdag-onsdag 6-7 oktober. 
De årligen återkommande 
Höstkvällar inför Ordet 
gästas av Hans Wolfbrandt, 
kyrkoherde i Lysekil och 
Sverigeledare för New 
Wine, och av Karin Åkes-
son, pastor i Kortedalakyr-
kan.

New Wine är ett nätverk 
som startade i England under 
80-talet, av två anglikanska 
präster, David Pytches och 
Barry Kissel. De hade fått 
uppleva hur deras liv och 
församlingar på ett positivt 
sätt kommit i kontakt med 
en karismatisk förnyelse som 
inte fokuserade på super-
stjärnor på en estrad eller 
krävde omänskliga nivåer av 
troskänslor hos den som ville 
följa i Jesu fotspår och göra 
vad Jesus gjorde. Den som 
de mött och som de menade 
inspirerade dem till att leva 
ett ”naturligt övernaturligt” 
liv var John Wimber.

Under 90-talet etablerades 
New Wine i Sverige och idag 
har det vuxit till att vara ett 
nätverk som samlar kristna 
ifrån de allra flesta kyrkorna. 

Lars Gunther, som är 
pastor i församlingen i Gun-
torp, har själv mycket goda 
erfarenheter från den slags 
andliga förnyelse som John 
Wimber och New Wine 
representerar.

– Det ska bli oerhört 
inspirerande att se vad Hans 
Wolfbrandt delar med oss, 
säger han, och fortsätter:

– I Nya Testamentet 
beskrivs det kristna livet inte 
som att gå runt och bära 
på olika övertygelser, utan 
som en levande och dyna-
misk kontakt med Gud. Vi 
är ofta så vana att se Gud 
som så lågmäld i våra liv att 
vi knappt känner igen oss 
i Bibelns beskrivningar av 
ett normalt kristet liv. Jag 
hoppas och tror att kvällarna 
med Hans och Karin ska visa 
oss att ett liv med Jesus är allt 
annat än tråkigt.

Församlingen i Guntorp 
har ett helt annat läge en 
Kortedalakyrkan. Gunt-
orp ligger ute på landet, 
Kortedala är en invandrartät 
stadsdel i en storstad. 

”Men skillnaderna till 
trots har vi mycket gemen-
samt. Båda församlingarna 
befinner sig i en spännande 
omstartsprocess. Båda för-
samlingarna har en mycket 
låg medelålder på sina med-
lemmar – och vi trivs ihop, 
säger Lars Gunther.

I övrigt har hösten inne-
burit flera nya spårarscouter, 
ett utmanande genera-
tionsskifte i tonårsgruppen 
(Äventyrarscout). 

– Vi var 27 stycken på 
förra tonårssamlingen varav 
över hälften har börjat i 
gruppen under 2015, berättar 
Lars. 

Dessutom har församling-
en startat en Alphakurs, en 
grundkurs i kristen tro, där 
allt får frågas. God mat, ett 
föredrag och ett gott samtal 
– det är Alpha i ett nötskal. 

Lars Gunther 
pastor i församlingen i Guntorp

Från Guntorps 
horisont

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling

Tacksägelsdagen
Söndagen 11 oktober 

Välkommen! 

Mässa i Kilanda kyrka kl. 11 
Kammarkören VocAle medverkar 

Kyrkkaffe efteråt 

Mässa i Älvängens kyrka kl. 11 
Extra gott kyrkkaffe med anledning av att 

 vi firar Ann Åström som varit anställd 
 40 år i församlingen! 

Mässa i Nols kyrka kl. 11  
Kyrkkaffe efteråt

BETRAKTELSE
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Lennart ”Kålle” Karlsson. 
I Skepplanda kyrka hölls 
torsdagen 1 oktober begrav-
ningsgudstjänst för Lennart 
Karlsson, Frövet. Officiant var 
Anne-Marie Svenninghed.

Stina Engström. I Starrkärrs 
kapell hölls torsdagen 1 okto-
ber begravningsgudstjänst för 
Stina Engström, Älvängen. 
Officiant var komminister 
Mikael Nordblom.

Rosa och Roy Löfgren. I 
Skepplanda kyrka hölls freda-
gen 2 oktober begravnings-
gudstjänst för Rosa och Roy 
Löfgren. Officiant var kommi-
nister Mika Auvinen.

Roland Wängkvist. I Skepp-
landa Bygdegård hölls fredagen 
2 oktober begravningsakt för 
Roland Wängkvist, Hålanda. 
Officiant var Inga-Lill Anders-
son.

JORDFÄSTNINGAR

Till alla er som på olika 
sätt hedrade vår käre

Ingrid Ljungkvist

vid hennes bortgång 
och begravning, för de 
vackra blommorna och 

för minnesgåvorna, vill vi 
framföra vårt varma tack.

