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Stadsparken har 
prioritet i Nödinge

Älvängens IK 
vann guldracet!

LÄS
22

Nytt centralt bibliotek
Älvängen får ett nytt folkbibliotek i resecentrum, där Pressbyrån tidigare huserade. Även delar av vänthallen tas i anspråk. 
Den positiva nyheten presenterades av Stefan Ekwing (FP), vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, Eva Bünger, biblio-
teks chef i Ale, Michael Svensson, verksamhetschef och Stefan Hagman (S), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

ANSVAR 
FÖR  

SVERIGE

Ale Torg

Gäller v 43 • 21/10–25/10

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

Galet bra pris!

KAFFE
ICA. 500 g. Gäller ej ICA I love eco,  

Hela bönor. Jfr pris 40:00/kg.
Max 2 köp/hushåll.

20:-/st

Kortpris

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

ALLA DAGAR
06.00–23.00

10%
RABATT 
PÅ ETT KÖP  
MED DENNA  

KUPONG!

COOP FIRAR 2 ÅR
HANDLA OCH FÅ

G
äller fred

ag
 23/10 v43

Var får man mest 
funktion för pengarna?

Just nu har vi upp till halva priset på stilrena streetjackor 
i funktionsmaterial, slitstarka Gore-Tex®-skor och mycket annat 
som håller dig både varm och torr i vardagen. Kom in till oss på 

Team Sportia så får du hjälp att rusta dig för kallare väder!

HALVA
PRISET!

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

Gäller ons 21/10 t o m sön 1/11.
Med reservation för slutförsäljning.

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

HALVA
PRISET!

HÖST- 
KAMPANJ 

PÅ VINTER- 
JACKOR OCH 

GORETEX®- 
SKOR

North Bend Callie
Halvlång vadderad parka med dunliknande 
fyllning, fast huva, flera praktiska fickor, 
quiltat foder och skinndetaljer.  
Damstorlekar 36-48.

(1599:-)
799:

Hos oss får du mest
funktion för pengarna!

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

TÅRTKALAS 
PÅ TORGET!

LÖR 24 OKT
KL 11 – 15

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

Säkra siffror till fast pris!



I veckan stöts och blöts den 
aktuella fördjupade över-
siktsplanen för Nödinges 

centrala delar med perspek-
tiv mot 2030. Nu är det 
medborgarnas tur att komma 
med förslag om hur samhäl-
let bör utvecklas. Samtidigt 
växer mina egna funderingar 
kring hur realistiska planerna 
är. Ett förverkligande enligt 
det utställda förslaget inne-
bär tämligen stora ingrepp 
i befintlig bebyggelse. Tv  
tydliga stråk med genomfart-
strafik och cykelboulevarde  
skulle fylla en fantastisk funk-
tion, men kräver samtidigt 
att Alebyggen river några av 
sina lönsamma fastigheter. 
Vill man det? Och i så fall 
vad kommer det att kosta? 
Ale Torgs stora huvudbygg-
nad föreslås också styckas 
upp. Ett svårt byggtekniskt 
moment och vad säger hand-
larna om att splittras istället 
för att föras samman? Tanken 
är att handelsområdet ska 
förlängas bort mot Lidl. Att 
öka avstånden mellan aktö-
rerna harmonierar inte med 
de teorier som detaljhandelns 
förespråkare betonar. Där 
talas det om att öka tillgäng-
ligheten genom att samla så 
mycket som möjligt under 
ett och samma tak. En annan 
nyckel till framgång är att er-
bjuda fria parkeringar, gärna 
inne i butiken... (det sista var 
en överdrift).

Just parkeringsfrågan 

tillägnas ett eget kapitel i den 
fördjupade översiktsplanen. 
Lösningen heter avgifts-
belagda p-platser, främst i 
parkeringshus längs E45. 
På så vis skapas också ett 
bullerskydd. Fria parkerings-
platser har varit ett av Ale 
Torgs främsta argument. Lätt 
att nå var undertexten som 
förverkligades. Torget är idag 
en välbesökt handelsplats, 
inte för att den är vacker, 
utan för att den är tillgänglig. 
Parkeringshus må vara den 
enda långsiktiga lösning-
en, det inser även jag, men 
finansieringen måste in  
den totala byggkalkylen för 
prospektet. Jag tror inte Ale 
Torgs attraktivitet kommer 
att nå de höjder som krävs 
för att göra det motiverat 
att avgiftsbelägga besöken. 
Allum är en framgångssaga 
i Partille, där P-husen är 
en del av köpcentrat och 
naturligtvis fritt från avgifter. 
Kungälv storsatsar på Vita 
Fläcken och jag tror knappast 
de tänker börja ta betalt av 
de bilburna kunderna när 
målet är att skapa ett ökat 
inflöde av handel
Parkeringar är ett mås-
te, men ett dyrt sådant. 
Därför måste  man lyfta 
på alla stenar runt denna 
problematik. Möjligheten 
att parkera bilen är och 
förblir avgörande för 
handelns utveckling.
Det är en fantastiskt 

rolig läsning att ta del av 
FÖP Nödinge 2030, men 
hur förankrad i verkligheten 
är den. Vad är realistiskt 
och ekonomiskt försvarbart 
att förverkliga? Det kan 
egentligen bara marknaden 
svara på, men det kommer 
definitivt att krävas invest -
rare med starka muskler om 
gällande FÖP ska realiseras. 
Vad inlösen av McDo-
nalds, OKQ8, Lidl, vissa av 
Alebyggens hyresfastigheter 
och hyresgäster med långa 
avtal på Ale Torg vågar jag 
inte ens spekulera i, men det 
är inte oväsentligt. Till sist 
är det ju ändå pengarna som 
styr. Alla vackra illustrationer 
till trots.

Trots allt är även en 
orealistisk FÖP ett steg i 
rätt riktning, den visar vad 
som är teoretiskt möjligt, 
inspirerar och väcker idéer. 
Vad det blir i praktiken är en 
helt annan sak.
 

Är Nödinge FÖP realistisk?

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.
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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

Kunden har 
alltid rätt.
Sveriges mest nöjda bankkunder 2015.

Enligt Svenskt Kvalitetsindex 2015, privatmarknaden.

lansforsakringar.se

Älvvägen 9, 446 37 Älvängen • Tel: 0737-73 98 44 • www.broms-experten.se

BROMSEXPERTEN
KAMPANJ!

Däckbyte och visuell kontroll av 
bromssystemet för bara 200 kr

Tel 0737-73 98 44
www.broms-experten.se

Solist-
konsert
Lerum Surte 

Symphonic Band
Equmeniakyrkan i 

Surte
Måndagen 26 Okt 

kl.19.00
Dirigent: Folke Taubner 

Fri entré, Välkomna
Arrangeras tillsammans med

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

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

Välkommen!

Ge bort ett 
present- 

kort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

HÖSTLOVS-
AKTIVITETER

på Glasbruksmuseet

MÅLA PÅ GLAS
27-28 oktober kl 11-14

Tag med eget glas eller 
köp för 10 kr. Fri entré.

Matr. kostnad 10 kr

Kvarnvägen 6 i Surte

Ale Klinik

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

TA MED KUPONGEN TILL BUTIKEN

PERMANENT  
MAKE-UP & FILLERS- 
BEHANDLINGAR PRINCESS 
VALFRITT OMRÅDE.

60%
RABATT Gäller t.o.m. 30/11

HÖSTERBJUDANDE

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

kaffe och tårta

Välkomna att 
fira med oss!
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NÖDINGE. I veckan 
informerar Ale kom-
mun om den fördjupade 
översiktsplanen (FÖP) i 
Nödinge.

I planen ingår en grön 
stadspark som ska fyl-
las med aktiviteter.

Idéer kring innehållet 
hoppas planerarna ska 
komma från ortsborna. 

Sedan 1 oktober är Ale kom-
muns förslag till fördjupad 
översiktsplan för centrala 
Nödinge ute på samråd. Den 
finns tillgänglig på kommun-
husen i Alafors och Nödinge 
samt hos Svensk Fastighets-
förmedling och på huvud-
biblioteket i Ale kulturrum. 
På tisdag och lördag i denna 
veckan presenterar tjänste-
männen förslaget på samråds-
möten för intresserade alebor, 
dessutom är FÖP:en på agen-
dan för onsdagens ortsmöte. 
I samband med dessa träffar 
hoppas planerarna få respons 
på sina idéer kring bland an-
nat en föreslagen stadspark, 
nedanför bobollplan i anslut-
ning till Alebyggens hyreslä-
genheter.

– Tanken är att detta ska 
vara en naturlig mötesplats 
för invånarna. Innehållet ska 
vara varierat, men förslagsvis 
med inriktning mot motion 
och lek. Det ska förhopp-

ningsvis också vara möjligt 
att ha enklare evenemang i 
parken. Vi ser fram emot att 
höra vad aleborna har för tan-
kar kring innehållet i parken, 
säger Elin Celik på sektor 
samhällsbyggnad i Ale.

Till ytan föreslås stadspar-
ken bli en hektar, men långt-
ifrån det område som idag av 
många anses vara ortsbornas 
rekreationsområde vid bo-
bollplan.

Nya bostäder
– Kvaliteten blir däremot 
mycket högre, samtidigt som 
vi frigör mark för fler bostä-
der. Vi tänker oss flerbostad -
hus i varierad höjd, tre till fem 
våningar. Parken ska omges 
av bebyggelse. Vi pratar om 
320 nya centrala  lägenheter 
runt parken, säger Magnus 
Lövdahl, planarkitekt.

En annan viktig del i den 
fördjupade översiktsplanen 
är de tänkta stråken på Vit-
klöver- och Rödklövergatan. 
Här ska förutom cykelboule-
vader även inrymmas en grön 
aktivitetsyta i mitten samt 
en gåfartsgata med biltrafi  
på de gåendes villkor, vilket 
väcker många frågor.

Bilar bland gående?
– Desssa sträckor ska vara 

byggda och anpassade för 
gåendes villkor. Det ska vara 
möjligt att ta sig fram med bil 
om du har en målpunkt längs 
vägen, till exempel en försko-

la. Som gående ska du upp-
leva en hög trygghetskänsla, 
säger Magnus Lövdahl och 
Elin Celik tillägger:

– Vi förstår att det skapar 
mycket funderingar och vi 
skulle kanske behöva ta fram 
ett antal referensobjekt för att 
verkligen visa hur vi tänker. 
Det är svårt att säga hur det 
kommer att falla ut när man 
bygger ett möblerat stråk 
för gående, men ändå tillå-
ter viss trafik. Tanken är att 
det ska vara fokus på stråket 
med prioritet för gående och 
cyklister. Förslaget är att bilar 
tillåts i gåfart, vilket går att 
reglera efter behov.

Trafiken över bäckarna för 
att knyta samman norra och 
södra Nödinge är också en 
stor förändring.

– Vi har gjort en första ut-
redning för trafikbelastnin  
på gatorna som visar på rim-
liga trafikflöden Gatornas 
kapacitet kan behöva utredas 
mer i detalj senare. Det sker 
i ett senare skede. Ett verktyg 
för att minska belastningen är 
att enkelrikta vissa sträckor, 
säger Magnus Lövdahl.

Ale Torg syd och den 
nämnda stadsparken är prio-
riterade insatser.

– Vi måste ha en ny rekre-
ationsplats och grön lunga på 
plats innan den övriga bebyg-
gelsen på dagens bobollplan 
tar fart, säger Elin Celik.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Stadspark prioriteras 
i centrala Nödinge

ÖPPET MÖTE
MIGRATION, INTEGRATION 
OCH DESS UTMANINGAR

Onsdag 28 oktober kl 13:30-16:15
Ale kulturrum, musiksalen

Medverkande: 
Bijan Zainali, kanslichef (s) Västra Götalands Regionen

Lena Hult, regionråd
Paula Örn, kommunalråd

PRO-kören underhåller

Vi bjuder på kaffe & bulle

VÄLKOMNA!

OBS! 
TIDEN

En stadspark är en prioriterad fråga i den högaktuella fördjupade översiktsplanen för Nödinge. 
Här ska finnas möjlighet till både rekreation och aktiviteter. Illustration: Malmström Edström.

Ett framtida stråk i centrala Nödinge. Aktivitetsyta och grönska i mitten, separata cykelbouleva-
der och även plats för gående där även viss biltrafik kan komma att släppas fram. 

– Nu vill kommunen ha förslag på innehållet

Biblioteket flyttar!
Låna så mycket du kan bära och behåll dina böcker till den 31 januari.  
Älvängens bibliotek stänger 29 oktober för att välkomna dig till ditt nya 
”meröppna bibliotek” som öppnar i resecentrum 2016.

Meröppetlåntagare öppnar själva alla dagar kl 06.00–21.00 
– lånekortet är nyckeln till biblioteket.

Välkommen till Älvängens bibliotek!

Läs mer på www.ale.se



 

 

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
Surte
TISDAG 27 OKTOBER KL 19.00, Församlingshemmet Surte 
kyrka
• Brottsförebyggande arbete i kommunen 

Lotti Klug, brotts- och säkerhetshandläggare
• Planering av näridrottsplats i Surte samt 

Jennylundsområdets utveckling 
Stefan Hagman, ordförande i kultur- och fritidsnämnden

• Inkomna frågor

Vi bjuder på fika! Välkomna hälsar Christina Oskarsson, Rolf 
Engström och Maud Steen

Skepplanda
TISDAG 27 OKTOBER KL 19,00, Forsvallen
• Vad händer med den tomma vårdcentralbyggnaden 

i Skepplanda? Björn Järbur, kommunchef, Lars-Ove 
Hellman, VD Alebyggen, Paula Örn, kommunstyrelsens 
ordförande

• Fika och frågor
• Simhallen i Skepplanda, Klas Arvidsson, fritidschef
• Trygghetsvandring, Lotti Klug, brotts- och 

säkerhetshandläggare
• Förskoleplatser
• Skepplanda Fiber i landsbygden
• Skepplandaföreningen

Vi bjuder på fika! Välkomna hälsar presidiet för Skepplanda 
ortsutvecklingsmöten

Alvhem
TORSDAG 29 OKTOBER KL 19.00, Klubbstugan Gläntevi
• Aktuella frågor i kommunen, Paula Örn, 

kommunstyrelsens ordförande
• Lokala aktörer: Svenssons Livs, Bengts Husvagnar,  

Ale Golfklubb
• Ale-Nygårds Fiberförening
• Frågor och fika
Vi bjuder på fika! Välkomna hälsar Peter Ohlsson, Magnus 
Wennergren, Willy Köhlborg samt Sven Rydén

Hålanda
TORSDAG 29 OKTOBER KL 19.00, Hålanda bygdegård
• Kultur på Mauritzberg
• Västtrafik svarar om trafikförändringen Älvängen-Hålanda
• Skepplanda fiberförening
• Aktuella frågor i kommunen. Paula Örn, 

kommunstyrelsens ordförande
• Information om vägen Verled-Gräfsnäs.
• Frågor

Vi bjuder på fika! Välkomna hälsar Anders Rollings, Lars Kopp 
och Örjan Claesson

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.

RÖDA RUMMET PÅ 
SURTE BIBLIOTEK
KL 19.00 Lite av årets bokskörd 
presenteras. Surte bibliotek. 
Gratis inträde och fika

OKT

27
2015

DEN JÄMSTÄLLDA 
FAMILJEN
KL 10.30  Vi pratar om 
förväntningar, jämställdhet 
och roller med Eva Lindholm, 
genusvetare och journalist. Hur 
kan man ge sitt barn mycket att 
välja på?

BÄBISSAGOSTUND
KL 10.30  Utforska magin med 
sagor och böcker tillsammans 
med ditt barn. Vi läser lite och 
får även tips på böcker som kan 

passa ditt barn.

OKT

30
2015

NOV

6
2015

BÄBISMYS PÅ ALE  
BIBLIOTEK, NÖDINGE

Kommande fredagar blir det mat, konst, 
rytmik och teater för de allra minsta. För hela 
programmet, se ale.se. Anmälan till 0303 33 02 
16, bibliotek@ale.se.

FREDAG 20 NOVEMBER KL 19.00–21.30 ”In the golden days” 
Smoke Ring Sisters & The Dixie Dan Band. Teatern Ale 
Kulturrum, Nödinge. 

Stipendiekonsert

KLARA DIG SJÄLV I 72 TIMMAR
Sverige är ett modernt land där de flesta av oss 
lever ett säkert och tryggt liv med alla tänkbara 
bekvämligheter.  Men ett modernt samhälle är 
också ett sårbart samhälle. Hur beredd är du om 
något skulle hända? Informationskampanjen 
72 timmar vill ge dig tips om hur du kan klara 
dig i tre dygn utan värme, belysning, vatten 
och annat. Håll utkik i AleKuriren vecka 43 efter 
broschyr att läsa och spara! Håll även koll på 
www.ale.se samt www.krisinformation.se
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ÄLVÄNGEN. Biblioteks-
verksamheten organise-
ras om i Älvängen.

Två nya skolbibliotek 
och ett nytt folkbiblio-
tek i resecentrum.

– Tänk att det äntligen 
är sant, utbrister biblio-
tekschef Eva Bünger.

Det är många år sedan frå-
gan om ett centralt bibli-
otek väcktes i Älvängen. 
Nuvarande folkbibliotek i 
Aroseniusskolan har en be-
gränsad tillgänglighet för 
flertalet ortsbor. I början av 
året fick kultur- och fritids-
förvaltningen i uppdrag av 
nämnden att skyndsamt hitta 
en lösning. Verksamhetschef 
Michael Svensson och Eva 
Bünger har tittat på olika 
förslag, men när Pressbyrån 
stängde ner i Resecentrum 

och Västtrafik sökte en ny 
hyresgäst föll alla bitar på 
plats.

– Totalt blir biblioteket 
180 kvm med ingångar från 
två håll. Lokalen blir flexibel
med bokhyllor på hjul, vilket 
gör det möjligt att även ha 
samlingar och fungera som 
mötesplats. Förutom Press-
byråns tidigare lokal tar vi 
även i anspråk delar av vänt-
hallen, där takhöjden kom-
mer ge biblioteket en spän-
nande rymd, säger Michael 
Svensson.

Ombyggnaden startar 
inom kort och i början av 
2016 ska invigningen stå för 
dörren.

– Det blir ett så kallat 
meröppet bibliotek som är 
bemannat fyra dagar i veck-
an, men tillgängligt även 
andra timmar på dygnet för 
den som har registrerat sitt 
bibliotekskort. Det blir vårt 
tredje meröppna bibliotek 
i Ale, sedan tidigare funge-
rar det med stor framgång i 

Skepplanda och Surte, säger 
Eva Bünger och Michael 
Svensson fyller i:

– Här ligger Ale i fram-
kant och med ett meröppet 
”stadsbibliotek” i omedelbar 
anslutning till kollektivtrafi-
ken blir vi än mer unika. Vi 
får räkna med många studie-
besök fram över.

Folkbiblioteket i Älväng-
ens resecentrum är en del i 
omorganisationen. Två an-

dra nyheter är att Aroseni-
usskolan och Kronans skola, 
som byggs nu, får renodlade 
skolbibliotek.

Politiskt har nämnden 
varit överens från början 
till slut och både ordföran-
de Stefan Hagman (S) och 
Stefan Ekwing (FP) log 
brett när ombyggnadspla-
nerna för resecentrum pre-
senterades för media.

– Det här blir ett enormt 

lyft och precis vad den här 
delen av Älvängen behöver. 
Nu blir det liv och rörelse, 
vilket i sin tur skapar en ökad 
trygghet. När vinterkylan 
biter i som värst kommer 
ett varmt bibliotek att öpp-
na. Möjligheterna är oänd-
liga och tillgängligheten för 
ortsborna blir närmast total, 
säger Hagman.

– Med ett pendeltågnära 
läge gör vi det lätt att mark-

nadsföra boken som media 
och gör det också enkelt för 
alla att låna och lämna till-
baka böckerna. Det känns 
väldigt kul att vi kan göra en 
positiv satsning framåt när vi 
annars ofta pratar om bespa-
ringar, säger Ekwing.

Ett centralt, modernt och 
tillgängligt folkbibliotek 
mitt i stråket för alla pend-
lare. Älvängenborna är att 
gratulera.

Biblioteket fly tar in i resecentrum
– Centralt, modernt och meröppet

Ett nytt folkbibliotek flyttar in i Älvängens resecentrum. Västtrafik som äger lokalen ska vara klar med ombyggnaden i början av 2016 
och då stundar invigning. Från vänster: Stefan Hagman (S), Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Stefan Ekwing (FP),vice ordförande, 
Eva Bünger, bibliotekschef i Ale och Michael Svensson, verksamhetschef för kultur- och fritid.

FAKTA MERÖPPET BIBLIOTEK

Mer öppna bibliotek finns i Sur e och Skepplanda. Invånarna 
har med sitt lånekort och sin pinkod tillgång till sitt bibliotek 
alla dagar klockan 06.00 - 21.00, även kvällar och helger. De 
meröppna biblioteken i Surte och Skepplanda är fortfarande 
bemannade tre dagar i veckan. I Älvängen är planen att det ska 
vara bemannat fyra dagar i veckan.

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

Årets influensavaccination 
startar tisdagen 3 november!
Välkommen på drop-in för vaccination 
måndag - torsdag 14-16
Riskerar du att bli allvarligt sjuk av influensa? 
Om du vaccinerar dig får immunförsvaret hjälp att skydda kroppen bättre mot viruset. 

Du har större risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du
•  har fyllt 65 år
•   har någon av dessa sjukdomar, oavsett ålder 

- kronisk hjärt- eller lungsjukdom 
- svårbehandlad diabetes 
- kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering 
- kronisk lever- eller njursvikt 
- extrem fetma     
- neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen

•  är barn med flerfunktionshinder eller svår astma
•  är gravid.
Smittskydd Västra Götaland 

Vi har också tidsbeställd mottagning  
för vaccination mot: 
- Pneumokocker (lunginflammationsbakterie)
- Hepatit A + B
- Fästingburen TBE. 
- Turistdiarré och kolera

Välkommen till oss!
Bohuspraktiken i Bohus Centrum

Nödinge Vårdcentral

Välkommen till Nödinge Vårdcentral 
för årets influensavaccination 
Riskerar du att bli allvarligt sjuk av influensa?
Om du vaccinerar dig får immunförsvaret hjälp att skydda kroppen 
bättre mot viruset.
 
