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Ballonglördag 
spred glädje

LÄS
11

LÄS
14

Bra flyt för hand-
gjort mästerverk

ÄIK nära guldfest 
och avancemang

LÄS
17

Klart med kommunhus
En klar majoritet i Kommunstyrelsen kommer på torsdag att ställa sig bakom förslaget att ett nytt kommunhus ska byggas 
i Nödinge. En lång och politiskt mycket laddad fråga har till sist gått i mål. Älvängen kompenseras med ett seniorcentrum 
samt en offensiv markstrategi, där kommunens mål är att förvärva central mark för att utveckla en attraktiv småstad. Kom-
munalråd Mikael Berglund (M) och Paula Örn (S) delar inte åsikt om kommunhusets placering, men är överens om tagen.

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

Säkra siffror till fast pris!

DET 
KLIMATSMARTA 
VALET!

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

ÖGONLYSNING
PÅ KLINIKEN

MÅN 19 OKT
Boka tid på 0303-74 26 80

Låt dig  
inspireras!

FETA, HALLOUMI
Fontana. 150-200 g. Gäller bara 
Original. Jfr pris 100:00-133:33/kg.

10:-/st

FÖRKOKT RÖDBETA
ICA Rätt Enkelt. 500 g. 
Jfr pris 20:00/kg.

Ale Torg

På torsdag och fredag kl 11–19 
bjuder vi på Fetaostcréme med 
oliver och hyvlade rödbetor. 
Välkommen in och provsmaka!

40:-
2 för

Gäller v 42 • 14/10–18/10

ALLA DAGAR
06.00–23.00

10%
RABATT 
PÅ ETT KÖP  
MED DENNA  

KUPONG!

För dig som handlar med

G
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n
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 v42

Du vet väl att du 
kan kolla ditt nya 
elpris på aleel.se?

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

Gäller ons 14/10 t o m sön 18/10.
Med reservation för slutförsäljning.

(1999:-)
(1999:-) 999:999:

TENSON GINA
Halvlång damjacka i vädertåligt  
funktionsmaterial. Avtagbar huva.
grön, svart, grå.

TENSON GEOFF
Herrjacka i vädertåligt funktions- 
material. Svart.

Hur klär man sig bäst 
för höstrusket?

SPARA
1000:



Beslutet om ett nytt 
kommunhus i Ale 
är viktigt i sig, men 

än viktigare är att beslutet 
äntligen tas. Det har sedan 
länge varit känt att politiken 
i Ale, bortsett Sverigede-
mokraterna, är överens om 
att en samlad kommunad-
ministration är nödvändig 
för en förbättrad service, 
högre effektivitet och säker 
personalförsörjning. 2007 
tog kommunfullmäktige 
beslut om att Älvängen och 
Nödinge ska utvecklas till 
Ales två centralorter. Kom-
munhusfrågan blev därför 
en dragkamp mellan två or-
ter som båda står på tillväxt, 
men där planeringen stannat 
upp i väntan på ett framtida 
kommunhus. En centralort 
i väntans tider blomstrar 
sällan, därför var beskedet 
om kommunhuset viktigt. 
Jag vill bestämt hävda att det 
är en seger för båda orter 
och det hade det varit även 
om kommunhuset hamnat i 
Älvängen. Beskedet blir ett 
startskott för båda orterna 
att gå vidare. Väntans tid är 
över.

Valet av Nödinge var 
inte särskilt ovänat, snarare 
ganska logiskt. Kommunad-
ministrationen är sedan en 
längre tid tillbaka centralise-
rad till Ale Torg. Ledningen 
är hemmastadd och Ale Torg 
är en central målpunkt för 

många alebor. Det tyngsta 
argumentet för Nödinge 
är ändå möjligheten att 
realisera beslutet. Här har 
Ale kommun rådighet över 
området. Det finns bara tre 
parter, förutom kommunen 
är det Alebyggen och Balder 
Fastigheter. Parterna har 
redan bildat ett konsortium 
för att diskutera utveckling-
en av centrala Nödinge. Det 
kommer att kunna gå undan 
och pusselbitarna att lägga 
är färre än vad som hade 
varit fallet i Älvängen. Det 
mesta kommer att falla på 
plats, men det kan ändå bli 
tal om ganska stora ingrepp 
med trafikomläggningar, in-
lösen av befintliga hyresgäs-
ter med mera. Det medför 
att den ekonomiska kalkylen 
kan springa iväg, vilket i sin 
tur kan göra att husbygget 
bromsas upp. Tveksamt om 
vi ser ett kommunhus före 
2020. Men nu gläds vi åt att 
beslutet är taget och att båda 
centralorterna kan gå vidare 
i sin planering.
Kommunhuset har varit en 
mycket känslig och om-
stridd fråga. Det mesta 
har handlat om place-
ringen, mindre om det 
ack så viktiga beslutet 
om kommunens ska äga 
eller hyra. Nu verkar 
det finnas en gemensam 
övertygelse om att det 
bästa är att hyra och 
låta någon annan står 

för investeringen. Jag är 
tveksam på den punkten. 
Långsiktigt har det alltid 
varit en ekonomisk fördel 
att äga. Du betalar av din 
investering och kontrollerar 
din kostnad.

Politiken har ändå totalt 
sett segrat eftersom frågans 
dignitet medförde att även 
den ”förlorande” sidan 
kompenserades. Klokt att 
göra den stora frågan ännu 
större och låta fler vara med 
i firandet. Tilläggsbeslutet 
att kommunen ska se över 
möjligheterna till strate-
giska markköp i centrala 
Älvängen bör ge samhället 
en viss framtidstro. Kan fler 
bostäder byggas ökar kun-
dunderlaget. Fler kunder, 
mer handel, bättre service 
– det finns stora utvecklings-
möjligheter även utan ett 

kommunhus.

Viktigt beslut

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

Lennart Svensson rådgivare företagsförsäkring   0520-49 49 15
Johan Ekström företags- och lantbruksrådgivare, bank   0520-49 49 33

lansforsakringar.se

Vi hjälper dig med 
företagets bank- och 
försäkringslösningar

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

SÖKES 
BYGGNADSARBETARE

Inför vår fortsatta nybyggnation  
av bland annat ca 50 nya 

hyreslägenheter  
i Alafors, söker vi ytterligare  

medarbetare. 
För ytterligare information ring 

0303-74 06 00
Fråga efter Bengt eller Emris

Lunnavägen 4, Alafors • www.svenskastenhus.se

Nya öppettider i caféet
Tis, ons & tors 11.00-16.00
Lör & sön 11.00-15.00
Övrig tid vid fler än 4 personer går  
att beställa på 0707-89 17 01, Yvonne

Varmt välkomna!

Meny: våfflor, smörgåsar, toast, 

pizzor, glass m.m. varje dag!

30-40% RABATT
PÅ ALL BELYSNING

NU HAR VI FÅTT IN NYA UNIKA 
MODELLER AV VÅRA VÄRMEPUMPAR

Göteborgsvägen 94, 
Älvängen,  

Tel: 0303-74 88 54
Vard 10-18, lörd 10-14



Skönhet Mode
Shampoo 
på köpet!

JUST NU
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Boka klipptid hos Julia i 

november månad så får du 

Goldwell Dualsenses 500 ml 

på köpet (värde 299 kr).

Boka redan idag!

0303-74 85 55

Mån – fre 9.30 – 18.00 Lör 9.00 – 13.00
0303 – 74 85 55 • info@salongjessie.se
Göteborgsv. 78, Älvängen • www.salongjessie.se

ALE Ale Torg, 0303-972 76
www.smycka.se  

JACKDAGAR
DAMJACKOR

ETAGE

TENSON

CECIL

LEBECK

TUXER

OBJEKT

ETAGE
DAMJACKA

100-200:-

ALLA JACKOR
RABATT PÅ

Älvängen • Tel. 0303-74 60 12

1199:-
(1299:-)

• Ansiktsbehandling 
• Fransar och bryn 
• Massage 
• Permanent  

hårborttagning 
• Vaxning  

 

BOKA BEHANDLING
emmas.bokadirekt.se  

0739-50 46 98  | Ale Torg 7  
(Pfagers Ljuva hem) Nödinge

Höstnyheter varje vecka
Hjärtligt välkomna!
Pernilla, Hanna och Helen
Ale torg 7 | 0303-74 94 96

Vackra ögon med  
fransförlängning!
Boka tid i oktober 1 095kr  

(ord pris 1395 kr)

Oktoberkampanj
”Burn cancer” 
doftljus inför 
höstmörkret 
Stödjer Ung 
Cancer – Var 
med du också!

Anett Dynesius
Dagspa • Hudvård • Kroppsvård 
Aromaterapi • Phytoterapi • Akupunktur
Dui Clinique • GAIA • Intraceuticals 
Madonnabehandling • Laser

Älvängens 
Hud- & 
Friskvård AB

www.alvangenshudochfriskvard.se

Göteborgsv. 80, 446 32 Älvängen 
Tidsbest 0303-749 685 el 0739-746 685

20%
RABATT

Öppet: vard 10.00-18.00, lörd 10.00-14.00
Göteborgsvägen 99B • 0303-74 62 75 

– Din skobutik för hela familjen

ALLA 
VÄSKOR

BODIFY 
SHAMPOO & 
CONDITIONER

ORD. PRIS 318:-
159:-
JUST NU!

För tidsbokning ring 
0303-74 84 40

Chisan

Membrasin

359:-

119:-

Ord. pris 449:-

Rek. pris 139:-

Ale Torg, Nödinge 0303-971 50

www.halsoteketiale.se

Från 1/11 
kommer 

vi även att 
erbjuda  

alternativ- 
behandlingar.

Läs mer på 
hemsidan.

Din Yoga Shala
Yoga Workshop 
lördag 14 nov kl 9.00-16.00
En heldag som utgår från dig som individ 
och grundelementen, luft (Vata), eld (Pitta) 
och jord (Kapha).  Med hjälp av yoga-
övningar, anpassade för just dig, kan du 
balansera ditt födelsedominanta element 
och styra upp obalanser som leder till stela 
leder, muskelvärk, sömnproblem mm. Läs 
mer på www.alternativmedicin.eu.

Pris: 650:- för workshop 
och fika. Anmälan gör 
du genom insättning 
på pg 194 68 39-6, 
före 1 november.
Mer info? Kontakta 
Ewa Marie Eliasson 
0739 301 756

– en trappa upp Ale Torg Tel. 0303-962 72 
Vardagar: 10-19 Lördagar: 10-15

UTFÖRSÄLJNING

MASCARA 

20%
ÖVRIGT 

40%
Tel: 0303 - 74 88 93   

Repslagarvägen 1 446 37 Älvängen
www.klippotekethuvudsaken.se

Ny frisyr i höst?Ny frisyr i höst?
Ring oss!
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Kommunhuset byggs i Nödinge
NÖDINGE. På torsdag 
ställer sig en klar majo-
ritet bakom förslaget att 
bygga ett nytt kommun-
hus i Nödinge.

Höstens politiska 
överläggningar har gått 
i mål.

– Det känns fantas-
tiskt att vi äntligen kan 
ta ett beslut och komma 
vidare i frågan, säger 
Kommunstyrelsens ord-
förande Paula Örn (S).

Den politiska dragkampen 
om var ett nytt kommunhus 
bäst placeras är över. Det 
finns nu en majoirtet för 
Nödinge, men Älvängen går 
inte lottlös ur ”striden”. När 
Kommunstyrelsen klubbar 
ärendet på torsdag kommer 
det också att innehålla flera 
positiva satsningar för just 
Älvängen.

– Vi tar beslut om att 
etablera ett seniorcentrum i 
Älvängen. Det placeras vid 
”Gula Villan” som kommer 
att flyttas. Här ska beredas 
plats för äldreboende, ser-
vice- och trygghetslägenhe-
ter. Hyresförhandlingarna 
med en byggherre är inne 
i ett slutskede och vi hopp-
as snart ha spaden i jorden. 
Dessutom ger vi förvaltning-
en i uppdrag att utarbeta en 
markstrategi för att förvärva 
central mark i Älvängen för 
att möjliggöra byggandet av 
en attraktiv småstad, säger 
Paula Örn.

Under hösten har Kom-
munstyrelsens ordförande 
bjudit in representanter 
från samtliga partier till in-

formella diskussioner om 
hur kommunhusfrågan ska 
behandlas. Oppositionsråd 
Mikael Berglund (M) som 
talat sig varm för Älvängen 
är ändå nöjd med hur samta-
len har hanterats.

– Det har varit en öppen 
och ärlig diskussion som 
Paula har skött väldigt bra. 
Varje parti har sedan haft sin 
enskilda process och när vi 
nu har berättat var vi står i 
respektive parti finns det en 
klar majoritet för Nödinge. 
Från Alliansens sida kom-
mer vi att respektera beslutet 
och inte riva upp det vid ett 
eventuellt maktskifte. Mark-
naden måste kunna lita på 
politiken i Ale, säger han.

Socialdemokraterna har 
sedan länge varit tydliga 
med att kommunhuset bör 
placeras i Nödinge. Det har 
varit mer osäkert bland Al-
lianspartierna. Oppositions-
råd, Mikael Berglund (M), 
bekräftar.

Fri röstning
– På vår sida finns det före-
språkare för både Nödinge 
och Älvängen, varför vi i 
Moderaterna kommer att 
släppa röstningen helt fri. Vi 
har också stämt av med övri-
ga partier, där flera har sam-
ma situation och då råder det 
ingen tvekan om att det finns 
en majoritet för Nödinge.

 Beslutet innebär att för-
valtningen får i uppdrag att 
med en extern hyresvärd 
utarbeta förslag till ett nytt 
kommunhus i Nödinge. 
Kommunalråden är överens 
om att kommunen ska hyra 
och inte äga byggnaden själv.

– Vi vill inte binda vårt ka-
pital i ett kommunhus när vi 
redan står inför enormt stora 
investeringsbehov. Genom 

att hyra blir vi också mer 
flexibla, säger Paula Örn.

Innan avtal med en hyres-
värd och entreprenör skrivs 
ska ärendet tillbaka till po-
litiken.

Kan gå vidare
– Beslutet vi nu tar gör att 
projekteringen kan ta fart. Vi 
ska bygga ett nytt kommun-
hus i Nödinge, men inte till 
vilket pris som helst. För-
valtningen ska återraportera 
med svar på frågor om kost-
nader, utformning, storlek 
och exakt placering på tor-
get, säger Paula Örn.

Redan inför torsdagens 
beslut har Kommunstyrelsen 
givits en ekonomisk kalkyl. 
Ett nytt kommunhus kom-
mer att öka lokalkostnaderna 

med cirka 5 miljoner kronor, 
men besparingen på färre 
rekryteringar, mindre trans-
porter och andra synnergier 
gör att kostnaderna totalt 
sett inte kommer att öka.

– Jag vågar inte säga att vi 
kommer att tjäna pengar på 
ett nytt kommunhus, men 
det kommer av allt att döma 

inte att kosta mer än idag. 
Däremot finns det mängder 
av andra positiva effekter 
med att samla all kompetens 
under ett tak, avslutar Paula 
Örn.

Detaljpanearbetet är se-
dan en tid tillbaka igång för 
området som sträcker sig 
från Börjessons Mekaniska, 

över Ale Torg syd och upp 
till Ale kulturrum. Här nå-
gonstans ska det nya kom-
munhuset placeras och för-
hoppningen är att bygget ska 
kunna starta senast under 
2018.

Besök vår hemsida  
www.ale.se/komvux för information eller kontakta 
studie- och yrkesvägledare Malin Nordin,  
tel: 0303-33 01 39, e-post: malin.nordin@ale.se eller
ring till exp. Gunilla Johansson 0303-330358.

www.ale.se

ANSÖK NU!
Webbansökan till Komvux är öppen.

KOM
VUX

Kommunalråden Paula Örn (S) och Mikael Berglund (M) konstaterar att det nu finns en majoritet bakom förslaget att bygga ett nytt 
kommunhus i Nödinge. Kommunstyrelsen tar beslut på torsdag.

– Klar majoritet för förslaget

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

Svar till undersköterskor, Ale kommun:

Jag förstår era tankar 
kring chefsdagarna den 
10 och 11 september 

och vet att er situation 
inom sektor arbete, trygg-
het och omsorg är svår. 
Dock är det så att ibland 
uppstår konflikter när man 
måste välja vilken fråga som 
är viktigast – allvarliga men 
kortsiktiga budgetproblem 
eller kommunens långsikti-
ga arbete med att höja det 
värde som vi levererar till 
våra brukare och kunder.

För Ale kommun är det 
långsiktiga perspektivet all-
ra viktigast för att organi-
sationen ska komma ur den 
situation som sektor arbete, 
trygghet och omsorg nu be-
finner sig i. I framtiden mås-
te vi hitta andra modeller 
att hålla budgeten och för-
hoppningsvis kunna levere-
ra ännu mer värde till våra 

brukare. För att undvika att 
någon av kommunens verk-
samheter hamnar i budget-
mässiga problem behöver vi 
hitta former för att arbeta 
gränsöverskridande. Orga-
nisationen Ale kommuns 
historia präglas väldigt tyd-
ligt av att var och en arbetar 
inom sitt eget stuprör. Ett 
sätt att ändra detta är att 
utveckla kommunens chefer 
genom att vi lär oss mer om 
varandra och lär av varandra 
på tio chefsmöten och två 
chefsdagar. Detta motsvarar 
mindre än en vecka av årets 
44 arbetsveckor. Alla chefer 
behöver vara med under ar-
betet för att vi ska kunna nå 
våra mål.

Vi använde tiden på 
chefsdagarna till att ge-
mensamt arbeta med hur 
vi inom respektive sektor 
och som organisation i 

stort uppfattar vår situation 
i dag och hur vi vill att det 
ska vara i framtiden, alltså 
kommunens gemensamma 
varumärke.

Konferensen har funnits 
med i planerna och budge-
ten under hela 2015, vilket 
innebär att verksamheter-
na bör ha planerat för att 
cheferna skulle vara borta 
under dessa dagar. Arbetet 
med den egna budgeten 
borde inte påverkas av att 
kommunens gemensamma 
långsiktiga arbete tar de två 
dagarna i anspråk. Att avstå 
med kort varsel innebar hel-
ler inga sparade pengar.

 Jag träffar er gärna och 
berättar mer om hur och 
varför jag tänker som jag 
gör.

 
Björn Järbur

Kommunchef, Ale kommun

”Långsiktighet viktigast”



 

 

www.ale.se 
0303-33 00 00

På gång

RING FÄRDTJÄNSTEN PÅ 33 00 00
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.

