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Mild om livet efter 
fotbollskarriären

LÄS
08

LÄS
12

Företagare och politiker 
i samma lag

Hundradel från 
seger

LÄS
33

Hans låt gör succé!
Mikael Hallström, född i Nödinge men numera nolbo, har skrivit en hyllningslåt till IFK Göteborg. ”Vi é Blåvitt” gör stor succé 
och nu har klubbens marknadschef hört av sig. Hallström själv drömmer om att någon gång få stå i mittcirkeln och framföra 
låten live, men först vill han kröna den allsvenska säsongen med ett blåvitt SM-guld. Efter segern mot AIK finns chansen

MED LILLA EDET-EXTRA

Ett solidariskt 
samhälle

Låt dig  
inspireras!

KYCKLINGLÅRFILÉ
Kronfågel. Ursprung Sverige.
Ca 925 g. Färsk.

1878, MORFARS,
ARN, BIRGER JARL
Falbygdens. Ca 500 g.
17–31%. Röd, Svart.

Ale Torg

På torsdag och fredag kl 12–19 
bjuder vi på inspiration inför 
helgens festliga middag.

Gäller v 44 • 28/10–1/11

Och missa inte vår 
Halloweenfest nu på fredag 
kl 16–19, läs mer på sida 7.

89:–/kg 89:–/kg

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

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

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

HALVA
PRISET!

Merrell Daria Mid Goretex
Damstorlekar

Merrell Phoenix 
Mid Goretex

Herrstorlekar

Salomon Tasman Goretex
Herr- & damstorlekar

Hos oss får du mest
funktion för pengarna!

(1299:-)

(1299:-)

(1399:-)

649:

649:

699:

ALLA DAGAR
06.00–23.00

10%
RABATT 
PÅ ETT KÖP  
MED DENNA  

KUPONG!

För dig som handlar med

G
äller o

n
s-sö

n
 v44

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

FRI PARKERING 
– SJÄLVKLART!

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

Välkommen!
Vi önskar Jonas Eriksson, 

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

AleVeterinären!



I veckan som gick var den 
fördjupade översiktspla-
nen för Nödinge centrum 

i fokus. Två samråd och ett 
ortstutvecklingsmöte med 
FÖP:en som huvudtema. 
Efter detta går det lätt att 
summera. Nummer ett är att 
nödingeborna är stolta och 
tämligen nöjda med samhäl-
let. Det var inget rungande 
ja när stadsarkitekt Magnus 
Blombergsson frågade om 
nödingeborna ville ha en 
attraktiv småstad. Det finns
istället en förkärlek till det 
enkla och framför allt bilfria 
samhället. Jag är personligen 
också tveksam till att målbil-
den om att göra Nödinge till 
en småstad är rätt. Jag tycker 
att man sätter sig på lite för 
höga hästar. För det första så 
tror jag inte det är realistiskt 
att förverkliga en sådan vi-
sion och sen vet jag inte om 
det är något att sträva efter. 
En småstad innebär inte 
bara fördelar, det hörs på 
ordet. Jag vet inte vad som 
kan gömma sig i ett modernt 
småstadskvarter, men det 
är knappats bara snälla små 
tomtenissar.

Nödinge är en förort, men 
med många mervärden. När-
heten till naturen är ett av de 
största och självklart är det 
bekymmersamt att golfbanan 
inte är lönsam. Det gör att 
hela verksamheten hänger 
löst. Ett stort mervärde ris-
kerar att gå förlorat om man 
inte inte tar den problemati-

ken på allvar.
En annan stor bonus i 

Nödinge är Ale Torg. Ett 
komplett närcentrum som 
även tjänar många av de som 
passerar på E45. Den snabba 
angöringen, stora p-platsen 
och breda utbudet av både 
handel och service gör att 
Nödinge upplevs som en 
mycket bekväm plats att bo 
på. 

Om parkeringen till stora 
delar bebyggs med små-
stadskvarter är jag orolig för 
handlarnas tillväxt. Vi kan 
titta på Alingsås, Trollhättan 
och Uddevalla. Tämligen 
stora stadskärnor som 
butikerna mer eller mindre 
har lämnat. Kvar är caféer, 
frisörer, optiker och mindre 
servicebutiker. De attraktiva 
kedjorna ligger i externa 
köpcentrum och vi väljer allt 
som oftast att handla där. Ale 
Torg är både ett närcentrum 
och en extern handelsplats. 
Att bebygga parkeringsplat-
sen hotar synbarheten från 
E45 och blir det svårare att 
göra sig av med bilen i 
småstaden väljer säkert 
många att åka förbi. 