Du har större risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du:
•  Har fyllt 65 år
•  Har någon av dessa sjukdomar oavsett ålder
 - Kronisk hjärtsjukdom
 - Svårbehandlad diabetes
 - Kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering
 - Kronisk lever- eller njursvikt
 - Extrem fetma
 - Neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
•  Är barn med flerfunktionshinder eller svår astma
•  Är gravid

Smittskydd Västra Götaland

Vaccinationsmottagning drop-in
Vecka 45 t.o.m. vecka 48 
tisdag, onsdag, torsdag kl 15:30-16:30
Här efter vaccination enligt överrenskommelse.

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

Nyheter från Nödinge Vårdcentral:



ÄLVÄNGEN. Även om 
det inte blir något nytt 
kommunhus i Älvängen 
fanns det mycket posi-
tivt att berätta om på 
tisdagens ortsmöte.

Nytt bibliotek, äld-
reboende och snart 
spaden i jorden för 
Alebyggens stora lägen-
hetsprojekt på Ängga-
tan.

– Det är mycket på 
gång och mer på väg. Vi 
ska dubbla invånaran-
talet i Älvängen, sa Jarl 
Karlsson, ordförande för 
mötet.

Det var en diger dagord-
ning för höstens ortsutveck-
lingsmöte i Älvängen. Jarl 
Karlsson tog tillfället i akt 
som nyvald ordförande för 
Alebyggen att presentera bo-
lagets verksamhet och fram-
tidsplaner.

– Vi hoppas på byggstart 
på Änggatan i Älvängen vid 
årsskiftet. Det har väntat 
länge nog. Vidare ingår det 
i beslutet om kommunhusets 
placering att Ale kommun 
ska vara aktiv och försöka 
göra fler strategiska markköp 
i centrala Älvängen. Det ska 
förhoppningsvis leda till att 
vi kan få igång fler bostads-

projekt, sa Jarl Karlsson.
På tur fanns Elena Frid-

feldt (C), vice ordförande i 
Utbildningsnämnden. Hon 
berättade bland annat att 
den nya F-6-skolan i Krono-
gården fått sitt namn.

– Det blir Kronans sko-
la och Förskolans Kro-
na. Skolorna tas i bruk till 
höstterminen 2016 och här 
kommer också särskolan att 
finnas med. Skolan får ett 
eget tillagningskök. Samti-
digt vill jag dementera ryktet 
om att Hövägens förskola 
ska rivas. Det är inte sant. 
Vi behöver alla förskolor, 
däremot kan vi inte med 
bestämdhet säga vad som 
händer med Madenskolan 
och Älvängenskolan. Jag tror 
personligen att vi kommer 
att behöva Madenskolan på 
ett eller annat sätt. Nästa 
projekt som vi måste börja 
fundera kring är hur Arose-

niusskolan ska kunna svälja 
alla högstadieelever i framti-
den, sa Elena Fridfeldt.

Kultur- och fritidsnämn-
den representerades av Ing-
rid Inhammar (S) som hade 
den stora glädjen att presen-
tera ett nytt centralt folkbib-
liotek i Älvängens resecen-
trum (se separat artikel).

Långlån
– Vårt nuvarande bibliotek 
stänger 1 november och det 
blir därför möjligt att låna 
böckerna till dess att vårt nya 
öppnar, informerade Ingrid.

Sven Boge, tidigare en-
hetschef, gav en tydlig be-
skrivning av flyktingsituati -
nen i Sverige i allmänhet och 
Ale i synnerhet. I Älvängen 
har ett nytt boende för en-
samkommande flyktingbarn
öppnat på Vikadamm. I Ale 
kommer flest från Afghanis-
tan.

– På Vallmon bor 13 kil-
lar i åldern 13-18 år. De går i 
skolan, lär sig svenska och är 
väldigt motiverade. Boendet 
är dygnet runt bemannat och 
nu försöker vi integrera dem 
i föreningslivet, sa Susanne 
Barre, föreståndare på Vall-
mon som också passade på 
att tacka alla frivilliga som 
ställer upp på olika sätt.

Jan Rhodén fick sedan 
chansen att berätta om Ale-
backen. Verksamheten har 
vuxit kraftigt de senaste åren 
och fler ideella krafter be-
hövs.

– Nu iordningställer vi en 
ny pulkabacke för de minsta 
och det blir också nya led-
ningar till vårt snösystem. På 
sikt hoppas vi få råd mett ett 
modernt liftkortsystem.

En av näringslivsrådets 

arbetsgrupper berättade kort 
om sitt engagemang.

– Det känns väldigt po-
sitivt just nu. Kommun och 
företagare drar äntligen åt 
samma håll och dialogen är 
fruktsam, menade Göran 
Tilly.

Stadsarkitekt Magnus 
Blombergsson fick avslut-
ningsvis redogöra för det 
som komma skall.

– Vi inleder just nu arbetet 
med en fördjupad översikts-
plan för Älvängen centrum. 
I vinter blir det en medbor-
gardialog, då vi vill veta vad 
ortsborna tycker. Nästa höst 
hoppas vi ha färdigt ett för-
slag för samråd och ett anta-
gande bör väl rimligen kun-
na ske hösten 2018.

Vidare framkom på mötet 
att elbussen kommer att gå 

runt Kronogården och ner 
via Gustav Larssons väg i 
Maden med start runt lucia.

Den stora och anrika gula 
villan vid Göteborgsvägen 
kommer att flyttas, därmed 
görs plats för 75 lägenheter 
i olika former. Det blir både 
äldreboende och trygghets-
lägenheter.
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Vikenvägen 295, Bohus • Kör E45. Vi ligger mellan Jordfallsbron och Ale Torg • info@kladkallaren.se • Mån – tors 9 – 19, Fre 9 – 18, Lör  10 – 17, Sön 11 – 17  • Tel 031- 46 29 00 • www.kladkallaren.se • Reservation för slutförsäljning

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

Veckans lunchmeny hittar du 
alltid på www.kladkallaren.se

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

LÖRDAG KL 10.00–17.00
SÖNDAG KL 11.00–17.00

7000 kvm lågprisvaruhus
BRETT SORTIMENT

LÅGA PRISER

SURTE. Grusplanen på 
Surte IP kan inom några 
år vara ett minne blott 
för Surte IS. 

Det mesta tyder på 
att kommunen kommer 
etablera en ny förskola 
på platsen. 

– Vi kommer inte kun-
na träna alls på vintern, 
säger Christer Berg-
ström, kassör i Surte IS. 

Surte IS bedriver numera sin 
ungdomsverksamhet tillsam-
mans med Bohus IF. Detta 
har i sin tur inneburit att 
Bohus IF lämnat Jennylund 
till friidrottssektionen i för-
eningen och förflyttat sig till 
Surte IP. Ungdomsverksam-
heten växer och förening-
en spår nu att fler kommer 
ansluta under de närmaste 
åren. På höstens ortsmöte i 
Bohus framkom det att kom-
munen med största sanno-

likhet kommer att förlägga 
en ny förskola på grusplanen 
vid Surte IP. 

– Det kommer innebä-
ra att vi inte kommer kun-
na erbjuda tillräckligt stora 
ytor till de ungdomar som 
är med i föreningen i dag. 
Det kommer att hämma vår 
utveckling. Vi har redan i 
dag för lite ytor. På tisdagar 
exempelvis är det fyra ung-
domslag som tränar på en 
plan samtidigt. Försvinner 
grusplanen kommer vi inte 
kunna träna alls på vintern 
och det är självklart proble-
matiskt, säger Bergström.

Lättillgänglig plats
Enligt en befolkningsprog-
nos kommer antalet försko-
lebarn öka kraftigt fram till 
2017, samtidigt som Nord-
gärdets förskola är i stort be-
hov av att renoveras. Kom-
munen har sett över olika 
lämpliga platser där en ny 

förskola kan byggas. Sektor 
utbildning, kultur och fritid 
har sedan kommit fram till 
att grusplanen på Surte IP 
är en lämplig plats då den 
är lättillgänglig och förhål-
landevis lätt att etablera en 
förskoleverksamhet på.  

Aktuellt redan 2012
– Kommunen såg över möj-
ligheten att använda grus-
planen till en plats för en 
ny förskola redan 2012. Jag 
har förståelse att grusplanen 
var en tänkbar plats då i och 
med att vi inte hade lika stor 
verksamhet som vi har i dag. 
Men efter att vi slagits ihop 
med Bohus IF ser det annor-
lunda ut. Vi har fått snurr 
på vår ungdomsverksamhet 
och vi har vuxit ur de ytor 
som finns i dag. Kommunen 
har sagt att vår förening ska 
kompenseras med ytor vid 
behov, men kollar man på 
flygfoton över Bohus och 

Surte är det ytterst svårt att 
hitta någon ledig mark där 
vi kan vara. Det krävs att 
man river några hus för att få 
fram en ny elvamannaplan, 
säger Bergström.

Inte hänt så mycket 
Dennis Ljunggren (S), 
ordförande i Utbildnings-
nämnden, har varit med i 
d i s k u s -
s i o n e n 
gällande 
den nya 
förskolan 
på Surte 
IP sedan 
f r å g a n 
v ä c k t e s 
för några 
år sedan. 
Enligt honom lär det dröja 
innan den står på gruspla-
nen. 

– Just nu är det inte 
mycket som tyder på att en 
förskola kommer byggas på 

Surte IP de närmaste åren. 
Enligt min mening har det 
inte hänt så mycket sedan 
vi lyfte upp frågan för några 
år sedan. Vi ansåg då att en 
ny förskola behövdes i Surte 
och att Surte IP var en lämp-
lig plats. Surte IS utnyttjade 
inte alla sina ytor och därför 
var grusplanen en lämplig 
plats. Men jag är medveten 
om att det ser annorlunda 
ut nu. De växer och behöver 
större ytor. Vi får sätta oss 
ner och diskutera med dem 
och lyssna på vad de har att 
säga, säger han.

Dialog med kommunen
Det finns ännu ingen 

projekterad bygghandling 
för den nya förskolan. Sur-
te IS har nu tillsatt en pro-
jektgrupp som ska driva 
föreningens intresse mot 
kommunledningen. Med 
i gruppen finns Carolina 
Svanström som säger att 

parterna precis har inlett en 
dialog. 

- Anledningen till att vi 
engagerar oss är att fören-
ingen har vuxit de senaste 
åren och vi vill att våra ung-
domar ska ha en plan att spe-
la på. Vi har precis inlett en 
dialog med kommunen och 
de är måna om att ta hänsyn 
till föreningens intresse. Vi 
får se vad som händer den 
närmaste tiden, säger hon.

Vad skulle de betyda om 
grusplanen försvinner?

– Dels skulle vi inte kunna 
ha någon verksamhet på vin-
tern. Dels skulle vi tvingas 
tacka nej till nya ungdomar 
som vill komma hit och spe-
la. Vi kommer inte ha till-
räckligt med ytor.

KRISTOFFER STILLER

Surte IS kan tvingas ge plats för en ny förskola

Dennis Ljunggren 
(S), ordförande i 
Utbildningsnämn-
den.

Mycket på gång – och mer på väg!
– Positivt ortsmöte i Älvängen

Engagerade företagare redogjorde för sin syn på näringslivsarbetet i Ale kommun. Det var positi-
va tongångar. 

Jarl Karlsson, ordförande för ortsutvecklingsmötet i Älvängen, 
höll tempot uppe och tur var det – listan med talare var lång. 

ORTSMÖTE ÄLVÄNGEN

Var: Aroseniusskolan 
När: Tisdag 13 oktober 
Om: Utvecklingen i Älväng-
en, flyktingboendet Vallmon, 
Alebacken, offentlig konst, 
näringslivet, nya skolan. 
Publik: 55 
Citat: ”Hur ska Arosenius-
skolan kunna svälja alla 
framtida högstadieelever” 
(Elena Fridfeldt)

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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NÖDINGE. Efter att 
ha fått se filmer och
program om flykting a-
tastrofen bestämde sig 
Nödingeskolans elever 
för att inte bara titta på.

Wilma Reinholdsson 
och Ebba Ramström i 
årskurs 3 skrev ett brev 
till rektorn.

– Vi uppmanade alla 
att hjälpa till och så blev 
det, säger de.

Uppmaningen togs på störs-
ta allvar. På kort tid fick Nö-
dingeskolans elever tillsam-
mans ihop imponerande 9 
520 kronor. Pengarna över-
lämnades sedan till Inger 
Örn, ansvarig för riksinsam-
lingen Världens barn som 
bland andra Röda Korset i 
Ale är en del av.  Insatserna 
handlade främst om att pan-
ta burkar, men några klasser 
valde också att sjunga på Ale 
Torg. Det gav rejält klirr i in-
samlingsbössorna.

– Vi är jättenöjda. Det 
är nästan tio tusen kronor i 
bössan. Det är väldigt myck-
et pengar, konstaterar Wil-
ma som går i klass 3 Grön.

Hon blev själv engagerad 
efter att ha sett en film i sko-
lan som Rädda Barnen gjort. 
Den handlade om en tjej som 
visade upp sin familj på flykt
genom Europa. Ebba Ram-
ström i klass 3 Gul fick se ett 
inslag från Lilla Aktuellt om 
en familj som varit på flykt i 
fem år.

– Det måste vara hemskt 
att aldrig känna sig säker, att 
aldrig få komma hem. Vissa 
barn är dessutom på flykt
utan sina föräldrar, säger 
Ebba.

Pantburkar
De har pratat mycket om 
flyktingsituationen i skolan. 
Det var därför inte svårt att 
få många att engagera sig. 
Tillsammans med sina skol-
kamrater samlade de ihop 
mängder av pantburkar. Det 
blev välfyllda och stora sop-
säckar som bars ner till Ale 
Torg.

– Nu hoppas vi att peng-
arna kommer till nytta och 
hjälper så många som möj-
ligt, avslutar Ebba och Wil-
ma.

Det var en rörd Inger 
Örn som tacksamt tog emot 
pengarna och talade till elev-
erna.

– Er insats är guld värd 

och det är fantastiskt hur ni 
har inspirerat varandra att 
hjälpa till. Den här situatio-
nen kan vi bara lösa tillsam-
mans. Ni ska veta att ni är 
både hjältar och förebilder 
på samma gång. 

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Tusentals kronor från Nödingeskolans hjältar

Inger Örn från Röda Korset i Ale hade den stora äran att ta emot 9 520 kronor som Nödingeskolans generösa elever samlat ihop på olika 
sätt.

Inger Örn från Röda Korset i 
Ale hade den stora äran att ta 
emot 9 520 kronor som Nö-
dingeskolans generösa elever 
samlat ihop på olika sätt.

Guldmedalj för bästa
progressiva glaset!

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

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

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

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

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

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

Dela upp betalningen med 
resurskort, räntefritt

Gratis synundersökning 
inklusive tryckmätning

Nytillpassning linser

inkl. provlinser och väska
695:-

ÄLVÄNGEN. I ett gigan-
tiskt partytält bjöd JiO 
Eltjänst in till jubileums-
fest.

Ett hundratal gäster 
var anmälda till freda-
gens sopplunch med 
tillhörande mässa.

På kvällen fortsatte 
fi andet med självaste 
Arvingarna på scen.

JiO Eltjänst, som tidigare 
i år utnämndes till ”Årets 
Företag” i Ale kommun, 
tog tillfället i akt att fira sitt 
25-årsjubileum i fredags. Le-
verantörer till Älvängenfö-
retaget medverkade som ut-
ställare och bildade en mässa 
i miniformat.

– Ikväll blir det middag, 
musik och dans. Arvingar-
na står för underhållningen, 
berättade delägaren Mika-

el Holmqvist 
samtidigt som 
han visade runt 
bland montrar-
na.

JiO Eltjänst 
är idag 24 an-
ställda och att 
jubilaren har 
fullt upp är 
ingen över-
drift.

– Det är bra 
drag i verksam-
heten, konsta-
terar Mikael Holmqvist.

Företaget är uppdelat i 
fyra avdelningar; entrepre-
nader, service, styr och reg-
ler samt industri.

– I och med all nybyggna-
tion som sker så är det stort 
tryck på entreprenadsidan.

JiO Eltjänst är starka lo-
kalt och äggmodellen beskri-
ver på ett tydligt sätt varifrån 

kunderna kommer.
– Vi jobbar från Troll-

hättan i norr till Göteborg i 
söder med Stenungsund och 
Alingsås som våra två ytter-
områden. Äggulan, vår kärn-
verksamhet, utgörs av kun-
der i Göta älvdalen, avslutar 
Mikael Holmqvist.

JONAS ANDERSSON

JiO Eltjänst bjöd in till 25-årsjubileum i fre-
dags. Här ses ägarduon Mikael Holmqvist och 
Jan Olofsson.

Som en del av jubileumsfirandet arrangerade JiO Eltjänst en mässa där Älvängenföretagets leverantö-
rer medverkade.

JiO Eltjänst 
25-årsjubilerade
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Pedagogiskt arbete utomhus. Här ses pedagogerna Carola Larsson och Jenny Wormdal samt förskole-
chef Ulrika Samuelsson tillsammans med några av barnen på Storgårdens förskola i Nödinge.

NÖDINGE. Fri lek kan 
tyckas vid en första 
anblick.

På Storgårdens för-
skola fortsätter emel-
lertid det pedagogiska 
arbetet även utomhus.

Sedan en tid tillbaka 
har staketet försetts 
med bokstäver, siffror 
och geometriska fi urer.

På Storgårdens förskola går 
110 barn, fördelade på sex 
avdelningar; Mattisborgen, 
Lönneberga, Villa Villekul-
la, Saltkråkan, Bullerbyn och 
Junibacken.

– Signifikativt för oss 
är visionen om pedagogik 
klockan sex till sex. Det be-
tyder att vårt pedagogiska 
tänk ska genomsyra verk-
samheten från det att första 
barnet kommer på morgo-
nen till dess att vi stänger, 
förklarar förskolechef Ulri-

ka Samuelsson.
Det pedagogiska arbe-

tet synliggörs sedan en tid 
tillbaka även ute på försko-
lans gård. Pedagog Jenny 
Wormdal berättar:

– Det finns en tanke även 
bakom uteleken. Till skill-
nad från skolelever som är 
ute för att ha rast så fortsät-
ter vårt pedagogiska arbete 
med barnen även i utemil-
jön. Självklart utgör leken en 
viktig del, men vi utmanar 
barnen på ett lustfyllt sätt. 

Kan du ge några exem-
pel?

– Barnen får exempelvis 
gå på formjakt där det gäller 
att hitta en triangel, kvadrat 
och så vidare. Vi gör levan-
de stapeldiagram med hjälp 
av siffrorna på staketet. Det 
finns massor av styrda lekar 
där det pedagogiska lärandet 
vävs in.

Förskolebarnen har också 

varit med och byggt en affär 
där bland annat återanvända 
korkar från mjölkpaket an-
vänds för att visualisera siff-
rorna 1-9.

– Vi brukar säga att vi 
språk- och begreppsbadar 
våra barn, säger Carola 
Larsson, även hon pedagog.

– Det har skett en stor 
skillnad i det pedagogiska ar-
betet på förskolan sedan lä-
roplanen infördes 1998. Nu 
förbereds barnen inför den 
stundande skolgången på ett 
helt annat sätt, säger Ulrika 
Samuelsson.

Förskolorna i Ale kom-
mun är dock i behov av 
personal, såväl vikarier som 
tillsvidareanställda.

– Vi behöver bli fler som 
är villiga att vara med och ut-
veckla förskoleverksamheten 
i vår kommun, avslutar Ulri-
ka Samuelsson.

JONAS ANDERSSON

Pedagogiskt arbete även utomhus

ALE

Ale Torg
0303-972 76
www.smycka.se  

Fredagen den 23/10 har vi en representant från 

Blomdahl på plats mellan 12.00–17.00. Välkomna!

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

Ale Torg

Gäller v 43 • 21/10–25/10

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar

 
bra priser!

Galet 

Potatisens dag
26 oktober!

KYCKLINGFILÉ
 Kronfågel. Ursprung  
Sverige. 1 kg. Fryst.
Max 2 köp/hushåll.  

HERRGÅRD, PRÄST,  
GREVÉ, SVECIA

 Arla. Ca 667 g. Mild-, Mellanlagrad. 
Fetthalt 17–31%. 59:-
59:-

/st

/st

Kortpris

Kortpris

SMÖRGÅSMAT
 ICA. 100–120 g. Plånbok. 

Gäller ej Cognacsmedwurst, 
Rökt Bog, Salami.

Jfr pris 125:00–150:00/kg.  

/st15:-

På måndag kl 12–17 kommer Rebecka 
och Thore från Munkagård och bjuder

på sin egenodlade potatis med röra
från Prinsens. Varmt välkommen!



VECKA 43         NUMMER 38||201510

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

Vad sägs om

EL TILL 
INKÖPSPRIS?
www.aleel.se

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

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

Utgångspris 950 000 kr
Rum 4 rum, varav 3 sovrum
Boarea 72 kvm + 25 kvm Tomt 2 545 kvm
Övrigt Lantligt läge med gångavstånd till centrum
Visas Mån 26/10 16.30-17.30
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Källås
Källås 227

Utgångspris 950 000 kr
Rum 4 rum, varav 3 sovrum
Boarea 72 kvm + 25 kvm Tomt 2 545 kvm
Övrigt Lantligt läge med gångavstånd till centrum
Visas Mån 26/10 16.30-17.30
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Källås
Källås 227
Utgångspris 950 000 kr
Rum 4 rum, varav 3 sovrum
Boarea 72 kvm + 25 kvm Tomt 2 545 kvm
Övrigt Lantligt läge med gångavstånd till centrum
Visas Mån 26/10 16.30-17.30
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Källås
Källås 227

Utgångspris 795 000 kr
Avgift 5 410:-/mån (inkl värme, kabel TV)
Boarea 87 kvm Vån 7 av 7 (Hiss)
Övrigt Toppenläge i centrum. Härlig utsikt!
Visas Mån 26/10 18.00-19.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

3:a Lilla Edet | Centralt
Storgatan 20 lght 1502

Utgångspris 795 000 kr
Avgift 5 410:-/mån (inkl värme, kabel TV)
Boarea 87 kvm Vån 7 av 7 (Hiss)
Övrigt Toppenläge i centrum. Härlig utsikt!
Visas Mån 26/10 18.00-19.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

3:a Lilla Edet | Centralt
Storgatan 20 lght 1502
Utgångspris 795 000 kr
Avgift 5 410:-/mån (inkl värme, kabel TV)
Boarea 87 kvm Vån 7 av 7 (Hiss)
Övrigt Toppenläge i centrum. Härlig utsikt!
Visas Mån 26/10 18.00-19.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

3:a Lilla Edet | Centralt
Storgatan 20 lght 1502

Caroline Rundlöf, energi- och klimatrådgivare, Amanda Jonasson, teknisk samhällsplanerare, Gustaf Nilvall, gatuingenjör, Linda Henningsson, utredare infrastruktur, 
ingår i projektgruppen för Vintercyklisten. Nu söker man deltagare till projektet. Sista anmälningsdag är måndag den 16 november.