ANSÖK TILL KOMVUX!
Webbansökan till Komvux är öppen. Besök vår 
hemsida www.ale.se/komvux för information 
eller kontakta studie- och yrkesvägledare Malin 
Nordin. Tel: 0303-33 01 39, e-post:  
malin.nordin@ale.se 

Seniormässa 60+
MÅNDAG 26 OKTOBER 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

Ortsutvecklingsmöten
Starrkärr/Kilanda
TISDAGEN DEN 20 OKTOBER KL 19:00, Starrkärrs bygdegård
Teman för kvällens möte:
• Föregående protokoll
• Starrkärrs fiberförening medverkar på mötet
• Svar på fråga om Säkra Ridvägar.
• Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Rolf Gustavsson 

medverkar på mötet
• Öppna frågor
 
Vi bjuder på kaffe och bulle. Välkomna! 
Seppo Tallheden, Sune Rydén och Thor Eliasson
 
Nödinge
ONSDAGEN DEN 21 OKTOBER KL 19:00, Teatern Ale Kulturrum
Teman för kvällens möte:
• Vi vill växa! Näringslivsrådets arbetsgrupp för 

samhällsbyggnad pratar om vad det betyder för de lokala 
företagen att vi blir fler i Ale. Medverkande Dick Sporre 
Surte Åkeri, Niklas Zetterlund Z-bygg och Pia Areblad, 
näringslivschef Ale kommun. 

• Nödinges utveckling till en attraktiv småstad! Kom och 
tyck till, var med och diskutera hur Nödinges framtid ska 
vara. Medverkande är Stadsarkitekt Magnus Blombergsson 
och medarbetare.

 
Kaffe och bulle serveras i pausen. Välkomna! 
Sven Pettersson, Maj Holmström och Nor Alkatib
 
Alafors
TORSDAGEN DEN 22 OKTOBER KL 19:00, Medborgarhuset
Teman för kvällens möte:
• Information om förändring av Ledetvägen och betydelsen 

förändringen har för Alafors som ort. Representant från 
samhällsbyggnadsnämnden medverkar

• Information om lekplatser i Alafors
• Räddningstjänsten informerar - glöm inte släcka ljuset!
 
Vi bjuder på fika! Välkomna hälsar,
Catharina Eliasson, Thomas Olesen och Rolf Gustafsson
 
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.
 
Fler ortsutvecklingsmöten i höst
27/10 Surte och Skepplanda
29/10 Alvhem och Hålanda

Kungörelse
Välkommen till fullmäktiges sammanträde MÅNDAGEN DEN 

26 OKTOBER 2015 KL 18.00 i Medborgarhuset, Alafors. 

Kommunfullmäktige planerar bland annat att behandla 
följande ärenden:
• Ny ridanläggning i Jennylund
• Uppföljningsrapport augusti med delårsbokslut per 2015-

08-31 för Ale kommun och kommunkoncernen samt 
årsprognos 2015 för Ale kommun 

Nyhet! 
Ale kommun publicerar sedan årsskiftet 2014/2015 
kommunfullmäktiges beslutsunderlag på www.ale.se vilket 
skapar bättre möjligheter för dig som är intresserad av 
fullmäktiges ärenden att få information om dessa.

Ale kommun har övergått från att sända kommunfullmäktiges 
möten via närradion, till att sända dem digitalt via webbradio. 
Du kan surfa in på kommunens hemsida, www.ale.se 
och klicka dig därifrån till sändningen. Den 26 oktober 
börjar sändningen kl 18.00. Ale kommun kommer även 
fortsättningsvis att spela in kommunfullmäktiges möten så att 
du kan lyssna på dem i efterhand.

Mötet är öppet för allmänheten. Du som besöker 
kommunfullmäktige har möjlighet att ställa frågor kring 
de ärenden som fullmäktige ska besluta om under punkten 
Allmänhetens frågestund. Kontakta sekreterare i förväg på tel. 
0303-33 00 00 och anmäl att du vill ställa fråga. 

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

FÖRÄLDRA-
FÖRELÄSNING
KL 19.00, Ale Kulturrum, 
Musiksalen. ”Ett samtal om 

ADHD” med Jenny Ahto. Om att förälder till 
ett barn med ADHD, och att leva med en egen 
diagnos. Fritt inträde.  För information skicka 
e-post till hanna.nyqvist@sv.se

OKT

20
2015

FÖRÄLDRA-
FÖRELÄSNING
KL 18.00, Ale Kulturrum, sal 
105. ”Hur blir det för barnen?” 

med Ingrid Rodman-Holmes. Om vanliga 
familjebekymmer som påverkar familjen när det 
gäller hälsa, fokus och trivsel. 

NOV

23
2015

HÖSTKONSERT
ALE KULTURSKOLA
KL 19.00 Teatern, Ale 
kulturrum, Nödinge. En   

  sprakande höstkonsert! 

OKT

15
2015
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NÖDINGE. Näringslivs-
klimatet i Ale har aldrig 
varit bättre.

På Svenskt Närings-
livs senaste ranking 
över klimatet i landets 
kommuner placerade 
sig Ale på plats 43.

I onsdags firade 
företagare, kommunala 
tjänstemän och politiker 
framgången på Svensk 
Fastighetsförmedlings 
kontor.

För att celebrera den bäs-
ta placeringen någonsin på 
Svenskt Näringslivs ranking 
hade en mingelstund utlysts 
där lokala företagare och 
kommunala företrädare var 
inbjudna. Ett 30-tal perso-
ner hade hörsammat inbju-
dan. Det skålades i cider och 
stämningen var naturligtvis 
på topp.

Näringslivschef Pia Are-
blad tog tillfället i akt att 

samtala med några av gäs-
terna, som fick ge sin syn 
på Ales snabba klättring på 
rankingen. Från plats 241 så 
sent som 2012 till dagen 43:e 
plats.

– Bildandet av näringslivs-
rådet tror jag var avgörande. 
Vi har fått en helt annan 
respekt för varandras olika 
roller, sade Stefan Brandt, 
vd Ale El och tidigare ordfö-
rande i näringslivsrådet.

– Kommunens förmåga 

att ta sig an surdegar är en 
helt annan idag. Jag har ett 
färskt exempel där vårt före-
tag var inblandat. Det tog en 
vecka innan ärendet låg på 
bordet och frågan var löst, 
snabbt och lätt. Det visar på 
ett engagemang från kom-
munens sida, förklarade To-
bias Håkansson, butikschef 
på Coop Extra i Älvängen.

De båda kommunalråden, 
Paula Örn (S) och Mika-
el Berglund (M), betonade 
vikten av att jobba långsik-
tigt vad det gäller arbetet 
med att stärka och förbättra 
näringslivsklimatet. Av den 
anledningen har man också 
krokat arm i dessa frågor. 
En total politisk enighet har 
visat sig vara en framgångs-
faktor.

– För några år sedan var 
vi i Trosa på studiebesök. 
Nu riktar företrädare i kom-
munvärlden blickarna mot 
Ale för att fråga hur vi job-
bar. Det är ett kvitto på att vi 

har lyckats, sade Paula Örn.
Hur ska Ale bli ännu 

bättre?
– Stort fokus ligger på att 

för fler nyföretagare, gärna 
kvinnliga företagare, under-
strök Mikael Berglund.

– Vårt interna arbete i 
kommunen, det som vi kan 
påverka, vill vi också förbätt-
ra. Vi ska jobba ännu hårdare 
för att möta våra kunder, av-
slutade Paula Örn.

JONAS ANDERSSON

Säg hej till publiken! Det var glada miner när Ales framgång på 
Svenskt Näringslivs senaste ranking över klimatet i landets kom-
muner firades i förra veckan. Här ses Stefan Brandt, Ale El, och 
Tobias Håkansson, Coop Extra

Näringslivschef Pia Areblad ställde frågor till kommunalråden 
Paula Örn (S) och Mikael Berglund (M) om vad som krävs för att 
ytterligare stärka näringslivsklimatet.

Alf Granqvist, Eurocable, och Anders Sporre, Surte Åkeri, såg ut att 
trivas.

Firade tillsammans gjorde näringslivschef Pia Areblad och Pernilla Fagerholm, repre-
sentant i näringslivsrådet.

Ales framgång firades
– Och näringslivsklimatet ska bli ännu bättre 

Satsningen på Jennylund kom i skymundan
BOHUS. Ale kommun 
presenterade storslagna 
planer för Jennylunds-
området.

Åhörarnas intresse 
handlade dock mer om 
Bohus centrum.

På den punkten fanns 
dessvärre intet nytt.

Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Stefan Hagman 
(S) levererade goda nyheter 
på ortsmötet i Bohus. Jen-
nylunds IP byggs om tilll en 

fullskalig friidrottsanlägg-
ning, ett nytt ridhus för 25 
miljoner ska snart klubbas i 
fullmäktige och elljusspåret 
ska renoveras.

– Vi vill bredda utbudet 
av aktiviteter med en särskild 
satsning på flickdominerad 
idrott. Ett långsiktigt mål 
är att Jennylund ska vara ett 
tydligt evenemangsområdet i 
Ale kommun, sa Stefan Hag-
man.

Friidrottsarenan ska vara 
klar 2017, men först ska Bo-
hus IF hjälpa till att lägga ny 
markbeläggning på elljusspå-
ret vars belysning ska bytas ut 
i november-december. Den 
enskilt största satsningen sker 
på ett nytt ridhus och tanken 
är att föreningen ska få behål-
la den gamla manegen.

– Genom att bevara den 
får klubben tillgång till en in-
ridningsmanege, vilket är till 
stor hjälp vid tävlingsarrang-
emang.

Presentationen av inves-
teringarna på Jennylund fick 
mer kritiska frågor än långa 
applåder. Ortsborna oroar 
sig för vägstandarden upp till 
Jennylund. Den är redan idag 

tungt belastad av besökare till 
återvinningscentralen Sör-
mossen. Idag sköts vägen av 
Surte-Bohus vägförening, 
men kommer efter ett nytt 
beslut att övergå till kommu-
nal huvudmannaskap. Frågan 
är bara när?

– Detaljerna kring det-
ta kan jag inte besvara idag, 
men jag föreslår att någon 
med ansvar för detta kom-
mer till höstens ortsmöte, sa 
mötets ordförande Inga-Lill 
Andersson.

Övergången till det kom-
munala huvudmannaskapet 
för vägar inom detaljplanela-
get område kommer att inle-
das i Älvängen och Nödinge. 
Det ansåg Sören Oddeby 
från den lokala vägförening-
en är ett misstag.

– Det vore klokare att bör-
ja med att reglera orättvisor-
na i systemet. Vägen upp till 
alebornas gemensamma åter-
vinningscentral belastar en 
enskild förening. Det är fel. 
Det finns områden i Surte 
där villaägare på ena sidan vä-
gen betalar till vägförening-
en, medan de på andra sidan 
slipper. Att först se till att de 

som betalar dubbelt, både till 
vägföreningen och på skatt-
sedan, får en skälig kostnad 
vore mest logiskt, menade 
Sören i ett inlägg.

Lars-Ove Hellman var 
inbjuden, såsom vd för Ale-
byggen och fastighetsägare 
till Bohus centrum.

– Vår ambition att centru-
met ska ha en betoning mot 
företag inom hälsa, fritid, 
kropp och själ ligger fast. Vi 
gläds åt att vårdcentralen, 
tandläkare och sjukgymnasti-
ken har ansökt om större lo-
kaler. Det är något vi kommer 
att försöka tillgodose dem 
med. För övrigt går Netto 
bra, medan andra hyresgäster 
har det tuffare. Jag vet att ni 
vill se fler butiker, men det 
kommer nog aldrig att bli 
verklighet. Bohus ligger för 
nära Göteborg och Kungälv. 
Det går inte att konkurrera 
med utbudet i närområdet, sa 
Lars-Ove Hellman.

Han berättade också att 
styrelsen i Alebyggen tagit 
beslut om att ta fram en lång-
siktig strategi för Bohus cen-
trum. Ska det rivas? Går det 
att bygga på? Bostäder?

– Vi kommer att anlita 
konsulter för att få idéer ut-
ifrån och nya perspektiv. Vi 
pratar om ett 10-20 årsper-
spektiv, menade Hellman.

Som vanligt kom det frå-
gor om underhållet och sva-
ret var det vanliga.

– Vi underhåller, reno-
verar och reparerar efter de 
resurser som husets hyresin-
täkter medger.

Trots satsningarna på 
fritidsaktiviteterna i Bohus 
finns det en oro för var fot-
bollsintresserade ungdomar 
ska ta vägen.

– För att ge friidrotten 
önskvärt utrymme har vi 
lämnat Jennlund, vilket var 
en logisk följd när Bohus IF 
och Surte IS inledde sitt sam-

arbete på ungdomssidan. Nu 
är problemet att det pratas 
om att en ny förskola ska ta 
utrymme från Surte IP och 
då undrar vi hur planerna ser 
ut för våra fotbollsintresse-
rade ungdomar, undrade en 
förälder.

Stefan Hagman kunde inte 
ärendet i detalj, men menade 
att föreningen kommer att 
kompenseras för eventuellt 
förlorade planer.

Återigen påpekades också 
att det saknas markerat över-
gångsställe vid rondellen på 
Jordfallsbron. Anledningen 
är, enligt Trafikverket, att 
hastigheten är för hög på 
bron och ett övergångsställe 
kan lura in gångtrafikanterna 
i en falsk trygghet.

Stefan Hagman (S), Kultur- och fritidsnämndens ordförande pre-
senterade storslagna planer för Jennylundsområdet.

ORTSMÖTE BOHUS

Var: Bohus servicehus.
När: Onsdag 7 oktober.
Om: Satsningen på Jen-
nylund och Bohus centrums 
framtid.
Publik: 65.
Citat: ”Någon revanschmöj-
lighet med butiker finns inte 
för Bohus centrum”. 
(Lars-Ove Hellman)

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

– Ortsborna mer intresserade av centrum och vägfrågor
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www.aleel.se | 0303-33 24 00 info@aleel.se | Lunnavägen 2, Box 3004, 449 14 Alafors

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

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

Vill du dryfta elavtal?  
Kontakta den här kloka killen!

 
Skanna koden eller 
besök www.aleel.se 
alternativt ring oss  
tel. 0303-33 24 00  
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Fastighetsbyrån i Lilla Edet / 0520-181 44 
lillaedet@fastighetsbyran.se / fastighetsbyran.se

Accepterat pris 2 995 000 kr Rum 7 rum, varav 6 sovrum Boarea 181 kvm + 37 kvm Tomt 1 159 kvm
Övrigt Gedigen villa med 6 sovrum och stora sällskapsytor. Garage. Högt läge! Byggt 1985
Ring för tidbokning Mån 19/10 17.00-18.00 Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Göta Börjesvägen 9

Accepterat pris 2 995 000 kr Rum 7 rum, varav 6 sovrum Boarea 181 kvm + 37 kvm Tomt 1 159 kvm
Övrigt Gedigen villa med 6 sovrum och stora sällskapsytor. Garage. Högt läge! Byggt 1985
Ring för tidbokning Mån 19/10 17.00-18.00 Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Göta Börjesvägen 9

Accepterat pris 2 995 000 kr Rum 7 rum, varav 6 sovrum Boarea 181 kvm + 37 kvm Tomt 1 159 kvm
Övrigt Gedigen villa med 6 sovrum och stora sällskapsytor. Garage. Högt läge! Byggt 1985
Ring för tidbokning Mån 19/10 17.00-18.00 Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Göta Börjesvägen 9

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

ALAFORS. Dansförening-
en Korkskruven firade sitt 
25-årsjubileum i Medbor-
garhuset förra lördagen. 
Jubileumsfirandet inleddes 
med dans där Skepplanda-
valsen visades upp för första 
gången.

Senare under dagen blev 
det jubileumsmiddag och till 
kaffet serverades underhåll-
ning av Tobias Herbertzon, 
som bland annat bjöd på en 
imitation av Sten-Åke Ce-
derhök.

– Ett jättelyckat arrang-
emang på alla sätt, förkun-
nade May-Liz Davidsson i 
föreningens festkommitté. Tobias Herbertzon underhöll jubileumsgästerna.

Jubileet gick som en dans

Är du specialistsjuksköterska 
eller distriktssköterska

i jakt på nya utmaningar? 

Nu söker vi kollegor för fasta tjänster och vikariat i:
ALINGSÅS • LILLA EDET 

TROLLHÄTTAN • VÄNERSBORG

Kontakta oss så berättar vi mer.

Danielle Braender
danielle@medpro.se • 0705-59 92 00

Medpro Clinic är ett vårdbolag och 
driver idag fyra Vårdcentraler i Västra 
Götaland med ca 125 anställda. Vi 
driver vård i privat regi på likvärdiga 
villkor som offentliga verksamheter. 
Våra vårdcentraler drivs med ett 
engagerat och kunnigt team med patienten i fokus och med god 
service som ledord. Vår organisation har bred kompetens inom 
drift, utveckling och vård och vi arbetar aktivt med utveckling av vår 

dynamiska och innovativa vårdmodell.

www.medpro.se

NÖDINGE. Den fördjupade översiktsplanen över Nö-
dinge har ställts ut och nu väntar kommunledningen 
på ortsbornas synpunkter.

Berndt Antonsson, 72, kommer att säga sitt, men 
han hoppas att fler tänker göra detsamma.

– Det är nu vi måste sätta ner foten, sen är det för-
sent, säger han.

Sedan den 1 oktober finns 
förslaget för en fördjupad 
översiktsplan över Nödinge 
utställd och i nästa vecka 
väntar två samråd, tisdag 
och lördag. Planen kommer 
också att vara huvudtemat 
för ortsmötet nästa onsdag. 
Berndt Antonsson, bosatt i 
Nödinge sedan 1976, har ta-
git del av materialet.

– Det finns mycket som är 
positivt, särskilt utbyggnads-
planerna för centrum, men 
förslaget innehåller också en 
del stora förändringar som 
jag uppmanar medborgar-
na att ta ställning mot. Den 
planerade genomfartstrafi-
ken på Vitklöver- och Röd-
klövergatan förbi skolor 
och förskolor känns helt fel. 
Målet ska väl vara att skydda 
barnen från trafiken. Vidare 
är syftet att binda ihop norra 
och södra Nödinge genom 
att låta Patron Ahlmans allé 
fortsätta över bäcken. Det 
här oroar mig. Jag tror det 
kan bli mycket trafik genom 
centrala Nödinge, säger han.

Enligt förslaget blir det 
också möjligt att köra Klock-
arevägen upp och ansluta till 
Backaområdet.

– Det medför en ökad be-
lastning på Klockarevägen 
och jag är tveksam till vad 
den klarar av. Hela förslaget 
bygger på att släppa in bi-
larna i samhället. Vill vi det? 
undrar Berndt Antonsson 

som själv bor på Fyrklöver-
gatan. Granne med Boboll-
planen.

– Området är samhällets 
lunga. Det är vår rekrea-
tionsplats och måste värnas 
till varje pris. Här ser jag 
att de planerar en framtida 
bostadsbebyggelse och en 
stadspark som bara motsva-
rar en fjärdedel av den ytan 
vi har idag, påpekar Berndt.

Han tillhör själv de som 
cyklar mycket och gläds åt 
att förutsättningarna ska för-
bättras, men gillar ändå inte 
de planerade cykelboulevar-
derna.