Det är därför viktigt 
att verkligen tänka 
rätt. Jag säger absolut 
inte, har ingen doku-
menterad kunskap att 
påstå ngåot sådant, 
att jag har rätt. Dä-
remot är jag djupt 
oroad för att den 
fördjupade översikts-

planen är baserad på illustra-
tioner och höga ambitioner. 
Det kommer aldrig att bidra 
till en utvecklad detaljhan-
del. Den fungerar på ett helt 
annat sätt och därför är det 
viktigt att de som verkli-
gen kan handel involveras 
i projektet – omgående. I 
projektgruppen måste en 
konsult med kunskap om 
detaljhandeln sitta med.

Jag frågade ICA-handla-
ren på torget vad införandet 
av parkeringsavgifter skulle 
betyda. Svaret kom direkt. 
Det får aldrig ske!

Samma sak säger nödinge-
borna om att leda in biltrafik
på Vitklöver- och Rödklö-
vergatan – eller att göra 
Patron Ahlmans Allé till en 
genomfartsgata.

Hemska tanke!

Hemska tanke

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

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

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

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

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

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

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

VDANSVARIG UTGIVARE

REDAKTÖR GRAFISK FORM

FOTOGRAF

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

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

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

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2015. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

WEBB & GRAFISK FORM WEBB & FILM

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

GRAFISK FORM

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

GRAFISK FORM

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

FRILANS

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

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

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

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

 Starrkärr 103, Älvängen
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JulmarknadJulmarknad
lördag 28 november

på Repslagarmuseet i Älvängen

Hantverkare?
Det finns 

platser kvar!
Intresserad att delta?

Ring 0303-74 99 10

www.repslagarbanan.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

www.ipatrol.se

Skepplanda Pastorat

KYRKOFULLMÄKTIGE
sammanträder
Tisdag 10 nov
Klockan 19.00

Plats Ale-Skövde församlingshem

Ordf Annica Hamnegård-Claesson

Lödöse och Skepplanda-Hålanda
församlingar

Lennart Dahl
Ordförande

Kyrkofullmäktige
i Nödinge församling kallas till 

SAMMANTRÄDE 
tisdagen den 3 nov kl 19.00  

i Surte församlingshem.

Slöjdmässa
Lör 31 okt och sön 1 nov 

kl. 10-16 i Bjärkehallen, 
Sollebrunn (2 stora hallar)

Välkommen att handla 
hantverksjulklappar direkt 
av 90 slöjdare. Fri entré

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37

TYGLADAN Inspireras i 
höstmörkret!

Barntyger 
100% bomull

Möbeltyger

fr99:-/m

Fingervantar för hela familjen

Ljuslyktor 

i olika storlekar

Skotte garn 17:-

En hel sektion med  
billiga tyger 20-40:-/m

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

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

Säljes från lastbil  LÖRDAG 31/10: Kungälv 
Vikingagrillen vid St1 13, Nol intill Gulf (Tudor) 13.30, 

Älvängen gamla busstorget 14, Lödöse P museet 14.30, 
Lilla Edet Elkedjan 15. Ej kort. Nästa tur 28/11.

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

TOTAL UTFÖRSÄLJING
– ALLT SKA BORT!

50%
Göteborgsvägen 94, 

Älvängen,  
Tel: 0303-74 88 54

Vard 10-18, lörd 10-14

HALVA 
PRISET!

EFTER JUL
BYGGER 

VI OM BUTIKEN!

PÅ ALL BELYSNING
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NOL. Över 350 nya bul-
lerskydd monteras nu 
längs E45 i Ale.

Tröga upphandlings-
regler och lång leve-
ranstid ligger bakom 
fördröjningen.

Notan landar på 7 
miljoner kronor, men 
det nya bullerskyddet 
minskar framtida kost-
nader.
En omfattande skadegörel-
se på bullerskydden mellan 
Nol och Nödinge i februari 
åtgärdas åtta månader sena-
re. Nu är det betydligt fler
än de 200 som sköts sönder 
i vintras. 