NÖDINGE. Testcyklis-
terna har ni säkert hört 
talas om.

Nu är det dags för ett 
annat projekt – Vinter-
cyklisten.

Ale kommun söker in-
vånare som är beredda 
att låta bilen stå även 
på vintern och istället 
göra sina vardagsresor 
på två hjul.

Testcyklisterna genomfördes 
med stor framgång i Ale. In-
tresset från allmänheten var 
stort. Över 100 ansökningar 
kom in, vilket var flest av alla 
de sju kommuner som deltog 
i projektet.

– Nu gör vi en liknande 
satsning. Tillsammans med 
Öckerö, Alingsås, Stenung-
sund, Mölndal och Lidkö-
ping är vi med i den kampanj 
som Västra Götalandsregio-
nen och GR gemensamt har 
tagit upp och som kallas Vin-
tercyklisten, berättar Caroli-
ne Rundlöf, energi- och kli-
matrådgivare i Ale kommun.

– Syftet är att hitta som-
marcyklister som kan tänka 
sig att fortsätta trampa även 
under vintermånaderna. 

Tanken är att deltagarna 
ska cykla tre dagar i veck-
an under kampanjperioden, 

som sträcker sig från 14 de-
cember till den 14 mars. Det 
handlar om vardagsresor – 
till och från arbetet, affären, 
föreningsaktiviteten eller var 
det nu kan vara.

– Vår ambition är att få 
fler alebor att cykla året om

Deltagarna som väljs 
ut kommer att förses med 
dubbdäck till sina cyklar där 
ett skifte ingår. De får även 
ett kit med diverse prylar, 
bland annat belysning till cy-
keln och reflexe .

– Upplägget är detsamma 

som för Testcyklisterna, un-
derstryker Rundlöf.

På kommunens hemsida 
finns all information om pro-
jektet. Sista ansökningsdag 
till Vintercyklisten är mån-
dag den 16 november.

– Vi hoppas kunna få till 

en spridning av deltagare i 
kommunen, från norr till 
söder.

Om det blir en vargavin-
ter med rikliga snömäng-
der, ställs projektet in då?

– Nej, snö ska inte utgöra 
något hinder. Vi ska se till att 

hålla de kommunala gång- 
och cykelbanorna framkom-
liga. Med dubbdäck på cy-
keln ska det inte vara några 
problem att ta sig fram, av-
slutar gatuingenjör Gustaf 
Nilvall.

Vintercyklister sökes!

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
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Bakgrunden till att du blev 
egen företagare?

– Jag jobbade som ledare 
på ett stort bemanningsföre-
tag fram till 2011 då jag val-
de att säga upp mig. Mitt sis-
ta uppdrag omfattades av att 
rekrytera kommunala parke-
ringsvakter i Göteborg och 
samtidigt få ner sjukfrånva-
ron. Jag lyckades med det. 
Sjukfrånvaron sjönk från 25 
procent till 4 procent. Det 
fick mig också att inse vad 
det var jag ville jobba med.

Företagets verksam-
hetsinriktning?

– Det är egentligen 
tre delar. Jag jobbar med 
coaching vilket innebär att 
få människor att komma vi-
dare – härifrån och framåt. 
I coachingen kan du ibland 
möta hinder hos en männ-
iska, du fastnar och kommer 
inte förbi det. Hindret består 
ofta i en sorg. Det är här som 
sorgbearbetningen kommer 
in och utgör en viktig pus-
selbit.  Sist men inte minst 
praktiserar jag ayurveda, el-
ler kunskapen om livet, som 
är en indisk läkekonst med 
tusenåriga anor från den 
vediska kulturen. Ayurvedan 
knyter ihop coachingen och 
sorgbearbetningen och ut-
gör verktyget för att ta hand 
om obalanserna.

Hur når du ut till kun-
derna?

– Genom att nätverka, 

både i Göteborg och på 
hemmaplan. I Ale har vi det 
kvinnliga nätverket Female 
som är riktigt bra. För mig 
är nätverkande ett utrymme 
att träffa andra intressanta 
och intresserade människor. 
I Female har vi fått träna oss 
på att berätta om oss själva 
och fått tillfälle att prata om 
vårt företag. Nätverk öppnar 
dörrar och i Ale är vi bra på 
att använda det.

Vi går in i en mörkare 
årstid. Hur undviker man 
bäst en depression?

– Man ska ta hand om sig 
själv på rätt sätt. Det gäller 
att man äter rätt och får den 
motion som man behöver. 
Det är jättebra att vara ute 
och promenera i dagsljus och 
lägg gärna till D-vitaminer. 
Vi behöver det.

Vad är nyckeln till ett liv 
i harmoni?

– Att du är sann mot dig 

själv och inte gör våld på dig 
själv. Stress, oro och ångest 
är symtom för att vi kliver 
på oss själva. Gör saker som 
känns bra att göra.

Varifrån hämtar du din 
energi?

– Jag är ute mycket. Trä-
ning ger mig energi. Det 
gäller att göra roliga saker 
och för mig väntar en ga-
len rockhöst med minst tre 
konserter att besöka i Göte-
borg. Till våren ska jag åka 
till Indien och besöka Janesh 
Vaidya som driver Vaidyas 
Ayurveda Village i Kerala 
dit människor från hela värl-
den kommer för att hitta sin 
hälsa genom behandlingar, 
yoga, massage och individu-
ellt anpassad mat. Det kom-
mer innebära en påfyllning 
av energi som heter duga.

JONAS ANDERSSON

FYRA RAKA
Sommartid – Vintertid

Yoga – Zumba

Hemlagat – Restaurang

Film – Bok 

Intressen: Jag tycker mycket om att 
gå på konserter och festivaler.
Lyssnar på: Hårdrock.
Ser helst på tv: Jag tittar gärna på 
”Bonde söker fru” som är ett snällt 

Liise tar hand om 
obalanser

program och även ”Downton Abbey”.
Motto i livet: Det blir som det är 
meningen.

Ålder: 47.
Bor: Älvängen.
Familj: Sambo, två barn.
Gör: Driver Soul to Soul 
Communication.

FÖRETAGARE I FOKUS LIISE DAHLQVIST

Rejält trött och nära att bli utbränd.
Insikten om att kropp och själ måste i vara balans blev räddningen.
Liise Dahlqvist sade upp sig och driver sedan fyra år tillbaka egen rörelse som 

erbjuder coaching, sorgbearbetning och ayurveda.

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

Beatrice Hindgren

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

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

VECKANS BOSTAD

ACCEPTERAT PRIS 1 595 000 kr/bud. AVGIFT 3 921 kr/månad. HISS Ja. VISAS Ring för tidsbokning. Säterivägen
9e. ALE Beatrice Hindgren 0708-560764.

NÖDINGE 2 rok, 65 kvm

• Veckans pärla • Ljus och väldisponerad • Kalasläge • Här vill man bo
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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!

Stig Karlsson, alias ”Stuffa-Stig”, bjuder in ungdomar från hela 
kommunen till gratis danskurs i Skepplanda BTK:s klubbstuga på 
Forsvallen nu till helgen.

SKEPPLANDA. Klubbhu-
set på Forsvallen blir en 
arena för dans.

Det är ”Stuffa-Stig” 
Karlsson som är initia-
tivtagare.

Nu till helgen bjuder 
han in mellan- och hög-
stadieelever till ett par 
timmars samvaro med 
dans på programmet.

”Stuffa-Stig” har gjort sig 
känd över hela kommunen 
då han i ABF:s regi varit runt 
på skolor för att lära barn 
grunderna i olika dansstilar. 
I de yngre årskurserna sked-
de det på ett lekfullt sätt och 
eleverna fick även lära sig att 
mima till musik.

Nu är Stig Karlsson pen-
sionär, men passionen för 
dans har inte minskat – 
tvärtom! Han ser dansen 
som det optimala sättet att 
motverka mobbning bland 
unga människor.

– Jag har fått otaliga bevis 

på det genom åren. Dansen 
stärker självförtroendet hos 
ungdomarna och stärker 
även gemenskapen, säger 
Stig Karlsson.

Skepplanda BTK upplåter 
klubblokalen gratis och Stig 
Karlssons roll som ledare 
sker helt och hållet på ideell 
basis.

– Jag hoppas kunna ut-
veckla konceptet till andra 
delar i Ale. Är det någon 
förening som vill upplåta 
sin lokal så finns jag till för-
fogande, säger Stig till lokal-
tidningen.

På lördag förmiddag väl-
komnas mellanstadieelever 
till Forsvallen och på söndag 
eftermiddag är det högsta-
dieungdomarnas tur.

– Vi kommer att hålla på 
i två timmar. Det enda del-
tagarna behöver tänka på är 
att ha med sig inneskor, po-
ängterar Stig.

– Det är svårt att veta hur 
många som kommer, men 

förhoppningsvis kan det 
bli ett gäng. Ungdomar från 
hela kommunen är välkom-
na att medverka. Bugg är en 

av de danser som deltagarna 
kommer att få testa på, av-
slutar Stig Karlsson.

JONAS ANDERSSON

Nu blir det dans i Skepplanda
– Ungdomar bjuds in till Forsvallen

NOL. Skolans situation 
diskuterades också på 
ortsmötet i Nol på ons-
dagskvällen. 
Efter år av dåliga re-
sultat börjar eleverna 
i kommunens skolor 
prestera bättre. 

- En klar förbättring 
jämfört med föregåen-
de år, sa Elena Fridfelt, 
utbildningsnämndens 
1:e vice ordförande.

Skoleleverna i Ale kommun 
har presterat dåliga resultat 
under en längre tid. Utbild-
ningsnämnden har under 

drygt ett år arbetat med att 
få en ökad kunskapsförbätt-
ring. Detta har man gjort 
genom ett utvecklingspro-
gram som kallas för ”I Ales 
skolor vill vi lära mer”. To-
talt 150 pedagoger har bli-
vit tillfrågade att lämna in 
förslag på vad man behöver 
göra för att förbättra sko-
lorna i kommunen och på så 
sätt få eleverna att prestera 
bättre. 

– Vi såg över den rådan-
de situationen och det visa-
de sig att många pedagoger 

kände att deras tillvaro var 
ohållbar. De kände sig inte 
uppskattade och tyckte att 
de allt för ofta fick ta med sig 
arbetet hem. Det är omöjligt 
att någon som mår så pass 
dåligt ska kunna lära en 15-
årig, skoltrött skolelev att 
känna lust att lära i skolan, 
berättade Fridfelt.

Utbildningsnämnden fick
in över 600 unika förslag på 
hur man skulle kunna för-
bättra skolorna i kommu-
nen. Att känna lust att lära, 
att ha ett mer pedagogiskt 

ledarskap, och att utveckla 
det systematiska kvalitets- 
och utvecklingsarbetet var 
några av förslagen som kom 
in – och enligt Fridfelt har 
det gett resultat under det 
senaste året. 

- Det har blivit en klar 
förbättring jämfört med fö-
regående år. Nu presterar 
Ales elever bättre än tidi-
gare. Årskurs 3 och 6, som 
gick ut i somras presterar 
bättre än övriga skolor i ri-
ket. Vi har tidigare sett en-
skilda stjärnbloss eller en-

skilda klasser som presterat 
bra men det har aldrig varit 
såhär jämnt. Lusten att lära 
har ökat, vilket är oerhört 
positivt. Däremot har vi inte 
fått en kunskapsförbättring 
i årskurs 9, och det är inte 
okej. Vi får fortsätta att ar-
beta målmedvetet med den, 
sa hon.

Upprustning av skol-
byggnader och idrottshallen 
i Nol stod också på agendan, 
men på den frågan hade 
Fridfelt inga konkreta be-
sked. 

– Vi är medvetna om att 
vi behöver rusta upp flera
b y g g n a -
der i kom-
munen. Vi 
k o m m e r 
ta itu med 
det under 
en snar 
f r a m t i d , 
men vi 
måste först 
se över vad 
som ska 
göras. Det 
är en successiv process som 
kräver mycket planering, sa 
hon.

KRISTOFFER STILLER

NOL. Det finns lån t-
gående planer på att 
bygga fler lä enheter i 
Nol. 

Det meddelade Lars-
Ove Hellman, vd i Ale-
byggen, på onsdagens 
ortsmöte. Förhoppning-
en är att bygget av två 
nya punkthus på Fol-
ketshusvägen ska starta 
i mars nästa år. 

– Det är vårt största 
projekt, sa Hellman.

Ett tjugotal nyfikna åhörare 
hade tagit sig till Nols Fol-
ketshus för att ta del av Ale-
byggens nya byggnations-
planer i Nol. Vd Lars-Ove 
Hellman levererade nyheter 

om att en detaljplan över två 
nya punkthus på Folketshus-
vägen finns hos kommun-
fullmäktige. 

– Arbetet har kommit 
långt. Det pågår för tillfäl-
let ett detaljplansarbete som 
drivs av kommunen i sam-
verkan med Alebyggen. De 
berörda i området har kun-
nat lämna synpunkter under 
en längre tid, men tiden för 
detaljplanen har gått ut för 
några veckor sedan. Kom-
munen håller just nu att gå 
igenom samtliga yttranden 
och ser över om det finns
några invändningar eller 
andra idéer. Allt bygger på 
att det blir en antagen de-
taljplan, annars får vi inget 
bygglov, sa Hellman.

De två nya punkthusen 
kommer innebära 54 nya lä-
genheter, 27 per hus. 

Totalkostnaden beräknas 
landa runt 75 miljoner kro-
nor och Hellman hoppas att 
byggstart sker i mars nästa 
år. 

– Ett hus tar 14 månader 
att bygga. De nya lägenhe-
terna kommer skilja sig helt 
mot de befintliga. De kom-
mer att vara mindre lägen-

heter, där treorna är ner till 
64 kvadratmeter. För vår del 
är det en ganska stor insats. 
Vi hoppas att detaljplanen 
kommer bli fastställd i kom-
munfullmäktige runt årsskif-
tet. Vi siktar på att kunna 
börja med etableringen av 
byggarbetsplatsen i februari 
och ha en byggstart i mars, 
sa han.

Han berättade också att 
Alebyggen planerar en höj-
ning av de befintliga lägen-
hetshusen på Folketshusvä-
gen och Mossvägen med två 
våningar. 

Höjer befintli a hus
– Det innebär att proportio-
nerna på de befintliga husen 
blir bättre och vi får ytterli-
gare tillskott av nya lägenhe-
ter i Nol. En höjning skulle 
innebära 20 nya lägenheter i 
varje huskropp. Vi kommer 
ändra lägenhetssammansätt-
ningen så att vi får lite stör-
re lägenheter. Just nu har vi 
inga fyrarumslägenheter, det 
mesta tyder på att det blir 
det på de nya våningarna. Vi 
planerar att börja med om-
byggnad och höjning av Fol-
ketshusvägen 8 under första 

halvåret nästa år och då får vi 
se hur det blir, sa Hellman.

Men han medgav samti-
digt att det finns ett problem. 

Några kan rivas
– Det är några hus som inte 
är pålade i berget eller i en 
fast botten, utan de följer 
markens rörelse. Vi håller 
fortfarande på och undersö-
ker hur vi ska göra med de 
här husen. Vi vet inte om 
de klarar av belastningen 
som ytterligare två våningar 
innebär. Vi vet att vi måste 
kompletteringspåla i sådana 
fall, men frågan är om det 
är ekonomiskt möjligt. Det 
kan hända att något hus bara 
renoveras och är kvar med 
fyra våningar. Det kan också 
hända att något av dem rivs 
och att vi i stället bygger ett 
nytt hus.

Höjningen av de befintl -
ga lägenheterna beräknas ta 
fem till sex år. På frågan om 
vad som kommer hända med 
hyresgästerna som bor på 
Mossvägen och Folketshus-
vägen när bygget drar igång 
meddelade Hellman att de 
kommer evakueras. 

– Det stämmer. Vi har haft 

uthyrningsstopp i området i 
ett och ett halvt år. Vi har lä-
genheter som är uthyrda på 
korta kontrakt, vilket inne-
bär att vi har möjlighet att 
erbjuda likadana lägenheter 
till dem som bor på Moss-

vägen och Folketshusvägen 
i dag. Det andra alternativet 
är att sätta in bostadspavil-
jonger i området.

KRISTOFFER STILLER

Nya punkthus i Nol

Elever presterar bättre resultat

Elena Fridfeldt (C), 
vice ordförande i 
Utbildningsnämn-
den i Ale.

ORTSMÖTE NOL

Var: Nol Folketshus 
När: Onsdag 14 oktober 
Om: Alebyggens satsning 
på nya bostäder och aktu-
ella frågor från utbildnings-
nämnden. 
Publik: 23 
Citat: ”Vårt största och 
kanske mest komplicerade 
projekt” (Lars-Ove Hellman)

Skarpa planer på två nya punkthus i Nol. Alebyggens styrelsen 
har redan klubbat beslutet att gå vidare. Nu inväntas att de-
taljplanen ska vinna laga kraft.            Foto: Emil Lindén



ÄLVÄNGEN. För att sam-
la in pengar till hjälp 
för flyktin ar genomför 
Västtrafik och öda 
korset samarbetet ”Visa 
var du står”. 

Under de närmaste 
veckorna delar Västtra-
fik t 90 000 refl xer i 
sina butiker, via kund-
värdar samt på vissa 
fordon och erbjuder 
mottagarna att lämna 
ett frivilligt bidrag till 
Röda korset.

I förra veckan fanns 
representanter på plats 
i Älvängen. 

Samarbetet är ett sätt att 
erbjuda Västtrafiks kunder 
möjligheten att visa var de 
står – både bildligt och bok-
stavligt. Med kampanjens 
specialdesignade reflexer blir 

man synlig i den mörka höst-
trafiken. Samtidigt kan man 
visa var man står som med-
människa genom att skänka 
valfritt belopp till Röda Kor-
set för att hjälpa människor 
på flykt

– Vi delar ut reflexer som 
lyser upp i höstmörkret. Det 
är inte sällan som våra kunder 
är mörkt klädda och saknar 
reflex när de är på väg till el-
ler från pendeln, eller väntar 
på bussen, säger Thomas 
Carlsson på Nobina.

En människa med reflex
syns på 125 meter, hela 105 
meter längre än en person 
utan. Det ger god tid för 
bussföraren att sakta in.

Västtrafik kommer till-
sammans med sina samar-
betspartners att dela ut unge-
fär 90 000 reflexe . 

JONAS ANDERSSON
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Refl xutdelning i Älvängen
Thomas Carlsson på Nobina delade ut reflexer till resenärer på 
pendeltågstationen i Älvängen.

NÖDINGE. I torsdags av-
gjordes en av fem kval-
tävlingar i Yrkes-SM för 
unga yrkesförare.

Två av deltagarna 
kom från Lärlingsgym-
nasiet i Ale.

Andrei Verdes och 
Jakob Grip kan inte 
tänka sig ett bättre yrke 
än bakom ratten på en 
lastbil.

Thomas Högberg är ny 
som yrkeslärare inom trans-
port på Lärlingsgymnasiet i 
Ale, numera hemmahörande 
i Nödinge. I sin egen utbild-
ning på Östrabo i Uddevalla 
fick han nys om Yrkes-SM 
för unga förare. När den 
första kvaltävlingen skulle 
arrangeras just där anmälde 
han snabbt två deltagare från 
skolan.

– Det är en kul grej och en 
bra erfarenhet. Eleverna får 
ett bra kvitto på var de står 
i sin kompetens och även vi 
kan upptäcka delar som måste 
utvecklas i vår utbildning, sä-
ger Thomas.

TYA, transportfackens yr-
kes- och arbetsmiljönämnd, 
står bakom tävlingen. Delta-
garna kommer från gymna-

sieskolornas fordonsprogram 
med inriktning transport i 
västra Sverige. Eleverna får 
mäta sina kunskaper i teo-
ri och att säkra lasten samt i 
praktiska moment som att 
backa med lastbil, köra truck 
och kranbil.

– Jag är väldigt intresserad 
av kranbilar, men det är också 
den delen i tävlingen som jag 
tror kommer bli svårast, säger 
Andrei Verdes, 19.

Han är ursprungligen från 
Rumänien, men har bott i 
Sverige i sju år och med en 
pappa som yrkesförare var det 

inte svårt att fastna för jobbet.
– Jag har varit med i hytten 

hela livet. Drömmen är att 
starta eget.

Självklart val
Jakob Grip, 18, från Lilla 
Edet kan heller inte tänka 
sig ett annat yrke. Pappa har 
många år i branschen och 
driver själv Oljecentralen AB 
och Jakob är mer eller mindre 
uppväxt i en tankbil.

– Det har inte funnits nå-
got annat än att bli yrkesfö-
rare. Det är det mitt liv har 
kretsat kring och för mig är 
lastbilar ren kärlek. Att höra 
hur motorn jobbar i uppförs-
backar är ljuv musik, likaså att 
färdas på en motorväg under 
natten och bara se lyktor sve-
pa förbi. Det är vackert, säger 
Jakob.

Målet ligger utstakat och 
yrkesbeviset är inom räckhåll. 
I vår tar de båda studenten 
och en het arbetsmarknad 
väntar.

– Alla får jobb. Yrkesföra-
re är ett bristyrke. Förra året 
fick en av våra elever erbju-
danden från åtta olika åkerier. 
Våra studenter är attraktiva 
och på årets gymnasiemässa 
i Göteborg märkte vi hur allt 
fler börjar få upp ögonen för 
lärlingsutbildningens förde-
lar. Att vi varvar teori med 
halva tiden ute på företag gör 
att eleverna är anställningsba-
ra från första dagen. De kan 
verkligen yrket, säger Tho-
mas Högberg. 