– Det står att de ska göra 

det möjligt att cykla i hög 
fart. Hur sunt är det? Vad 
händer med mopedisterna? 
Dessutom rimmar det illa att 
både prata om fina cykelbou-
levarder samtidigt som man 
planerar för att släppa fram 
genomfartstrafik. Jag har 
aldrig hört att någon känner 
sig instängd i Nödinge. Det 
går att förflytta sig även med 
bil, men man får köra runt 
lite, säger Berndt.

En annan yta som han är 
rädd att mista är platsen för 
den populära näridrottsplat-
sen.

– Den har varit ett jätte-
lyft för ungdomarna och får 

absolut inte försvinna.
Nu gäller det enligt Bern-

dt Antonsson att nödinge-
borna engagerar sig och 
tycker till om förslaget.

– Det är nu vi kan påverka 
utvecklingen i rätt riktning 
och försvara det som vi vill 
bevara i Nödinge. Boboll-
planen ska vara vår gröna 
lunga, men den måste skötas 
och får absolut inte punkter-
as av bostäder.

Samråden sker tisdag 20 
oktober och lördag 24 ok-
tober. 

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Berndt Antonsson har engagerat sig i den fördjupade översiktsplanen för Nödinge. Mycket är bra, 
men det finns en hel del förändringar som han hoppas att nödingeborna tycker till om. 

Berndt vill värna Nödinges lunga
– Uppmanar ortsborna att engagera sig
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NÖDINGE. En ny sam-
verkansmodell håller på 
att arbetas fram.

Polisen och Ale kom-
mun ska jobba ännu 
tajtare fortsättningsvis.

– Vinnare är medborg-
arna som upplever olika 
problem i samhället, 
säger Teodor Smedius, 
utsedd till chef för det 
nya lokalpolisområdet 
Kungälv/Ale.

I förra veckan samlades 
representanter från kom-
munledningen och den nye 
polischefen för ett uppstarts-
arbete av den nya samver-
kansmodellen.

– Grunden är en modell 
som konkritiserats och som 
tillämpats med stor fram-
gång i Angered och norra 
Biskopsgården. Beslut har 
fattats om att införa model-
len i alla elva stadsdelar, för-
klarar Teodor Smedius och 
tillägger:

– Vi ska inte kopiera mo-
dellen för Angered rakt av 
utan hitta en samverkans-
form som är skräddarsydd 
för Ale.

I botten handlar samver-
kansarbetet om att säker-
ställa en samsyn kring behov 
och lägesbild och därefter 
ta fram en gemensam hand-
lingsplan om vad som ska 
göras och vem som ska göra 
vad. För att kunna göra det-
ta är det mycket viktigt att 
vi lyssnar på invånarna i Ale 
och tar reda på vad de tycker 
är problemet.

– Tidigare har polisen 
haft sina egna analyser och 
lösningar. Nu ska vi jobba 
med våra gemensamma re-
surser, så att det blir smart, 
säger Teodor Smedius.

Riskerar det inte att bli en 
pappersprodukt?

– Nej, absolut inte! Det är 
genom samverkan vi skapar 
verkstad, effekten blir att vi 
kommer snabbare till skott. 
Står det i handlingsplanen 
är det inget snack längre. Vi 
skjuter inte problem mellan 
oss, säger Teodor Smedius.

– Att vi stöttar varandra 
och är överens om tagen är 
hörnstenen i den nya mo-
dellen, inflikar kommunchef 
Björn Järbur.

Den nya polisorganisatio-
nen träder i kraft den 25 ja-

nuari nästa år. Tillsättningen 
av poliser för lokalpolisom-
råde Kungälv/Ale är klart.

– Den stora vinsten som 
jag ser med denna organisa-
tion är att vi får tillbaka alla 
verksamhetsgrenar under ett 
och samma tak. Det har vi 
inte haft tidigare och det har 
inte varit bra, säger Teodor 
Smedius.

Att Ale och Kungälv får 
en gemensam polisorgani-
sation är något som kom-

munalrådet Paula Örn (S) 
anser vara bra.

– Vi samarbetar fram-
gångsrikt inom andra områ-
den, räddningstjänsten är ett 
bra exempel.

– Det finns alla skäl i värl-
den att jobba mycket och 
nära Kungälv. Det är två 
kommuner som växer och 
förutsättningarna har blivit 
mer lika under senare år, be-
tonar Björn Järbur.

Om ett halvår beräknas 

kartläggningen och analysen 
för den nya samverkansmo-
dellen vara klar. Därefter ska 
målen formuleras och jobbet 
fördelas. 

– Nu pratar vi tillsam-
mans om våra invånare som 
vi servar på olika sätt. Det 
sker öppenhjärtligt och är-
ligt vilket ger energi åt hela 
den här processen, avslutar 
oppositionsrådet Mikael 
Berglund (M).

JONAS ANDERSSON 

Skräddarsydd samverkansmodell
– Polisen och Ale kommun ska jobba tajtare

Polisen och Ale kommun har påbörjat arbetet med en ny samverkansmodell. Stående från vänster 
Mikael Berglund (M), oppositionsråd, Anette Karlsson, samverkansansvarig barn och unga, och Paula 
Örn (S), kommunalråd. Sittande från vänster Birgitta Augustsson, utvecklingsledare för folkhälsofrågor, 
Teodor Smedius, lokalpolisområdeschef, och Björn Järbur, kommunchef.

Niclas Hylander

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

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

VECKANS BOSTAD

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

NOL 4 rok, 132 kvm

• Välplanerat • Funktionellt • Snyggt ekkök
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VARUDEKLARERAT*

Väkommen till vårt visningshus Tyr på 
Husknuten i Göteborg

Läs mer på 
vår hemsida: 

www.alvsbyhus.se
eller ring på 
031-518910

>>

Nyfi ken på varför vi säljer 
mest hus i Sverige!

Besök oss på Husknuten 
eller vårt visningshus 

på Hisingen.

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

Tisdag 6 oktober
Inbrott
Inbrott på Meys Thaikök 
i Nol. En förbipasserande 
observerar att entrédörren 
står öppen mitt i natten. Kas-
saapparaten är uppbruten 
och kontanter tillgripna.

En man född 1974 från 
Angered gör sig skyldig till 
grov olovlig körning, bru-
kande av avställt fordon 
samt brukande av fordon 
med körförbud. Polisen stop-
par mannen i Bohus klockan 
02.25.

Torsdag 8 oktober
Olovlig körning
Polisen stoppar en bilist på 
Göteborgsvägen i Bohus. 
Mannen, född 1957 och 
hemmahörande på orten, är 
misstänkt för olovlig körning.

Fredag 9 oktober
Singelolycka
En bilist körandes på 
Hålandavägen kom för nära 
kanten och troligtvis i sitt 
försök att häva en dikes-
körning voltade bilen. Den 
hamnade till sist på andra 
sidan vägen och fick med sig 
en busskur i kraschen. Ingen 
person skadades.

Söndag 11 oktober
Narkotikabrott
Vittnen ser en påverkad ung 
man sittandes på en bänk vid 
pendelstationen i Nödinge. 
Ynglingen, en kille född 1999 
från Nol, är misstänkt för 
narkotikabrott, såväl eget 
bruk som innehav.

En kvinna född 1924 från 
Älvängen, blir bestulen på 
sin plånbok som hon lagt 
i ett förvaringsfack på sin 
rollator när hon handlar på 
Netto i Älvängen.

KUNGÖRELSE
Onsdagen den 21 oktober 2015 har Lilla Edets kommunfullmäktige
sammanträde i Stora Salongen, Folkets hus kl. 19.00. Välkommen!

Kommunfullmäktige behandlar bland annat följande ärenden: 

• Ekonomiska anpassningar 2015

• Tertialrapport 2, Lilla Edets kommun

• Begäran om att kvarstå som förtroendevald i Lilla Edets kommun

Bert Åkesson  Maria Olegård
Ordförande   Sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagordning och handlingar finns att läsa 
på lillaedet.se/KF, Medborgarservice i kommunhuset och på biblioteket i 
Lödöse fr.o.m. den 14 oktober 2015.
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När blev du intresserad av 
trolleri? 
–  För drygt ett år sedan. Jag 
såg trollkarlen Daniel Karls-
son när han lärde ut olika 
korttricks på sin Youtube-ka-
nal. Det var coolt, och han fick 
sådana härliga reaktioner. Jag 
fastnade direkt och kände att 
jag också ville göra det.

Nu uppträder du i mindre 
publika sammanhang, berät-
ta hur ett av dina uppträdan-
den kan se ut.  
– Jag åker runt till olika klas-
ser i Nödinge och uppträder i 
drygt 15 minuter. Jag gör mest 
korttricks. Några elever bru-
kar få komma fram och vara 

med. När man är magiker är 
det viktigt att man inkluderar 
publiken i sina uppträdanden.  

Vad brukar du få för reak-
tioner?
– De skriker och applåderar. 
De flesta brukar vilja veta 
hur jag gör, men det avslöjar 
jag inte. Det är ju det som är 
charmen med allt. De ska bli 
förvånade och sedan undra hur 
jag egentligen gjorde. 

Hur mycket tränar du? 
– Oj, det är många timmar. 
Runt fem till åtta per dag. Det 
blir inte mycket tid över till 
annat. Jag vill verkligen bli en 
bra magiker och då krävs det 

att man lägger ner mycket tid.

Hur är känslan när man 
misslyckas med ett trick? 
– Det är inte kul såklart, men 
jag brukar rädda upp det gan-
ska bra. När jag har ett trick 
brukar jag alltid tänka på vad 
som kan gå fel och sedan job-
bar jag utifrån det. Man lär 
sig av sina misstag och ser till 
att man inte gör om det nästa 
gång.

Har du någon förebild?
– David Blaine, helt klart. 
Han är bra på att berätta om 
bakgrunden med tricket och 
han har en grym teknik. Jag 
gillar även sättet han fångar 
in publiken på, alla blir väldigt 
engagerade.

Vad drömmer du om? 
– Att bli en framgångsrik ma-
giker i Las Vegas. Det är stora 
shower med mycket publik. 
Om tio år ska jag vara där och 
leva på att vara magiker. 

Benjamin är Ales 
nya magiker

13-åriga Benjamin Pettersson är magikern som älskar att förvåna andra människor. 
Några gånger i månaden åker han runt till skolklasser i Nödinge och visar upp några av 

sina senaste korttrick. 

BENJAMIN PETTERSSON

Ålder: 13. 
Bor: Nödinge.
Gör: Går i sjundeklass på Da 
Vinci skolan och trollar för 
skolklasser i Nödinge.
Familj: Mamma, pappa och 
lillebror.
Intressen: Trolleri och taek-
wondo. 

Livsmotto: Ingenting blir 
pinsamt förrän du bryr dig 
om vad andra tycker.
Drömyrke: Magiker i Las 
Vegas. 
Förebild: David Blaine. 
Annat: Har en egen Youtu-
be-kanal BenjaminCMV.

VECKANS PROFIL

KRISTOFFER STILLER

www.axelssonsfast.se

Henrik Kjellberg
Fastighetsmäklare/Kontorschef

Ale/Lilla Edet
0727-316 360

henrik@axelssonsfast.se

Gunnar Carlström
Fastighetsmäklare

Ale/Lilla Edet
0723-618 618

gunnar@axelssonsfast.se

Danslärare 
Sabi

Start 
22 okt kl 19.30

Ålder 
13-18 år

Plats 
Danssalen, 
Ale Kulturrum
Kostnad 
Gratis

Prova på  Street fusion, show dance, mm
Danskurs
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Torsdagar 14-18 Tel. 0730-64 89 00, Lunnavägen 6, Alafors 
E-post: lars@sturesspisar.se • www.sturesspisar.se

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

Just nu!

Ring idag!

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

Första månads-
hyran gratis!

ÄLVÄNGEN. Bra med 
folk i butikerna, men 
ingen folkfest på gator-
na.

Ballonglördagen bjöd 
emellertid på de bästa 
vädermässiga förut-
sättningar man kunde 
önska sig.

– Vi är nöjda, men det 
finns saker i konceptet 
som går att utveckla, 
konstaterade Tobias 
Håkansson, ordförande 
i Älvängens Företagar-
förening.

Solen sken och temperatu-
ren var för årstiden synnerli-
gen behaglig. Det var perfekt 
löparväder, men deltagar-
antalet i de olika klasserna 

dessvärre begränsat. Störst 
intresse tilldrog sig det inle-
dande barnloppet. I den ef-
terföljande klasskampen fick 
eleverna i Madenskolan 5C 
som enda deltagande lag en 
behaglig resa till förstapri-
set – en prischeck på 1 500 
kronor.

Företagsloppet, en stafett 
för tvåmannalag, lockade sex 
lag till startlinjen. Deltagar-
na hade i uppgift att tillryg-
galägga en sträcka om 1,6 ki-
lometer, två gånger vardera. 
Manufakturen hade värvat 
en stjärnduo i Karl Borgö 
och Linn Nilsson som gjor-
de processen kort. Redan 
efter första sträckan stod det 
klart vilket lag som skulle er-
övra förstaplatsen.

– En rolig bana, som de-
finitivt var utslagsgivande. 
Om jag rankar den här se-
gern högt? Absolut! Det 
var första i år. Jag hoppas få 
komma tillbaka och försvara 
titeln nästa år, skrattade Karl 
Borgö när han tillsammans 
med Linn Nilsson tog emot 
publikens applåder.

Silvret gick till Brogren 
Industries, bronset kneps av 
Kollanda Grus medan Äl-
vängens Cykel slutade fyra, 
Coop Extra femma och Ale-
kuriren sexa.

Handlarna vittnade om 
ett lyckat arrangemang med 
överlag bra försäljning.

– Betydligt bättre än en 
vanlig lördag, säger Birgitta 
Bergendahl på Bergendahls 

Blommor.
Ulf Abrahamsson på 

Manufakturen var också till-
freds när han sammanfattade 
Ballonglördagen.

– Alltid kul när det händer 
något i samhället. Kunderna 
uppskattar det och vi är på 
det hela taget nöjda.

På Coop Extra var det kö 
till chokladbollsbaket, an-
siktsmålningen och fiskauk-
tionen.

– En helt fantastisk re-
spons. Samtliga våra akti-
viteter slog väl ut, avslutar 
Tobias Håkansson.

JONAS ANDERSSON

    

Ballonglördag med positiv respons
– Men fler löpare hade önskats

Starten i företagsloppet.

Coop bjöd på kanelbullar och mjölk till alla deltagare i barnlop-
pet. Selma och Alva tyckte det smakade utmärkt.

STC ledde uppvärmningen inför barnloppet.

Ale kommun fanns representerade med Företagslotsen. Fiskeauktionen på Coop drog mycket folk och det bjöds på både 
lax och hummer. Utropare var Mikael Carlsson med assistans av 
Therese Sifversson.
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Nu var det ett tag sedan sist men nu kan vi återigen erbjuda er
en bostad i det mycket populära området Maden i Älvängen.
Genomgående renoverat hus i mycket gott skick.. 
ADRESS BLÅSIPPSVÄGEN 6 BOAREA 113+8 M² / 4 ROK
TOMTAREA 278 M² ACCEPTERAT PRIS 2 185 000 KR
VISAS SÖ 18/10 13:30-14:30 RING OCH BOKA
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

KEDJEHUS - ÄLVÄNGEN

 

ENPLANSVILLA - SKEPPLANDA
ADRESS HÅLAN 440 BOAREA 140 M² / 5 ROK
TOMTAREA 3158 M² ACCEPTERAT PRIS 2 285 000 KR
VISAS SÖ 18/10 15:30-16:30 RING OCH BOKA
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

Med ett mycket bra, lantligt läge finner ni detta trevliga
enplanshus om 140 kvm, fördelade på fem rum och kök. Ljust
och fint med öppen planlösning, tre rejäla sovrum och ett
helkaklat badrum med bubbelbadkar. Stor träaltan med
fantastiskt söderläge. Här bor ni  med naturen in på knuten.

 

Nu kan vi erbjuda denna ljusa trevliga lägenhet som är snyggt
renoverad under de senaste åren. Kök, vardagsrum samt
sovrum har under 2013 fått nya ytskikt. Härlig solig balkong.

BR 2 ROK - BOHUS

 
ADRESS ALKALIEVÄGEN 11A, VÅN 2/3 BOAREA 54,5 M²
2 ROK UTGÅNGSPRIS 995 000 KR AVGIFT 3 265 KR/MÅN
VISAS TO 15/10 17:30-18:30 RING OCH BOKA
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52 

Länsdeklarerad betyder att bostaden är besiktigad innan försäljning.

lansfast.se/ale

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-24 56 50

 

ÄLVÄNGEN. Han gjorde 
sig känd som en krigare 
på plan, som alltid gjorde 
sitt yttersta.

Håkan Mild är ex-
ängeln som var med och 
tog det historiska VM-
bronset 1994 och som 
efter spelarkarriärens 
slut blev sportchef i IFK 
Göteborg i nästan nio år.

Onsdagen den 21 
oktober föreläser han 
för Älvängens företagare 
på Brogrens Industries.

Kämpen personifierad med 
en inställning som lyfter ett 
helt lag. Håkan Mild var 
under många säsonger en 
bärande kraft på IFK Gö-
teborgs innermittfält. 74 
landskamper blev det för 
Trollhättesonen, vars karriär 
också omfattade proffsse-
jourer i Servette, Real Socie-
dad och Wimbledon.

2005 bestämde sig Håkan 
Mild för att lägga skorna på 
hyllan för att istället anta en 
ny utmaning inom IFK Gö-
teborg.

– Jag hade ett år kvar på 
kontraktet, men tyckte inte 
själv att jag hade levererat 
på den nivå jag önskade. 
När jag fick frågan om att bli 
sportchef så nappade jag på 
det. Den typen av uppdrag 
har alltid intresserat mig, om 
hur du får en organisation att 
fungera. Vad det är som gör 
att du lyckas eller inte lyckas.

Det blev åtta och ett halvt 
år på posten innan Håkan 
Mild valde att lämna sitt 
uppdrag i februari 2014. 

Kom inte längre
– Vi hade kört i samma spår 
ganska länge och jag kände 
att jag inte kom så mycket 
längre, förklarar Håkan som 
under sin tid i klubben var 
med och byggde upp en helt 
ny organisation kring A- och 
U-truppen, fick se ett nytt 
Kamratgården och Ängla-
gården växa fram, för att ge 
några exempel.

Vad var största utma-
ningen i att tjänstgöra som 
klubbdirektör för Sveriges 
framgångsrikaste fotbolls-
klubb?

– Den största utmaningen 
var att fortsätta jobba på det 
vi hade bestämt där och då, 
att klara av det även när re-

sultaten inte var så bra. När 
det blåser och det är ett tryck 
från media, partners och fans 
så är det inte alltid sunt för-
nuft som gäller.

Vad var roligast med ar-
betet?

– Det var när vi lyckades 
vinna tillsammans, att jobba 
hårt under en lång period 
och sedan få resultat. Vägen 
dit kan vara jobbig, men be-
löningen är så stor.