Totalt är det drygt 350 
skydd som byts ut mellan 
Nödinge och Surte. Tra-

fikverket har nu valt att byta 
från glas till polykarbonat, 
en variant av plexiglas. Det 
nya bullerskyddet är inte en 
hel ruta, utan uppdelad i åtta 
sektioner med en alumini-
umprofil emellan

– Materialet är svårare att 
slå eller skjuta sönder och 
om så sker kan ett kulhål la-
gas på plats. Skulle en skada 
uppstå på ett bullerskydd är 
det också möjligt att bara 
byta ut den sektion som be-
rörs. Det minskar våra fram-
tida kostnader, säger Mor-
gan Wester, driftledare på 
Trafikverket

Arbetet med att montera 
de nya bullerskydden inled-
des på torsdagen och beräk-
nas ta cirka tre veckor. Att 
allt har dragit ut på tiden be-

klagar Morgon Wester.
– Upphandlingsreglerna 

är tröga och med överkla-
ganden på vägen drar det 
ut på tiden. Vad vi har för-
sökt göra under tiden är att 
skapa så bra förutsättningar 
som möjligt. Vi flyttade ett 
antal glas från Nol upp till 
Älvängen för att få en enhet-
lig bild av bullerskydden där. 
I Nol blir det nu bara nya 
skydd som kommer upp, vil-
ket gör att det blir snyggt på 
båda ställen, säger han.

Rättegången mot de två 
unga män från Lilla Edet 
som står åtalade för skade-
görelsen äger rum i slutet av 
november i Varbergs tings-
rätt. 

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Nu byts bullerskydden ut
– En utvecklad modell ska minska framtida kostnader

Nya bullerskydd monteras. Det tidigare glaset ersätts av polykarbonat, en variant av plexiglas som är 
svårare att skjuta och slå sönder. Det nya bullerskyddet är också indelat i åtta sektioner, vilket gör det 
möjligt att laga eller byta en skadad del.

UNDERBARA BÄDDSET
MÄNGDER AV FINA OCH SKÖNA BÄDDSET MED BLANDADE MOTIV

@kladkallarenKlädkällaren

Följ oss på Facebook och 
Instagram för nyheter 

varje vecka

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

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

7000 kvm lågprisvaruhus
GÄSTVÄNLIG MILJÖ
BRETT SORTIMENT

LÅGA PRISER

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

 BARN-
JACKOR

FRÅN 199:-

FÖR BESÖK ELLER MER INFO

RING 0738-05 05 00

KÖP KLAPPARNA 
HOS OSS!

Vi säljer julklappar från alla marknadsledande varumärken, massvis av 
erbjudanden, gåvokort och prover finns i vårt showroom i Surte.
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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!

narhalsan.se/alvangenvardcentral

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 DrOp in för vaccination på vårdcentralen  
3 november kl 13:00–18:30 samt  
4, 5, 9 och 10 november kl 13:00–16:30 

För dig som tillhör någon av grupperna ovan 
kostar det 100 kr, för övriga kostar det 180 kr.

 
närhälsan Älvängen vårdcentral 
Svenstorpsvägen 1, 446 37 Älvängen   
Telefon: 010-473 35 50

Riskerar du att bli  
allvarligt sjuk av influensa?

 

 Ahlafors IF bjuder in till 

ÅRSMÖTE
lördag 28 nov kl 15.00
i klubbhuset på Sjövallen

Eftersom vi ändrat verksamhetsåret kommer 
Ahlafors IF att från och med i år hålla årsmöten 
på hösten. Vi hälsar alla medlemmar välkomna 
till detta ordinarie årsmöte. Motioner skall 
vara styrelsen tillhanda senast den 13/11. För 
ekonomiska rapporter, hör av dig till vår kassör.

Årsfest 28/11 kl 19.00
Styrelsen bjuder in alla medlemmar över 18 år 
till trevlig samvaro på Sjövallen. 
Vi vill tacka för alla fantastiska ideella insatser 
genom att i år bjuda på festen.