Tävlingen i sig blev ing-
en framgång, men kul tyckte 
deltagarna.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Yrkes-SM för unga förare

FORDONSPROGRAM INRIKTNING TRANSPORT

Eleverna får 45 veckors praktik under tre år. Utbildningen fo-
kuserar på när- och fjärrt ansport, lager, gods och distribution. 
Efter tre års genomförd utbildning får eleverna ett BCE-kort, 
truckbehörighet och ett YKB (yrkeskompetensbevis).

Andrei Verdes och Jakob Grip tävlade i Yrkes-SM för unga förare, där de representerade Lärlings-
gymnasiets fordonsprogram med inriktning transport. Yrkeslärare är Thomas Högberg.

Med ett mycket bra, högt, insynskyddat läge finner ni denna
tvårumslägenhet med härlig balkong med vacker utsikt i
sydväst. Här bor du centralt, nära till affärer och service. 
ADRESS ALKALIEVÄGEN 11B, VÅN 3/3 BOAREA 59,5 M²
2 ROK EP 140 KWH/M² ÅR UTGÅNGSPRIS 825 000 KR
AVGIFT 3 563 KR/MÅN VISAS TO 22/10 RING OCH BOKA
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

BR 2 ROK - BOHUS

BUDGIVNING
PÅGÅR

Välkommen till denna trevliga lägenhet som ligger mitt i centrala
Älvängen. 2 rum och kök om 55,4 kvm, med balkong i sydväst,
och en riktigt låg månadsavgift, endast 1.996 kr.

BR 2 ROK - ÄLVÄNGEN

 
ADRESS ÄNGGATAN 7, VÅN 1/3 BOAREA 55,4 M² / 2 ROK
UTGÅNGSPRIS 1 100 000 KR AVGIFT 1 996 KR/MÅN
VISAS TO 22/10 RING OCH BOKA
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52 

Vi kan nu erbjuda denna välplanerade tvåa i populära Nol.
Lägenheten ligger med ett centralt läge men ändå i ett lugnt och
lummigt område. Härlig balkong i soligt västerläge. Låg hyra.

BR 2 ROK - NOL

 
ADRESS SKOLALLÉN 2B, VÅN 2/3 BOAREA 51 M² / 2 ROK
UTGÅNGSPRIS 895 000 KR AVGIFT 2 630 KR/MÅN
VISAS RING OCH BOKA MÄKLARE FREDRIK HELLBERG
TELEFON 0303-24 56 52 

lansfast.se/ale

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-24 56 50



VECKA 43         NUMMER 38||201514

ALE. Vad gör du om 
samhällets service slu-
tar att fungera?

”72 timmar” heter den 
informationssatsning 
som syftar till att höja 
medborgarnas krisbe-
redskap.

Ale kommun ger även 
i år ut en folder med 
tips om hur man klarar 
sig själv i tre dygn.

Vad gör du om du blir utan 
ström, utan värme i tre 
dygn? Informationssatsning-
en 72 timmar, som Civilför-

svarsförbundet tagit fram, 
vill få landets medborgare 
att tänka till.

– Göteborgs Stad har ini-
tierat den här satsningen och 
vi i Ale kommun tar också 
tillfället i akt att lyfta fram 
budskapet i konceptet 72 
timmar, säger Håkan Spång 
administrativ chef i Ale kom-
mun.

En folder distribueras 
till samtliga hushåll den här 
veckan. Rubriken lyder: Så 
här klarar du dig i tre dygn – 
förbered dig.

– Vi har samlat nödvändig 
information och nyttiga te-
lefonnummer. Vår förhopp-

ning är att kommuninvånar-
na ska spara foldern på ett 
lämpligt ställe, säger Håkan 
Spång.

Utan värme och vatten
Vid kriser finns en risk att 
människor får klara sig utan 
till exempel värme, belys-
ning, vatten och mycket an-
nat. De flesta av oss kan klara 
det om vi tänker efter före.

– Det egna ansvaret inne-
bär att du ska vara förberedd 
på att kunna hantera en 
svår situation och klara de 
omedelbara behov som kan 
uppstå, säger Lotti Klug, 
brotts- och säkerhetshand-

läggare i Ale kommun.
– Om de flesta av oss kla-

rar de första akuta dygnen 
underlättar det för de mest 
nödställda. Vi rekommen-
derar alla hushåll att ha en 
så kallad krislåda hemma. I 
lådan bör det finnas vatten-
flaska, mat som klarar rums-
temperatur, ljus, tändstickor, 
ficklampa, batterier, varma 
filtar med mera, säger Lotti

72 timmar
Informationssatsningen 72 
timmar uppmanar invånar-
na att reflektera över situa-
tionen i hemmet om en kris 
skulle uppstå.

– Vi lever ”just in time” 
med affärer som är öppna i 
stort sett dygnet runt. Vi har 
alla tänkbara bekvämligheter 
varför vi lite till mans behö-
ver fundera på hur vardagen 
skulle te sig om någon sam-
hällsfunktion skulle havere-
ra, säger Håkan Spång.

– Oftast är beredskapen 
bäst på landsbygden och 
hos den äldre generationen. 
Nutidsmänniskan, om vi ska 
kalla den så, är inte lika väl 
rustade för en katastrof eller 
en mindre kris, avslutar Hå-
kan Spång.

JONAS ANDERSSON

Lotti Klug och Håkan Spång på Ale kommun är ansvariga för den folder, ”72 timmar – Klara dig själv i tre dygn” som distribueras till samtliga hushåll den här veckan. 

Klara dig själv i tre dygn
– Samlad information vid en krissituation

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Måndag 12 oktober

Stöld
Stöld, olaga hot och försök 
till misshandel rapporte-
ras från Netto i Bohus. En 
butiksanställd blir hotad till 
livet när hon vill kontrollera 
en persons väska när denne 
ska till att passera kassalin-
jen. Utanför butiken dyker 
ytterligare en person upp 
som hotar målsägande med 
hammare. Senare försöker 
gärningsmännen också köra 
på butikspersonalen med 
sin bil.

Personal på Mc Donalds 
Ale Torg tvingas trycka på 
överfallslarmet sedan en 
kund hotat att vända upp 
och ner på stället.

Tisdag 13 oktober

Narkotikabrott
Polis larmas till en adress 
i Bohus där en man, född 
1971 och hemmahörande 
på orten, grips misstänkt för 
narkotikabrott.

En misstänkt rökbomb 
kastas in på Älvängenskolans 
skolgård. Ärendet rubriceras 
som ofredande mot grupp.

Onsdag 14 oktober

Olaga hot
Lärare och en rektor på Da 
Vinciskolan i Nödinge utsätts 
för olaga hot av en elev. Den 
misstänkte är född 1999 och 
hemmahörande i Nol.

Torsdag 15 oktober

Vårdslöshet i trafi
En man född 1990 från 
Trollhättan är misstänkt för 
grov olovlig körning och 
vårdslöshet i trafik. Föraren 
stoppas på E45 i Surte.

Söndag 18 oktober

Misshandel
Polisen griper en känd gär-
ningsman på Södra Klöver-
stigen i Nödinge då han gjort 
sig skyldig till misshandel 
och olaga hot. Med kniv 
hotar han att döda en annan 
man.

Stöld av verktyg i ett 
båthus i Älvängen.

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

ÄLVÄNGEN. Nu bju-
der Närhälsans barn-
avårdscentral in till 
pappaträffar.

Två torsdagskvällar, 
12 november och 10 de-
cember, är inplanerade i 
ett första skede.

– Det är kostnadsfritt, 
men förhandsanmälan 
krävs då det är begrän-
sat med platser, säger 
Lisa Hassel.

Det är organisationen Män 
för jämställdhet som står 
bakom pappaträffarna, som 
sker i projektform på upp-
drag av Västra Götalandsre-
gionen.

– Tidigare har det skett 
på vårdcentraler i Göteborg, 
men nu vill man komma ut-
anför stadskärnan. Vi fick en 
förfrågan om vi var intresse-
rade och tackade självklart ja, 

säger Lisa.
Syftet är att stödja och 

utveckla mäns föräldraskap. 
Beroende på hur stort intres-
set blir kan det bli aktuellt 

med fler träffa .
– Deltagarna styr inne-

hållet. Gruppen tar upp 
ämnen att diskutera, säger 
Hanna Rothelius.

Träffarna, som leds av en 
man från tidigare nämnda 
organisation, hålls i konfe-
rensrummet inne på BVC.

– Vi bjuder på fika. Alla 

våra listade barns pappor är 
välkomna, avslutar Lisa Has-
sel.

JONAS ANDERSSON

Pappaträffar på Närhälsan

Hanna Rothelius, Lisa Hassel och Linda Rehnman på BVC i Älvängen hoppas att de kommande pappaträffarna ska locka många deltagare. 

Ge fler 
hjärtan 
chansen att
klappa längre. 

HJÄRTS JUKDOMARNA 
SKA BESEGRAS

0200 - 89 19 00
pg 90 91 92-7

www.hjart-lungfonden.se
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*Boka däckskifte på däckia.se – 299:– 
Gäller endast nya konsumenter första säsongen 
i samband med köp av däckskifte och mot annons.

www.däckia.se

*Boka däckskifte på däckia.se – 299:– 
Gäller endast nya konsumenter första säsongen 

✁

Se fi lmen som 
visar hur vi 
skiftar däck!

I samband med köp av skifte.*
Ta med annonsen till verkstaden 
för att ta del av 
erbjudandet.

1:– Däckhotell 
första säsongen!

Däckia Hisings-Backa 
Exportgatan 22 | 031-742 32 30

Vad fick dig int esserad 
av öl?
– Jag är i stort sett uppvuxen på 
Ahlafors Bryggerier, var med 
pappa som barn i samband 
med tappningar och annat. 
Jag fick vara med och flytta
backar och efter att ha lärt mig 
hur tappmaskinen fungerade 
fick jag gå bredvid dåvarande 
bryggmästaren Tord Eriksson. 
På den vägen är det.

När gjorde du din första 
brygd på Ahlafors Brygge-
rier?
– För fem år sedan. 2010 gjor-
de jag Ahlafors Ljusa för första 
gången.

Vad har du för utbildning?
– Jag har gått Bryggeriteknisk 
utbildning i Grängesberg/
Ludvika. 

Vilka egenskaper krävs för 
att bli en bra bryggare?
– Du ska vara en arbetare i 
grunden ty detta jobb är lite 
grann av ett skitgöra. Krea-
tivitet och idérikedom är bra 

egenskaper för yrket samt 
givetvis ett genuint intresse 
för öl. När jag går i en affär 
och ser en polkagris så tänker 
jag på öl. Jag funderar på om 
polkagris går att slänga in i en 
stout? Sådan är jag.

Vad är utmaningen i att 
jobba i ett microbryggeri?
– Du är inte bara bryggare 
utan en allt-i-allo. Du får sköta 
kundrelationer, svara i telefo-
nen och så vidare. Det är det 
som är tjusningen.

Vilket är ditt eget favori-
töl?
– Jag gillar mörkt öl, en porter 
stout är väldigt gott. En fruk-
tig IPA funkar också, som för 
övrigt Ahlafors Bryggerier är 
på gång med.

Just nu håller ni på att 
färdigställa Ahle Julöl. Vad 
utmärker denna brygd?
– En fördel med vårt öl är att 
det går att ha hela vägen på 
julbordet, från sillen till skin-
kan. Möjligtvis att det bör bli 

en porter när Ris à la Malta 
dukas fram.

Vad gör du när du inte 
brygger öl?
– Då är jag hemma i sundet 
och promenerar. Jag går gärna 
på loppis.

JONAS ANDERSSON

Passionerad 
bryggare

Ahle Julöl finns sna t ute till försäljning.
Andreas Jakobsson är mannen bakom verket.

Passionen för öl går inte att ta miste på hos den 30-årige bryggaren, 
som redan i unga år lärde sig processen på Ahlafors Bryggerier.

ANDREAS JAKOBSSON

Ålder: 30.
Bor: Stenungsund.
Familj: Sambo.
Gör: Bryggare.
Stjärntecken: Kräfta.
Lyssnar på: Mestadels popu-
lärmusik.
Ser helst på tv: The Big 
Bang Theory är en favorit.
Favoritmat: Fisk.

VECKANS PROFIL

ÄLVÄNGEN. Nyligen 
hölls ett upptaktsmö-
te för nattvandring i 
Skepplanda.

Så har också skett i 
Älvängen.

– Ett härligt engage-
mang, konstaterar drog-
förebyggare Thomas 
Berggren.

Tillsammans med brotts- 
och säkerhetshandläggare 

Lotti Klug besökte Thomas 
Berggren initiativtagarna 
till nattvandring i Älväng-
en. Mötet ägde rum på Café 
Magnolia i förra veckan.

– Nu har vi bestämt att 
det blir en upptaktsträff i 
Aroseniusskolans aula tisda-
gen den 10 november dit alla 
intresserade är hjärtligt väl-
komna, förklarar Lotti.

– Att nattvandra är enkelt 
och kul säger, Victoria Vega 
som nattvandrat många år i 

Göteborg.
Nästa steg kan bli att 

komma igång med organise-
rad nattvandring även i Nö-
dinge.

– Vi vet att det finns in-
tresserade ortsbor även i 
denna del av kommunen 
vilket känns väldigt positivt, 
avslutar Lotti Klug.

JONAS ANDERSSON

Nattvandring på gång i Älvängen

Nu är det på gång med nattvandring i Älvängen. Ett möte kommer att ske i Aroseniusskolans aula tis-
dagen den 10 november. Här ses kommunens representanter Thomas Berggren och Lotti Klug i sam-
språk med initiativtagarna Petra Johansson, Ulrika Larsson och Victoria Vega.



DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

STORPACK

:-59
Max 1 paket/kund

/ST

DELIKATESSEN

Pssst!

Missa inte rabatten på förstasidan...

FÄRSK LAXFILÉ

7990
/KG

RÖKT BOG
SALAGGIOSALAMI

BRUSCHETTASKINKA

1490
/HG

BÄRBAKELSE

FRALLOR

7990
/KG

FÄRSK KUMMELFILÉ

ORKIDÉ

8 90
/HG

1490
/HG

BLANDFÄRS 50/50

2990
/KG

CLEMENTINER

10:-
/KG

Max 3kg/hushåll

79:-
/ST

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

ROSTBIFF

99:-
/KG

KYCKLING-
KLUBBOR

15 :-
/ST

Max 2st/hushåll

FLÄSKKOTLETTER

5990
/KG

Max 2st/hushåll20-PACK ÄGG

25:-
/ST

Medlemspris 
Max 1st/medlem

Ariel/Lenor

TVÄTTMEDEL/SKÖLJMEDEL
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Anmäl ditt barn via vår facebooksida.
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BOHUS. För ett år sedan 
vann hon programmet 
Hela Sverige bakar. 

Hon har därefter gett 
ut en alldeles egen bak-
bok med egenskrivna 
recept. 

Under förra veckan 
hoppade Alexandra 
Larsson in som hemkun-
skapslärare på Bohus-
skolan. 

– En rolig vecka, säger 
hon. 

Tv-studio med strålkastar-
ljus har nu bytts ut mot en 
hemkunskapssal på källar-
plan i Bohusskolan. Med re-
cept från sin nyutgivna bok 
har Alexandra Larsson lärt 
Bohuseleverna hur man får 
fram bakverk på bästa sätt. 

– Jag minns när jag gick i 
skolan. Jag tyckte att det var 

roligast när man fick pröva 
sig fram på egen hand. Det 
är min stil när jag lär ut, och 
jag tror att eleverna lär sig 
bäst när de får ta eget ansvar. 
Det är elever som känner 
igen mig från Hela Sverige 
bakar och de förstår att jag 
är bra på att baka. Det är 
ju självklart en fördel, säger 
hon.

Hur kommer det sig att 
du är i Bohusskolan?

- Jag känner Caroline 
Aronsson, som är lärare 
här. Hon frågade mig om 
jag kunde hoppa in den här 
veckan och jag tänkte att det 
var en rolig grej.  Så enkelt är 
det. Jag bor i Bollebygd och 
har ingen direkt relation till 
Ale. Men det var en kul möj-
lighet som dök upp och jag 
kände att jag ville testa.

Fullspäckat år
Det är mycket som har 

hänt under det senaste året 
för Alexandra. Hon har både 
vunnit Hela Sverige bakar, 
som sändes på TV4 och gett 
ut en bok med sina bästa re-

cept. Bakboken – som den 
heter – innehåller egentagna 
bilder och recept på hennes 
godaste bakverk. Dessa re-
cept har eleverna på Bohus-
skolan nu fått baka efter. 

– Det är en bok som 
egentligen är lämpade för 
alla. Det är både enkla och 
lite svårare recept. Jag job-
bade med den under nästan 
ett halvår och att få se den i 
bokhandeln är en obeskrivlig 
känsla, säger hon.

Hur var din tid i Hela 
Sverige bakar?

- Väldigt intensiv. Det var 
ju något som jag aldrig hade 
varit med om tidigare. Man 
åker iväg i tre veckor och allt 
fokus ligger på att baka. Man 
fick stänga av omvärlden, jag 
har aldrig tänkt så mycket på 
bakverk och degar som jag 
gjorde under den tiden. Se-
dan var det bara full fokus på 
att inte åka ut först och det 
gick ju bra.  

Att lära ut sina kunskaper 
till barn är en ny erfarenhet 
för Alexandra. Till vardags 
arbetar hon som tatuerings-
borttagare och drömmer om 
att släppa en ny bok i sinom 
tid. 

– Jag har inte arbetat som 
lärare innan och det har varit 

väldigt roligt att få hoppa in 
och lära ut det man kan. Jag 
tycker att jag har fått ett fint
bemötande från eleverna och 
jag hoppar gärna in igen om 
det skulle dyka upp tillfällen, 
säger hon.

”Jätteduktig”
I klass 6A går Robin Svens-
son och Olivia Holmberg. 
Båda har följt Alexandras 
framfart i Hela Sverige ba-
kar. Under fredagseftermid-
dagen fick de lära sig hur 
man bakar kladdkaka på en 
bakmästares vis. 

– Jag kände igen henne di-
rekt när hon kom in i salen. 
Hon är jätteduktig på att lära 
ut och det har varit kul att få 
ha henne som lärare under 
den här veckan, säger Olivia.

Mästerbagare gästade Bohusskolan

ALEXANDRA LARSSON 

Ålder: 27 
Bor: Bollebygd 
Meriter: Vann Hela Sverige 
bakar 2014 och släppt en 
ny bok ”Bakboken”. 
Gör annars: Tatueringsbort-
tagare. 
Favoritbakverk: Hemgjorda 
kanelbullar. Robin Svensson och Olivia Holmberg trivdes att få baka under ledning av Alexandra Larsson.

Planer på att bygga nytt? 
I helgen visar vi ett kundanpassat hus i 
Älvängen. Kom och träffa våra hussäljare 
på plats, de berättar mer om våra hus och 
vår flexibilitet. Välkommen att inspireras!

För information besök varbergshus.se
eller ring Emelie Hamnes tel 031-334 15 91.

Emylundsvägen 9, 
Älvängen

Vi ses på
SÖNDAG
25 OKT

KL 12-16

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

ytterligare medarbetare.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har tekninsk utbildning och gärna 

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

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

Rödjansväg 1, Nödinge
www.wika.se

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

volkswagentransportbilar.se

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

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

Proline från 143.500:– exkl moms

Caddy Skåp TSI 1,2 84 hk 

från 125.800:– exkl moms

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

LEDIGA TJÄNSTER

TEXT & BILD
KRISTOFFER STILLER
kristoffer@alekuriren.se

Alexandra Larsson vann TV4:as prrogramsuccé Hela Sverige bakar.



Fackguiden publiceras en gång i månaden.

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när

strömmen plötsligt har försvunnit...

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

Vill du  
synas här?

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

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

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

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

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

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

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

Försäljning & service
Nyckeltillverkning

0303-74 86 11

AUKTORISERD 
MAN-VERKSTAD

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

PERSONBILAR • LASTBILAR • SLÄPVAGNAR • TRAILERS

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

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

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

Titta gärna in i vår välsorterade VVS-butik

Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

UTHYRNING AV:
• Minigrävare

• Grävmaskiner
•  Självlastande minidumpers

• Släpvagnsliftar

Hamnvägen 2, Surte | www.surtemaskinuthyrning.se

Ring 0705-22 08 32

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se 0303-74 99 50

Snabba leveranser

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

Bilverkstad

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

Nödinge Rödjansväg 2, Tel. 0303-350 990

Öppet Lördag 9.00-15.00, Söndag 11.00-15.00

SKEPPLANDA

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

Nödinge Rödjansväg 2, Tel. 0303-350 990

Öppet Lördag 9.00-15.00, Söndag 11.00-15.00

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

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

2:a på besiktningen?
Vi reparerar och ombesiktigar

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
Niclas 0303-74 66 57

Efterkontroll 
bilprovning 2:or

5598/01
ISO/IEC 17020 (B)

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se 0303-74 99 50

Snabba leveranser

Vi harBildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

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

www.mecaalvangen.se

Bygg & Interiör Ale AB
0706-561327

www.biaab.se

- Vi hjälper dig med lösvirkeshus
och monteringshus.

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

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

VOLVO NÄRSERVICE ALE

Allt inom byggnAds-
plåtslAgeri!

Vi hjälper dig även med rotavdraget

Älvvägen 6, 446 37 Älvängen
Tel: Bengt 0705-33 49 11, Brasse 0705-33 10 08 
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Felix Johansson blev tvåmålsskytt när Lödöse/Nygård IK vann 
lördagens kvalmatch hemma mot Tvärred/Vegby FC med 3-0.
Fler bilder på alekuriren.se 

Hoppet lever för LNIK

Serieseger för Älvängens IK
ÄLVÄNGEN. Älvängens 
IK:s första serieseger på 
28 år är bärgad.

Älvevis blivande guld-
hjältar gick på knock 
direkt.

Hemmalaget satte 
punkt för en enastående 
säsong med ytterligare 
en storseger.

Förutsättningarna var glas-
klara. Minst en poäng kräv-
des för att Älvängens IK 
skulle få jubla vid slutsigna-
len. Varför vänta? Rasmus 
Eriksson som kommit hem 
från studierna i Österstund 
bara för de två avslutande 
matcherna satte fart direkt. 
1-0 efter tre minuter och 2-0 
efter tio.