Om du ska beskriva dig 
själv med tre ord?

– Ärlig, ansvarsfull och 
envis.

Håkan Milds kontakt med 
elitfotbollen idag utgörs av 
uppdraget som expertkom-
mentator i Sveriges Radio. 
Vi hörde honom senast i 
etern när Sverige EM-kvala-
de hemma mot Moldavien i 
måndags.

– Jag gillar radion som 
forum och det är duktiga in-
divider som jag har äran att 
få jobba tillsammans med, 
säger Håkan och syftar bland 
annat på Andreas Matz och 
Christian Olsson, de refe-
renter han vanligtvis bistår.

Vid sidan av arbetet på 
Radiosporten är Håkan Mild 
delägare i tre olika företag; 
Lejonet & Björnen, restau-

rang Buddy´s i Trollhättan 
samt ett nybildat bolag som 
jobbar med företags organi-
sation och dess medarbetare. 
Dessutom är han med och 
coachar företagsledare hos 
Handelskammaren.

Vad är nyckeln till fram-
gång?

– Det är att göra ett gedi-
get jobb varje dag. Det gäller 
oavsett om du är säljare, fot-

bollsspelare eller journalist. 
Just om vägen till fram-

gång kommer Håkan Mild 
att föreläsa om när han gäs-
tar Brogrens Industries i Äl-
vängen nästa onsdag.

– Det blir subjektivt, men 
jag ska belysa vägen till fram-
gång utifrån mitt perspektiv 
i rollen som sportchef i IFK 
Göteborg.

JONAS ANDERSSON

Håkan Mild föreläser för företagare
Gediget jobb varje dag nyckeln till framgång

IFK Göteborgs förre sportchef Håkan Mild gästar Brogren Indu-
stries i Älvängen nästa onsdag för att föreläsa på den kvällsak-
tivitet dit medlemmar i Älvängens Företagarförening är inbjud-
na till.

HÅKAN MILD

Ålder: 44.
Bor: Onsala.
Familj: Familj och en bonus-
dotter.
Yrke: Mångsysslare.
Äter helst: Det mesta fak-
tiskt. Svensk husmanskost 
gillar jag.
Lyssnar på: Rock.
Bästa fotbollsspelare du 
lirat tillsammans med: 
Stefan Rehn.
Motto i livet: Att alltid göra 
sitt bästa.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se



DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

STORPACK

:-59
Max 1 paket/kund

/ST

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.
Priserna gäller onsdag–söndag v42 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...

FÄRSK LAXFILÉ

7990
/KG

COCOQ PAPRIKA 
SKINKA

FOURME DÀMBERT

1490
/HG1290

/HG

CIABATTA

COOPTÅRTA
6-BITAR

Pasta med skinksås.
Onsdag 14/10

Kycklingspett med klyft-
potatis  och tzatziki.

Torsdag 15/10
Fiskbiffar med vitvinssås 
och potatis.

Måndag 19/10

Sjömansbiff.
Fredag 16/10

Kålpudding med potatis 
och brunsås. 

Tisdag 20/10

KYCKLINGBRÖSTFILÉ

4990
/KG

FALUKORV

20:-
/ST

Max 2st/hushåll

LÖVBIFF

139:-
/KG

ÄPPLEN

15:-
/KG

Välj mellan Royal Gala, 
Granny Smith & Golden 

Delicsiuos.

FLÄSKYTTERFILÉ

5990
/KG

Max 2st/hushåll

FRANSYSKA

5990
/KG

PÅLÄGG CHARKMÄSTER

20:-
2 FÖR

4 olika sorter
100g

29:-
/KG79:-

/ST

SMÖR

2490
/ST

Ej ekologiskt

24-PACK ÄGG

1990
/ST

Gäller small
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ALAFORS. Byggstart 
skedde för tre år sedan.

Förra fredagen var 
det dags för sjösättning 
av Christer Pinberg och 
Helge Svendsruds hand-
gjorda mästerverk – en 
spetsgattad allmogebåt.

Dopet genomfördes 
vid Hältorpssjön där 
Christer ”Cralle” Sund-
berg från Ahlafors Bryg-
gerier deltog i namngiv-
ningsceremonin genom 
att hälla öl över fören.

I tre år har båtbyggandet på-
gått i Erland Lennartssons 
lada i Björbäck. Det började 
som ett skämt då Christer 
Pinberg slängde ur sig en 
fråga till kompisen Helge 
Svendsrud om de inte skulle 
ha en båt som träningsred-
skap. De brukar nämligen 
åka rullskidor tillsammans 
och är flitiga Vasaloppsåkare. 

Med en båt skulle de kunna 
köra motströms i älven.

– Det är klart att vi ska ha 
en båt, sade Helge.

Byggmaterial fick kompi-
sarna genom att hjälpa Er-
land Lennartsson att gallra 
delar av hans skog, för att 
skapa öppen betesmark till 
dennes kor. Fällda granar 
transporterades till sågen i 
Bönabo. 

– När planen att tillverka 
en spetsgattad allmogebåt 
lanserades kördes utvalda 
bräder till snickeriet i Alafors 
för hyvling till 10 millimeter 
tjocka bräder, berättar Helge 
Svendsrud.

Imponerade åskådare
Kölen är en relik från 
1920-talet som Erland Len-
nartsson hade liggandes på 
vinden i huset i Björbäck. 
Den formväxta ekbiten skul-
le ingå i en släde som skulle 
byggas. Det blev inget med 
det. Istället skulle ekbiten, 
95 år senare, formas till köl 
i roddbåten.

Namngivningsceremonin 

i Hältorpssjön bevittnades 
av en samling imponerade 
åskådare.

Innan Christer Pinberg 
och Helge Svendsrud satte 
sig i båten för en premiär-
tur riktades blickarna mot 
Christer Sundberg, som 
blidkade havsgudinnan ge-
nom att hälla öl över fören 
från öster till väster samti-
digt som han bad Poseidon 
att ta båten under sitt be-
skydd.

Grekisk mytologi
– Vi har givit båten namnet 
Karon. Karon var i grekisk 
och romersk mytologi un-
derjordens odödliga färj-

karl som förde de dödas 
själar över floden Acheron 
till dödsriket Hades. Som 
ersättning krävde han ett 
silvermynt som lades un-
der den avlidnes tunga. Ka-
ron är alltid sur och butter, 
men inte omöjlig att ha att 
göra med. Om man bara 
betalar tar han ombord vem 
som helt på sin båt. Därför 
har levande människor som 
Psyke, Odysseus, Orfeus 
och Herakles kunna besöka 
dödsriket, berättar Helge 
Svendsrud.

I vackert höstväder kunde 
båtbyggarduon ro ut på sjön. 
Jungfrufärden avklarades 
med bravur. 

– En historisk dag, kon-
staterade Christer Pinberg 

med ett leende. 
JONAS ANDERSSON

BYGGFAKTA

Byggstart: Hösten 2012.
Båttyp: Spetsgattad roddbåt, som byggdes i stort antal på 
Gotland under 1800-talet med benämningen ”enmänning”, 
vilket innebär att båten är högst fem meter lång.
Materialval: Bord i gran med 10 mm tjocklek.
Antal bordgångar: 7.
Byggteknik: Klinkbygd med tätning av trätjära och 
bomullsvadd.
Hopfogning: Kopparspik med bricka som nitades.
Årtullar: Tullpinnar i ene med fästplatta i ek mot relingen.
Dukar: Allt i gran.
Åror: Tillverkade i gran av 50 mm diameter gärdstolpar och 
handtag av inborrad rundstav. Årbladen i poppel har kilfor-
mats och limmats i anpassats urtag i stolpen.
Köl: I ek.

Sjösatt och klart!

Helge Svendsrud och Christer Pinberg har på egen hand tillverkat en spetsgattad roddbåt, som de sjösatte i förra veckan.

Christer ”Cralle” Sundberg från Ahlafors Bryggerier lät hälla öl över 
båten i samband med namngivningsceremonin i Hältorpssjön.

– Dopet skedde i Hältorpssjön

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

NÖDINGE. Lärlingsgym-
nasiet i Ale fortsätter 
att växa.

Nu sker det i nya loka-
ler på Rödjans väg.

I torsdags var det in-
vigningsfest med band-
klippning och mingel.

När Lärlingsgymnasiet blev 
trångbodda i Älvängen rik-

tades blickarna mot Brady 
Convertings tidigare lokaler 
i Nödinge. Det var i slutet 
av april som intresset väcktes 
och den 10 juli flyttade den 
nya verksamheten in. Såle-
des ett rekordsnabbt hand-
läggande av fastighetsägaren 
– Alebyggen.

– Vi förhandlade med den 
tidigare hyresgästen och 
kom fram till en lösning, för-

klarar Alebyggens vd Lars-
Ove Hellman.

Lärlingsgymnasiet hyr nu 
1150 kvadratmeter för de sex 
program som verksamheten 
omfattar; Bygg & Anlägg-
ning, Fordon & Transport, 
El, Handel, Industri samt 
Fritid & Hälsa.

– Det är fina, fräscha och 
betydligt luftigare lokaler än 
dem vi hade i Älvängen. De 

är dessutom bättre dimensi-
onerade för vår verksamhet, 
säger rektor Malin Luuki-
nen.

Lärlingsgymnasiet grun-
dades i Munkedal 2008. De 
första skollokalerna för Ale-
enheten var belägna i Surte. 
Lärlingsgymnasiet i Ale har 
upplevt en enorm utveck-
ling. Från 30 elever första 
terminen till dagens 155.

– Nyckeln till framgång är 
den nära relation som finns 
till våra lärlingar, personal 
och värdföretag. Vi har en 
väldigt engagerad personal 
som jobbar tajt kring elever-
na, säger Lärlingsgymnasiets 
vd, Marianne Jakobsson.

Hur många fler elever 
kan ni ta in?

– Kvalitet är viktigare 
än kvantitet för vår del och 
framförallt det faktum att 
en så hög procentandel som 
möjligt av våra elever går ut 
i jobb, avslutar Marianne Ja-
kobsson.

JONAS ANDERSSON

Lärlingsgymnasiet i nya lokaler

Marianne Jakobsson, vd Lärlingsgymnasiet, klipper bandet och 
förklarar de nya lokalerna i Nödinge för invigda. 

Skolkurator Carina Zito och en av Lärlingsgymnasiets elever, Adam 
Broszniowski. I bakgrunden skymtar oppositionsrådet Mikael 
Berglund.

Lärlingsgymnasiets personal samlade utanför entrén.
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För tio år sedan startade du 
och en kollega Sportring-
en på Ale Torg. Dödsdömt 
menade många?

– Ja, det var många som 
kraxade och hävdade att det 
var ett omöjligt projekt. De 
tystnade snabbt när de insåg 
hur vi jobbade. Vi etablerade 
tidigt ett bra kontaktnät med 
alla föreningar i kommunen 
och det ena gav det andra. 
Dessutom har servicen alltid 
prioriterats i butiken.

Beskriv framångsrecep-
tet efter tio år på torget?

– Nummer ett har varit 
lyhördhet. Vi lyssnar alltid 
av kunderna så vi vet att sor-
timentet motsvarar behoven. 
Likaså har en hög service-
grad mot enskilda kunder 
och klubbar varit en själv-
klarhet. Vi servar idag stora 
delar av föreningslivet med 
tröjtryck och håller dessut-
om deras kläder i lager. Vi är 
den lokala klubbshopen. 

Vad är din personliga 
drivkraft?

– I början handlade det 
om att bevisa att det går. Nu 
när butiken är lönsam och 

står på stadiga ben vill jag 
att vi ska vara ett team som 
trivs på arbetsplatsen. Sedan 
är det kul att se hur anställ-
da växer och tar mer an-
svar. Idag är det egentligen 
Andréa (Gustafsson) och 
Caroline (Alfredsson) som 
driver butiken. De har bättre 
koll än mig.  

Vad är det bästa med att 
vara egen?

– Det blir många timmar, 
men du har ändå en form av 
frihet och den gillar jag.

Vilken är den stora ut-
maningen?

– Vi är i en mycket kon-
kurrensutsatt bransch. Stora 
riskkapitalbolag har gett sig 
in i kampen 
och pressar 
ner priserna 
för att jaga 
omsättning. 
Internet är en 
k o n k u r r e n t 
som vi mås-
te ta på stort 
allvar och det 
gör vi med en 
extremt hög 
servicenivå, 

där är näthandeln inte lika 
stark.

Hur kan handeln ut-
vecklas i Ale?

– Det finns en risk med 
att handelns utbud splittras 
över kommunen. Den behö-
ver centraliseras så vi hjälps 
åt att attrahera kunderna. 
På torget skulle vi må bra av 
gemensamma öppettider och 
ett par butiker till inom för-
slagsvis järn och elektronik.

Vad är det bästa med att 
vara egen?

– Det blir många timmar, 
men samtidigt finns det en 
frihet och den gillar jag.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

FYRA RAKA
Arsenal – Man United

Arbete – Semester

Stege – Kåk

Solresa – Snöresa

Intressen: Golf och resor.
Lyssnar på: 70-talsrock och 
allt som härstammar från Deep 
Purple.

Claes antog 
utmaningen

Ser helst på tv: Premier League.
Äter helst: Asiatiskt eller italienskt.
Favoritsko: Går helst i joggingskor, 
gärna Salomon.

Ålder: 48.
Bor: Nödinge.
Familj: Två vuxna barn, ett 
barnbarn.

FÖRETAGARE I FOKUS  CLAES GUSTAFSSON

Några hade försökt innan, men ingen hade lyckats.

Olyckskorparna menade att hyran var för hög och underlaget för dåligt.

Claes Gustafsson sporrades av utmaningen och driver idag med stor framgång 
Team Sportia, kommunens enda sportbutik.

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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Tio rätta lösningar belönas med varsin triss-
lott. Vi vill ha din lösning senast 23 okt 2015. 
Vi publicerar vinnarna vecka 44.
Märk kuvertet "Höstkrysset" 
och skicka korsordet till: 

Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen

Namn:

Adress:

Tel:

Vinn en trisslott!
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Ale HF glömde 
knyta ihop säcken
GÖTEBORG. Ale HF hade 
poängen i säcken, men 
glömde knyta igen.

Önnerediterna kon-
trade in segermålet med 
tio sekunder kvar att 
spela.

– Det här var inte 
rättvist, men en nyttlig 
läxa för killarna, säger 
Aletränaren Janne 
Franzén.

Ale HF:s herrar åkte på sin 
andra raka förlust borta mot 
Önnerediterna. Ett nederlag 
som kändes onödigt sett till 
matchbilden. Det var Ale 
som angav tonen och som 
ledde matchen under långa 
stunder. Hemmalaget höll 
sig kvar mycket tack vare 
gästernas oförmåga att för-
valta chanserna. Det fanns 
många lägen i andra halvlek 
där gästerna kunde skaffat 

sig ett stabilt övertag, men 
Ale lyckades inte hänga av 
Önnerediterna. Ledningen 
var aldrig större än två mål 
och under de sista fem mi-
nuterna var det helt jämnt.

Joakim Samuelsson, sä-
ker straffskytt i Ale, hade ett 
gyllene läge att ge laget en 
tvåmålsledning med tre mi-
nuter kvar att spela. Straff-
kastet hamnade i målvaktens 
händer och hemmalaget 
kunde istället kvittera. Inte 
nog med det. Vid ställningen 
27-27 har Ale bollen, men 
kommer inte till avslut. Ön-
nerediterna kontrar in seger-
målet med knappt tio sekun-
der kvar att spela. Besvikelse 
och en viss turbulens under 
slutsekunderna gav Ales Si-
mon Liljeblad rött kort och 
en match avstängning. 

– Det var en grym av-
slutning. Jag tycker killarna 
gör en bra match och att 
åka härifrån med noll po-
äng känns inte rättvist, säger 
Janne Franzén som med lite 

distans ändå hittade förbätt-
ringspunkter.

– Vi måste ta större ansvar 
på nio meter. Idag är det bara 
Niklas Eriksson som hotar. 
De andra kastar mest bollen 
i sidled. Det håller inte. Man 
måste våga sätta dit näsan 
och tro på det.

Nämnda vänsterhänta 
skytt, Niklas Eriksson, kom 

till många bra lägen, men 
hade ingen lycka i avsluten.

– Det var svårt idag. Inget 
riktigt flyt, sa Eriksson efter-
åt.

Trots förlusten fanns 
det glädjeämnen. Målvak-
ten Hampus Eskilsson var 
enormt skicklig under stora 
delar av matchen. 

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Div 3 västsvenska västra
Önnerediterna – Ale HF 28-27 (14-14)

HANDBOLL

BACKA. Älvängens IK 
tog med en ny storseger 
ytterligare ett steg mot 
serieseger.

För att bärga guldet 
krävs fortsatt fokus.

Veckans två hemma-
matcher mot Bosna och 
Neutrala avgör slutstri-
den.

Bakom söndagens storseger 
mot Backatorp döljer sig en 
viss dramatik. ÄIK-målvak-
ten Henrik Mellomgård 
svarade bland annat för två 
straffsparksräddningar i för-
sta halvlek och var en levan-
de vägg när gästerna tappade 

spelet.
– Puh, jag vågar inte tän-

ka på vad som kunde ha hänt 
om inte ”Henke” spelat som 
han gjorde. Vi var riktigt 
illa ute under delar av första 
halvlek. Tack och lov gjorde 
vi vår vana trogen 1-0 direkt 
på avspark genom Jesper 
Knaving, men efter det var 
vi riktigt dåliga och får tacka 
vår målvakt för att nollan 
hölls intakt, säger tränare 
Peter ”Erra” Eriksson.

Mitt i Backatorps press 
lyckades snabbfotade Nik-
las Ahlbom kontra in 0-2 
till ÄIK, men sen duggade 
domsluten mot gästerna tätt. 
Först en straff för en boll 
som Tim Webster ansågs 
ha stoppat med armen och 
en stund senare studsade en 

boll olyckligt upp på Mar-
kus Ahlboms hand. Båda 
gångerna pekade rättskipa-
ren på straffpunkten, men 
båda gångerna stod Henrik 
Mellomgård ivägen.

– Han gör en helt briljant 
insats. Vi har seriens bäste 
målvakt, utbrister ”Erra” Er-
iksson.

I andra halvlek spelade 
Älvängen upp sig rejält och 
dominerade fullständigt. 
Tim Webster gjorde två mål 
efter paus och imponerade. 
Med ytterligare tre poäng 
är kampen om seriesegern 
fortsatt mycket spännande. 
Finlandia-Pallo har i kraft 
av en match mer spelad tät-
position, men på onsdag när 
ÄIK mött Bosna på Älvevi 
ska det förhoppningsvis se 

annorlunda ut. I den avslu-
tande omgången på söndag 
ställs ÄIK mot Neutrala och 
Finlandia-Pallo möter då 
Bosna IF.