Mer information och hur du 
anmäler dig hittar du på
www.laget.se/Ahlaforsif

Välkomna!
Önskar styrelsen

VÄLKOMMEN 
PÅ BIO-KVÄLL

När:Tisdag 10 november kl 18.00
Var: Medborgarhuset i Alafors

Anmälan till Barbro Ericson 
Tel: 0707-27 12 39 

E-post: ericson.barbro@gmail.com

(senast fredag 6 november)

Företagarna bjuder på Bio-kväll med 
James Bond och kunskap om att Swisha!

Vi bjuder på dricka och popcorn.
Handelsbanken ger en kort beskrivning 

om betalningar i framtiden. 
Därefter ser vi tillsammans den nya 

James Bond-filmen ”Spectre”.

Ale Torg firade 19 år i lördags. OK Alehof hjälpte företagarför-
eningen att servera inte mindre än 1000 tårtbitar till sugna 
kunder. Ingegerd Olsson och Ulla Bengtsson hade full tupp och 
tårtspaden i högsta hugg. 

Tårtkalas på torget

Tunga beslut i fullmäktige
– Nytt ridhus på Jennylund och kommuhus i Nödinge
ALAFORS. Kommunfull-
mäktige tog på mån-
dagskvällen beslut om 
att investera i ett nytt 
ridhus på Jennylund.

På samma möte klub-
bades också till sist att 
Nödinge blir platsen för 
ett nytt kommunhus.

Båda frågorna debat-
terades fliti t.

Kommunfullmäktiges ordfö-
rande, Inga-Lill Andersson 
(S), tog klokt initiativ till en 
tyst minut med hänsyn till 
alla som på ett eller annat 

sätt drabbats av skolattacken i 
Trollhättan i torsdags. Vidare 
följde en redogörelse för den 
utvärdering som gjorts kring 
entreprenörsutbildningen 
YEE:s 14 år. Lärarna Dennis 
Larsen och Nicolette Mi-
chels berömde Ale kommun 
för den satsning som gjorts 
och menade att resultatet har 
blivit många individer med 
stärkt självförtroende.

Mer liv i luckan blev det 
när beslutet om ett nytt rid-
hus på Jennylund skulle klub-
bas.

Vänstermajoriteten med 
stöd av både Aledemokrater-

na och Sverigedemokraterna 
fick gehör för sitt förslag om 
att avsätta 23,5 miljoner kro-
nor i investeringsbudgeten till 
ett nytt ridhus på Jennylund. 
Dessutom finns det ytterliga-
re en miljon kronor för att re-
novera den befintliga byggna-
den till en inridningsmanege.

Villkorade
– Dessa pengar är dock vill-
korade. Föreningen måste 
göra en motprestation och 
dra sitt strå till stacken. Med 
denna satsning får vi ett bra 
och fungerande ridhus som 
kommer att hålla i många år, 
motiverade Stefan Hagman 
(S) förslaget.

Moderaterna gick längst 
i sin kritik. De föreslog ett 
investeringsbidrag på 9 Mkr. 
Pengar som skulle tas direkt 
av årets resultat.

– Det finns flera delar i det 
här. Dels gillar jag inte tanken 
på att kommunen ska bedri-
va en konkurrerande verk-
samhet med alla privata rid-
klubbar dels kan en förening 
göra väldigt mycket mer med 
9 miljoner kronor jämfört 
med en kommun, sa Mikael 
Berglund (M) som hade stöd 
av partikollegan Isabell Korn 
(M) i debatten.

– Eftersom ärendet bered-

des redan under min tid som 
ordförande i Kultur- och fri-
tidsnämnden så kan jag det 
ganska bra. Jag vet att detta 
kommer att innebära förhöjda 
driftskostnader för nämnden 
och jag undrar därför vad ni 
ska prioritera bort när peng-
arna inte räcker. Vad kommer 
att bli lidande eller är det vi 
i Omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden som ska betala, 
dundrade Isabell.

Dennis Ljunggren (S) re-
plikerade direkt.

– Så resonerade ni aldrig 
när ni byggde konstgräspla-
ner förra mandatperioden. 
Satsningen är nödvändig och 
kan slås ut på upp till 50 år. 
Den här investeringen räknar 
vi hem.

Robert Jansson (SD) mo-
tiverade sitt partis ställnings-
tagande med att kommunen 
måste bredda sitt förenings-
stöd.

– Alla pengar kan inte gå 
till fotbollsklubbar. Det finns
andra idrotter. Det här känns 
väldigt bra.