– Jag kom hem för att 
göra mål och vara med om 
det här. Det känns helt fan-

tastiskt, säger tvåmålsskytten 
efteråt.

Rasmus Eriksson angav 
tonen och hela seriens skyt-
tekung Niklas Ahlbom vil-
le inte vara sämre. 3-0 satte 
han resolut när knappt 30 
minuter hade spelats. I andra 
halvlek gjorde han ytterliga-
re två.

– Vi har så 
otroligt många 
spelare som 
kan avgöra. Vår 
snabbhet har 
lagt grunden för  
framgången, sä-
ger tränare Pe-
ter ”Erra” Er-
iksson som efter 
fyra säsonger i 
klubben äntli-
gen fick fira ett 
avancemang.

– Vi har ut-
vecklat ett helt nytt lag un-
der dessa år och nu var kil-
larna äntligen mogna att ta 
nästa steg. De har utvecklats 

helt otroligt den här säsong-
en. Att vi lyckas vinna alla 
matcher efter sommaruppe-
hållet är riktigt starkt, menar 
guldtränaren.

Efter fyra år i division 6 är 
Älvängens IK äntligen till-
baka i femman och laget har 
framtiden för sig.

– Vi har ett tempostarkt 
lag och jag tror 
vi kommer att 
klara oss bra 
även i femman. 
Numera spe-
lar vi mycket 
mer som ett lag 
och är tuffa att 
möta. Framåt är 
vi mer distinkta 
än tidigare. Jo-
nathan Bern-
dtsson blev en 
härlig injektion 
på mittfältet 

när han kom i höst, där har 
vi nu många skickliga spela-
re, summerar lagkapten och 
mittbacken Niklas Pålshe-

den som definitivt varit en 
av stöttespelarna den gångna 
säsongen.

Älvängens IK:s A-lag tar 
klubbens första serieseger 
sedan 1987 och målskyttet 
har sällan varit så vasst som 
i år. Fem mål i snitt framåt, 
110 totalt, 30 av dem signe-
rade Niklas Ahlbom.

– Får vi behålla det här 
laget kommer vi garanterat 
bli ännu bättre nästa år. Det 
är en perfekt mix oc h balans 
för närvarande, säger ”Erra” 
Eriksson som leder laget 
även över nästa säsong.

Enda orosmolnet är mål-
vaktspositionen. Henrik 
Mellomgård, 41, har svårt 
att få tiden att räcka till och 
Bengt Andersson lär väl 
knappast stå på tillväxt...

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Lagkapten Niklas Pålshe-
den har varit en av årets 
nyckelspelare. Leverans 
oavsett position.

Alexander Ardner och tvåmålsskytten Rasmus Eriksson applå-
derar från kabyssen vid slutsignalen. Fler bilder: alekuriren.se

Champagnen sprutade och glädjen var total efter ÄIK:s första 
serieseger på 28 år. Fler bilder: alekuriren.se

Division 6 D Göteborg
Älvängens IK –Neutrala 6-1 (3-0)

FOTBOLL

Kval till division 5
Lödöse/Nygård – Tvärred/Vegby 3-0

FOTBOLL

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

ÄIK:s guldhjältar 2015. Under ledning av Peter ”Erra” 
Eriksson och Magnus Sjösten har Älvängens IK bara 
förlorat en seriematch, ändå krävdes det poäng i sista 
matchen. Det blev en ny storseger, 6-1 över Neutrala.

LÖDÖSE. Drömmen om 
division 5-spel lever 
alltjämt för Lödöse/Ny-
gård IK.

Med kniven på 
strupen vann laget 
lördagens kvalmatch på 
Tingevi.

– Vi visade en helt 
annan glöd än senast 
mot FC Alingsås, för-
klarar tränaren Roger 
Brunberg.

I ett fantastiskt fotbollsväder 
kom 200 personer till Tingevi 
för att se Lödöse/Nygård ta sig 
an Tvärred/Vegby i den andra 
spelomgången i kvalgrupp 
4. Efter förra helgens förlust 
borta mot FC Alingsås var 
hemmalaget piskade att vinna 
för att hoppet om avancemang 
inte skulle gå i kras.

– Det var rejäl tändning 
och vi upplevde ett fantastiskt 
publikstöd, säger Roger Brun-
berg som gladde sig åt att ha 
lagkaptenen Christian An-
dersson tillbaka i startelvan.

– Han missade matchen 
mot Alingsås då han var av-

stängd. Christian är en pådri-
vare och väldigt viktig för oss.

En annan rutinerad hem-
maspelare inledde målskyttet. 
Tobias Johansson satte 1-0 
på straff i den 26:e minuten.

Det var rejäl kamp som sig 
bör när mycket står på spel. 
Det fysiska spelet ledde fram 
till två utvisningar, en för var-
dera laget. Först fick gästernas 
Anton Claesson lämna banan 
i den 56:e minuten och samma 
öde drabbade LNIK:s Mikael 
Sandblom i matchminut 64.

Det vitskrudade hemmala-
get var på jakt efter fler mål 
och utdelningen kom i slutet 

av tillställningen. Felix Jo-
hansson blev tvåmålsskytt när 
han först gjorde 2-0 i den 79:e 
minuten för att sedan faststäl-
la slutresultatet till 3-0 med 
sex minuter kvar att spela.

På lördag spelar Tvär-
red/Vegby hemma mot FC 
Alingsås. Gästerna får ställa 
sitt hopp till Tvärred/Vegby 
ty skulle gästerna knipa poäng 
är säsongen definitivt över för 
LNIK:s del.

– Jag bedömer chanserna 
som ganska små att resultatet 
går med oss och att vi kan 
vinna gruppen, säger Roger 
Brunberg som har för avsikt 
att ta sig till Sämshov där 
avgörandet kommer att ske.

JONAS ANDERSSON
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FOTBOLL

INNEBANDY

HANDBOLL

Division 6 D Göteborg
Älvängens IK – Neutrala 
Mål ÄIK: Niklas Ahlbom 3, Rasmus 
Eriksson 2, Jesper Knaving. Matchens 
kurrar: Niklas Ahlbom 3, Rasmus Eriksson 
2, Niklas Pålsheden 1.

Älvängens IK – Bosna IF 1-0 (0-0)
Mål ÄIK: Rasmus Eriksson. Matchens 
kurrar: Rasmus Eriksson 3, Joachim 
Fougelberg 2, Markus Ahlbom 1.

Nödinge SK – Hälsö 2-0 
Mål NSK: David Alkoury, Ermin Aganovic. 
Matchens kurrar: Marcus Larsson 3, 
Shkar Nawzad 2, Oscar Olofsson 1.

Älvängens IK 22  85 59
Finlandia-Pallo 22  58 57
Neutrala UF 22  34 44
Backa BK 22 -18 27
Hälsö BK 22    4 26
Lundby IF 22    2 26
Bosna IF 22   -4 25
IF Vardar/Makedonija 22 -58 25
Backatorp 22   -8 24
Hermansby 22 -15 24
Fotö GOIF 22 -47 21
Nödinge SK 22 -34 16

Kval till division 5
Lödöse/Nygård – Tvärred/Vegby 3-0
Mål: Felix Johansson 2, Tobias 
Johansson.

Division 2 Göteborg damer
Lindome –Surte IS IBK 9-5 
(4-2, 3-1, 2-2) 
Mål: Elina Svensson 2, Jessica Ljunggren, 
Linda Karlsson, Sofie arlsson. Matchens 
kurrar: Elina Svensson 3, Sandra Boström 
2, Cecilia Isberg 1.

Division 4 Göteborg damer 
IBK Walkesborg – Ale IBF 6-4 
Mål: Ale: Lena Gustafsson 2, Ida Bergen-
hus, Hanna Hansson. 

Division 3 Göteborg 
Ale IBF –Surte IS IBK 1-2 (0-0, 0-1, 1-1) 
Mål: Ale: Tobias Hellman. Mål SISIBK: 
Pontus Jonsson, Niklas Pettersson. 
Matchens kurrar Ale: Christian Westerlind 
3, Alfred Olofsson 2, Tobias Hellman 1.
Matchens kurrar SISIBK: Patrik Adolfsson 
3, Daniel Antonsson 2, Pontus Jonsson 1.

Division 6 Göteborg
Lindome – Skår IBK 8-4 
Mål Skår: Fredrik Herlogsson, Hugo Falk, 
Daniel Karlsson, Ronny Berg. 

Division 3 Göteborg damer 
Ale HF – HK Varberg  20-17 (9-8)
Mål Ale: Johanna Sjöholm 6, Jenny 
Jensdottir 5, Ranja Hallström 3, Amanda 
Franzén 2, Evin Omari 2, Sara Johansson 
1. Matchens kurrar: Amanda Franzén 2,
Ranja Hallström 1.

Tronskiftet!
NÖDINGE. Surte gick 
segrande ur säsong-
ens första derbyfest 
och tronskiftet är ett 
faktum.

Niklas Pettersson blev 
stor matchhjälte när han 
satte segermålet tre mi-
nuter före slutsignalen.

Segern är Surte IS IB-
K:s första någonsin över 
Ale IBF:s herrar.

– Det känns så gött! En jämn 
match, där vi ändå till sist 
tjänade ihop till segern, sä-
ger Niklas Pettersson som 
erkände att skottet som av-
gjorde det välbesökta derbyt 
egentligen var ämnat för 
Pontus Jonsson som brukar 
storma mot mål.

– Men han dök inte upp 
framför kassen, fast det gjor-
de ju inget, bollen gick in 
ändå!

Ale IBF:s unga och nya 
lagbygge bjöd oväntat hårt 
motstånd och hade med 
marginalerna på sin sida lika 
gärna kunnat sitta kvar på 
tronen. Första perioden gick 
i hemmalagets favör, men två 
power play i slutskedet gav 
Surte energi. I andra perio-
den bytte lagen chanser, men 
gästerna började väga tyngre 
och med två minuter kvar 
kunde Pontus Jonsson ta 
vara på en skottretur. Ett mål 
kändes logiskt fast sett till 
antalet heta chanser kunde 
lika gärna Ale spräckt nollan 
först. Båda lagens målvakter 
bjöd publiken på kvalificer -
de räddningar.

I tredje perioden kom 
Surte in med vittring på ett 
tronskifte. Daniel Dahlman 
och Daniel Antonsson hade 
båda möjlighet att dryga ut 
ledningen, men fem minu-
ter in i slutakten drabbades 
laget av två täta utvisningar. 
Den första lyckades inte Ale 
ta vara på, men plötsligt hade 
det börjat lukta kvittering 
och när laget fick ytterligare 
en chans i numerärt överläge 
visade spelande tränaren To-
bias Hellman vägen. Skot-
tet från slottet satt i krysset.

– Det var tungt just då, 
men vi sa till varandra att 
bara fortsätta jobba på. Vi 
kände att det var vår match, 
berättar Niklas Pettersson.

Så var det. Matchuret 
visade 17.20 när nämnde 
Pettersson satte bollen i 
nät bakom en storspelan-
de Christian Westerlind i 
Alemålet.

Taggade
– Det har snackats mycket 
och vi var verkligen tagga-
de. Det var två sura förluster 
förra året, så det här var väl 
inte mer än rätt, avslutar den 
historiske målskytten.

I Ale IBF var Tobias Hell-
man tudelad. Besviken över 
tredje raka förlusten, men 
samtidigt stolt.

– Vi var så nära och jag sa 
till killarna i omklädnings-
rummet att det här var ett 
stort steg framåt. Spelar vi 
så här kommer vi att ta de 
poäng som krävs för att för-
nya kontraktet. Det fanns en 
härlig inställning och många 
bra kombinationer under 
matchen. Det är väldigt lite 
som avgör den här tillställ-

ningen. All heder åt Surte, 
de har fått spela samman ett 
lag under flera år och det är 
absolut ingen skam att förlo-
ra mot dem. De kommer att 
vara med där uppe i tabellen 
och det känns bra att vi gav 
dem en rejäl kamp, säger 
Hellman.

Surte hade många skäl att 
fira. Tronskifte på herrsidan 
i kommunen och säsongens 
första trepoängare, dessutom 
är förbannelsen att Ale IBF 
inte går att besegra bruten.

Spökmotståndare
– Det var en otroligt skön 
känsla att äntligen få stå 
som segrare. Ale har varit en 
spökmotståndare i alla år. Jag 
tycker verkligen att vi förtjä-
nade den här segern, men 
Ale gjorde det fantastiskt bra 

och jag är övertygad om att 
de blir att räkna med. Får 
de fortsätta utveckla det här 
laget några år har de något 
stort på gång. För närvaran-
de och förhoppningsvis någ-

ra år framåt ska det vara Sur-
te som regerar, säger tränare 
Tobbe Engström nöjt.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

– Surte IS IBK:s herrar besegrade Ale IBF för första gången

Givande experiment. Helena Bseiso och Ingela Book från Nolhagens förskola hittade ett bra sam-
arbete med Linda Söder och Vanja Karlsson från Änggårdens förskola. 

Givande experiment. Helena Bseiso och Ingela Book från Nol-
hagens förskola hittade ett bra samarbete med Linda Söder och 
Vanja Karlsson från Änggårdens förskola. 

Division 2 Göteborg damer
Lindome – Surte IS IBK 9-5

INNEBANDY

Division 3 Göteborg
Ale IBF – Surte IS IBK 1-2 (0-0,0-1,1-1)

INNEBANDY

Surtes damer föll när 
domaren stal showen
LINDOME. Lindome bor-
ta blev för svårt för ett 
redan på förhand sargat 
Surte.

Carolina Björkner, 
Therese Lamberg och 
Katja Kontio saknades.

– Jag är ändå nöjd 
med tjejernas presta-
tion. Hade domarna va-
rit lika seriösa hade det 
blivit en jämn match, sa 
tränare Tommi Pasanen 
kritiskt.

Det fanns skäl för honom att 
vara fundersam över rättski-
parnas insats. Surte tilldela-
des hela sex utvisningar, Lin-
dome fyra. 

– Jag tycker synd om båda 
lagen. Det blir ingen rättvis 
match när vi inte spelar med 
samma förutsättningar. Do-

maren hade en regelbok för 
oss och en annan för Lindo-
me. Fyra av våra sex utvis-
ningar är horribla, dundrade 
Pasanen och fortsatte:

– Det var en härligt fysisk 
innebandy från båda lagen, 
men tyvärr gick domaren in 
och stal showen. Jag brukar 
inte kritisera domarna, men 
den här gången gick det för 
långt.

Elina Svensson, Surtes 
för dagen främsta spela-
re, gav gästerna ledningen. 
Hemmalaget kom tillbaka. 
Till skillnad från Surte tog 
de vara på sina power play. I 
fyra av sex numerära överlä-
gen gjorde Lindome mål.

– Vårt box play var inte 
bra idag. Det tar vi med oss, 
men slutresultatet speglar 
ändå inte matchbilden, av-
slutade Pasanen.

Surtes damer har en seger 
på tre försök.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

- ÄLSKA HANDBOLL

MATCH
Herr div 3

SÖNDAG 25 OKT KL 17.00 
ALE HF– ONSALA HK

ÄLVÄNGENS KULTURHUS
Matchsponsorer:

www.laget.se/alehf www.aleibf.se

 

BÖRJA SPELA

INNEBANDY!

DAMER DIV. 3
ALE KULTURRUM

LÖRDAG 24 OKT KL 14.30

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

DAGGKÅPANS

Behandling av vårtor och svamp.

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

f.d Kungälvs Transporttjänst

Din partner inom renhållning och återvinning

 

                                                                                             

  

 
  

 

Omhändertagande fotvård för alla  

www.fotalvan.se 

 

 För att dina fötter är värda det bästa 

0707-53 51 13 

 
Göteborgsvägen 94 

Älvängen 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Omhändertagande FOTVÅRD för alla 

www.fotalvan.se
Ulla Krafft 

Medicinsk Fotterapeut 

                                                                                                                                                                                        

53 51 13

Göteborgsvägen 94

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ulla KrafftUlla Krafft
 

Kungälv
Tel. 0303-940 05

N

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

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Svetsvägen 3, Nödinge
Tel. 0303-22 91 01

Nödinge 
Godislager

Välkommen till

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

0303-96 000

ALE TAXI
Ring!

för person- och
budtransporter

Ett auktoriserat taxibolag

Tel. 0303-245 770

Boka tid
Tel. 0303-33 61 20

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

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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Smörgåstårtor och tårtor
på beställning.

Våningstårtor till dop & bröllop.

Menyer och bufféer för alla tillfällen.

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

Även STORT sortiment 
hyrfilmer till låga priser!

Dam & Herr

Tel. 0303-97 220
Tidsbeställning & Drop In

Vardagar kl 10-19
Lördag kl 10-15

Vättle
Data AB

Tel: 0303-97 190

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

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

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

www.jehander.se

SPECIALITÉT: BILRUTOR 

ALLT INOM GLAS OCH RAM

0520-65 08 51 • LILLA EDET

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

Ale Torg
Tel 0303–966 41

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

ETABLERAD 1925

BIL • MC • SLÄP
INTESIVUTBILDNING

Allt för brud o brudgum
Balklänningar
Smokingar
Dopklänningar

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

Locktorp 2519 • 460 11 Nygård

Stort
sortiment!

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

Skepplanda Tvätt
0303-33 81 63

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

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

Den nya generationens hund- och kattfoder

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

ALE 
DJURKLINIK

ALE 
DJURKLINIK

ALE 
DJURKLINIK

Ale
Containertransport AB

Uthyrning av containrar,
transporter, renhållnings-

entreprenörer, avfallshantering

031-98 00 04

Husbilar
Husvagnar
Släpkärror

Á la carte och färdiga 
paketresor till Tunisien, 

Kina och Malta

Tel 031-979990
www.newairtravel.se

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Göteborgsvägen 94, Älvängen 
Telefon 0303-74 99 81

www.alepromotion.com

Se årets nyheter i vår nya 

utställningslokal!

www.lillaedetsbuss.se  0520-65 75 00

Researrangemang & Beställningsresor
- Hela Europa är vårt arbetsfält

Behov av personal?
Ring till 

Bemannus Personalpartner AB
Tel. 0303-96430

www.bemannus.se

TS Mureri
Tobias Sigestrand

Antika kakelugnar,
öppna spisar, spiskassetter, 
skorstenstätning, keramisk 

tätning, diverse murningsarbeten

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

www.tsmureri.com

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

Laserskärning - Märkning

0303-33 59 00 | 031-24 11 09

www.jcgt.se

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

44 års erfarenhet inom märkning.

Ale Torg
0303-33 67 30. Tunisienspecialisten

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkomna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

Välkomna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

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

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.se

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

STURES 
SPISAR AB

0730-64 89 00 
Lunnavägen 6, Alafors 

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

www.ale.nu 

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

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

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

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

ALE
DJURKLINIK

ALE
DJURKLINIK

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

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

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

Vi säljer
Hund- och 
kattfoder

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

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

Nödinge SK Fotboll 
önskar medlemmar, 

ledare, sponsorer och 
supportrar en

trevlig 
sommar

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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

ALE
DJURKLINIK

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

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

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

Det är vi bra på.

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

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

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

STURES 
SPISAR AB

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

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

Utgår även ifrån Ale kommun

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

PER MAXE BYGGNADS AB
Nybyggnad, om- och tllbyggnad, 

ROT-arbete

Tel 0706 - 51 84 86
Fax 0303 - 964 78

E-post info@permaxe.se

www.permaxe.se

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen

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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

www.ale.nu 

Lunchservering 
& catering

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

Alevägen 47 (Tudor) 449 44 Nol

www.evasmatgladje.se
0303-33 29 77

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

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

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

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

Vi säljer
Hund- och kattfoder

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

7.200:-

Välkommen att
 höra av Er

076-279 22 12
072-304 30 13

Elinstallationer

SalesOnNet
“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com

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

031-98 06 50

0322-83100

Gilla oss på
Facebook

Gilla oss på
Facebook

www.sollebrunnsmobelaffar.se
0322-400 14 

Gästgivaregatan 8, Sollebrunn

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

NU 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



NUMMER 38         VECKA 43        2015| 23SPORT|

Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

F02 KL 14.30
NÖDINGE SK vs BK Heid

VECKANS
MATCH

ALE KULTURRUM
SÖNDAG 25 OKTOBER

Varmt  
välkommen!

NOL. Glädjen var stor på 
Elon Arena i tisdags.

Representanter från 
Länsförsäkringar Ale 
Torg kom på besök 
för att överlämna ett 
stipendium om 10 000 
kronor till Nol IK pojkar 
-03.

– För tydligheten om 
gemenskap, antimob-
bing och ställnings-
tagande mot droger, 
säger Susanne Karlsson, 
kontorschef på Länsför-
säkringar i Ale.

Magnus Brandt, pappa till 
en av de fotbollsspelande 

pojkarna i Nol 12-årslag, var 
den som hade författat ansö-
kan till Länsförsäkringar.

– Ledarna gör en fantas-
tisk insats och har så gjort 
under många år. Jag följer 
laget på nära håll och ser 
hur de pratar med barnen 
om sådant som rör mobb-
ning, droger och annat. Jag 
tyckte de kunde vara en bra 
idé att söka stipendiet, de är 
väl värda det, säger Magnus 
Brandt.

Daniel Juhlin utgör en av 
krafterna i ledarstaben och 
han berättar om att samling-
arna med laget är så mycket 
mer än bara fotboll.

– Vi har exempelvis varit 

på kamratbanan i Kilan-
da för att ytterligare stärka 
sammanhållningen. Ibland 
promenerar vi med bar-
nen istället för att åka bil 
till matcher för att få tid att 
kunna prata med alla spelare. 
Det har byggts upp en ömse-
sidig respekt mellan spelare 
och ledare genom åren.

Länsförsäkringar Älvs-
borgs stipendium ”Lovande 
förebilder” delas varje år ut 
till en förening som aktivt 
arbetar med barn och ung-
domar.

– Det behöver inte nöd-
vändigtvis vara en idrotts-
klubb. Stipendiet har delats 
ut under en lång följd av år. 

Vi ser det som ett bra sätt att 
bidra till samhällsnyttan och 
att kunna stödja det lokala 
föreningslivet, säger Susan-
ne Karlsson.

Vad ska ni göra med 
pengarna?

– Det har vi inte bestämt. 
Förmodligen kommer peng-
arna utgöra en bra grundplåt 
till framtida cuper och lik-
nande. Det är ett välkommet 
tillskott då det är ett ständigt 
slit i en liten förening att få 
ekonomin att gå ihop, avslu-
tar Daniel Juhlin.