– Vi har några spelare 
som står på två varningar. 
Jag hoppas vi ska slippa av-
stängningar. Idag tvingades 
Felix Rudin gå av med en 
sträckning. Hans medverkan 
i veckan är osäker. Det blir 
rafflande in i det sista, av-
slutar Peter ”Erra” Eriksson 
som hoppas på stort publik-
stöd runt Älvevi på onsdag 
och söndag.

Vill det sig väl blir det 
guldpytt på söndagskvällen.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Div 6 D Göteborg
Backatorp – Älvängens IK 1-7 (0-2)

FOTBOLL

Kval till division 5
Alingsås FC – Lödöse-Nygård 4-2 (1-1)

FOTBOLL

Väggen! Henrik Mellomgård svarade för en makalös insats 
mellan stolparna och räddade bland annat två straffsparkar.

Fortsatt          jakt för ÄIK
– Kan avgöra serien på hemmaplan

ALINGSÅS. Förväntning-
arna var högt uppskru-
vade.

Tyvärr blev den 
inledande kvalmatchen 
inte vad spelare, ledare 
och tillresta supportrar 
hade hoppats på.

– FC Alingsås var vas-
sare än oss, erkänner 
LNIK:s tränare Roger 
Brunberg.

Det var dukat till kvalfest på 
Alströmervallen konstgräs. 
Lödöse/Nygård IK, som 
har svarat för en magnifik 
höstsäsong och fullkomligen 
kört över sina motståndare, 
var pumpade med själv-
förtroende inför lördagens 
möte med FC Alingsås (tvåa 
i Boråssexan). 

Gästerna fick dessutom 
bästa tänkbara inledning 
sedan Tobias Johansson 

placerat in 0-1 efter 22 mi-
nuters spel. Hemmalaget 
lyckades emellertid komma 
tillbaka och kvittera sex mi-
nuter före pausvilan genom 
Ferdi Selimi.

Förgrundsfigur
En av matchens förgrunds-
figurer, Ibisi Ramadanovic, 
sköt LNIK i sank i början på 
den andra halvleken. 2-1 i 
matchminut 56 och 3-1 sju 

minuter senare.
– Spelmässigt var vi minst 

lika bra, men de var giftiga i 
sina omställningar, förklarar 
Roger Brunberg som också 
riktade kritik mot domar-
trion.

– Alingsås spelade tufft 
och skulle åtminstone ha fått 
en spelare utvisad.

I kvalgruppen ingår ock-
så Tvärred-Vegby FC som 
blir nästa uppgift att ta sig 

an för Lödöse/Nygård. Den 
matchen spelas på Tingevi 
på lördag.

– Då är det bara seger 
som räknas. Det är full fart 
framåt som gäller, avslutar 
Roger Brunberg.

JONAS ANDERSSON

Tung kvalförlust för LNIK

LNIK:s tränare Roger Brunberg 
fick se sitt lag förlora kvalpre-
miären borta mot FC Alingsås 
med 4-2. 

Arkivbild: Jonas Andersson

Hampus Eskilsson storspelade i Ales mål, men det räckte inte.

www.aleibf.se
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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 
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www.fotalvan.se
Ulla Krafft 

Medicinsk Fotterapeut 

                                                                                                                                                                                        

53 51 13

Göteborgsvägen 94

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ulla KrafftUlla Krafft
 

Kungälv
Tel. 0303-940 05

N

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

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Svetsvägen 3, Nödinge
Tel. 0303-22 91 01

Nödinge 
Godislager

Välkommen till

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

0303-96 000

ALE TAXI
Ring!

för person- och
budtransporter

Ett auktoriserat taxibolag

Tel. 0303-245 770

Boka tid
Tel. 0303-33 61 20

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

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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Smörgåstårtor och tårtor
på beställning.

Våningstårtor till dop & bröllop.

Menyer och bufféer för alla tillfällen.

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

Även STORT sortiment 
hyrfilmer till låga priser!

Dam & Herr

Tel. 0303-97 220
Tidsbeställning & Drop In

Vardagar kl 10-19
Lördag kl 10-15

Vättle
Data AB

Tel: 0303-97 190

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

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

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

www.jehander.se

SPECIALITÉT: BILRUTOR 

ALLT INOM GLAS OCH RAM

0520-65 08 51 • LILLA EDET

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

Ale Torg
Tel 0303–966 41

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

ETABLERAD 1925

BIL • MC • SLÄP
INTESIVUTBILDNING

Allt för brud o brudgum
Balklänningar
Smokingar
Dopklänningar

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

Locktorp 2519 • 460 11 Nygård

Stort
sortiment!

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

Skepplanda Tvätt
0303-33 81 63

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

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

Den nya generationens hund- och kattfoder

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

ALE 
DJURKLINIK

ALE 
DJURKLINIK

ALE 
DJURKLINIK

Ale
Containertransport AB

Uthyrning av containrar,
transporter, renhållnings-

entreprenörer, avfallshantering

031-98 00 04

Husbilar
Husvagnar
Släpkärror

Á la carte och färdiga 
paketresor till Tunisien, 

Kina och Malta

Tel 031-979990
www.newairtravel.se

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Göteborgsvägen 94, Älvängen 
Telefon 0303-74 99 81

www.alepromotion.com

Se årets nyheter i vår nya 

utställningslokal!

www.lillaedetsbuss.se  0520-65 75 00

Researrangemang & Beställningsresor
- Hela Europa är vårt arbetsfält

Behov av personal?
Ring till 

Bemannus Personalpartner AB
Tel. 0303-96430

www.bemannus.se

TS Mureri
Tobias Sigestrand

Antika kakelugnar,
öppna spisar, spiskassetter, 
skorstenstätning, keramisk 

tätning, diverse murningsarbeten

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

www.tsmureri.com

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

Laserskärning - Märkning

0303-33 59 00 | 031-24 11 09

www.jcgt.se

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

44 års erfarenhet inom märkning.

Ale Torg
0303-33 67 30. Tunisienspecialisten

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkomna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

Välkomna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

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

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.se

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

STURES 
SPISAR AB

0730-64 89 00 
Lunnavägen 6, Alafors 

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

www.ale.nu 

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

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

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

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

ALE
DJURKLINIK

ALE
DJURKLINIK

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

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

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

Vi säljer
Hund- och 
kattfoder

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

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

Nödinge SK Fotboll 
önskar medlemmar, 

ledare, sponsorer och 
supportrar en

trevlig 
sommar

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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

ALE
DJURKLINIK

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

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

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

Det är vi bra på.

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

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

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

STURES 
SPISAR AB

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

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

Utgår även ifrån Ale kommun

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

PER MAXE BYGGNADS AB
Nybyggnad, om- och tllbyggnad, 

ROT-arbete

Tel 0706 - 51 84 86
Fax 0303 - 964 78

E-post info@permaxe.se

www.permaxe.se

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen

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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

www.ale.nu 

Lunchservering 
& catering

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

Alevägen 47 (Tudor) 449 44 Nol

www.evasmatgladje.se
0303-33 29 77

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

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

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

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

Vi säljer
Hund- och kattfoder

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

7.200:-

Välkommen att
 höra av Er

076-279 22 12
072-304 30 13

Elinstallationer

SalesOnNet
“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com

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

031-98 06 50

0322-83100

Gilla oss på
Facebook

Gilla oss på
Facebook

www.sollebrunnsmobelaffar.se
0322-400 14 

Gästgivaregatan 8, Sollebrunn

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

NU TRÄNAR VI INOMHUS I ALE-HALLEN 
Vill du också vara med, kom upp till Vimmervi

Du får ett gratis ”prova på medlemskap” som gäller året ut
---------------------------------------------------------------------------

Måndag
17:30 P05 19:00 P01  20:30 Seniorer

Tisdag
17:30 F05/06 19:00 P03 20:30 Oldboys

Onsdag
17:30 P04 19:00 P02 20:30 Seniorer

Torsdag
17:30 P06 19:00 F03/04 20:30 Ale United Juniorer

Fredag
16:00 P04 17:30 F07/08 18:30 P05

Lördag
09:30 Boll och Lek PF 3-5 år

Söndag
09:30 P08 11:00 P07 15:00 PF09 16:30 Ale United F99/01

Välkommen NSK Fotboll



INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Pixbo Wallenstam 5-0 
(2-0, 0-0, 3-0)
Mål: Elin Fridh 2, Carolina Björkner, 
Sofie Karlsson, Linda Karlsson. Matchens 
kurrar: Lisa Persson 3, Elin Fridh 2, 
Sandra Boström 1.

Division 3 Göteborg herrar
Surte IS IBK – Pixbo Wallenstam 4-4 
(2-0, 0-4, 2-0)
Mål: Peter Larsson, Richard Rydell, Daniel 
Antonsson, självmål. Matchens kurrar: 
Almir Mehmedagic 3, Richard Rydell 2, 
Oliver Engström 1.

Ale IBF – Walkesborg 2-11 (1-5, 
Mål Ale: Oliver Salmi, Dennis Hjoberg. 
Matchens kurrar: Martin Eriksson 3, 
William Kennheden-Skånberg 2, Simon 
Gustafsson 1.

Division 5 A Göteborg
FC Komarken – Nol IK 1-2 (0-0) 
Mål NIK: Rahel Faraj, Simon Enyck.

Division 6 D Göteborg
Backatorp – Älvängens IK 1-7 (0-3) 
Mål ÄIK: Niklas Ahlbom 2, Jesper Kna-
ving 2, Tim Webster 2, Markus Ahlbom 1.
Matchens kurrar: Henrik Mellomgård 3, 
Niklas Ahlbom 2, Tim Webster 1.

Neutrala – Nödinge 9-2 (5-0)
Mål NSK: Oden Cardell, Oscar Olofsson.
Matchens kurrar: Oden Cardell 3, Oscar 
Olofsson 2, Vernes Krak 1.

Finlandia-Pallo 21  53 54
Älvängens IK 20  80 53
Neutrala UF 21  39 44
Backa BK 21 -14 27
Hälsö BK 21    6 26
Lundby IF 21 -52 25
Bosna IF 20   -9 24
IF Vardar/Makedonija 21    1 23
Backatorp 21 -10 22
Hermansby 21 -12 21
Fotö GOIF 21 -46 21
Nödinge SK 21 -36 13

Kval till division 5
Alingsås FC – Lödöse-Nygård 4-2
Mål LNIK: Tobias Johansson, självmål.

Division 3 västsvenska västra
Önnerediterna – Ale HF 28-27 (14-14)
Mål Ale: Simon Liljeblad 5, Niklas 
Eriksson 5, Joakim Samuelsson 5, Karl 
Karlsson 3, Jonathan Franzén 3, Rasmus 
Nagy 2, Urban Tallheden 2, Fredik 
Johansson och Mattias Skarin 1 vardera. 
Matchens kurrar: Hampus Eskilsson 2, 
Niklas Eriksson 1.

Division 3 Göteborg västra damer
415 Östra Göteborg 2 Ale HF 20-19 
(7-9)
Mål Ale: Johanna Sjöholm 9, Amanda 
Franzén 3, Jenny Jensdottir 3, Evin Om-
ari 2, Sissel Stenberg 1, Josefin Sjöholm 
1. Matchens kurrar: Idah Aifos Tiefsseh 2, 
Johanna Sjöholm 1.
Kommentar: Ale HF:s damer åkte oturligt 
på sin andra raka uddamålsförlust efter 
att ha varit i ledningen större delen av 
matchen. Laget har fått förstärkning 
av Nödingemerieterade spelare såsom 
Jenny Jensdottir och målvakten Ida Aifos 
Tiefsseh. Optimismen är fortsatt god och 
första segern är troligtvis runt hörnet. 
På söndag väntar HK Varberg hemma i 
Älvängens kulturhus. Varberg är också 
utan seger så här långt.

Div 3 Göteborg
Surte IS IBK – Pixbo Wallenstam 4-4

INNEBANDY

Div 3 Göteborg
Ale IBF – Walkesborg 2-11

INNEBANDY

Poäng i svängig match
BOHUS. Surte inledde 
bra mot Pixbo Wallen-
stam, men en svag mitt-
period kostade segern.

På torsdag stundar 
årets första derbyfest 
borta mot Ale IBF.

– Jag tror och hoppas 
att vi är redo för en his-
torisk seger, säger trä-
nare Tobbe Engström.

Det blev till sist en poäng 
i hemmapremiären i Bo-
hushallen. Surte IS IBK in-
ledde piggt mot Pixbo Wal-
lenstam och hade 2-0 efter 
första perioden.

– Vi var överens om att 
inte släppa in dem i matchen. 
Pixbo har ett ungt lag och 
får de medgång är de jobbi-
ga, men så länge vi behåller 
kommandot är de mänskliga. 
Det sista vi säger inför andra 
perioden är att hålla tätt i 
inledningen, berättar Tobbe 
Engström.

Surte gick in och gjorde 
precis tvärtom. På nio minu-
ter pangade gästerna in fyra 
mål och gick från ett två-
målsunderläge till ledning 
4-2.

– Jag är oerhört besviken 
på hur lätt vi släpper in dem 
i matchen, men samtidigt 
är jag stolt över moralen att 
komma tillbaka i tredje peri-
oden och till sist ta med en 
pinne, menar Engström.

Lika ofokuserat som hem-
malaget spelade i andra peri-
oden, lika hungriga var Surte 
när de gav sig ut på poäng-
jakt i slutakten. Inom loppet 
av de två första minuterna 
gjorde Daniel Antonsson 
och Richard Rydell 3-4 och 
4-4. Matchen stod sedan 
och vägde. Båda lagen hade 
chansen att avgöra i power 
play. I slutminuten fick för-
ra årets skyttekung, Daniel 
Dahlman, ett jätteläge men 
missade.

– Jag har bara gjort en 
träning och behöver köra på 
för att hitta tillbaka. Det är 
synd att svackan i andra pe-
rioden blir så djup. Okej, att 
vi spelar dåligt några minu-
ter, men att släppa fyra baljor 
känns onödigt. Vi gör ingen 
jättebra match och med tan-
ke på det känns en poäng 
tacksamt, säger Dahlman 
efteråt.

På torsdag väntar en av 
säsongens derbyfester borta 
mot Ale IBF.

– Vi hoppas på myck-
et folk. Det var fantastiskt 
i fjol med fullsatta läktare, 
men jag vet inte hur arrang-
emanget påverkas av att det 
är på en torsdag. De med 
småbarn får nog problem, 
funderar Dahlman.

Tobbe Engström inser att 
klubben har ett jätteläge att 

ta en första seger över riva-
lerna från Ale som tvingats 
påbörja ett nytt lagbygge ef-
ter spelarflykten.

– Vi är minst lika bra som 
i fjol och det skulle vara en 
enorm besvikelse om vi inte 
vinner. Det är dags att jaga 
bort alla spöken vi ser när 
Ale står på andra sidan. Det 

kommer säkert att bli tufft, 
ett derby är ett derby, men 
visst bör vi vinna med den 
rutin och erfarenhet som kil-
larna har skaffat sig, avslutar 
Engström.

Återstår att se om årets 
första trea kommer i derbyt.

– Surte väntar med första trean till derbyt

Richard Rydell satte kvitteringen i början av tredje perioden och gratuleras här av fjolårets skyt-
tekung Daniel Dahlman. 
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Trots tung start ser Ale IBF fram mot derbytNÖDINGE. Ale IBF läg-
ger grunden för ett nytt 
A-lag.

Vägen dit kan bli lång 
och mödosam.

Walkesborg körde 
över hemmalaget i Ale 
Kulturrum i lördags, 
men till torsdagens 
derby lovar laget vara 
redo för kamp.

– Vi har fått en tuff start, 
men ett derby ser man alltid 
fram mot. Det ska bli riktigt 
kul att möta Surte igen, sä-
ger spelande Aletränaren 
Tobias Hellman.

Med en till stora delar 
helt ny stomme baserade på 
klubbens egna ungdomar 
ska Ale IBF försöka upprepa 
fjolårets bragdmatcher som 
gav maximal utdelning mot 
Surte.

– De enda som kan till-
komma från dagens uppställ-
ning är Alexander Sören-

sen och Rasmus Nordgren. 
Några andra jokrar har vi 
inte. Surte får gälla som fa-
vorit, menar Hellman.

Efter två inledande förlus-
ter är Ale i poängbehov.

– Jag vet fortfarande inte 
riktigt vart vi står. Mot Wal-
kesborg var vi inte nära, men 
jag tror att de tillhör de bätt-

re lagen i serien. Vårt mål 
blir att hänga kvar. Vi sak-
nar i alla fall inte spelare. Vi 
kommer att försöka fortsätta 
spela med tre femmor och ge 
alla speltid. De här killarna 
behöver erfarenhet, säger 
Hellman.

En derbyseger skulle nog 
stärka självförtroendet.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

FOTBOLL

HANDBOLL
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Div 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Pixbo Wallenstam 5-0

INNEBANDY

Första segern för Surtes damer
BOHUS. Surte IS IB-
K:s damer tog snabb 
revansch efter premiär-
förlusten.

Pixbo Wallenstam 
nollades hemma i Bo-
hushallen.

Elin Fridh svarade för 
två av målen när Surte 
tog sin första seger för 
säsongen.

Surte kopplade tidigt grep-
pet om händelserna. Caro-
lina Björkner sköt 1-0 efter 
åtta minuter och Elin Fridh 
styrde in 2-0 precis före 
pausvilan. Trots tvåmålsö-
vertaget fanns det länge en 
nerv i matchen. Mittperio-
den var spelmässigt jämn och 
Lisa Persson svarade för ett 
antal högkvalificerade rädd-
ningar i Surtemålet. I hem-
malaget brände Therese 
Lamberg och Elina Svens-
son två rena frilägen, vilket 

gjorde att matchen levde på 
allvar inför den avslutande 
perioden. Den blev inte mer 
än tre minuter gammal innan 
lagkapten Sofie Karsson vis-
pade upp 3-0 i nättaket. Må-
let medförde att luften gick 
ur Pixbo.

Het mittperiod
– Jag är nöjd med våra för-
sta och sista tjugo minuter 
av matchen. I mittperioden 
är vi för heta på att göra mål 
och Pixbo fick komma i farli-
ga omställningar. Det kunde 
ha slutat illa, men vi återtog 
kommandot i tredje perio-
den och tog en klar seger. 
Elin Fridh gör en fantastisk 
match och en målvakt som 
håller nollan är självklart 
värd sin vikt i guld, konstate-
rar tränare Tommi Pasanen 
nöjt efter årets första trepo-
ängare.

Seriespelet rullar nu vida-
re med bortamöte med Lin-
dome. Återigen i en hall där 
Surte haft svårt för att vinna.