Leif och Ingemar
med familj

TACK

Equmeniakyrkan i Surte 
Ons 7/10 kl 17.30, Sånglek 
för barn 4-6 år. Anmälan och 
frågor till Lisa, 0707-51 82 
47. Ons 7/10 kl 18.30, Tonår. 
Ons 7/10 kl 21, Innebandy i 
Surteskolan. Välkommen! Lör 
10/10 kl 10, Centrum-träff 
vid Konsum. Blåsorkester 
och information om Equme-
niakyrkan, med insamling 
till Diakonias flyktingarbete. 
Sön 11/10 kl 11, Högtids-
gudstjänst. Tema: Våga tänka 
nytt. Våga ta nya steg! Equ-
meniakyrkans kyrkoledare 
Lasse Svensson. Per Kjellberg. 
Lerum Surte Symphonic 
Band. MBL - Malte, Bodil och 
Lasse. Nattvard. Servering. 
Mån 12/10 kl 19, Musikkå-
ren, Lerum Surte Symphonic 
Band, övar. Tis 13/10 kl 10, 
Barnrytmik för barn 1-2 år 
med deras föräldrar. Tis 13/10 
kl 10.45, Babyrytmik för 
barn 4 mån-1 år med deras 
föräldrar. Sopplunch för 20:- 
efteråt. Tis 13/10, ca 12.15, 
Öppet samtal om kommande 
söndags bibeltext. Ons 14/10 
kl 15, Onsdagsträff för dagle-
diga. På resa i Ecuador, med 
Arvid Nyström. Ons 14/10 kl 
17.30, Sånglek för barn 4-6 
år. Ons 14/10 kl 18.30, Tonår. 
Ons 14/10 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen! 
Programmet kan ändras, men 

på www.surtemissionskyrka.
se hittar du alltid ett aktuellt 
program.

Pingstkyrkan Bohus
Ons 7/10 kl 19, Bibelläsning 
och bön. Sön 11/10 kl 11, 
Rune Axelsson Jesus i Gamla 
Testamentet 2. Ons 14/10 kl 
19, Bibelläsning och bön.

Lilla Edets pastorat
Fuxerna-Åsbräcka församling
Ons 7/10 kl 18.30, Mässa, 
Nordblom. Sön 11/10 kl 10, 
Högmässa, Nordblom. Tis 
13/10 kl 09, Mässa i förs hem.

Nödinge församling
Ons 7/10 kl 10, i Nödinge 
kyrka: Vardagsgudstjänst. 
Karin Karlsson. Tors 8/10 kl 
18, i Nödinge kyrka: Vecko-
mässa. Reine Bäck. Fre 9/10 
kl 10, i Surte kyrka: Vardags-
gudstjänst. Henny Forsberg. 
Tacksägelsedagen – sön 11/10 
kl 11, i Nödinge kyrka: Mässa. 
Henny Forsberg. Surte kyr-
kokör och Julia Karlsson, 
orgel och piano. Kl 17, i Surte 
kyrka: Gudstjänst för stora och 
små, Henny Forsberg. För-
skolan Paradiset, barnkörerna 
Peacedrums och Songbirds. 
Kyrkfika. Tis 13/10 kl 14, i 
Nödinge servicehus: Guds-
tjänst. Reine Bäck.

Starrkärr-kilanda församling
Tis 6/10 Nols kyrka kl 18.30, 
Temakväll: Öppna upp! Ikonen 
som öppnar upp himlen. 
Erland Forsberg ikonmåla-
ren bakom altartavlan i Nols 
kyrka berättar om bönens 
centrala roll i ikonmåleriet. 
Ons 7/10 Älvängens kyrka kl 
19, Stickcafé. Öppet för alla 
som gillar stickning/virkning/
broderi mm. handarbete helt 
enkelt! Tor 8/10 Nols kyrka kl 
18.30, Bön för församlingen. 
Vi samlas till bön för försam-
lingen under en halvtimma. 
Fre 9/10 Älvängens kyrka kl 
11-14, Öppet Café i Älvängen. 
Hembakt och goda mackor.
Kom och sitt ner i lugn och ro 
fika gott läs en tidning eller sitt 
ner och prata en stund! Allt till 
självkostnadspris. Sön 11/10 
Tacksägelsedagen Älvängens 
kyrka kl 11, Mässa, Nilsson. 
Kilanda kyrka kl 11, Mässa och 
Höstfest, R Kristensson. Nols 
kyrka kl 11, Mässa, T Nord-
blom. Ons 14/10 Älvängens 
kyrka kl 18.30, Bön för för-
samlingen.