JONAS ANDERSSON

Lovande förebilder i Nol IK
– Erhåller Länsförsäkringars stipendium

Nol IK P03 har erhållit Länsförsäkringar Älvsborgs stipendium ”Lovande förebilder”. Glada spelare och ledare erhöll utmärkelsen på 
Elon Arena i förra veckan.

Karin Fors, Susanne Karlsson och Cathrin Söderström från Läns-
försäkringar Ale Torg överlämnar checken till Nol IK:s ledare 
Kristofer Feklistov och lagkaptenen Oliwer Juhlin.

BOHUS. Det börjar dra 
ihop sig för Surte BK. 

Seriepremiären när-
mar sig med stormsteg 
och pusselbitarna börjar 
falla på plats för nye 
tränaren Ante Grip.

– Vi har något bra 
på gång, säger han till 
Alekuriren.

Förra säsongen blev inte rik-

tigt vad spelare och ledare i 
Surte BK hade hoppats på. 
Laget hamnade mitt i den 
brinnande nedflyttning -
striden och lyckades hålla 
sig kvar i allsvenskan efter 
kvalspel mot Malmbäcks IF. 
I år ska historien inte uppre-
pa sig, målet är att hålla sig 
undan en degradering ner i 
seriesystemet och bygga vi-
dare på något större till nästa 
år. 

– Jag ser det här som ett 
utbildningsår för att kun-
na lägga grunden till nästa 
år. Vi har kommit en bit på 
vägen till dit vi vill komma, 
men vi har en bit kvar att 
vandra. Det börjar forma 
sig, truppen är klar och vi 
har pratat igenom hur vi ska 
göra under säsongen. Sedan 
hur långt det räcker är en 
annan sak, men vi stävar ab-
solut mot att hållas oss kvar, 
säger Grip.  

Försäsongen börjar närma 
sig sitt slut. Surte har spelat 
sex matcher totalt, fem för-
luster och en vinst har det 
blivit det blivit för de blå-
gula. 

– Det har varit en spe-

ciell försäsong, jag kom in 
i augusti och vi började dra 
igång med träningen vecka 
32, vilket är väldigt sent. 
Vanligtvis börjar man i april 
så vi har haft ovanligt kort 
med tid på oss. Vi har spe-
lat många tuffa matcher och 
kollar man enbart på resul-
taten så ställer man sig inte 
upp och jublar direkt, men 
jag som tränare har kunnat 
se ljusglimtar i varje match, 
säger Grip.

Påverkar det självför-
troendet inför seriespelet?

– Inte från min sida. Visst, 
det är alltid roligt att vinna, 
det ger ju lite extra energi 
men samtidigt är det nyttigt 
att förlora. Vi har kunnat 
analysera en förlust och byg-
ga vidare från det. Det känns 
som om spelarna känner 
samma sak.  

Gripen-samarbete
Nytt är att Surte har skrivit 
på ett samarbete med elit-
serieklubben Gripen, som 
innebär att lagen kan låna 
två spelare från varandra un-
der säsongen. 

– Det rör sig om spelare 

som är födda 94 och uppåt. 
Vi kommer föra en dialog 
under säsongen och se om 
vi kan låna över två spelare, 
detsamma gäller för Gripen. 
Vi har haft ett samtal sedan i 
somras och det blev klart nu, 
säger Grip.

Den 7 november är det 
upp till bevis när IF Boltic 
kommer på besök till Ale 
Arena. Frågan är då om Grip 
har fått ordning på den ny-
komponerade och tunna 
truppen. 

– Vi har en liten trupp 
och vi är otroligt känsliga 
för skador. Robin Wang har 
haft problem med en fot un-
der en längre tid och det är 
oklart hur allvarligt det är. 
Ett tungt avbräck och det 
kommer i sin tur innebära 
att de flesta kommer få spela 
alla matcher, vilket kommer 
bli slitsamt, säger han.

Fyra lag i toppen 
Jönköping, Frillesås, Näs-
sjö och Motala. Det är för-
handsfavoriterna till att ta 
hem årets upplaga av all-
svenskan södra enligt Grip. 

– De har starkast trupper 

på pappret och har fått in bra 
nyförvärv. Det känns som att 
det är dem som kommer slåss 
i toppen. Sedan kommer det 
vara jämnt under dem. Alla 
kan slå alla.

Målvakten Alexander 
Wetterberg, tillika lagkap-
ten under stora delar av förra 
säsongen, saknar motivation 
och finns inte längre kvar i 
truppen. Kaptensbindeln har 
i stället Mattias Timan tagit 

över och han tror att laget är 
på rätt spår. 

– Det känns bättre än vad 
jag någonsin hade kunnat 
förvänta mig. Vi är ett lag 
som jobbar för varandra. 
Vi har bra träningar och vi 
har roligt tillsammans. Det 
känns som att vi har något 
bra på gång, säger han.

KRISTOFFER STILLER

Skarpt läge för Surte BK

SURTE BK 2015-16

Tränare: Ante Grip.

Lagkapten: Mattias Timan.

Målsättning: Undvika ned-
flyttning. 

Spelare in: David Reinsfelt 
(IFK Kungälv), Daniel Jöns-
son (Ready), Olle Smedberg 
(Kareby IS), Mikael Lickteig 
(från USA). 

Spelare ut: Alexander Wet-
terberg (timeout), Jens 
Samuelsson (timeout), Olle 
Hultqvist (Frillesås BK), 
Martin Trysberg (Mölndal 
BK), Marcus Blickander (Fril-
lesås BK), Mattias Wenstedt 
(IF Boltic), Daniel Rydén 
(Flyttat till Norge), Marcus 
Blom (slutat)

En ny bandysäsong närmar sig. I år är det Ante Grip som är hu-
vudtränare och till lagkapten har han utsett Mattias Timan. 
Boltic väntar i premiären lördag 7 november.



TUNGE. Pernilla Ny-
ström har fått blodad 
tand.

Debutsäsongen i 
Volvocupen resulterade 
i en tiondeplats i sam-
mandraget – bäst av alla 
tjejer.

– Det har gått över 
förväntan, säger Pernil-
la till lokaltidningen.

Pernilla Nyström har alltid 
varit intresserad av motor-
sport och bilar i synnerhet. 

– Fast jag har inte låtit ut-
veckla det intresset, inte för-
rän jag bestämde mig för att 
ta tävlingslicens.

I år gjorde hon sin första 
säsong i Volvocupen. Som 
framgår av namnet så är det 
bara Volvobilar som är väl-
komna i klassen.

– Det är originalbilar som 
gäller, förklarar Pernilla.

Pernilla Nyström kör 
en röd 850. Årets tävlingar 
har ägt rum på Kinnekulle, 

Mantorp, Falkenberg och 
Gälleråsen.

– Kinnekulle är favoritba-
nan, men det beror nog på 
att jag har kört där mest.

Hur är det att tävla i en 
mansdominerad sport?

– Det går jättebra och det 
är ingen som dömer mig för 

att jag är tjej. Alla är väldigt 
hjälpsamma.

Tiondeplatsen i sam-
mandraget är du nöjd 
med?

– Ja, verkligen! Jag har 
lärt mig mycket, erfarenhet-
er som jag tar med mig till 
nästa säsong.

Det blir alltså en fort-
sättning?

– Det är i alla fall tanken. 
Nu jagar jag sponsorer för 
att kunna fortsätta. Varje täv-
ling kostar i runda slängar 6 
000 kronor.

Vad är din styrka som 
förare?

– Envisheten och viljan att 
bli bättre.

Hur håller du igång un-
der vinterhalvåret?

– Jag tänker ta tillfället i 
akt att förbättra min fysik. 
Sedan ska jag också köra 
bil med hjälp av tv-spel och 
se om det kan utveckla mig 

som förare, avslutar Pernilla 
Nyström.

JONAS ANDERSSON

Lyckad debutsäsong för Pernilla
– Blev bästa tjej i Volvocupen

PERNILLA NYSTRÖM

Ålder: 21.
Bor: Tunge.
Yrke: Målare.
Tävlingsbil: Volvo 850.
Lyssnar på: Allt som låter bra.
Ogillar: Dryga människor.
Tycker om: Utmaningar. Pernilla Nyström i sin Volvo 850.

Pernilla Nyström från Tunge 
slutade på tionde plats i 
Volvocupen och blev därmed 
bästa tjej i totalställningen.
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Vid tisdagens partävling i 
Alvhem deltog 6 par. Medel 
var 50 poäng och följande 
par placerade sig över medel:

1. Elsa Persson/Rikard Johansson 60
2. Leif Bengtsson/Curt Nilsson 57
3. Marcus Sandberg/Eiron Andersson 55
4. Bent Willumsen/Nils Lindström 54

BRIDGE

Turbulens i Bohus IF friidrott
BOHUS. Efter en och en 
halv månad som halv-
tidsavlönad sportchef 
för Bohus IF friidrott sa 
styrelsen upp avtalet 
med Per Carlsson. 

På lördagens informa-
tionsmöte för med-
lemmar ställde samma 
styrelse sina platser till 
förfogande. 

– Allt har gått för fort. 
Vi har inte haft tid att 
tänka igenom besluten, 
säger ordförande Joa-
kim Ljungberg.

Bohus IF friidrott startade 
2011 och har på rekordtid 
blivit en av Ales största ung-
domsföreningar, den klart 
snabbast växande och idag 
med 300 aktiva friidrottare. 
Det gick kanske till och med 
för fort. Inte minst har den 
administrativa bördan ökat 
och föreningen har haft svårt 
att hantera arbetsuppgifter-
na. Eldsjälen Per Carlsson 
föreslog därför i augusti att 
en sportchef borde anställas 
på halvtid för att hantera all 
administration samt ta grepp 
om föreningens utveckling. 
Styrelsen gick på Pers linje 
och ansåg dessutom att just 
han var den mest lämpade 
personen för uppdraget. 

En kort stund efter an-

ställningen, som utformades 
som ett konsultuppdrag för 
vilket Per fakturerade sina 
tjänster, kände styrelsen att 
allt gått för fort. Ledamö-
terna hade känt sig pressa-
de och närmast tvingade att 
ge Per uppdraget. Styrelsen 
beslutade därför att meddela 
den nytillträdde sportchefen 
att avtalet ska upphöra. 

– Det kom som en chock. 
Den här typen av beslut 
brukar ju föregås av en dia-
log mellan arbetsgivare och 
arbetstagare, men beskedet 
slog ner som en bomb. Det 
kom dessutom först som ett 
mejl och senare ett samtal 
från en styrelseledamot, sä-
ger Per.

Vad säger du om moti-
vet?

– Jag kan hålla med om 
att det gick fort, men situa-
tionen krävde det. Så är det 
ibland. Vi hade inte klarat av 
våra åtaganden om inte nå-
gon avlönats. Mitt dygn har 
inte fler timmar än någon 
annans. Det känns väldigt 
tungt att vår fina förening 
ska drabbas av denna turbu-
lens, men nu är det upp till 
medlemmarna att tycka till.

I samband med att Per 
gick in i rollen som sportchef 
fick han lämna över ordfö-
randeklubban till Joakim 
Ljungberg. Han beklagar 
den turbulens som uppstått 

och konstaterar att allt har 
gått för fort. I samband med 
anställningen fick styrelsen 
en tidsfrist från Per. Inom en 
vecka ville han ha besked.

Kort tid
– I efterhand kan vi kon-
statera att en vecka var för 
kort tid för att hinna fundera 
kring konsekvenserna och 
analysera föreningens behov. 
Det är därför vi drar i brom-
sen nu. Vi tog beslut om att 
säga upp Per eftersom det 
råder meningsskiljaktigheter 
kring uppdraget och att vi 
behöver lägga en stabilare 
grund innan vi går vidare. 
Tillsammans med Göte-
borgs Friidrottsförbund har 
styrelsen idag startat upp ett 
visionsarbete där föräldrar 
och självklart även Per del-
tar. Syftet är att tydliggöra 
var vi står, vart vi ska och 
framför allt hur vi ska nå dit, 
säger Joakim Ljungberg som 
trots situationen var mycket 
nöjd med lördagens upp-
startsmöte.

Inte redo
Tidigare på lördagen kallade 
styrelsen medlemmarna till 
ett extra informationsmö-
te angående uppsägningen 
av Per Carlsson. Ett 20-tal 
medlemmar dök upp. Sty-
relsens linje är att klubben 
inte är redo för att anställa 

personal, utan att förening-
en ska fortsätta som en ideell 
verksamhet. På den punkten 
var inte medlemmarna över-
ens. Mötet slutade med att 
styrelsen ställde sina platser 
till förfogande och att ett ex-

tra årsmöte ska utlysas inom 
kort.

Avtalet mellan Bohus IF 
friidrott och Per Carlssons 
företag ger honom rätt till 
två månaders uppsägning, 
varför han även fortsätt-

ningsvis kommer att verka 
för föreningen.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Per Carlsson, eldsjäl och tidigare ordförande i Bohus IF friidrott, tog 1 september uppdraget som 
sportchef. Konsulttjänsterna fakturerar han enligt ett avtal med föreningen. Kort efter underteck-
nandet kände styrelsen att det hade gått för fort och sa upp avtalet. Det råder delade uppfatt-
ningar huruvida klubben är redo att betala för tjänster som utförs.        Arkivbild: Kristoffer Stiller

– Styrelsen sparkade sportchefen och ställde sen sina platser till förfogande
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Höstlov på Innovatum 

TEMA RYMDEN
Lär dig mer om stjärnor 

och astronomi. Träffa 
PeO och Kapten Zoom 
från barnprogrammet  

”Vintergatan”.  
Och mycket mer.

På innovatum.se/lov kan du läsa om alla 
aktiviteter under veckan. Välkommen!

Söndag 25 okt kl. 18 Entré 80 kr
Onsdag 28 okt kl. 19 Entré 80 kr

från 11 år

Söndag 1 nov kl. 18 Entré 80 kr
Onsdag 4 nov kl. 19 Entré 80 kr

från 15 år

Pan 

Spectre

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!

3D

Folkets hus
Ale

Söndag 25 okt kl. 15 Entré 60 kr
från 7 år

Onsdag 21 okt kl. 19 Entré 80 kr
Barntillåten

Hotell Transylvanien 2

The Intern

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0706-83 66 71 • alefolketshus@gmail.com

www.alefolketshus.se

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

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

alefolketshus@gmail.com

Direktsänd Opera 
från Metropolitan

Tannhäuser 
Lör 31 okt kl 17

Textad på svenska

James Levine dirigerar den första Met-
uppsättningen av Wagners Tannhäuser 

sedan 2004, en bearbetning av Otto 
Schenks version från 1977. John Botha 
gör den krävande titelrollen för första 

gången på Met.
Svenske Peter Mattei står på scen 
som Wolfram, i sin andra Wagner-
roll på Met. Günther Groissböck 

spelar Landgraf Hermann. Eva-Maria 
Westbroek är Elisabeth och Michelle 
DeYoung är Venus, de mänskliga och 
gudomliga rivalerna om Tannhäusers 

kärlek.

Ge bort presentkort eller
biljetter till våra arrangemang. 

Beställ på alefolketshus@gmail.com eller 
på 0303-74 13 25 mellan kl 8-16 vardagar.

Välkomna! 
Folkets hus
Ale

Biljett: 220 kr, Teatermeny 140 kr.
Abonnemang: köp 5 föreställningar, 

25 % rabatt (165 kr/föreställning)

STARRKÄRR. Efter 20 års 
tjänstgöring i Ale tackar 
Björn Nilsson för sig.

Söndagen den 22 
november sker av-
skedspredikan i Starr-
kärrs kyrka.

I december börjar 
han sin nya tjänst som 
kyrkoherde i Björkekärr 
församling.

Det var en annons i Kyrkans 
Tidning som fångade Björn 
Nilssons intresse. Tanken på 
att lämna Starrkärr-Kilanda 
församling hade funnits en 
tid.

– Jag har känt under ett 
par års tid att det nog vore 
dags att flytta på sig. Jag tror 
att det är bra för egen del, 
men också för församlingen 
att få hit en person med nya 
infallsvinklar. Man blir lätt 
hemmablind, säger Björn 
när han tar emot på sitt kon-
tor i Starrkärrs församlings-
hem.

Björn lärde känna Starr-
kärr-Kilanda församling re-
dan 1994 när tjänstgjorde 
som distriktspräst i Nol.

– Sedan jobbade jag åtta 
år i Skepplanda pastorat inn-
an jag återvände till Starr-
kärr-Kilanda som kyrkoher-
de 2003. 

Vad har varit bäst med 

arbetet som kyrkoherde i 
Starrkärr-Kilanda försam-
ling?

– Kontakten med männ-
iskorna som bor här, det för-
troende jag har fått ta emot 
under årens lopp. Du får ett 
stort förtroende som präst. 

Det finns ett grundmurat 
förtroende för Svenska Kyr-
kan och för oss präster. Vi 
präster har absolut tystnads-
plikt vilket innebär att en 
församlingsbo kan vara trygg 
med att det som sägs mellan 
två personer inte förs vidare.

Vad tycker du är signi-
fikativt för den församling 
du nu lämnar?

– Att det finns en stor 
glädje. Det bekräftar även 
vikarier, som tycker det är 
väldigt roligt att få fira guds-
tjänst här. Det är inte alltid 
så mycket folk på de tradi-
tionella gudstjänsterna, men 
det är alltid en väldigt härlig 
stämning.

Vad har varit den största 
utmaningen?

– Det som har varit mest 
besvärligt och som jag har 
ägnat mest tid åt är perso-
nalfrågor respektive begrav-
ningsverksamheten. För-
samlingen är på uppdrag av 
staten huvudman för begrav-
ningsverksamheten. Således 
finns ett rigoröst regelverk 
knutet till uppdraget som vi 

måste följa. Det är inte alla 
gravrättsinnehavare som 
förstår hur situationen lig-
ger till och kan därför tycka 
att vi är lite fyrkantiga i vår 
myndighetsutövning.

Vad kommer du att sak-
na mest?

– Personalen och alla fri-
villiga medarbetare. Det är 
ett gott gäng!

Några tankar på att över-
ge Alafors som bostadsort 
har emellertid inte familjen 
Nilsson och fru Sabina kom-
mer att fortsätta som orga-
nist i församlingen.

– Vi trivs bra i Alafors och 
jag kommer fortsätta besöka 
församlingens 
kyrkor, men 
inte läng-
re som chef 
för verksam-

heten, säger Björn Nilsson.
Sin nya tjänst i Björkekärr 

församling tillträder han den 
1 december. Således blir det 
direkt in i hetluften.

– Jag får lära känna för-
samlingen på en gång och 
ta del av deras traditioner i 
samband med advents- och 
julfirande

Är julen favorithögti-
den?

– Påsken tycker jag är ett 
strå vassare och påskdagen 
är i särklass den största hög-
tidsdagen på året, avslutar 
Björn Nilsson.

JONAS ANDERSSON

Från ett kärr till ett annat
– Björn Nilsson tackar för sig

Antar ny utmaning. Björn Nilsson lämnar Starrkärr-Kilanda för-
samling för att bli ny kyrkoherde i Björkekärr församling. Vem 
som efterträder Björn är inte klart.

LEDARSTIPENDIUM
Vem eller vilka av alla fantastiska ungdomsledare i 

Ales friska föreningsliv ska få ta emot 

stipendet ”Vaken Ledare”?

Föreslå er kandidat senast 31 oktober.

Mejla: thomas.berggren@ale.se



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 & 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

HÖSTLOVS-

AKTIVITET!

Repslagarmuseet 0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

”Slå rep med Bernt”

Tors 29 och fre 30 oktober kl 11-14
Fri entré för barn och ungdom

Materialkostnad 30 kronor

Alla barn  

bjuds på 

saft och

 bulle!!
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ÄLVÄNGEN. Det är åter-
igen dags för musikcafé 
på Repslagarmuseet.

Sånggruppen Matro-
serna kommer inseg-
lande på scen torsdagen 
den 29 oktober.

De underhåller oss 
med sånger om Bohus-
län, havet, båtar och 
sjömän.  

Sånggruppen Matroserna är 
en grupp som bjuder mycket 
på sig själva varför vi kan för-
vänta oss en hel del spex och 
upptåg. Gruppen bildades 
2007 och hette då Flottans 
kavaljerer, men bytte namn 
till Sånggruppen Matroserna 
året därpå.

Matroserna har under 
flera år sjungit på olika till-
ställningar runt om i Bohus-
län och Göteborg.  De har 

deltagit i flera visfestivaler 
samt uppträder gärna i kyr-
kor, på kalas, på äldreboen-
den med mera. Gruppen har 
också samarbetat med Mats 
Berggren samt uppträtt på 
Flunsåsparken tillsammans 
med Lennart Palm. I trakter-
na här omkring är de väl mest 
kända ihop med Lennart 
Thorstensson och allsångs-
kvällar med Sång & Sånt. 
De flesta i gruppen är sång-
are, men några av den trak-
terar även instrument. Musi-
kalisk ledare för gruppen är 
Stig Andersson. 

Matroserna brukar sjunga 
och spela så att taket lyfter 
sig. Således kan vi utlova en 
fartfylld kväll med mycket 
tjo och tjim och med en viss 
risk för skrattmuskelvärk.

I pausen bjuds det på kaffe 
med dopp.

Musikcafé med Sånggruppen Matroserna

Sånggruppen Matroserna underhåller på Repslagarmuseets mu-
sikcafé nästa torsdag.

SKEPPLANDA. Det har 
gått mer än 40 år sedan 
Stefan Jigfeldt hängde i 
Vadbacka Gästgiveri. 

Då fungerade husets 
källarlokal som omkläd-
ningsrum för fotbollsto-
kiga ungdomar.

Nu är det med gi-
tarren under armen 
och som vistrubadur 
han gästar den lokala 
krogen.

Ögonen glänser till. Åter-
komsten till Vadbacka Gäst-
giveri var en lika oväntad 
som positiv upplevelse. Helt 
obekant med huset är han 
inte, men senast han var på 
plats var det för att som ung 
grabb sparka fotboll mot 
bygdens gulsvarta gäng. Nol 
IK mot Skepplanda BTK. 
Värdklubbens omklädnings-
rum låg i gästgiveriets käl-
larlokal.