– En poäng där är en klar 

bonus. Lindome är ett borta-
spöke för oss. Vi måste kom-
ma på vad vi ska göra för att 
lyckas spela bra innebandy 
i de mindre hallarna, säger 

Pasanen.
Malin Bernhardsson 

kände sig orkeslös och ersat-
tes under matchen av Ebba 
Norrman. Katja Kontio 

spelades sparsamt, då hon 
fortfarande brottas med ett 
virus som inte vill ge med 
sig.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Grattis! Elin Fridh gjorde två mål när Surte IS IBK tog första segern i årets division två. 
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Vid tisdagens partävling i 
Alvhem deltog 8 par. Medel 
var 84 poäng och följande
par placerade sig över medel:

1. Conny Törnberg/Åke Wänström 116,
2. Eiron Adersson/Marcus Sandberg 102
    Torsten  Johansson/Ronny Andersson
5. Curt Nilsson/Bengt Nöjd 92

BRIDGE

FOTBOLL I ALE

Ons 14 okt kl 19.30
Älvevi
Älvängen – Bosna

Sön 18 okt kl 16.15
Älvevi
Älvängen – Neutrala
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- ÄLSKA HANDBOLL

DIV 3 GÖTEBORG VÄSTRA DAMER

Söndag 18 okt kl 12.30
Älvängens kulturhus

ALE HF vs
HK VARBERG

www.laget.se/alehf

Kom i tid, undvik kö!
Välkomna!

I helgen som gick drog 
ungdomsserierna i pingis 
igång i Göteborg. Denna 
säsong har Bohus IF två lag 
med i seriespel, ett äldre och 
ett yngre.

För det äldre laget blev 
det en förlust och en seger. 
Segern kom i den inledande 
matchen mot BTK Linne. 
Segersiffrorna skrevs till 3-2. 

Matchen började med att 
Jonathan Grob fick ge sig 
i sin match med 3-0. Efter 
det fick Tobias Skyman sitt 
spel att stämma och kunde 
enkelt slå sin motståndare. 
Därnäst visade Bohus att det 
har tränat dubbel. Matchen 
blev en tuff tillställning som 
kunde slut hur som helst. 
Tobias och Jonathan visade 
upp en stor kyla och kunde 
vinna de avgörande bollarna. 

Nu fick Tobias möjlighe-
ten att avgöra och den tog 
han. Att sedan Jonathan fick 
ge sig i den sista matchen 
hade ingen betydelse. Bohus 
vann med 3-2.

I dagens andra match, 
mot Lindome BTK, fick 
Bohus IF inkassera sin 
första förlust. Motståndarna 
rivstartad matchen och gick 
fram till en 2-0-ledning. 
Efter detta vann Bohus IF 
dubbeln och därefter vann 
Tobias sin match. Helt 

plötsligt var ställningen 
2-2 inför den avgörande 
matchen. I denna match 
gör Jonatan en jätteinsats 
och tar matchen till fem set. 
Tyvärr får han inte till det på 
de avgörande poäng utan för 
inkassera en förlust. I och 
med det, vann Lindome hela 
matchen med 3-2.

För de yngsta killarna 
(Gustav Berts, Jonas Ek-
ström och Mio Grinder) 
blev helgens matcher en stor 
framgång. De vann båda 
sina matcher med 5-0 och 
har med andra ord inte tap-
pat en enda match hittills. 
Den inledande match gick 
mot BTK Lindome och här 
lyckades Bohus IF att vinna 
alla matcher med 3-0 i set 
vilket är en stark prestation. 
Killarna visade upp ett stort 
spel och gav inte motstån-
darna en chans, säger man 
från ledarhåll. De tränar två 
dagar i veckan och det ger 
resultat.

I den andra matchen 
ställdes Bohus IF mot BTK 
Backa. Även denna match 
bjöd på stor pingisunder-
hållning. Enda skillnaden 
jämfört med den första 
matchen var att Bohus IF 
släppte ett set. I övrigt var 
blev det rent hus och inga 
tappade set.

Ett fyrtiotal gick natur- 
och kulturstigen vid 
Alvhems golfbana. 

Owe Dafgård berättade om 
de historiska platser vi pas-
serade. I slutet av 1600-talet 
styrdes Älvsborgs län från 
Kungsgården under några 
år. Vandrarna tackade Owe 
för en fin guidning.

Denna vecka ställer vi 
kosan till Hisingsparken för 
att inte störa älgjakten.

Den 26 oktober är det 
Seniormässa på Ale Kultur-
rum. SPF Seniorerna Ale är 
med och informerar. Dagen 
därpå är det träff på Backa-

vik. Konsument Göteborg 
informerar om aktuella 
konsumentfrågor.

Den 9 november åker 
vi i egna bilar till Åby och 
närvarar i Lunchtravet. 
Förutom en god lunchbuffé 
följer vi nio travlopp.

Julmarknadsresan går till 
Rostock den 23-25 novem-
ber. 35 platser har bokats till 
musicalen “Crazy for you” 
på Operan den 20 januari. 
En resa till Wien och Salz-
burg kommer att arrangeras 
till våren. Mer information 
följer.

Lennart Mattsson

SPF Seniorerna Ale på Kungsgården

När SM i trial avgjordes i Partille förra helgen noterade Ale TK 
stora framgångar. På bilden ses herrsegraren Eddie Karlsson (t v), 
Kungsbacka TK, tillsammans med Aleförarna Linnea Björkdahl och 
Linus Almthén, som tog guld i Dam-SM respektive USM.

Trialframgångar för Ale TK
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Resultat sjätte och avslutande 
motocrosstävlingen i division 
2 på Paradisbanan, Älvängen, 
söndag 4 oktober: 

1. Varbergs MK  701
2. FMCK Borås 676
3. Älvbygdens MK 425
4. Skara MK 410
5. SMK Trollhättan 357
6. Sotenäs MCC 261
7. MK Pionjär  202

Säsongspremiär för Bohus IF 
pingisungdomar

ÅRETS TVÅ VIKTIGASTE 
HEMMAMATCHER

Onsdag 14 okt kl 19.30
Älvängen vs Bosna IF

Söndag 18 okt kl 16.15
Älvängen vs Neutrala

ÄLVEVI KONSTGRÄS

Kom och stötta!
Välkomna!

– Tack bra! Jag vann min 
klass – herrar 70.

När sprang du ditt för-
sta maraton?

– Det var i Örebro 1981. 
Sedan har det rullat på.

Av alla 150 maratonlopp 
du genomfört, om du får 
plocka ut ett enda?

– Då blir det Athens Ma-
rathon, en riktig klassiker 

för maratonlöpare som bara 
måste upplevas. Jag sprang 
loppet 1985 och åker gärna 
tillbaka igen.

Du har fler lopp i sikte?
– Jajamän, jag siktar på 

200 maraton. Nu har jag 
dock gjort mitt för den här 
säsongen. Nästa tävling blir 
i Stockholm i januari.

Hur mycket träning blir 

det för att klara av dessa 
utmaningar?

– Jag tränar varje dag. Det 
blir löpning, cykling och så 
vidare. I bostaden finns ett 
gym som används flitigt.

JONAS ANDERSSON 

Hur gick karriärens 150:e lopp?HALLÅ DÄR...

Lennart Bengtsson, 73 år 
från Hålanda, som sprang Gö-
teborg Marathon i helgen.

Nasse underhöll i Surte

Barnteatern Nasse hittar en bok passade utmärkt när Surte-Bohus biblioteks- och kulturförening-
en arrangerade Bokens dag i lördags.

Inlevelsen var total 
när Nasse hittade en 

bok och upptäckte hur 
mycket spännande ett 
sådant verk kan inne-

hålla.

SURTE. Surte-Bohus 
biblioteks och kulturför-
ening arrangerade sin 
vana trogen Bokens dag 
i lördags.

Familjeevenemanget 
lockade som vanligt 
människor i alla åldrar 
till biblioteket i cen-
trum.

Störst uppmärksam-
het fick som väntat da-
gens dragplåster Nasse.

Förutom fiskdammen, ser-
veringen och den populära 
försäljningen av begagnade 
barnböcker var det Nasses 
uppträdande som gjorde det 
extra roligt att besöka bibli-
oteket på lördagsförmidda-
gen. Föreställningen Nasse 
hittar en bok sker i dialog 
med publiken och svaren på 
frågorna dröjde inte. Med 
ytterst lite rekvisita lyckas 
barnteatern fängsla åhörar-
na. Inlevelsen var närmast 
total när Nasse började 
bläddra i boken han hittat på 
vägen. Extra spännande blir 
det när han vill försöka få ut 
drakar, spöken och prinses-
sor ur boken...

Han fick också besök av 
en mängd olika karaktärer 
som förhöjde stämningen.
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ALAFORS. På lördag slår 
Vävföreningen Väfve-
riet upp dörrarna till 
sina lokaler i Ahlafors 
gamla fabriker.

Allmänheten bjuds in 
till öppet hus.

– Som en del i fören-
ingens 20-årsjubileum, 
förklarar ordföranden 
Britt-Marie Birgander.

Vårens jubileumsutställning 
på Repslagarmuseet i Äl-
vängen blev en succé. Redan 
då lovade Vävföreningen 
Väfveriet att återkomma 
med en repris i Alafors.

– Nu är tiden inne. En 
del alster som vi visade 
på Repslagarmuseet finns 
med nu också, plus en hel 
del andra föremål, berättar 
Britt-Marie.

Vävföreningen startades 
den 3 april 1995 av några 
vävsugna damer. Under alla 
år har Ahlafors fabriker ut-
gjort föreningens hemvist.

– Vi är tolv aktiva damer 

som träffas var-
je tisdag. Nu är 
det emellertid 
betydligt mer 
liv och rörelse i 
huset än när vi 
startade fören-
ingen. Vi har ex-
empelvis väldigt 
god kontakt med 
u n g d o m a r n a 
som är våra när-
maste grannar, 
säger Britt-Ma-
rie.

I lokalen finns 
sexton vävstolar 
vilket innebär 
att det finns plats 
för fler hängivna 
vävare. På lör-
dag erbjuds möjligheten att 
prova på det urgamla hant-
verket.

– Det är viktigt att föra 
traditionen med vävning vi-
dare, anser Doris Johans-
son.

För Elisabeth Salo-
monsson från Kungälv ut-
gör vävningen en självklar 

del av livet.
– Naturligtvis har jag en 

vävstol hemma också, skrat-
tar Elisabeth som menar att 
vävning är som en lisa för 
själen.

– Jag får utlopp för den 
kreativa ådran inom mig, sä-
ger hon.

Vävningen i all ära, lika 
viktig är den sociala aspek-

ten. Träffarna i fabriksloka-
len genererar många goda 
skratt avslöjar Britt-Marie 
Birgander.

– Det är tur att vi har högt 
i tak. Det sägs att ett gott 
skratt förlänger livet och i så 
fall kommer vävföreningens 
medlemmar att bli jättegam-
la.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. Till fjolårets 
seniormässa kom över 
300 personer.

Förhoppningsvis blir 
intresset lika stort i år.

Måndag 26 oktober 
välkomnas besökarna 
till Ale Kulturrum.

Arbetet med att planera se-
niormässan tog sin början 
direkt efter förra årets succé.

– Det blev ett jättelyck-
at arrangemang på alla sätt. 
Dock tog vi till oss av kri-
tiken att det var trångt om 
utrymmet i matsalen. Den 
här gången kommer vi att 
husera över större ytor i Ale 

Kulturrum, förklarar Carina 
Wallström som ingår i ar-
rangörsgruppen tillsammans 
med Caroline Forssbaeck, 
Sofie Rittfeldt, Ann-Ma-
ri Thunberg, Lotti Klug, 
Hanna Nyqvist och Mag-
dalena Lindstrand.

– Alla besökare får ett 
programblad med en karta 
på baksidan, så att de hittar 
till de olika aktiviteterna. Vi 
delar också ut en närvarolott 
med chansen att vinna fina 
priser, berättar Carina.

Över 50 utställare inom 
bland annat, kultur, hälsa, 
föreningsliv och kommunala 
verksamheter finns repre-
senterade på mässan. Det 

blir underhållning av skilda 
slag. Korkskruven medver-
kar liksom damerna i Röda 
Hattarna. Modevisning från 
Seniorshopen inryms också i 
programmet.

– Cafeterian håller öp-

pen under hela dagen och 
där finns möjlighet att köpa 
sopplunch till självkostnads-
pris, avslutar Carina Wall-
ström.

JONAS ANDERSSON

Seniormässa på gång
– Över 50 utställare väntas 
till Ale kulturrum

Måndagen den 26 oktober blir det seniormässa i Ale Kulturrum. 
Fjolårets arrangemang lockade över 300 besökare.

Elisabeth Salomonsson är en av Vävföreningen Väfveriets hängivna medlemmar. 
På lördag bjuder föreningen in till öppet hus i sina lokaler i Ahlafors gamla fabri-
ker.
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Bjuder in till öppet hus i Alafors
– Vävföreningen Väfveriet firar 20 år

Ordföranden i SPF 
Seniorerna Skepp-
landa-Hålanda, 

Laila Johansson, hälsade 
välkommen till förening-
ens traditionella sillsexa. 
Särskilt välkomnades nya 
medlemmar och naturligt-
vis dagens underhållare 
Paul Paljett.

Efter den goda maten vid 
vackert dukade bord fick 
vi en nostalgitripp av Paul 
Paljett i hans musikaliska 
karriär. Ett helt fantastiskt 
program!

Innan kaffet med god 
bakelse, bakade av våra 
eminenta värdinnor. Verna 
Petersson informerade om 
höstens resor, bland annat 
julkonsert till Vara konsert-
hus och Ullared. Carina 
Wendt-Andersson talade 

om vår studieverksamhet, 
ett besök på Emigranternas 
Hus i Göteborg, korsord-
sträffarna i biblioteket och 
operakursen.

Laila informerade vad 
som dryftas i KPR (kom-
munala pensionärsrådet). 
Där är just nu boendefrågan 
högaktuell och alltid vård-
frågan. Hon påminde om 
möjligheten att kunna kolla 
mediciner på Apoteken helt 
kostnadsfritt.

Slutligen var det dags 
för lotteriet där det blev 36 
vinster samt att vi lottade 
ut bordsdekorationen på 
entrébiljetten.

Dagen avslutades med 
orden: ”Efter verbet älska 
är verbet hjälpa det vackras-
te verbet i världen”.

Sillsexa i Skepplanda 
hembygdsgård

Besök heta Berlin
4 dagar i Tyskland

Upstalsboom Hotel Friedrichshain ���� 
I centrumkvarteret Friedrichshain har du möjlighet för att se 
genom fasaden på ett färgrikt Berlin. Ta dig in till centrum på 
några minuter och se t.ex. Potsdamer Platz, Kurfürstendamm 
eller Checkpoint Charlie. 
Ankomst: Valfri t.o.m. 27/10, 31/10-27/12 2015 och 1/1-4/3 2016.

Pris per person i dubbelrum

1.499:-
Pris utan reskod 1.649:-

Pristillägg t.o.m. 30/10: 400:-

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé

2 nätter 1.149:- 

4 nätter 1.949:- 

1 barn 
0-13 år gratisBarn gratis 

Upstalsboom Hotel Friedrichshain ����

Julmarknad i Berlin

23/11-31/12 2015Julmarknad i Berlin

23/11-31/12 2015
Turistskatt 

EUR 1,50 per 
person/dygn.

Skidsemester i Sälen
5 dagar i Dalarna
Olarsgården ���� 
Inled det nya året med frisk fjäl-
luft och fantastisk skidåkning som 
i januari månad håller världsklass. 
Marsveckorna klistrar ett stort 
leende på de flesta skidåkares läp-
par här, med lite tur prickar du in 
både pudersnö, avkoppling i solen 
och fartfylld afterski på din semes-
ter. Sälen bjuder på norra Europas 
största alpina skidområde och är 
ett drömsemestermål för många, 
då skidåkningen här är mycket vari-
erad. Här bor du nära Sälenstugans 
skidbackar (100 meter) som är direkt 
ihopkopplade med Lindvallens alpi-
nområde, vilket ger dig tillgång till 
ett skidområde med 48 liftar och 56 
nerfarter.                 Endast slutstädning. 

Pris per person i dubbelrum 

2.899:-
• 4 övernattningar
• 4 x frukostbuffé
• 4 x 2-rätters middag/buffé
• Fri Wi-Fi

Pris utan reskod 3.199:-

Ankomst: Söndag 10-7/1, 
6-13/3 och 3-17/4 2016.

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

Besök heta Berlin

Upplev Rügen
4 dagar i Breege, Nordtyskland

Aquamaris Strandresidenz 
Rügen ����  
Bo på skönt strandnära hotell, med 
pool och spa. Besök t.ex Stralsund 
(62 km).

Strandresidenz Rügen

Pris per person i dubbelrum 

1.549:-
 Pris utan reskod 1.699:- 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x stor temabuffé
• 1 x välkomstdrink
•  10 % rabatt på 

spabehandlingar 

Kuravgift max. 1,60 EUR per 
person över 10 år/dygn.

Ankomst: Valfri t.o.m. 
18/12 2015 samt 29/1-
25/5 2016.

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

2 nätter 1.199:-
4 nätter 1.949:-

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



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

Barntillåten

Söndag 25 okt kl. 15
från 7 år

The Intern

Hotell Transylvanien 2

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 18 okt kl. 15 Entré 80 kr
Barntillåten

Onsdag 14 okt kl. 19 Entré 80 kr
Barntillåten

LasseMajas Detektivbyrå-Stella Nostra

Taikon

BJUDER IN TILL EN SVÄNGIG  

HÖSTKONSERT
SÖNDAGEN DEN 18 OKTOBER KL 17.00 2015 
MIMERS HUS TEATER I KUNGÄLV

PRIS 200:- BILJETTKÖP FR.O.M. 18 SEPTEMBER VIA 
WWW.OPUS83.SE ELLER PER 

TEL 0303-23 82 02 YTTERBY BIBLIOTEK

OLLE PETTERSSON, JENNIE ELONSSON, 
INGELA FRIBERG OCH PER WESSMARK

DIRIGENT: JACK SVANTESSON

MEDVERKANDE:

OPUS 83 MED

DUO 2 MUCH

JAZZ, GOSPEL, MUSIKAL, ”ELVIS 80 ÅR”

www.opus83.seArrangör:
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Åter hade vi nöjet att få besök 
av Ingmari Dalin och Harald 
Treutiger. De hade blivit 

omvalda som Kal å Ada. Denna dag 
stod musikshowen Kal å Ada möter 
Hasse & Tage på programmet. Lite 
tekniskt trassel i början ledde till två 
entréer och god stämning redan från 
start. Det finns mycket gemensamt 
mellan Kal å Ada och Hasse å Tage 
ansåg Harald och gav oss många 
exempel på deras olika ordvitsar. 
Välkända Yesterday hade blivit Gäss 
till dig, en sång om en gåsavallare. 
In the mood hade ändrats till Det är 
mod och handlade om civilkurage.

Lindeman är en känd figur, som 
byter förnamn alltefter uppgift. 
Geologen blir Sten L, skepparen 
blir Karon L, sjuklingen Virus L 
och så vidare. I Gula hund förekom 
många limerickar som Ingmari gav 
flera fina exempel på. Monologen 
om Sannolikhetskalkylen är starkt 

förknippad med Tage Danielsson. 
Idag axlade Haralds hans mantel med 
stor bravur.