Folkpartiet, Kristdemokra-
terna och Centerpartiet före-
slog ett mellanting, att inves-
teringen inte skulle uppgå till 
mer än 18 miljoner kronor.

Fullmäktige klubbade en-
ligt majoritetens förslag.

Kvällens andra huvudfråga 
gällde placeringen av ett nytt 
kommunhus. En laddad fråga, 
men utan dramatik eftersom 
det redan avslöjats hur par-
tierna tänkt rösta. Hur som 
helst var det ett stort beslut 
för Kommunstyrelsens ord-
förande Paula Örn (S) som 
drivit ärendet.

Äntligen
– Äntligen. Jag tror att Nö-
dinge är rätt plats, men det 
viktigaste är att vi idag tar ett 
beslut. Exploatörer har väntat 
på att vi ska visa mod att våga 
satsa i vår egen kommun och 
det gör vi nu, sa hon.

Mikael Berglund föresprå-
kade liksom Jan Skog (M) 
och Aledemokraternas Ingela 
Nordhall Älvängen. Mode-
raterna var dock splittrade. 
Flera ledamöter röstade för 
Nödinge.

– I det långa perspektivet 
är jag rädd för att Älvängen 

är mer rätt, dessutom hade 
rekryteringsaspekten haft 
mycket att vinna på att även 
regiontågen stannar där, sa 
Berglund.

Tyrone Hansson och 
Framtid i Ale stod fast vid sitt 
förslag att förlägga ett nytt 
kommunhus i Bohus. Robert 
Jansson föreslog att ärendet 
skulle avbrytas. Det anses av 
SD som ekonomiskt ansvars-
löst, särskilt om kommunen 
inte tänker äga byggnaden 
själv.

– Men alldeles nyss röstade 
ni för att lägga en massa mil-
joner på ett ridhus? Är hästar-
na viktigare än våra tjänste-
män, frågade Jan Skog.

Med 29 ja-röster klubbade 
fullmäktige att förlägga ett 
nytt kommunhus i Nödinge. 
Innan byggstart ska ärendet 
tillbaka, då de ekonomiska ra-
marna ännu inte är beaktade.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ



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 

 

 

www.ale.se 
0303-33 00 00

På gång

RING FÄRDTJÄNSTEN PÅ 33 00 00
Från och med den 1 november 
ringer du kommunens 
kontaktcenter när du vill 
ansöka om färdtjänst eller 
ändra i ditt färdtjänstbeslut. 
Du når oss under hela dagen, 
från kl 08.00 till kl 16.30.

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?

OKT

30
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.

14 NOVEMBER KL 10.00-15.00, Ale Kulturrum, Nödinge firar 
vi Arkivens dag tillsammans med föreningar i Ale, Riksarkivet, 
Älvsborgs föreningsarkiv, Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland 
och Dialekt-, ortminnes- och folkminnesarkivet i Göteborg. 
Utställningar, föredrag och filmvisning, Ale Släktforskare och 
en konservator som berättar om sitt arbete. Fika finns att köpa.

Välkommen till Arkivens dag

Nattvandring i Älvängen
Vill du göra en god insats för unga i Ale? Vill du träffa andra 
vuxna och få koll på vad som händer i Skepplanda och 
Älvängen på kvällar och helger? Då kanske nattvandring kan 
vara något för dig! Vi inbjuder till två informationskvällar 
om nattvandring: I Skepplanda, MÅNDAG 2 NOVEMBER KL 

18.30  i Skepplanda församlingshem I Älvängen, TISDAG 10 

NOVEMBER KL 19.00 i aulan på Aroseniusskolan. Då får du 
träffa representanter för nattvandrarna regionalt, samt fältare, 
brotts- och drogförebyggare från kommunen, som kommer 
att berätta mer. Du förbinder dig inte till något och ingen 
föranmälan krävs. Välkommen!

Älvängens bibliotek flyttar  
till resecentrum
TORSDAG 29 OKTOBER är sista dagen att besöka biblioteket 
i nuvarande lokaler på Aroseniusskolan. Biblioteket öppnar 
åter i resecentrum i början av 2016. Under stängningstiden 
är Älvängenborna välkomna till biblioteken i Nödinge, 
Skepplanda och Surte.
 