– Det är ju betydligt my-
sigare här uppe, skrattar Ste-
fan när vi slår oss ner i res-
tauranglokalen.

Fotbollen blev en snabb 
parantes för honom. Musi-
ken däremot har han slagit 
följe med hela livet. Mamma 
Maj-Britt var musiklärare 
och intresset föddes tidigt. 

Gitarren blev Stefans val och 
sedan kom också körsång in 
i bilden. Många minns kan-
ske gospelkören Blue N’joy 
som lockade storpublik till 
mängder av Elvisevent när 
rockkungen firades på nytt

– Det var en riktigt rolig 
period. Bäst minns jag när 
vi fyllde Nödinge kyrka, Ale 
gymnasium och Furulund-
sparken. Första konserten 
i gymnasiet den 8 januari 
2005 innebar startskottet för 
Vaknafonden, då allt över-
skott skänktes till det drog-
förebyggande arbetet. Det 
var en häftig kväll, berättar 
Stefan.

Yrkeskarriären har haft 
många glada stunder som 
vaktmästare i tidigare Ale 
gymnasium. Där blev han en 
viktig lirare i Totalorkestern 
med lärarprofiler som Sune 
Svensson, Michael Svens-

son och Martin Ekstrand. 
Numera står Stefan Jigfeldts 
musikengagemang på egna 
ben. När Vadbacka Gästgi-
veri spred en förfrågan via 
sociala medier om idéer till 
önskvärda aktiviteter på kro-
gen nappade han.

Visskatten
– Trots att jag aldrig har va-
rit här tidigare så kände jag 
direkt att där ska den svens-
ka visskatten spelas och ef-
tersom jag bestämt mig för 
att försöka få spela lite mer 
skickade jag ett mejl. Idag 
när jag klev in i lokalen för-
stod jag hur rätt ute jag var. 
Tänk dig att höra Cornelis 
Vreeswijks låtar här inne, 
säger Stefan och ler brett.

Förutom Cornelis inspi-
reras han av Povel Ramel 
och på senare tid Ola Au-
rell, men det blir också en 

hel del eget. På You-tube kan 
hans hit ”En dag i Ullared” 
avnjutas.

– Det enda ni kan vara 
säkra på är att allt som 
framförs är på svenska. Min 
engelska tillåter inget annat 
– eller rättare sagt – min fru 
tillåter inte att jag sjunger på 
något annat språk.

Vadbacka Gästgiveris tan-
ke är att lördagens arrang-
emang ska vända sig till en 
mer vuxen publik, där även 
maten är ett givet inslag.

– Jag har inte funderat på 
menyn än, men den får ju 
gå lite i visans fotspår, säger 
krögare Jonas Bengtsson.

– Det kommer att bli en 
magisk kväll. Jag har haft 
förmånen att lyssna på Ste-
fan tidigare genom åren och 
vet hans kvaliteter, avslutar 
Carina Zito Averstedt.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Visafton med Stefan Jigfeldt
– Efter mer än 
40 år är han 
tillbaka på 
Vadbacka

Visafton på Vadbacka Gästgiveri. En given succé, men antalet platser är begränsade. Jonas Bengtsson 
och Carina Zito Averstedt presenterar Stefan Jigfeldt på scen nu på lördag.

STORUPPLAGA! VECKA 
44

En tidning två kommuner!
Samtliga hushåll och företag i Ale och 

Lilla Edet!
Boka plats 0704-38 52 58
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Satsningen i Jennylund 
är en satsning på Ales 
tjejer, men även en 

satsning på Ale som ridsport-
skommun. Av ridklubbens 
aktiva barn och ungdomar 
är 97 procent flicko . Utöver 
att ridklubben erbjuder en 
bra ridskola med utbildade 
ridlärare har klubben en 
tydlig och dokumenterad 
vision för sin verksam-
het. Föreningen har även 
grupper för personer med 
funktionshinder. Allt detta är 
viktig verksamhet som vi vill 
stödja. 

Ale kommun äger redan 
idag ridanläggningen, med 
undantag för en stallbygg-
nad och en mindre manege. 
Anläggningen är i dåligt 
skick och i stort behov av re-
paration. Under processens 
gång har vi tittat på olika lös-
ningar. Centerpartiets idé i 
förra veckans Alekuriren, att 
få en fungerande anläggning 
för nio miljoner kronor, är 

tyvärr inte realistisk. En mo-
dern byggnad måste exem-
pelvis tillgänglighetsanpassas 
för att vara en anläggning 
för alla. Dessutom bygger vi 
med passivhusteknik, vilket 
ökar investeringskostnaden 
men är bra för miljön och 
sänker driftskostnaden. 

Vi har då tittat på två olika 
lösningar. Det ena alternati-
vet innebär att man bygger 
ett nytt klubbhus och nöjer 
sig med en renovering av be-
fintlig manege, vilket skull  
innebära behov av ytterligare 
renovering inom sex till tio 
år. Denna lösning blir därför 
kortsiktig. Det andra alter-
nativet är att man bygger 
ny manege och klubbhus 
integrerat i samma byggnad. 
Skillnaden i driftskostnad 
mellan en ny anläggning och 
en renovering är relativt li-
ten på grund av olika model-
ler för avskrivningskostnader 
mellan ett nybygge och en 
renovering. Enkelt uttryckt 

är ett nytt hus mer ekono-
miskt försvarbart på sikt.

Men kommunen ställer 
krav på ridklubben! Genom 
eget arbete, samt genom 
att söka externa bidrag, 
ska klubben hjälpa till att 
märkbart sänka kostnaden 
för investeringen, enligt 
samma princip som fotbolls-
föreningarna har gjort vid 
etableringen av konstgräs-
planer. Ridklubben kan då 
behålla den gamla manegen 
som ett tomt skal, som inrid-
ningsmanege, vilket innebär 
att klubbens möjlighet att ar-
rangera tävlingar ökar mar-
kant. Detta i sin tur innebär 
ökade intäkter för klubben 
som då gör sig mindre be-
roende av kommunalt stöd, 
vilket sänker Ale kommuns 
kostnader. I och med detta 
kan Ale Jennylunds ridklubb 
hjälpa till att sätta Ale på 
kartan och utveckla Ale som 
en aktiv hästsportskommun. 
Föreningen kan dock inte 

ansöka om bidrag innan det 
finns ett fullmäktigebeslu  
om byggnationen.

För tydlighetens skull 
vill vi understryka att Ale 
kommun givetvis inte hyr 
ut skattesubventionerade 
stallplatser till privatper-
soner. Däremot erbjuder 
ridklubben sina medlemmar 
att till marknadsmässiga 
priser hyra stallplats om man 
satsar på köp av egen häst 
och fortfarande vill vara aktiv 
i föreningens verksamhet.

Vi genomför nu en stor 
investering på Jennylund 
som även innebär en stor-
satsning på friidrotten. Men 
det är en viktig investering 
för Ale som tillväxtkommun, 
för våra ungdomar, för rid-
sporten och friidrotten och 
för alla dess utövare. 

Stefan Hagman (S) 
Kultur- och fritidsnämndens 

ordförande
Paula Örn (S) 

Kommunstyrelsens ordförande

En satsning på tjejerna i Ale

Sverigedemokraterna 
står för en långsiktig 
och försiktigt fram-

åtskridande samhällsutveck-
ling. Ett varsamt hante-
rande av de gemensamma, 
ekonomiska resurserna är 
en viktig och naturlig del 
av den Sverigedemokratiska 
förvaltarskapstanken. Vi 
bejakar de värden som gjort 
att våra invånare valt att bo 
i just Ale. När vi pratar med 
många av våra invånare så 
hör vi att de bland annat valt 
kommunen för dess småska-
lighet och dess lugn. 

Vi anser att fokus ska 
ligga på att förfina och
utveckla välfärdens kärna 
med bland annat nya och 
bra skolor och förskolor. 
Ett nytt kommunhus är fel 
fokus i nuläget!

Ett kommunhus är en av 
de mest centrala delarna i 
kommunens organisation. 

Vi anser att kommunen ska 
äga sitt eget kommunhus. 
Genom att äga huset själv 
tar vi ansvar för kommu-
nens ekonomi över lång tid. 
Vem kommer ta ansvar för 
framtida hyreshöjningar 
som kan komma att skjuta 
i höjden? Vi kan inte få ett 
billigare kommunhus än det 
vi har idag i Alafors. Vi har 
annat att lägga pengar på än 
till privata fastighetsbolag. 
Kommunen kan genom ett 
ägande fritt disponera huset 
som man vill och har rådig-
het över det utan oro för 
hyresuppsägning eller andra 
problem som kan uppstå 
till följd av att vi endast är 
hyresgäster. 

Ett mer ansvarsfullt för-
farande hade varit att fort-
skrida på samma sätt som 
en privatperson agerar inför 
till exempel ett bostadsköp. 
Först påbörjas ett sparande 

och en budget upprättas 
för ändamålet. Därefter tas 
beslut om var och när pro-
jektet ska påbörjas. I denna 
kommun startade diskussio-
nen i fel ände. Diskussionen 
startade om var huset skall 
stå och inte som brukligt 
hade varit; Vad har vi råd 
med och vilket är det mest 
ekonomiskt fördelaktiga 
alternativet över tid?

I utredningen framgår att 
hela kalkylen bygger på att 
kommunen väljer flexkontor
som alternativ för att kalky-
len ska gå ihop det vill säga 
att man minskar lokalytan. 
Detta är något som vi aldrig 
kommer att ställa upp på! Vi 
ska inte inskränka i perso-
nalens arbetsmiljö bara för 
att få kalkylen att gå ihop. I 
utredningen har man bara 
höftat till att vi behöver 
70% av dagens lokalytor. 
Detta är inte seriöst!

Vidare tycker vi det är 
högst anmärkningsvärt att 
det inte ingår någon form 
av beslut för kommande 
användning av nuvarande 
kommunhus i samband 
med ett beslut om att låta 
bygga ett nytt kommunhus. 
Utan detta riskerar vi att 
det gamla kommunhuset 
står tomt och öde eller att 
verksamhet med mycket låg 
nyttjandegrad blir följden 
i kommunhuset i Alafors. 
Detta blir då ett mycket 
dåligt och olyckligt beslut då 
kostnaderna för ägande och 
uppvärmning av det gamla 
kommunhuset kommer att 
kvarstå.

Vi säger klart och tydligt 
nej till ett skenbeslut och ett 
nytt kommunhus i nuläget 
och vidhåller vårt vallöfte!

Sverigedemokraternas 
kommunfullmäktigegrupp

Nej till skenbeslut om nytt kommunhus

Ingen likabehaldling
Det är intressant 

att läsa om den så 
kallade likabehand-

lingsprincipen som idag 
finns i Ale, att man skal  
beakta denna vid beslut 
inom kommunen så att den 
slår just lika för alla.

Frågan är då ifall denna 
även innefattar hus som 
idag inte finns ino  
tättbyggt/planlagt område, 
eller gäller den bara den del 
som idag är just planlagd?

Man läser till exempel att 
det är orättvisst för de som 
får vänta på att slippa betala 
till dagens vägförening, att 
vissa kommer att få betala 
dubbelt upp till åtta år 
innan de slipper.

Men vad gäller då för 
de hus som inte idag ligger 
just inom planlagt område 
funderar man på?

Kommer dessa att bli 
kompencerade med sänkt 
kommunalskatt då de inte 
är intressanta nog att få 
tillgång till kommunala 
skattemedel när det gäller 
till exempel vägunderhåll?

För dessa är lik de som 
bor inom det planlagda 
området med och betalar 
kommunalskatt vilket som 
kommer att gå till vägun-
derhåll inom Ale, men inte 
till de vägar som sträcker 
sig utanför den planlagda 
gränsen där just dessa hus-
håll finns

 Nä, det är lite som 
vanligt när det gäller lika-
behandlingsprinciper och 
kommunala principer, man 
tar det goda och struntar i 
det som är lite obekvämt, 
eller hur?

För vem bryr sig igentli-
gen om så kallade likabe-
handlingsprinciper då de 
kostar lite extra.

Kanske ska de som idag 
bor utanför den planlagda 
området sätta upp väg-
tullar/bommar för att få 
deras vägar betalada, för 
då får ju alla vara med och 
betala även de vägar som 
går till naturen!

Mikael Åberg

Den Aledemokratled-
da vänstermajorite-
ten har inte lyckats 

genomföra särskilt mycket 
under sitt första år vid 
makten. Detta har orsakat 
desperation och då lånar 
man sin nya taktik från det 
romerska imperiet - bröd 
och skådespel ska hålla 
folket lugna. 

Att göra någonting bra av 
jennylundsområdet stödjer 
vi gärna. Vi vill också se att 
området, som är en tillgång 
för hela Ale med sina 
strövområden och ridleder, 
fotboll, friidrott och inte 
minst bandy, får blomstra. 
Men är det rimligt att så 
mycket pengar läggs på så 
lite, och just nu? 

Kommunens ekonomi 
kommer att vara ansträngd 
under några år då vi står 
inför flera utmaningar sa -
tidigt. Skatteprognoserna 
försämras hela tiden, utjäm-

ningssystemet förändras till 
Ales nackdel och samtidigt 
behöver vi bygga skolor och 
förskolor m m för att kunna 
växa.

Beslutet att investera 25 
miljoner i Jennylundsområ-
det idag, kommer att kosta 
aleborna 3 miljoner om året 
i 30 år! Självklart är även 
satsningar på kultur och 
fritid viktiga för en växan-
de kommun, det visade vi 
förra mandatperioden då 
moderaterna tillsammans 
med alliansen var i majori-
tet. Däremot är frågan om 
kommunen verkligen ska 
investera så mycket pengar 
som 25 miljoner, mestadels 
i en ridanläggning då det 
finns privata ridklubbar som
inte får en enda skattekrona 
av politiken.

Ridsporten är viktig och 
stor i Sverige och Ale. Vi 
får dock inte glömma att 
ridskolor normalt inte drivs 

av kommuner, utan i privat 
form. Vi ser inget rimligt 
skäl till att konkurrera med 
alla de ridskolor runt om 
i vår kommun som driver 
fantastisk verksamhet helt 
på egen hand. Vi undrar 
hur majoriteten motiverar 
bygget av en premiuman-
läggning som samtidigt 
slår undan benen för flera
företag i kommunen?

Moderaterna lägger i stäl-
let beslutsförslaget att avvisa 
investeringen på 25 miljoner 
och att använda 9 miljoner 
av årets resultat som ett 
bidrag till ridföreningen på 
Jennylund. Det bidraget gör 
att klubben kan, med hjälp 
av sina eldsjälar, bygga en 
ny anläggning, alternativt 
reparera den gamla, mycket 
billigare. Därtill behöver 
inte aleborna åta sig en 30 
årig avbetalning, utan allt 
skrivs av i årets bokslut. De 
9 miljonerna ska i så fall 

också ses som ett avslut i 
relationen mellan kommu-
nen och föreningen, som 
efter bidraget blir ensamma 
fastighetsägare.

Jag tror att aleborna 
kloka nog att inte gå på 
sossarnas bröd och skåde-
spelstaktik utan istället se, i 
och med vårt förslag ovan, 
att det finns en enklare och
billigare väg framåt för alla 
inblandande parter.

Jag hoppas nu att alla 
alebor vaknar och hjälper till 
att stoppa slöseriet innan det 
har beslutats i fullmäktige. 
Ni kan göra skillnad! Skicka 
ett mail till Paula Örn och 
säg att ni inte 
vill ha en 30-
årig baksmälla 
för ett kort 
lyckorus.

Mikael Berglund (M) 
Kommunalråd

Bröd och skådespel åt folket

Vår kommun står 
inför kärvare tider. 
I 2016 års tänkta 

nämnplan och budget som 
arbetsgivaren presenterat 
för oss pratas det om stora 
besparingar. I praktiken så 
kan det bland annat inne-
bära att flera lärartjänster
försvinner från Ale kom-
muns skolor. Detta kommer 
i så fall leda till en rejält 
ökad arbetsbelastning för de 
som blir kvar inom skolans 
värld och därmed även en 
kvalitetssänkning. Vi befarar 
också att sjuktalen kommer 
fortsätta att öka, vilket vi 
absolut inte kan acceptera.  

Ett resultat av de senaste 
genomförda medarbe-
tarenkäterna är att Utbild-
ningsnämnden satte upp 
som mål att förbättra den 
psykosociala arbetsmiljön 
samt att öka måluppfyllelsen 
i skolan. Vi anser att det 
är helt omöjligt att uppnå 
dessa mål med den tänkta 
budgeten. Om man dessut-
om ser på nyligen framtagna 
rankinglistor från de olika 
lärarförbunden så blir det 
extra tydligt att kommunen 
kommer behöva fortsätta 
satsa på skolan, inte skära 
ner och spara. 

Från och med 

terminsstart då de höjda 
behörighetskraven trädde 
i full kraft har det blivit 
svårare att få tag på 
behöriga lärare för hela 
riket. Konkurrensen mellan 
kommunerna har blivit 
tuffare och för att locka till 
sig kompetent personal, 
och behålla befintlig, krävs
det att man är en attraktiv 
arbetsgivare. Med de 
föreslagna besparingarna 
befarar vi att det kommer 
bli svårt att både rekrytera, 
men även behålla behöriga 
lärare.

Lärarnas Riksförbund 
anser därför att man bör 
fortsätta med tydliga 
satsningar på skolan för att 
kunna höja kvalitén. Man 
behöver även fortsätta satsa 
på skolan för att minska 
på arbetsbelastningen för 
lärarna i Ale kommun.

Lärarnas Riksförbund 
anser även att man behöver 
förbättra förutsättningarna 
så att vi kan bedriva god 
undervisning.  Ge oss lärare 
möjlighet att anpassa under-
visningen efter varje elevs 
behov och potential precis 
som det står i skollagen.

Marcello Milli
Kommunombud 

Lärarnas Riksförbund
Ale

Jenny Johansson
Huvudskyddsombud

Lärarnas Riksförbund
Ale

Satsa istället 
för att spara 
på skolan

 Med de 
föreslagna 
besparingarna 
befarar vi att 

det kommer bli svårt 
att både rekrytera, men 
även behålla behöriga 
lärare.
INSÄNDARSKRIBENTERNA
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Så har vi då genomfört 
det tredje miniseminariet i 
Bohus servicehus som hand-
lade om hur vi äldre kan bli 
bättre på att se farorna i vårt 
trafikintensiva samhälle och
försöka undvika farorna.

Björn Berle trafikinge -
jör i Ale kommun var den 
som på ett livaktigt och trev-
ligt sätt berörde vad vi äldre 

kan möta för faror i trafiken,
och hur vi skall minimera 
de risker vi utsätts för. Han 
hade med sig ett digert 
bildmaterial, som han sedan 
på ett bra och informativt 
sätt fick oss att fundera och
diskutera kring.

Inte bara trafiken var
uppe till diskussion, utan 
det diskuterades också 
sådana saker som dubbarrs 
för- och nackdelar på skor 
och kängor. Vi fick bra tips
på hur man kan välja bland 
marknadens olika utbud.

En diskussion som var 
mycket intressant var hur ål-
dern påverkar oss i trafiken,
och där var Björn bra på att 
ta fina exempel samt hänvisa
till aktuell statistik i ämnet.

Vi fick också till oss vad
som är på gång i Surte-Bo-
hus då det gäller trafiken
och tänkta ändringar, och 
hur det kan tänkas beröra 
oss. En kortare genomgång 
gjordes också på hur sam-
verkan sker mellan de olika 
aktörerna inom trafikomr -
det Det är roligt att träffa på 
en föreläsare som vurmar så 
mycket för sitt ämne.

Jan Larsson
Studieorganisatör i Surte-Bohus PRO

Trafikf ågor var på 
agendan i Bohus
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Trafikingenjör Björn Berle före-
läste i Bohus servicehus. 

Familjen Dahlbäck 
kommer att gästa vårt orts-
utvecklingsmöte i Hålanda 
torsdagen den 29 oktober. 
Här kommer besökarna att 
få en inblick i det kulturar-
bete och den tillverkning av 
musikinstrument som be-
drivs i Mauritzberg. På pro-
grammet står också svar på 
frågor från föregående möte, 
bland annat Västtrafiks
planer för busslinjen mellan 
Skepplanda-Getås.

Information får vi också 
av Kommunstyrelsens 
ordförande Paula Örn som 
svarar på frågor 
och berättar om vad som är 
på gång i kommunen. 

Skepplanda Fiberfören-
ings arbete kommer också 
att redovisas då föreningen 
nu är inne i ett intensivt 
arbete med att skriva mar-
kägartillstånd och teckna 
medlemsavtal.

Vad händer med väg 1978 
mellan Verle och Gräfsnäs? 
Vi informerar!

Välkomna till höstens 
ortsutvecklingsmöte nästa 
torsdag. Naturligtvis bjuder 
vi på kaffe och bullar under 
kvällen.

Lars Kopp
Förste vice ordförande

Kulturen på Mauritzberg 
gästar ortsutvecklingsmötet

Johan Dahlbäck gästar ortsutvecklingsmötet i Hålanda nästa tors-
dag för att berätta om Kulturen på Mauritzberg.
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Vi lever tillsammans 
och vi har ett ge-
mensamt ansvar i det 

samhälle vi är en del av.  I en 
del fall så är det samhället 
som har ansvaret. Det gäller 
t ex sjukvård, kommunikatio-
ner och försvar. Stora saker 
som vi som individer inte 
räcker till att klara av. Men 
det kollektiva ansvaret gör 
ju inte att vi som enskilda 
personer inte ska ta ansvar 
när det är möjligt för oss att 
göra något. 

I Jeremia bok i Bibeln står 
det ungefär så här: bygg hus, 
plantera trädgårdar och ät de 

frukter som träden bär. Gör 
det bästa för platsen du bor 
på, be för den eftersom när 
det går bra för platsen där du 
bor så går det ju också bra 
för dig själv. 

Var inte skyldig någon 
medmänniska något. Betala 
skatt och tullar och ha re-
spekt för din granne. 

Jesus upplevde att många 
var avundsjuka på honom. 
Man vill få något att kunna 
anklaga honom för. Kunna 
få bort honom. Matteus 
berättar så här: Då gick fari-
seerna och överlade om hur 
de skulle kunna fälla honom 

för något som 
han sade. 

Mat 22:16  

De sände till honom sina 
lärjungar tillsammans med 
herodianerna, som skulle 
säga: ”Mästare, vi vet att du 
är ärlig och ger en rätt un-
dervisning om Guds väg och 
inte tar parti för någon utan 
behandlar alla lika. 