Hasse å Tage riktade sig även till 
barn. Ingmari och Harald sjöng så 
om Blommig falukorv, Han satte 
foten i en potta och Sov lilla Totte. 
Många, många fler kända visor och 
betraktelser fick vi ta del av. Kanske 
ska vi minnas dikten om Eftertänk-
samhet som Ingmari läste. Säll är den 
som har som rättesnöre att man bör 
tänka efter före.

Insamlingen till flyktingbarnen 
inbringade hela 5 072 kronor. Kom-
munen söker gode män till ensam-
kommande barn. Tore R påminde 
om kurser i HLR. Bengt B redogjor-
de för resor och Bengt M meddelade 
att besöket till Blå Tåget är inställt.

Nästa möte gästas vi av ROVI och 
Yngve Andersson.

Inga Isaksson

Kal å Ada hos Aktiva Seniorer

NÖDINGE. Kanske var 
det sista gången vi såg 
Sven Wollter i Ale kul-
turrum?

I sådant fall var tis-
dagskvällens föreställ-
ning ”Aftonens ämne 
KÄRLEK” ett synnerli-
gen värdigt farväl.

Tillsammans med Siw 
Malmqvist och Camilla 
Larsson bjöd den folk-
käre skådespelaren på 
en rolig och samtidigt 
eftertänksam teater-
upplevelse inför en full-
satt salong i Nödinge.

81 år gammal är Sven Woll-
ter ute på en Riksteaterturné 
för att avrunda sin skåde-
spelarkarriär. Aleborna har 
haft ynnesten att se den ka-
rismatiske underhållaren vid 
ett flertal tillfällen i olika 
föreställningar. Tidigare re-
censioner har givit Wollter 
högsta betyg och faktum är 
att veteranen levererar på en 
lika hög nivå den här gången 
också. Imponerar gör också 
Siw Malmqvist vars insats 
på teaterscenen definitivt 

är i paritet 
med hennes 
mer omtalade 
karriär som 
s å n g e r s k a 
och schlager-
drottning.

”Aftonens ämne KÄR-
LEK”, utgör premiären för 
20-årsjubilerande Ale Riks-
teaterförenings höstpro-
gram. En bättre inledning 
går inte att få, det är fullsatt 
och gemytligt på samma 
gång.

Varm komedi
Handlingen i denna varma 
komedi utspelar sig i Över-
bäleby i Älvdalen. Den ut-
mattningsdeprimerade Kaj-
sa (Camilla Larsson) har 
köpt ett hus i den ensliga byn 
dit hon flyttar tillsammans 
med sin pappa, Lillebror 
(Sven Wollter), för att finna 
andlig stillhet. Hon tänker 
vända sig inåt, men vistelsen 
i norr blir inte riktigt som 
det var tänkt. Redan första 
kvällen får Kajsa och Lille-
bror besök av grannen, till-
lika ordföranden i den lokala 
hembygds-
förening-
en, Lille-
mor (Siw 
M a l m -
q v i s t ) . 
T y c k e 
u p p s t å r 
mellan Lil-
lebror och 
L i l l e m o r 
vilket så 
småning-
om leder 
fram till en 

passionerad poesiafton. 
Föreställningen spelas i 

två akter. När andra halv-
lek inleds tror publiken för 
en kort stund att Lillebror 
har lämnat jordelivet, men 
försvinnandet visar sig vara 
föranlett av ett missförstånd 
uppkommet i samband med 
poesiaftonen.

Skratt och applåder varvas 
med instämmande nickan-
den när Ylva Lööfs pjäs låter 
vidröra ämnen som ensam-
het, stress och naturligtvis 
kärlek.

– Undanhållande av kär-
lek är det som skapar mest 
lidande av allt, förklarar Lil-
lebror, som innan han låter 
kyssa Lillemor också konsta-
terar:

– Aftonens ämne är alltid 
kärlek!

JONAS ANDERSSON

Folkkär skådespelare 
på avskedsturné
– Sven Wollter hyllades i Ale kulturrum

Sven Wollter stod i centrum och fick ta emot publikens hyllningar när han tillsammans med Camilla 
Larsson och Siw Malmqvist gästade Ale Kulturrum i tisdags kväll med föreställningen ”Aftonens ämne 
KÄRLEK”. 

Förväntansfull publik hälsades välkommen av re-
presentanter från Ale Riksteaterförening, som också 
passade på att slå ett slag för kommande föreställ-
ningar.

NÖDINGE. En skådespe-
lare och ett manus.

Torsdagen den 22 ok-
tober visas ”De mislyk-
te” i Ale kulturrum.

– En väldigt bra före-
ställning som är värd en 
stor publik, säger Mar-
gareta Nilson, ordföran-
de i Ale Riksteaterför-
ening som står bakom 
arrangemanget.

Igenkännande och tragiko-
misk är nyckelord som på 

ett bra sätt beskriver ”De 
mislykte” ur 24 misslyckade 
norrmän av Jesper Halle. I 
ensamt majestät ser vi Eva 
Ahlberg som skickligt iscen-
sätter de olika karaktärerna i 
varje scen. 

Soloföreställningen, som 
kommer till Nödinge näs-
ta torsdag, är regisserad av 
Mats-Arne Larsson.

– Han skickade mig detta 
manus med den märkliga ti-
teln och jag blev fångad di-
rekt. Läste högt för mig själv. 
På norska. Fast jag inte kan 
norska. Så kom ”de miss-

lyckade” in på 
livet och tog 
dem till mig, 
berättar Eva 
Ahlberg.

P u b l i k e n 
kan se fram 
emot en om-
växlande fö-
r e s t ä l l n i n g 
som pendlar 
mellan olika 

attityder och känslolägen.
Föreställningen är drygt 

en timme och biljetter finns 
att köpa på biblioteket i Nö-
dinge.

– Teaterkvällen kommer 
att inledas med en fikastund, 
som ingår i biljettpriset, av-
slutar Margareta Nilson.

JONAS ANDERSSON

Soloföreställning i 
Ale kulturrum
– Teaterkvällen inleds med fikastund

Eva Ahlberg i ”De mislykte” 
som visas i Ale Kulturrum tors-
dagen den 22 oktober.

Gör
för människor
på flykt.

skillnad

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

bygga en ridanläggning för 
25 miljoner kronor. Det är 
ridanläggningen i Jen-
nylund i Bohus som skulle 
få en stor renovering av 
flera byggnader och ett helt 
nytt ridhus. Det finns ingen 
rim och reson i det här för-
slaget och här beskriver vi i 
Centerpartiet vad vi tycker.

En kommun ska inte äga 
ett ridhus och hyra ut box-
platser! Vi kan inte bedriva 
en osund konkurrens på det 
här sättet. Det finns flera 
andra stall och ridskolor i 
kommunen som går runt 
utan kommunalt stöd och 
nu riskerar vi att slå undan 
fötterna på dem när vi med 
kommunala skattepengar 
går in och tar över ägandet 
över ett mycket dyrt ridhus 
och stöder en av förening-
arna.

Det finns en stor osäker-
het kring den ekonomiska 
kalkylen. Vart kommer 
det här att stanna rent 
ekonomiskt? Hur mycket 
pengar ska Ale kommuns 
skattebetalare gå in med till 
en förening? Hur löser man 
rätten för de som inte är 
medlemmar i föreningen till 
åtkomst till anläggningen 
likt Ale Arenas allmänhe-
tens åkning eller konstgrä-
sens obegränsade öppetti-
der för barn och ungdomar 
att spela fotboll?

Vi har helt enkelt inte 

råd med det här. Ale står in-
för en ekonomisk kris nästa 
år, där äldreomsorgen och 
skolan går på knäna. Vart 
ska de cirka 3 miljonerna 
i drift tas? Hur många 
undersköterskor eller annan 
personal ska sägas upp? Hur 
många fritidsgårdar ska 
stängas? 

S, V, Mp och AD vägrar 
släppa ett par miljoner i 
investering till en sä-
ker gång och cykelväg i 
Hålanda, men 25 miljoner 
för kommunalt ägande i en 
ridanläggning anser man sig 
ha råd med. Hur priortierar 
man här?

Vi vill istället ge klubben 
ett mycket generöst fören-
ingsbidrag på 9 miljoner 
kronor. Vi är säkra på att 
man som förening kan få 
ett mycket fint ridhus för de 
pengarna. Därefter behand-
las Jennylunds ridklubb så 
som övriga föreningar och 
klubbar i kommunen.

Vidare vill vi att en 
vision tas fram för hela 
Jennylundsområdet som 
ett område för idrott och 
rekreation. Området har 
fantastisk potential med fina 
löpspår, en väl fungerande 
ridklubb och bandyhallen. 
Vi vill utveckla området, 
fräscha upp det och göra 
det till en fin rekreations-
plats för alla Ale bor!

Elena Fridfelt (c)
Åke Niklasson (c)

Boel Holgersson (c)
Lennart Dahl (c)

15-18 oktober är det 
dags för Moderaternas 
partistämma. Moderata 

Ungdomsförbundet samlar 
för första gången någonsin 
var fjärde medlem i Mode-
raterna. Det ger oss kraft 
och stora möjligheter till att 
påverka politiken. Det vik-
tigaste for oss är att Sverige 
ska vara ett land där alla kan 
vara självständiga. 

Just nu växer ett nytt ut-
anförskap fram i Ale, Norra 
Älvsborg och Sverige. Unga 
och nyanlända som kommer 
till Sverige senare i livet 
möter stora svårigheter 
att få sitt första jobb och 
egen bostad. Drömmar 
om självständighet blir för 
alldeles för många bara just 
drömmar. Här behöver Mo-
deraterna bli modigare. 

Vi ser tre anledningar till 
att arbetsmarknadslagstift-
ningen behöver moderni-
seras.  

För det första har 90-ta-
listerna idag ett 50-årigt 
arbetsliv framför sig som 
kommer innebära byten 
av jobb, branscher och 
vidareutbildning. För det 
andra är lagstiftningen 
diskriminerande och ger 
unga sämre trygghet. Den 
säger uttryckligen ”vid lika 

anställningstid ger högre 
ålder företräde”. Skulle ”ger 
högre ålder” bytas ut mot 
”ges den som är man/hete-
rosexuell/etnisk svensk” är 
det uppenbart att lagtexten 
är direkt diskrimineran-
de mot unga och gör att 
den ger oss sparken först. 
För det tredje skapar den 
inlåsningseffekter för äldre 
arbetstagare. 

Tryggheten kan inte 
utgå från att klamra sig fast 
så länge som möjligt på 
samma arbetsplats, utan om 
förmågan att ställa om och 
gå vidare till nytt jobb. Vårt 
fokus borde vara att utgå 
från de som står utan jobb 
och vill in – inte att krama 
en omodern arbetsmarknad 
och värna de redan tryggas 
anställningar. 

Sverige ska vara ett öppet 
och modernt land. Idag mö-
ter människor som kommer 
hit senare i livet problem 
med att etablera sig. För att 
få bättre förutsättningarna 
till bra integration i Sve-
rige vill vi att permanenta 
uppehållstillstånd fortsätter 
vara huvudregel vid beviljad 
asyl. Det är olyckligt att 
Moderaterna föreslår tillfäl-
liga uppehållstillstånd. Det 
försämrar integrationen. 

När människor tvingas leva 
med osäkerheten att inte få 
stanna kvar i Sverige blir det 
svårare att ställa krav. 

Vår utgångspunkt är att 
vi ska välkomna människor 
hit och möta dem med 
tydliga krav om att själva ta 
ansvar för sin egen inte-
gration. Här lägger vi fram 
ett förslag om att den som 
inte arbetar eller deltar i 
åtgärder för att komma när-
mare jobb eller utbildning 
fråntas rätten till statlig och 
kommunal ersättning. 

Jobben och öppen-
heten är de två största 
frihetsfrågorna i vår tid. På 
partistämman kommer vi 
därför, som en fjärdedel av 
Moderaterna, driva på för 
att vi tar ställning för en 
modern arbetsmarknadslag-
stiftning och för permanen-
ta uppehållstillstånd. Det 
krävs för att möta det nya 
utanförskapet och för att 
fler ska kunna bli självstän-
diga i Ale, Norra Älvsborg 
och Sverige. 

Emil Johansson 
Distriktsordförande MUF Norra 

Älvsborg
Rasmus Törnblom

Förbundsordförande MUF 

Nytt utanförskap växer fram
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Inte billigare i Bohus

I Alekuriren vecka 41 
framför Framtid i Ale 
genom Tyrone Hans-

son, helt taget ur luften, att 
det skulle vara billigare att 
– bygga på – Bohus centrum 
med ett kommunhus än att 
bygga ett helt nytt. Detta 
framstår i insändaren som 
ett faktum, men det finns 
inget stöd för ett sådant 
påstående.

Mest sannolikt är det 
precis tvärtom. Dyrare 
att – bygga på – befintligt 
centrum än att bygga på 

obruten mark. Ett nytt kom-
munhus ovanpå befintligt 
centrum skulle innebära ett 
antal tillkommande våningar 
vilket får byggnadstekniska 
och därmed ekonomiska 
konsekvenser även för den 
befintliga byggnaden. 

Exempelvis:
• Omfattande komplette-

ringspålning som då får ske 
inne i befntligt hus.

• Förstärkning av befint-
lig byggnadskonstruktion 
för att bära tillkommande 
våningar.

• Stora delar av instal-
lationerna för el, värme, 
vatten och ventilation måste 
rivas och bytas i befintlig 
byggnad.

En så omfattande på-
byggnad med tillhörande 
åtgärder i befintlig byggnad 
kan inte ske utan att befint-
liga verksamheter måste 
evakueras, vilket också som 
regel innebär betydande 
merkostnader i ett bygge.

Att bedriva en fungeran-
de livsmedelsbutik och för 
medborgarna viktig sam-

hällsservice som vårdcentral, 
barnmorskemottagning, 
tandläkare, apotek och re-
habverksamhet under en så 
stor om- och påbyggnad är 
helt enkelt inte möjlig.

Argumentera gärna 
för ett nytt kommunhus i 
Bohus, men använd inte 
ekonomiska argument tagna 
ur luften som det bärande 
motivet. Det är att lura 
innevånarna.

Lars-Ove Hellman
VD Alebyggen

– Förmodligen tvärtom

SO
CI

AL
DEMOKRATERNA I A

LE

MEDLEMSMÖTE
SKEPPLANDA  
(S)-FÖRENING
Tisdag 20 oktober  

Biblioteket kl 18.00 
Tema Alebyggen. Jarl Karlsson

TRÄFFPUNKT
Fredag 16 oktober

SAP-HUSVAGN 
Bohus centrum kl 16-18

Fredag 16 oktober 
Nol vid Tempo kl 16-18 

Lördag 17 oktober 
Ale Torg kl 10-14

Lördag 17 oktober
SAP-HUSVAGN

Albotorget kl 11-14

Välkomna!

Kommunalt ridhus går 
före säkra cykelvägar?

Tack för synpunkter 
Lars-Ove.

Att Framtid i 
Ale pekar på Bohus som 
lämpligast för kommunhus 
grundar sig på ett fåtal, men 
viktiga aspekter. Förutom 
den knutpunkt som Bohus 
utgör med sin kollektivtra-
fik, närhet till Kungälv och 
Göteborg, så tog vi tidigt till 
oss två utspel från företräda-
re för Alebyggens styrelse. 
Dåvarande ordföranden 
(Sune Rydén) såg Bohus 
som ett av tre alternativ för 
placering av kommunhus. 
Ett par år tidigare lanserades 
förslag om att bygga bostä-

der i befintligt centrumhus i 
Bohus från samma håll. Bra 
förslag oavsett härkomst är 
till för att funderas över. 

Vi lyssnade också tidigt av 
sakkunniga och fick till oss 
att träbaserade byggmaterial 
lämpar sig bäst vid vertikal 
förtätning/byggnation, det 
vill säga när flera våningar 
byggs på befintliga hus. 
Med lättbyggnadsteknik i 
trä kan även mark med lägre 
bärighet belastas. Jag tog 
del av liknande projekt på 
Tegeludden i Stockholm. 
Mycket spännande. I ett par 
andra projekt använde man 
sig av så kallad pre-fabri-

cering, för att minimera 
störningen på byggplatsen 
byggdes antingen hela 
volymelement eller planele-
menten på annan plats. Det 
handlar antingen om hela 
moduler eller ytterväggar, 
bjälklag och innerväggar 
som levereras byggnads-
klara. I ett gediget material 
från Uppsala universitet 
2010 förordas påbyggnad av 
våningsplan med lättbygg-
nadsmaterial, inte minst när 
det handlar om kostnads-
bilden.  

Till sist. Alebyggen be-
gärde 4,99% i hyreshöjning. 
Ingen köpte det. Förlik-

ningen slutade på 1,20% i 
hyreshöjning. Naturligtvis 
tror jag inte att du lurar hy-
resgästerna, lika lite som jag 
skulle vilja lura innevånare. 
Vi verkar bara utifrån vår 
egen övertygelse. 

Vill avslutningsvis öd-
mjukt tacka för din tid som 
VD. 

Tyrone Hansson
Framtid i Ale

Tyrone Hansson (FIA) svarar:

Viljan saknas tyvärr 

Som gruppledare för den moderata full-
mäktigegruppen blev fredagens beslut 
om att upplösa decemberöverenskom-

melse till stor glädje! Moderaterna i Ale ver-
kade just för detta i en motion som skickades 
till förbundsstämman i Norra Älvsborg. Väl 
på plats på stämman fick vi stöd av moderata 
ungdomsförbundet och några andra företrä-
dare, men de flesta gick på partiets linje om 
att bevara DÖ. Vår förhoppning var då att 
andra förbund i Sverige skulle se till att över-
enskommelsen skulle röstas ner på partistäm-
man som är nu i helgen. Men så gick det som 
det gick vid Kristdemokraternas riksting… 

Vad händer nu framåt med svensk politik? 
De som tyckte att DÖ var det bästa av de säm-
sta alternativen är oroliga för politiskt kaos. 
Vänstern tycker att Alliansen flörtar med SD 
och vill gärna stämpla den borgerliga politiken. 
Miljöpartisterna skruvar på sig och oroar sig 
nog för hur säkert de sitter i båten med Löf-
vén. Jag har inget svar på hur det kommer lösa 
sig framåt. Många med mig vill ju tillbaka i re-
geringsställning, men det är ju upp till sossarna 
och Löfvén att välja hur de vill göra, kommer 
de att förhandla med oppositionen eller kastar 
de in handuken? Valresultatet är ju ändå det 
samma som det blev 14 september 2014, en 
väldigt liten majoritet för de styrande!

Men ett är säkert och det är att riksdagen 
har större makt att förhandla och att vi inte 
längre behöver passivt se på när vänsterns bud-
get med allt större skattehöjningar för gemene 
man klubbas igenom och när valfriheten mins-
kar. Minoritetsregeringen får göra som alla 
minoritetsregeringar behövt göra tidigare. De 
får söka stöd för sin politik hos riksdagen. Vi är 
med i matchen igen. Hur Dös död påverkar oss 
i kommunerna återstår att se! 