Skepplanda Pastorat
Skepplanda sön 11/10 kl 10, 
Mässa Auvinen. Ons 14/10 
kl 10, Storcafé, Hans-Åke o 
Ros-Marie Pettersson, ”gamla 
melodier”. Ons 14/10 kl 18.30, 
Veckomässa. Hålanda sön 
11/10 kl 17, Musikgudstjänst 
Wetterling, Julia Gustafsson, 
Povel Croona, Hålanda kyr-
kokör. S:t Peder sön 11/10 
kl 10, Mässa R Olausson. 
Ale-Skövde sönd 11/10 kl 12, 
Gudstjänst R Olausson. Tunge 
se övriga.

Equmeniakyrkan Älvängen
Tor 8/10 kl 15, Andakt på 
Vikadamm. Kl 15, RPG, 
Smyrnakyrkan: ”elvis, Johnny, 
Southern gospel” Björn 
Hald, Hällekis. Sön 11/10 
kl 17, Cafégudstjänst Maria 
Hultquist och  Dahn Hector, 
Johan. Runemark, Offerdag 
för Equmenia / utgångskollek. 
Mån 12/10 kl 18, Spårarscout.
Kl 18.30, Upptäckarscout. Tis 
13/10 kl 10, Tisdagsbön. Kl 10 
– 13, Stickcafé. Kl 15.30, Kon-
firmandgruppen. Kl 17, Barn-
kören. Kl 19, Styrelsemöte. 
Ons 14/10 kl 19, Läshörnan: vi 
startar upp två nya böcker.

Smyrnakyrkan Älvängen
Tis 6/10 kl 08.30 - 09, Bön. 
Kl 14, Bibelsamtalsgruppen. 
Kl 19, Höstkväll inför Ordet i 
Guntorp - Åke Reinholdsson. 
Ons 7/10 kl 10 - 12.30, Smyr-
naCaféet. Kl 18.30 - 19.30, 
Bön. Kl 19, Höstkväll inför 
Ordet i Guntorp - Karin 
Åkesson. Kl 19 - 21, Språkcafé 
i Nödinge. Tor 8/10 kl 15, 
RPG i Smyrnakyrkan: ”Elvis, 
Johnny, Southern gospel” - 
Björn Hald,Hällekis. Kl 18.15 
- 19.30, Hobby. Fre 9/10 kl 
19.30 - 23, Greenhouse. Lör 
10/10 kl 10 - 13, Second Hand 
& Café. Sön 11/10 kl 10.30 - 
11, Bön inför gudstjänsten. Kl 
11, Gudstjänst för stora och 
små. Servering. Mån 12/10 kl 
10, RPG stavgång. Tis 13/10 
kl 08.30 - 09, Bön. Ons 14/10 
kl 10 - 12.30, SmyrnaCaféet. 
Kl 18.30 - 19.30 Bön.

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 PREDIKOTURER

Min älskade Maka 
Vår kära lilla Mamma 

Berit Ulriksson 
* 1 november 1953  

har idag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad. 

Nödinge 
27 september 2015 

HANS 
ROBERT och MAJA 

MARTIN 
Övrig släkt och vänner 

Du ville oss alla så 
innerligt väl 

Du månade om oss med 
hela Din själ 

Du sparade aldrig Dig 
själv för de Dina 

Minnena av Dig är så 
ljusa och fina 

Tack för våra lyckliga år 
tillsammans 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen  
23 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 20 oktober.  
Lika välkommet som 

blommor är en gåva till 
Cancerfonden, gåvotel. 

020-59 59 59. 

Ett varmt tack till all 
berörd personal på 
Kungälvs Sjukhus. 

Vår Kära 

Elvi Blom 
* 27 juni 1929  

har idag lämnat oss i 
sorg och saknad. 

Bohus 
27 september 2015 

BARN 
Barnbarn 

Barnbarnsbarn 
Övrig släkt och vänner 

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

Begravningen äger rum  
i stillhet. Tänk gärna på 

Hjärt-Lungfonden 
gåvotel. 0200-88 24 00. 

Ett varmt tack till 
Hemtjänsten, Bohus,  
och all personal på 
Kungälvs Sjukhus. 

Vår Käre 

Klas-Erik 
Andersson 
* 16 mars 1936  

har idag lämnat oss. 

Nödinge 
29 september 2015 

Syster 
Syskonbarn 

Övrig släkt och vänner 

Så stilla kom döden 
den kom som en vän 
Den tog Dig i handen 
Och förde Dig hem. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum tisdagen  

13 oktober kl. 11.00 
i Nödinge kyrka.  

Akten avslutas i kyrkan. 

Ett varmt tack till 
personalen på Vikadamm 

avd. Häljebo, för fin 
omvårdnad av Klas-Erik. 

Ett varmt och innerligt 
tack till Er alla som på 

olika sätt hedrade 
minnet av vår Älskade 

Louise 
Johansson 

vid hennes bortgång, 
med blommor, brev, 

telefonsamtal, Er närvaro 
i kyrkan och alla vackra 
blommor vid hennes bår 

samt för alla 
minnesgåvor. 