Mat 22:17  Säg oss nu: 
Vad anser du? Är det tillåtet 
att betala skatt till kejsaren 
eller är det inte tillåtet?” 

 Jesus märkte deras ondska 
och frågade: ”Varför försöker 
ni snärja mig, ni hycklare? 

Visa mig det mynt som 
man betalar skatten med.” 
De räckte honom en denar 
(en slant), 

och han frågade dem: 
”Vems bild och inskrift är 

detta?” 
De svarade: ”Kejsarens”. 

Då sade han till dem: ”Ge 
då kejsaren det som tillhör 
kejsaren, och Gud det som 
tillhör Gud.” 

När de hörde detta, blev 
de mycket förvånade. Och 
de lämnade honom och gick 
sin väg. 

Även om våra medmänn-
iskor inte bryr sig om oss  så 
vet vi att Gud tar hand om 
oss. Så här ståt det i Psalm 40 
och vers 18: Jag är betryckt 
och fattig, men Herren har 
omsorg om mig. Min hjälp 
och min befriare är du. Min 
Gud, dröj inte! 

Per-Ove Hansson

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

Onsdagsträff • Elise Friman ”Astrid i våra hjärtan”.
ONSDAG 28 OKTOBER KL 13 I NÖDINGE FÖRSAMLINGSHEM

Veckomässa • Reine Bäck.
TORSDAG 22 OKTOBER KL 18 I NÖDINGE KYRKA

Gemensamt samhällsansvar

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

FREDAG 30 OKTOBER
Skepplanda och Hålanda kyrkor kl 11-14

S:t Peder och Tunge kyrkor kl 11-16
Ale-Skövde kyrka kl 12-16

LÖRDAG 31 OKTOBER
Hålanda kl 10 Gudstjänst Ida Olenius

Hålanda kyrkokör, Niklas Robertsson - saxofon
Ale-Skövde kl 12 Mässa Ida Olenius

Lödöse kyrkokör

SÖNDAG 1 NOVEMBER
S:t Peder kl 16.00 Minnesgudstjänst Mika Auvinen

Erik Martinsson - trombon
Skepplanda kl 18 Minnesgudstjänst Mika Auvinen

Skepplanda kyrkokör

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

ALLHELGONAHELGEN 
I VÅRA KYRKOR

Som tidigare år håller vi våra kyrkor öppna  
i samband med allhelgonahelgen.

Måndag – torsdag är kyrkorna öppna under  
vaktmästarnas arbetstid. På fredag 30 oktober 
är det kaffeservering, plats för bön och stillhet.

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling

Förmiddagscafé

Kilanda församlingshem

Älskade Lina 
En berättelse i ord och ton om Lina Sandell. 

Dagens gäster är Kerstin Adeström och  
Johannes Ahlvlinder

22 oktober kl. 10–12

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

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

Nya MotettEnsemblen 10 år
Pärlor ur vår reportoar. 

Instrumentalister
S:t Peders kyrka, Lödöse

Söndag 25 oktober kl 17.00

Välkomna!

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling

KYRKOFULLMÄKTIGE
i Starrkärr-Kilanda  

församling
kallas till sammanträde 

onsdagen den 4 november
kl. 18.30

i Starrkärrs församlingshem.

Ärenden enligt utsänd  
kallelse

Kurt Nielsen, ordförande

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

Gör för
människor på flykt.

skillnad

BETRAKTELSE
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Klas-Erik Andersson. I 
Nödinge kyrka hölls tisdagen 
13 oktober begravningsguds-
tjänst för Klas-Erik Andersson, 
Nödinge. Officiant var kyr-
koherde Karin Karlsson.

JORDFÄSTNINGAR

Equmeniakyrkan i Surte 
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 Pingst-
kyrkan i Bohus. Ons 21/10 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Sön 25/10 kl 
11, Gudstjänst. Bo Ceder-
gård. Lars-Åke och Per-Åke. 
Fika. Församlingsmöte. Mån 
26/10 kl 19, Höstkonsert 
med Lerum Surte Symphonic 
Band. Utgångskollekt. Tis 
27/10 kl 10, Barnrytmik för 
barn 1-2 år med deras föräld-
rar. Sopplunch för 20:- efter 
babyrytmiken. Tis 27/10 kl 
10.45, Babyrytmik för barn 4 
mån-1 år med deras föräldrar. 
Sopplunch för 20:- efteråt. 
Tis 27/10 kl 12.15, Bibelsam-
tal över kommande söndags 
bibeltext. Ons 28/10 kl 15, 
Onsdagsträff för daglediga. 
Var jag går i skogar berg och 
dalar. Sånger och slikt till 
dragspel med Lasse Svensson. 
Ons 28/10 kl 17.30, Sånglek 
för barn 4-6 år. Anmälan och 
frågor till Lisa, 0707-51 82 47. 
Programmet kan ändras, men 
på www.surtemissionskyrka.
se hittar du alltid ett aktuellt 
program.

Pingstkyrkan Bohus
Ons 21/10 kl 19, Ekumenisk 
bön i Pingstkyrkan, Bohus. 
Sön 25/10 kl 11, Rune Axels-
son Jesus i Gamla Testamentet 
3. Ons 28/10 kl 19, Bibelläs-
ning och bön.

Nödinge församling
Tor 22/10 kl 18, i Nödinge 
kyrka: Veckomässa. Reine 
Bäck. Sön 25/10 kl 11, i Surte 
kyrka: Gudstjänst. Reine Bäck. 
Kl 15, i Bohus servicehus: 
Gudstjänst, Reine Bäck. Kl 17, 
i Nödinge kyrka: Mässa. Reine 
Bäck.

Equmeniakyrkan Älvängen
Ons 21/10 kl 19, Försam-
lingsforum: Vad tänker vi om 
GOA-grupper? Tor 22/10 kl 
19.30, Körövning. Fre 23/10 

kl 20, VISION 15: ”Levande 
ord” Möte i Smyrnakyrkan. 
Maria Edlundh från Ny 
generation, lovsångsbandet. 
Lör 24/10 kl 19, VISION 
15: ”Levande ord” Möte 
i Smyrnakyrkan. Andreas 
Rehn, lovsångsbandet. Sön 
25/10 kl 17, ”What would 
Jesus done?”- Vad skulle Jesus 
ha gjort? En sånggudstjänst 
i alla tonarter för ung och 
gammal. Vi blandar kända 
sånger med lovsånger, delar 
tankar om vårt vittnesbörd och                           
gör en utgångsinsamling 
till Open Doors arbete för 
förföljda kristna. Rebecka 
Javerud, Leif Jöngren, Barnkö-
ren m fl  Servering. Tis 27/10 
kl 10, Tisdagsbön. Kl 10 -13, 
Stickcafé. Kl 12- 16, Konfir-
mandgruppen. Kl 19, Equme-
nias ledarkväll.

Smyrnakyrkan Älvängen
Ons 21/10 kl 10-12.30, Smyr-
nacaféet. Kl 18.30-19.30, Bön. 
Kl 19-21, Språkcafé Nödinge. 
Tor 22/10 kl 15.09, Sångstund 
på Soläng. Kl 18.15-19.30, 
Hobby. Fredag 23/10 kl 20, 
Kvällsmöte Vision’15. Lör 
24/10 kl 19.09 Kvällsmöte 
Vision’15. Sön 25/10 kl 10.30, 
Bön inför gudstjänsten. Kl 11, 
Gudstjänst. Elias Berg predi-
kar. Äventyret. Kyrkkaffe. Mån 
26/10 kl 10, RPG Stavgång. 
Tis 27/10 kl 8.30-9, Bön. Ons 
28/10 kl 10-12.30, Smyrnaca-
féet. Kl 18.30-19.30, Bön.

Starrkärr-kilanda församling
Tis 20/10 Nols kyrka kl 
18.30, Temakväll: Öppna 
upp! Blandade tankar om 
erfarenheter, om bön. För-
samlingens diakoniassistent, 
Ingemar Carlsson, delar 
med oss sina funderingar. 
Ons 21/10 Älvängens kyrka 
kl 18.30, Taizébön. Välkom-
men till en enkel andakt där 
vi sjunger taizésånger, ber 
och läser ett bibelord till-
sammans. Älvängens kyrka 
kl 19, Stickcafé. Öppet för 
alla som gillar stickning, 

virkning, broderi mm. 
Handarbete helt enkelt! Tor 
22/10 Kilanda församlings-
hem kl 10-12, Förmiddags-
café. ”Älskade Lina”. En 
berättelse i ord och ton om 
Lina Sandell. Dagens café-
gäster är Kerstin Adeström 
och Johannes Ahlvinder. Tor 
22/10 Nols kyrka kl 18.30, 
Bön för församlingen. Fre 
23/10 Älvängens kyrka kl 
11-14, Öppet Café. Hem-
bakt och goda mackor! 
Kom och sitt ner i lugn och 
ro, fika gott, läs en tidning 
eller sitt och prata en stund. 
Självkostnadspris! Sön 
25/10 Älvängens kyrka kl 
11, Mässa, Tord Nordblom. 
Starrkärrs kyrka kl 11, 
Mässa, Mikael Nordblom. 
Nols kyrka kl 17, Förböns-
gudstjänst, Nilsson. Ons 
28/10 Älvängens kyrka kl 
18.30, Bön för församlingen.

Guntorps Missionskyrka
Ons 21/10 kl 18.30, Äventyrar 
& UtmanarScout. Lör 24/10 
Alphahelg på Västkustgården, 
Lerkil. 23-25 okt.VISION 
Ekumenisk ngdomshelg för 
KINA m.fl. Tis 27/10 kl 19, 
ALPHA. Ons 28/10 kl 18.30, 
Spårar & UpptäckarScout. 

Skepplanda Pastorat
Skepplanda sön 25/10 kl 10, 
Mässa Wetterling. Ons 28/10 
kl 18.30, Veckomässa. Hålanda 
sön 25/10 kl 12, Familjeguds-
tjänst Wetterling. S:t Peder 
sön 25/10 kl 17, Musikguds-
tjänst Jubileumskonsert Nya 
MotettEnsemblen, Instru-
mentalister. Wetterling. Ale-
Skövde se övriga. Tunge se 
övriga.v

Lilla Edets pastorat
Fuxerna-Åsbräcka församling
Ons 21 /10 kl 18.30, Mässa, 
Nordblom. Sön 25/10 kl 
10, Högmässa, Nordblom. 
Tis 27/10 kl 09, Mässa i förs 
hem, Westergaard.

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi � nns här för dig

Trygghet  •  Omsorg  •  Kompetens

Etabl. 1932

Dygnet runt   

www.alebegravning.seBouppteckningar  •  Testamenten  •  Juridisk rådgivning  •  Även Hembesök

Kapellvägen 7 Älvängen Lödöse
031-98 32 50 0303-33 33 99 0520-66 12 33
Göteborgsvägen 66

 SURTE  LÖDÖSEÄLVÄNGEN

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

Göteborgsv 51
Lilla Edet
Tel: 0520-65 01 39
www.lillaedetbyra.se

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

DÖDA PREDIKOTURER

Min älskade Make 
Vår käre Pappa  
Svärfar, Morfar  

och Gammelmorfar 

Arne 
Kristiansson 
* 21 oktober 1927  

har idag stilla somnat in 
och lämnat oss i stor 

sorg och saknad. 

Nol 
11 oktober 2015 

SONJA 
ROS-MARIE 

Dennis och Git-Marie 
Elin, Erika, Evelina 

 

Freddy och Helene 
Julia 

YVONNE och 
HANS-OLOF 

Johan 
Susanna och Niklas 

INGEGÄRD och FRANK 
Övrig släkt och vänner 

Det kom en dag 
en stilla vind, 

som smekte ömt 
din trötta kind. 
Liksom ett ljus, 
som blåstes ut, 
din levnadsdag 

har nått sitt slut. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum onsdagen  

4 november kl. 11.00 i 
Nols kyrka. Efter akten 

inbjudes till minnesstund 
i församlingshemmet. 

Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå, tel. 

0303-33 33 99 senast 
måndagen 2 november. 

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

Vår kära Mamma 
och Farmor 

Karin 
Gustafsson 
* 21 augusti 1932  

har idag somnat in och 
lämnat oss i sorg  

och saknad. 

Hålanda 
6 oktober 2015 

JAN-ERIC 
Niklas och Malin 
Anders och Erik 
LARS och CARL 

Övrig släkt och vänner 

Gud märker när 
stegen är tunga 

och trötta de 
älskades drag 

Han märker när 
krafterna sviker 

och hjärtat slår 
mattare slag 

Då öppnar han 
kärleksfullt famnen 

och låter dem 
somna i frid. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum tisdagen  

3 november kl. 11.00 i 
Hålanda kyrka. Efter 

gravsättningen inbjudes 
till minnesstund i 

församlingshemmet. 
Svar om deltagande till 

Ale Begravningsbyrå tel. 
0303-33 33 99 eller via 
www.alebegravning.se, 

senast fredagen 30 
oktober. Lika välkommet 
som blommor är en gåva 

till Hjärt-Lungfonden, 
gåvotel. 0200-88 24 00. 

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

Gör för människor på flykt.skillnad
Genom att skänka en gåva godkänner 
du att Röda Korset får kontakta dig. 
Vi följer personuppgiftslagen.

Utrota 
barncancer.
Din gåva gör skillnad.

BCF_plugg_50x100.indd   2 2013-04-26   10:42
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Vem känner du
som snart fyller år?

Skicka in din
grattisannons 

idag!

Alekuriren ”Familj”
Göteborgsvägen 94

446 33 Älvängen

VECKANS ROS

Till min underbara dotter 
Rose-Marie och kära svär-
son Kjell i Nödinge, och 
Tyrone i Surte, för att ni 
alltid har tröstande ord och 
hjälpande händer som finns 
för oss.

Anita & Jan 
Nödinge

HJÄRTS JUKDOMARNA 
SKA BESEGRAS

0200 - 89 19 00
pg 90 91 92-7

www.hjart-lungfonden.se

Var med och
rädda 
5000 fler liv
per år.

D3_1-4_38x65:Layout 3  09-03

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

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

Walt Disney. Mycket 
välvårdade barnböcker säljes 
billigt, 30 kr styck eller 250 
kr för 10 stycken. Finns stort 

utbud.
Tel. 0729-41 18 73

Badkar bortskänkes!
Tel.0303-74 63 93

Dubbdäck Volvo v70 
195/65-15
Tel.0705-64 05 06

Mitsubishi carisma 1.8 gdi års-
modell -00, kört 15000 mil, 
nybesiktigad. Fyra dubbdäck 
och kupévärmare ingår. Pris 
efter överenskommelse.
Tel. 0303-33 88 10

Skinnsoffor 2- och 3-sits cog-
nacsfärgade, 2000:-
Tel. 0303-963 39

Säljes en nästan oanvänd 
bäddsoffa, svart/beige, soff-
bord, uplight. Allt för 3000:-
Tel. 0303-74 28 24

UTHYRES
Stallplats i hälltorp för ponny 

eller mindre häst. Stora hagar, 
lugnt läge och fina ridvägar.
Tel. 0707-33 00 80.

Möblerad lägenhet uthyres. 
Tillfälligt boende i Hålan, 
Skepplanda. 3-4 bäddar. 3 rum 
med litet kök. Två våningar, 
egen ingång. Hyra 3400:-
Tel.0738-11 70 69

Hålan, Skepplanda. 4-6 
bäddar. 3 rum med mindre kök 
samt sovloft. Kallhyra 4000:-
Tel.0738-11 70 69

Hus i Starrkärr i Ale uthyres.
Tel.0703-35 03 95

ÖNSKAS HYRA
Åretruntboende. Kvinna 65 
önskar hyra ca 3 rum och kök 
i Lilla Edet med omnejd.
Tel. 0702-59 98 13

ÖVRIGT 
skrotbilar hämtas ring Stefan 
för info

Tel. 0736-47 85 01

DANS PÅ FORSVALLEN! 
Skolungdomar bjuds in till 
gratis danskurs i Skepplanda 
BTK:s klubbstuga på 
Forsvallen. Lör 24/10 
(mellanstadiet) kl 11-13. 
Sön 25/10 (högstadiet) kl 
16-18. Ta med inneskor! Vid 
frågor, kontakta Stig Karlsson: 
Tel. 0706-59 53 90.

Ej uthämtade vinster från 
Uspastorps Indienhjälps lotteri 
(loppis). Serie J, gröna lotter: 
2:a pris nr 21, 3:e pris nr 78. 
Vinster ej avhämtade före 31 
okt tillfaller föreningen.
Ring 0705-82 47 41 eller 
0705-83 33 35.

Akvarellutställning: Barbro 
Sundh visar sina akvareller i 
Ale Slöjdares lokal Trastvägen 
1 Nol. Lör kl. 11.00-14.00, 
23 okt - 22 nov. 
Välkomna!

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

För 120 kronor kan du annonsera under den här vinjetten.  
Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till:  
Alekuriren, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen senast onsdag 
veckan innan publicering.

ÖVRIGA TJÄNSTER

Hyr65plus AB - Använd 
rotavdraget - 50% på arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, 
golv,  mur & putsarbeten, 
el-behörighet, städ & 
trädgård. Anlita en senior hos 
oss! Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57
www.hyr65plus.se 

Hus- och lägenhets-
renoveringar. Använd 
rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden. Vi utför bla. 
golvbyten, ombyggnationer 
inomhus, fönster och 
dörrbyten mm. Gå in på vår 
hemsida för att läsa en del av 
vad vi utför.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44
Momsregistrerad, F-skatt 
sedel och försäkringar finns. 

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja 
rotavdraget. Vi utför allt inom 
branchen. I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se 

Madsen & Partners erbjuder 
juridiskrådgivning inom 
bland annat familjerätt, 
affärsjuridik och 
fastighetsrätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt 
kontor för 500 kronor 
inklusive moms. För mer 
information besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon / e-post. 

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99 

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, 
vykort, prydnadssaker m.m. 
samt dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00 

C.J ENTREPRENAD Allt 
inom Mark & Trädgård 
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
Trädfällning, beskärning av 
träd och buskar. Våra fordon 
och maskiner håller hög 
standard för miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10 

Kakelförsäljning och
uppsättning Kontakta Platt-
Johans kakel i Älvängen. 
Öppettider: Mån-Fre: 16-18, 
Lörd: 10-13.  Återförsäljare 
för Interkakel, Stigs kakel 
& FF’s Kakel. Har flyttat 
till Garveriv. 10. Kör 
lokalkörbanan vid nya Coop. 
Skepplanda - Älvängen.
tel. 0303-74 60 41
tel. 0706-36 78 41 

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. 
Över 15 års erfarenhet inom 
branschen. Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se 

Vi utför service / 
reparationer på din bil.
Montering & balansering – 
Hjulskifte – Däckförvaring - 
Kamremsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK Ramstorp 250, 
446 91 Alvhem, tel. 0520-
655 181 

Seniorbolaget.se RUT-/ROT-
avdrag direkt på fakturan. 
Vi hjälper dig med städning, 
hemtjänst, snickerier, 
målning, bokföring, läxhjälp 
m.m. tel. 0303-103 60
Kent Nilde 

Marias Hemstäd Hemstäd, 
fönsterputs, flyttstäd och 
förekommande, sysslor 
i hemmet. RUT tar halva 
kostnaden. F-skatt finns. 
tel. 0736-67 30 17 

Elit fönsterputs Rut-avdrag 
och F-skatt tel. 0735-06 02 
50 www.elitputs.se
E-post: info@elitputs.se 

Ale jobbförmedling
Söker du jobb eller nya 
medarbetare? Berätta vad 
du kan och vill eller behöver 
i Facebookgruppen Ale 
jobbförmedling.
www.facebook.com/groups/
alejobbformedling/ 

Måla om dina möbler 
Vi målar i alla stilar eller öns-
kemål. Måleri Timmerv. 1 
Göta. Välkommen att kon-
takta 
Kerstin 0707-74 15 87 
www.vintageantikmaleri.se 

Hundrastning Kungälv, Ale, 
Lilla Edet. Hundpensionat 
Lilla Edet. För priser & info se 
www.doggiedog.se 
Ring Stina 0709-56 26 56

Städ och fönsterputs.
Fönsterputs och städ. Det är 
vi som utför städ, flyttstäd, 
fönsterputs mm. i Ale med 
omnejd. Ansvarsförsäkring 
samt kollektivavtal. Innehar 
F-skattesedel.
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

Kungälvs solskydd
Maskiner och persienner.
Tel. 0303-644 96

Vi hjälper till i hemmet  
och på företaget
Vår personal är ambitiösa 
och yrkesskickliga seniorer 
som ställer sin kunskap och 
erfarenhet till ditt förfogande. 
Vi utför servicetjänster för 
privatpersoner och erbjuder 
en kompetent och flexibel 
resurs på de flesta poster i 
företaget. Vi finns geografiskt 
nära våra kunder med 40 
kontor runt om i Sverige.

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.

Kontrollansvarig, 
bygglovsritningar
metodhus.se 
tel. 0739 258 314

GRATTIS

Grattis
Lycka 

på 8-årsdagen 19/10
Puss & kram

Farmor

GRATTIS världens bästa 
Hilda 

på ettårsdagen 
önskar 

Moster Viktoria, 
Mormor & Morfar

Världens bästa 
Stella 

fyller 5 år den 22/10
Massor av grattiskramar 

Mamma & Pappa

Våra underbara ungar 
Moa & Max 

fyller 8 år den 25 oktober.
Massor av grattiskramar 

från 
Mamma & Pappa

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
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SUDOKU MEDELVECKANS FRÅGA

NÄSTA VECKAS FRÅGA
Handlar du begagnade kläder?
Gör din röst hörd på www.alekuriren.se

ALEMAN & LILLA EDIT
Grattis till @romanique83 som i onsdags 

morgon fotograferade detta spektakulära moln-

täcke och därmed vann veckans #MinAleBild. 

Bilden är tagen i Hålanda.

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

REGELBUNDET

IBLAND

7%

22%

71% ALDRIG

HUR OFTA GÅR DU PÅ TEATER?



BONUSPAKET  
INGÅR!

ALLA AKTIVITETER

299
KR/MÅN 12 MÅN AG

ord. pris 399 kr

TRÄNA PÅ STC
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 annons2 veckor kvar!
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