Ändrade öppettider Ale bibliotek, Nödinge
FREDAG 30 OKTOBER 10.00-15.00

LÖRDAG 31 OKTOBER STÄNGT

Anmäl dig till Vintercyklisten
Är du sommarcyklist och vill börja cykla även under 
vinterhalvåret? Då söker vi dig till projektet Vintercyklisten! 
Du får dubbdäck och startpaket för att förbereda din 
cykel inför vintern. Läs mer och anmäl dig på www.ale.se/
vintercyklisten senast 16 NOVEMBER.

SKEPPLANDA SIMHALL
Höstlovsaktivitet: Simma och köp 
simborgarmärket för 30 kr på tisdag och välj 
mellan antingen en korv med bröd eller en 
kanelbulle, samt en festis eller en kaffe.  
På fredag går alla barn in gratis.
 
Öppettider vecka 44 – Höstlovet
MÅNDAG: KL 11.00 –15.00.
TISDAG: KL 11.00–15.00. Simma och köp 
simborgarmärket för 30 kr = gratis fika.
(festis/kaffe + korv/bulle)

ONSDAG: 07.00 – 09.00 och 15.00 – 20.00.
TORSDAG: 17.00 – 21.00. (Varmbad).
FREDAG: 07.00 – 09.00 och 12.00 – 21.00. Alla 
barn under 16 år går in gratis 12.00 – 20.00!
LÖRDAG: Stängt.
ONSDAG – FREDAG: 20.00 – 21.00 från 16 år.
 
Allmänhetens vattengympa.
ONSDAG: 20.00 – 21.00.
TORSDAG: 16.00 – 17.00. ( varmbad)
(Ej motionssimning under dessa tider).
 
Hjärtligt Välkomna!

Februari 2015 genomfördes Ale Invite. Eventet hade ca 10 
000 besökare och 220 000 följare via länk. Vi planerar nu för 
nästa år. Hur vill ditt företag dra nytta av eventet? Hur vill du 
synas och hämta hem värdet av Ale Invite för ditt företag?  
För att diskutera detta arrangerar vi företagsfrukostar i 
november. TISDAGEN DEN 3 NOV KL 7–8.00 På fd La Plaza i 
Älvängen samt ONSDAGEN DEN 10 NOV KL 8.30 TILL 9.30 hos  
Svensk fastighetsförmedling, Ale torg
Anmälan : ale.se/anmalan

Hur kan ditt företag dra 
nytta av Ale Invite?



ÄLVÄNGEN. Kronogår-
den växer i rasande 
fart.

Innan oktober månads 
slut sker infly tning i 
Veidekkes första etapp 
bestående av 28 fristå-
ende villor.

Den andra etappen är 
redan slutsåld och för-
säljningen av ett tredje 
område tar sin början 
första kvartalet 2016.

Intresset för Kronogården 
har överträffat exploatörer-
nas förväntningar. Magnus 
Thölén är säljansvarig på 
Veidekke.

– Den andra etappen om 
35 villor sålde slut på bara 

några månader. Försäljning-
en startade i februari och la-
gom till midsommar var alla 
hus tingade.

– Vår primära målgrupp 
är barnfamiljer, men även 
par med utflugna barn som 
är sugna på något nytt. In-
satsen för en villa här är ofta 
lägre än för en tvårumslä-
genhet i Göteborg, säger 
Magnus Thölén.

De fristående villorna 
finns i två olika utföranden 
som mäter 101 kvadratmeter 
alternativt 120 kvadratmeter.

– Vi märker en aning-
en större efterfrågan på det 
större huset, säger Thölén.

Varifrån kommer kun-
derna?

– Det är ungefär fifty-fift
vad det gäller göteborgare 
och alebor. Vi har även lite 
strökunder från Bohuslän 
och andra delar av Västs-

verige, förklarar projektleda-
re Annika Levinsson.

Vad är framgångsrecep-
tet som gör att folk väljer 
att flytta till Kronogården?

– Framförallt så är det ett 

väldigt naturskönt område. 
Det är en fin uppväxtmiljö 
för barnen. Om vi ser spe-
cifikt till våra hus så har vi 
fått till en väldigt tilltalande 
planlösning, yteffektiva bo-

städer där kunden får mycket 
för pengarna, säger Annika 
Levinsson.