Carina Zito Averstedt (M)

DÖ är död!
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Starrkärr-Kilanda församling – www.mittiale.se – 0303-444 000

FAMILJE 
MÄSSA
Söndagen 18 oktober

11.00
ÄLVÄNGENS BLÅ KYRKA

Hej och välkommen till

Barnkören medverkar!

Söndag 18 oktober kl. 18.00
Starrkärrs kyrka

Medverkande 
Gospelkören med kompband

Välkommen!

GOSPEL 
GUDSTJÄNST!

TEMAGUDS TJÄNS T

Barnkören gNola och  
Juniorkören medverkar!

Välkommen!

Söndag 18 okt kl. 11.00 
Nols kyrka

ÖPPNA 
UPP!

T E M A K V Ä L L
Tisdagen 20 okt kl. 18.30 
Nols kyrka

Församlingens diakoniassistent  
Ingemar Carlsson med blandade tankar 
och fria funderingar kring bön.

Välkommen!

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

Gudstjänst för stora och små • 
Karin Karlsson. Förskolan Noas Ark, barnkörerna The Rookies,
Singing Kids, Popkören, Young Voices och Singing Angels. Kyrkfika. 
SÖNDAG 18 OKT KL 11 I NÖDINGE KYRKA

Gemensam bön • Henny Forsberg. 
Arr: Bohus pingstförsamling, Surte missionsförsamling 
och Nödinge församling. 
ONSDAG 21 OKT KL 19 I PINGSTKYRKAN

Onsdagsträff • Karin Karlsson underhåller.
ONSDAG 21 OKTOBER KL 14 I SURTE FÖRSAMLINGSHEM

SKEPPLANDA. Höstfest 
är en tradition som funnits 
på Garnvindeskolan i 21 år. 
Klasserna på skolan anord-
nar olika aktiviteter så som 
cykelrace, lotterier, loppis, 
spelhjul med mera. 

Eleverna får denna dag 
varsin värdekupong på 10 
kronor, så att alla ska ha 
möjlighet att göra eller köpa 
något. En del av de peng-
ar skolan får in på höstfes-
ten används bland annat 
till treornas årliga resa till 
Ekehagens forntidsby, ut-
flykt för förskoleklassen på 
våren samt till skridskoresa. 
Vi skänker också en summa 
pengar till välgörenhet som 
eleverna i elevrådet på skolan 

bestämmer.
Lunchen denna dag ut-

görs av korv med bröd som 
serveras utanför bamba. I 
bamba anordnas det café dit 
man kan gå och fika tillsam-
mans.

Skolans trygghetsgrupp 
anordnar en tipspromenad 
som går runt skolgården med 
fina priser. I gymnastiksalen 
sker försäljning av begagna-
de barnkläder och det finns 
olika loppisar på skolgården. 

Årets höstfest blev en 
trevlig dag!

Personalen på Garnvindeskolan

Höstfest på Garnvindeskolan

Lotterna gick åt som smör i solsken.

Cykelrace var en populär aktivitet.

Lotterihjulet snurrade för fullt.

Försäljning av hembakat på Garnvindeskolans höstfest.

Agnes och Alicia trivdes på höstfesten.

Nygräddade våfflor föll många i smaken.

Att sätta svansen på åsnan var inte så lätt med bindel för ögonen.
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BETRAKTELSE

Det finns en berättelse 
om hur solen och 
nordanvinden kom 

att diskutera vem av dem 
som är starkast. De ser en 
man gå vägen fram med en 
tjock rock på sig och nordan 
säger:

-” Den rocken kan jag 
blåsa av honom på nolltid!”

- ”Var inte så säker på 
det”, svarar solen.”

Och så börjar nordanvin-
den att blåsa – hårdare och 
hårdare. Till slut är det full 
storm runt mannen! Men 
den enda effekt det får är att 
mannen sveper rocken hår-
dare och hårdare omkring 
sig, medans hans vandring 
blir mer och mer otrevlig. 
Han kryper ihop och han 
muttrar över livets elände, 
allt sämre till mods.

- ”Det var ditt försök, nu 
är det min tur”, sa solen.  
Solen lät sina strålar flöda 
över mannen som rätade på 
sig. Han släpper upp rocken, 
börjar se sig omkring och 
istället för att önska att han 
var framme så fort som möj-
ligt, upptäcker han ny glädje 
av sin vandring. Det dröjer 
inte länge förrän rocken 
åker av, medvandrare får en 
nick och ett leende, och han 
känner sig glad och förnöj-
sam. Han trivs med livet!

-”Där ser du vad lite 
värme kan åstadkomma” 
sa solen. Och tävlingen var 
avgjord

    Temat för söndagen 
är ”Att leva tillsammans”. 
En svår konst på många 
plan. Allt som oftast blir vi 
oense om det gemensamma 
och konflikterna kommer. 
Frågan är hur vi väljer att 
lösa problemen? Genom att 
staka ut gränser och vara 
’ekonomiska’? Ett  annat 
ord för att snåla med våra 
resurser oftast. Eller om 
vi vågar öppna upp och gå 
generositetens väg och delar 
våra resurser. Våra resurser 
av tid, empati, förmåga, 
ägodelar och medel.

 Generositetens hem-
lighet är ju att den föder 
samhörighet, glädje och en 
oerhört mycket större för-
måga då många bidrar! Jag 
blir inte instängd av mina 

egna tillgångar, jag får del av 
mångas möjligheter! 

     Markus berättar om 
ett tillfälle då Jesus besöker 
ett hem och mycket folk är 
där för att lyssna på honom. 
Då kommer hans mor och 
bröder och skickar bud till 
honom att de vill tala med 
honom. Vår reaktion hade 
ju varit att ursäkta oss och 
gå ut till familjen. Men så 
gör inte Jesus.  ”Min familj 
– det är alla som gör Guds 
vilja.” blir hans svar.

Vad är nu detta? Förskju-
ter han sin familj till förmån 
för lärjungar och åhörare? 
Nej, så kan vi tänka, vi som 
är pigga på att sätta gränser, 
gruppera och göra skillnad.

Jesu tanke verkar vara 
mer åt andra hållet – att 
öppna upp, räkna in och leva 
mer i glädje och kärlek. Han 
vänder inte sin familj ryggen 
- han öppnar upp den och 
flyttar ut gränserna för 
alla som vill tillhöra Guds 
familj och rike. Ett rike som 
kännetecknas av värme och 
glädje, inte snålblåst och 
kyla.

  Därav den tidigare be-
rättelsen om solen och vin-
den. Att låta ekonomismen 
styra, som inte frågar efter 
ditt och mitt bästa, innebär 
att släppa lös snåla vindar 
som bara får oss att krypa 
ihop och bli instängda.   Att 

låta solen lysa, låta mer av 
medmänsklighet forma våra 
liv och vårt tänkande, föder 
ett varmt samhälle! Det som 
lönar sig är inte det som 
bara frågar efter balansen 
mellan kostnad och vinst. 
Utan det som får människor 
att växa och dela sina liv 
med 

varandra! För det ger 
mer vinst på fler plan än vi 
egentligen kan ana!

  Att mötas och hjälpas åt 
är att öppna upp för större 
möjligheter och ett rikare 
liv! Ett liv och en värme som 
har Gud som källa. Hans 
kärlek föder vår vilja att se 
vår nästa och när vi gör det 
så växer Hans rike. Han har 
också gett oss förstånd att 
förvalta våra resurser, det 
måste vi använda. Men med 
Jesu inkluderande hållning 
där också min nästa behöver 
räknas in i familjens resurser 
sas!

Att räkna in som Jesus 
gör – öppnar upp till glädje 
och värme! Och så slipper vi 
ju frysa…                                               

               

   

Leif Jöngren
Equmeniakyrkan Älvängen

Det öppna rymmer mer! 

Brita Edström. I S:t Peder 
kyrka hölls onsdagen 7 oktober 
begravningsgudstjänst för Brita 
Edström, Lödöse. Officiant 
var kyrkoherde Vivianne Wet-
terling.

Torsten Ask. I Starrkärrs 
kapell hölls fredagen 9 oktober 
begravningsakt för Torsten 
Ask, Alafors. Officiant var 
Anders Johansson.

Jack Fuxerius. I Nödinge 
kyrka hölls fredagen 9 oktober 
begravningsgudstjänst för Jack 
Fuxerius, Nödinge. Officiant 
var komminister Reine Bäck.

JORDFÄSTNINGAR

Equmeniakyrkan i Surte 
Ons 14/10 kl 15, Onsdags-
träff för daglediga. 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 Surtesko-
lan. Välkommen! Lör 17/10 
kl 10-14, Arbetsdag i och 
omkring kyrkan. Sön 18/10 kl 
17, Gudstjänst. Hela kyrkan 
sjunger. Per Kjellberg. Serve-
ring. Mån 19/10 kl 19, Musik-
kåren, Lerum Surte Sympho-
nic Band, övar. Ons 21/10 kl 
17.30, Sånglek för barn 4-6 
år. Ons 21/10 kl 18.30, Tonår. 
Ons 21/10 kl 19, Gemensam 
bön i Pingstkyrkan i Bohus. 
Ons 21/10 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen! 
Programmet kan ändras, men 
på www.surtemissionskyrka.
se hittar du alltid ett aktuellt 
program.

Pingstkyrkan Bohus
Ons 14/10 kl 19, Bibelläsning 
och bön. Sön 18/10 kl 11, 
Leif Karlsson. Ons 21/10 kl 
19, Ekum bön i Pingstkyrkan, 
Bohus.

Nödinge församling
Tor 15/10 kl 18, i Nödinge 
kyrka: Veckomässa. Henny 
Forsberg. Sön 18/10 kl 11, i 
Nödinge kyrka: Gudstjänst för 
stora och små, Karin Karlsson. 
Förskolan Noas Ark, barnkö-
rerna The Rookies, Singing 
Kids, Popkören, Young Voices 
och Singing Angels. Kyrkfika. 
Kl 13, i Surte kyrka: Finsk 
gudstjänst. Irma Nurma. 
Kl 17, i Surte kyrka: Mässa. 
Karin Karlsson. Lina Johans-
son, flöjt. Ons 21/10 kl 19, i 
Pingstkyrkan: Gemensam bön 
med Bohus pingstförsamling, 
Surte missionsförsamling och 
Nödinge församling. Henny 
Forsberg.

Equmeniakyrkan Älvängen
Ons 14/10 kl 19, Presenta-
tionskväll för Läshörnans 
2 böcker. Lör 17/10 kl 9, 
Städdag i kyrkan Gemensamt 
fika kl 11. Sön 18/10 kl 11, 
Gudstjänst med nattvard Leif 
Jöngren. Mån 19/10 kl 18.30, 
Upptäckarscout. Tis 20/10 kl 
10, Tisdagsbön - vi samtalar 
och ber runt söndagens texter.
Ons 21/10 kl 19, Församlings-
forum Tema: GOA-grupper.

Smyrnakyrkan Älvängen
Ons 14/10 kl 10 - 12.30, Smyr-
naCaféet. Kl 18.30 - 19.30, 
Bön. Tor 15/10 kl 18.15 - 
19.30, Hobby. Fre 16/10 kl 
19.30, Greenhouse. Lör 17/10 
kl 10 - 13, Second Hand & 
Café. Sön 18/10 kl 10.30, 
Bön inför gudstjänsten. Kl 
11 - 12.30, Gudstjänst. Martin 
Kvidal predikar. Äventyret. 
Missionsoffer. Kyrkkaffe. Mån 
19/10 kl 10, RPG stavgång. 
Tis 20/10 kl 08.30 - 09, Bön. 
Kl 14, Bibelsamtalsgruppen. 
Ons 21/10 kl 10 - 12.30 Smyr-
naCaféet. Kl 18.30 - 19.30, 
Bön. Kl 19 - 21, Språkcafé i 
Nödinge.

Starrkärr-kilanda församling
Ons 14/10 Älvängens kyrka kl 
18.30, Bön för församlingen. 
Tor 15/10 Nols kyrka kl 18.30, 
Veckomässa, Nordblom. Fre 
16/10 Älvängens kyrka kl 11 
-14, Öppet Café. Hembakt 
och goda mackor! Sön 18/10 
Nols kyrka kl 11, Familjeguds-
tjänst Nordblom. Älvängens 
kyrka kl 11, Familjemässa Tord 
Nordblom. Starrkärrs kyrka 
kl 18, Musikgudstjänst. Med-
verkande: Gospelkören med 
kompband. Tis 20/10 Nols 
kyrka kl 18.30, Temakväll: 
Öppna upp! Blandade tankar 
om erfarenheter om bön. Ons 
21/10 Älvängens kyrka kl 19, 
Stickcafé.
Guntorps Missionskyrka
Ons 14/10 kl 18.39 Spårar & 
UpptäckarScout. Tis 20/10 
kl 19, ALPHA. Ons 21/10 kl 
18.30, Tonår.

Skepplanda Pastorat
Skepplanda sön 18/10 kl 10, 
Famgtj R Olausson. Hålanda 
sön 18/10 kl 12, Mässa R 
Olausson. S.t Peder sön 18/10 
kl 10, Gudstjänst I Olenius. 
Tis 20/10 kl 18.30, Vecko-
mässa. Tor 22/10 kl 12, Sopp-
lunch. Ale-Skövde  sön 18/10 
se övriga. Tunge sön 18/10 kl 
17, Fredsgudstjänst I Olenius.

Lilla Edets pastorat
Fuxerna-Åsbräcka församling
Ons 14 /10 kl 18.30, Mässa, 
Nordblom. Sön 8/10 kl 10, 
Högmässa, Nordblom. Sön 
18/10 kl 14, Finsk högmässa, 
Olenius. Tis 20/10 kl 09, 
Mässa i förs hem.

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

Vår kära 
Mamma, Svärmor 

och Farmor 

Ingrid 
Samuelsson 

* 7 juli 1922  

har idag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad. 

Bohus 4 oktober 2015 

CARL-INGE och ANN 
Barnbarn 

Barnbarnsbarn 
Släkt och vänner 

Tyst och stilla har Du 
somnat 

Ögon slutits, handen 
domnat 

Du var trött, behövde ro 
Nu har Du fått ett 

vilsamt bo 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i kretsen av de 
närmaste. Hedra gärna 
Ingrids minne med en 
gåva till Cancerfonden 

på gåvotel. 020-59 59 59. 

Lerum Surte Symphonic Band övar på måndagar och visade i 
lördags prov på vad man kan. Det blev riktigt trivsamt i Surte 
centrum. 

Glada toner 
i Surte 
centrum
SURTE. Equmeniakyrkan i 
Surte tog i lördags tillfället i 
akt att informera om försam-
lingen i det fina höstvädret. 
Som extra krydda hade man 
hjälp av Lerum Surte Symp-
honic Band som spelade. 
Stämningen var på topp och 
besökarna bjöds in till sön-
dagens temagudstjänst under 
rubriken Våga tänka nytt! 
Samtidigt passade försam-
lingen på att informera om 
flyktingarbete som pågår.

Kyrkoledare Lasse 
Svensson och pastor Per 
Kjellberg fanns på plats.
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UPPHITTAT

Förlovningsring upphittad 
utanför Netto i Älvängen.
Ring för info.

0303-35 01 11

VECKANS ROS

Veckans finaste ros till 
Smycka-butiken i Nödinge. 
Ni vet verkligen hur man 
ska agera för att få nöjda 
kunder. Tack. 

Trogen kund

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

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

Tayota Corolla combi -03. Kört 23 000 mil. Säljes med 
nästan nya vinterdäck, Jeppe-hundgrin och galler.
Pris 35 000 kr. Maria. 

Tel. 0520 653813.

SÄLJES

Ta med dina bilder på ett USB, DVD-skiva eller minneskort.
Du kan också mejla info@alekuriren.se

70x100 cm 199 kr • 50x70 cm 149 kr

Lokaltidning & Reklambyrå

VI SKRIVER UT DINA BÄSTA ÖGONBLICK

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

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

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

Ved säljes, björk eller bland-
ved 30cm lång.
Tel. 0722-66 77 79
Piano från 1940-talet fullt 

fungerande bortskänkes. 
Hämtas på trädesvägen 16 
Skepplanda. Anja Lemoyne.
Tel. 0704-90 84 21

Röd 3-växlad damcykel säljes. 
250:-
Tel. 0706-59 53 90

Fyra stycken dubbdäck 
205/55 16 på stålfälgar.  Hak-
kapeliitta. Annika.
Tel. 0705-43 51 87

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

Stallplats i hälltorp för ponny 
eller mindre häst. Stora hagar, 
lugnt läge och fina ridvägar.
Tel. 0707-33 00 80.

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

Vi är ett gäng glada tjejer som 
söker fler medlemmar till vår 
bowlingklubb Älvorna. Du 
som vill testa att bowla ung 
som gammal är välkommen till 
Nordmanna bowling i Kungälv 
tisdagar kl.18-19 1:a gången 
gratis.www3.idrottonline.se/
default.aspx?id=547713
e-post. alvorna@hotmail.com

BINGOPROMENAD I 
ÄLVÄNGEN, Söndag 18 och 25 
oktober. Start Älvevi kl 10-12. 
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

Välkommen till världen 
vår finaste 

Anton!
19 Augusti 2015. 

Vi älskar dig! 
Kram 

Mamma, Pappa, 
Caroline Andersson & 

Daniel Axelsson

Ett stort grattis till Syst-
rarna Petersson i Starrkärr.

Linnéa 
som fyller 10 år den 17/10 

Emelie 
som fyller 18 år den 30/10.

Många kramar & pussar
från er familj

Världens goaste kille fyller 
3 år den 16 oktober. Grattis 

Max Maximilian 
på din födelsedag 

önskar 
Mamma & Pappa.

Gilla oss på 
Facebook

facebook.com/alekuriren
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FOLK-
SLAG IDÉ

ÄTS PÅ I 
DAN-

MARK
BIBEL-
STAD

GRUS PÅ 
GÅNG

TVÅ I 
ROM
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PIPPI
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FÖRRA VECKANS LÖSNING

4 5 2 3
3 1 8 2
6 5 4 1 7

2 7 4 5 1
6 8 3

1 8 2 4 5

7 6 8
5 7 1 2

4 3
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SUDOKU LÄTT

1 5 7 6 2
3 4 1

6 1

9
8 5

5 8 3 6 2

7 4 8 1
1 3 5 4 2 6

5 3
© Bulls

SUDOKU MEDELVECKANS FRÅGA

NÄSTA VECKAS FRÅGA
Hur ofta går du på teater?
Gör din röst hörd på www.alekuriren.se

ALEMAN & LILLA EDIT

Grattis till @peter_pan_pp8var som var på pro-

menad i skogen med sin dotter och hittade 

denna förtrollande glänta som han fångade på 

bild. 

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

NEJ25%

75% JA

SKULLE DU RESA MER KOLLEKTIVT OM AVGIFTEN 
SÄNKTES?



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 annons3 veckor kvar!
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