ROLAND 
Maria, Carina, Kristin 

med familjer 

PREDIKOTURER

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

All eventuell uppvakning på 
min födelsedag undanbe-
des vänligen men bestämt. 
Bortrest.

Lisbeth Gustavsson
Tunge

VECKANS RIS

... vill vi ge till arbetsgiva-
ren Ale kommun. Som åker 
på en tvådagars konferens 
för att diskutera bespa-
ringsåtgärder medans vi 
i vården ej får ta in per-
sonal vid sjukdom. Känns 
som besparingarna börjar 

i fel ände. Hoppas ni sover 
gott och att kaffet inte fast-
nar i halsen. Så fortsätter vi 
att slita ihjäl oss och följer 
besparingarna.

Undersköterskor
Ale kommun

VECKANS ROS

Nu när jag lämnar Kilanda 
för att bosätta mig i Vår-
gårda vill jag tacka alla som 
har hjälpt mig under årens 
lopp. Ett särskilt tack till 
yttre tjänst, hemtjänsten, 
Ale Taxi, Inga-Maj, Carina 
och Barbro på Mötesplatsen 

i Älvängen och sist men inte 
minst Lisa för all omtanke.

Maggie i Kilanda

Stor långhårig hankatt, nu 
troligen avmagrad/i svält. 
Försvann för en tid sedan 
i Tunge. Kan ha vandrat. 
Hjälp oss leta akut! Kolla av 
utrymmen, prata med gran-
nar osv. Vintern är snart här 
och Plexus måste få komma 
hem. All info av intresse. 
Hittelön 2000 kr.

Tel: 0760-489695

BORTSPRUNGEN

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

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

Rullskidor bind Solomon, 

stavar Swix hård met, spets 
155cm. 750 kr.
Tel 0706-02 77 51

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

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

Spannmålskross, konstgöd-
selspridare, gödselspridare 
5.5ton.
Tel. 0703-73 52 71

Fyra st dubbdäck 185/65 15 
på stålfälgar. Yvonne.
Tel. 0706-33 12 09

UTHYRES
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

ÖNSKAS HYRA
Skötsam kille 30+ med fast 
jobb, söker akut lägenhet om 

1 eller 2 rum i Ale.
Tel. 0735-65 59 39

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

BINGOPROMENAD I 
ÄLVÄNGEN. Söndag 11, 18, 25 
oktober. Start Älvevi kl 10-12.
Arr: Älvängens IK

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.

UPPSTÄLLNINGSPLATSER 
UTHYRES
Säkert, inhägnat område 
direkt vid pendeltågstationen 
i Surte. För husbilar, 
husvagnar, släp, båtar mm. 
Första månaden fri.
Ring 0708-202113 eller 
0707-781125.

GRATTIS

Grattis världens bäst 
Emilia

på 8-årsdagen den 30/9.
Önskar

Mamma, Pappa, Alexandra, 
Alicia, Mormor, Morfar,

Farmor & Farfar

Grattis vår fina
Ananda

på 8-årsdagen 1/10
Önskar

Mamma, Pappa, Tevin & 
alla i familjen

Grattis våran data-kille
Jakob Svensson
på 17-årdagen

Önskar
Farmor & Farfar

Grattis på din födelsedag
Lilla Mattis

den 7/10 är din dag, den 
ska firas med ballonger och 

tårta i stora lass! 
Prutt och Kram

Lilla Kajsa

Grattis
Roger!

Tack ALLA för en helt 
underbar resa till Sardinien.

Grattis våran lilla tjej 
Alicia

som fyller 3 år den 11/10.
Önskar

Mamma, Pappa, Alexan-
dra, Emilia, Mormor, Morfar, 

Farmor & Farfar

Grattis vår lilla solstråle 
Ellen Krafft 

som fyllde 1 år den 4/10
Kramar 

Mormor, Morfar, Moster 
Therese, Daniel, Kusin Anton 

& Moster Malin

All uppvakning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen men bestämt. 

Lillemor Karlsson
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SUDOKU MEDELVECKANS FRÅGA

NÄSTA VECKAS FRÅGA
Skulle du resa mer kollektivt om avgiften sänktes?
Gör din röst hörd på www.alekuriren.se

ALEMAN & LILLA EDIT
Grattis till @marttirisku som tog tillfället i akt 

och tog detta spektakulära foto av superblod-

månen och därmed vann veckans #MinAleBild. 

Bilden är tagen kl 04:45 i Bohus. 

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

BOHUS17%

41%

42% NÖDINGE

ÄLVÄNGEN

VAR TYCKER DU ATT ETT NYTT KOMMUNHUS  
SKA PLACERAS?



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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