Insatserna börjar på drygt 
två miljoner kronor med en 
månadsavgift på knappt 5 

000 kronor.
– Andra plusfaktorer för 

detta område är satsningen 
på en ny skola i Krongården 
och naturligtvis tillkomsten 
av motorvägen och pendel-
tåget. Den nya infrastruktu-
ren innebär att Göteborgar-
na har fått upp ögonen för 
Ale, säger Annika Levinsson.

Tunga argument
– Att kunna få vardagslo-
gistiken att fungera på ett 
smidigt sätt är ett argument 
som väger tungt när famil-
jer bestämmer sig för en 
ny bostad, inflikar Magnus 
Thölén.

Veidekke planerar för to-
talt sex etapper vilket mot-
svarar cirka 200 byggrätter. 
Företaget beräknar vara 
verksamma i området fram 
till 2020.

– Det är väldigt inspire-
rande att få arbeta med ett 
område där alla krafter drar 
åt samma håll, det märks 
inte minst på att samarbetet 
med alla inblandade från Ale 
kommun har fungerat väl-
digt smidigt, avslutar Annika 
Levinsson.
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LEDIGA TJÄNSTER & KUNGÖRELSER

Ansökan om bygglov för industribyggnader 
har inkommit från företaget Göteborgs 
Fyrverkerifabrik till Ale kommun. Byggnation är 
ansökt till plats i östra Bohus ca 300 m norr om 
Rördalsvägen och ca 450 m öster om Jennylunds 
Ridklubb.
 
Handlingar och annan information i ärendet 
(bland annat säkerhetszoner, ritningar 
och beskrivning av verksamheten) finns 
tillgängliga på Sektor samhällsbyggnad, plan 3 
kommunhuset Alafors.
 
Synpunkter skall vara skriftligt inlämnade 
senast 2015-11-19 till adressen: Sektor 
Samhällsbyggnad Plan och bygg, 
Ale kommun, 449 80 Alafors

Samhällsbyggnadsnämnden

Ansökan om bygglov för industri 
på  Jennylund 1:4 (del av)

KUNGÖRELSE

KUNGÖRELSE
Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund 
sammanträder på Kungälvs brandstation  
tisdagen den 10 november 2015 kl. 14.00 –17.00.

Direktionen kommer bland annat att behandla följande 
ärende:

•  Budget 2016

Handlingarna finns tillgängliga på Kungälvs brandstation 
från och med 2 november 2015.

VÄLKOMMEN

Catharina Eliasson Mona Jarehammar  
Ordförande Sekreterare

Lättsålda hus i Kronogården
– Intresset har överträffat förväntningarna

Magnus Thölén och Annika Levinsson på Veidekke Bostad AB upplever ett stort tryck på företagets fristående villor. Nu sker inflytt-
ning i den andra av totalt sex planerade etapper.

Glad, kreativ, 
utåtriktad och 
självständig…

En frisörkollega 
fattas oss…

Anställning eller hyrstol.

Fysioterapeut Lödöse 
- det kan vara dig vi söker!
Är Du fysioterapeut med �erårig 

erfarenhet inom primärvårdsrehab 
och vill vara med och bygga upp 

en ny rehabverksamhet i 
nybyggda �na lokaler i Lödöse?

1 februari 2016 planerar 
Backa Läkarhus att öppna ny 

vårdcentral och rehabenhet i Lödöse.

Är du ny�ken på att få veta mer om oss, tveka inte 
att ta kontakt, Karin Svensson Stolt, 070- 176 12 33

karin.svenssonstolt@blhg.se eller besök www.blhg.se 
för mer information.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

SÖKES 
BYGGNADSARBETARE

Inför vår fortsatta nybyggnation  
av bland annat ca 50 nya 

hyreslägenheter  
i Alafors, söker vi ytterligare  

medarbetare. 
För ytterligare information ring 

0303-74 06 00
Fråga efter Bengt eller Emris

Lunnavägen 4, Alafors • www.svenskastenhus.se

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.
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Lämna in kupongen i kassan när du beställer. Erbjudandet gäller endast en gång  
per person och köptillfälle på McDonald’s Ale Torg mellan 27/10 – 30/11 2015  
och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Rek pris Maestro Fresh & Co 88 kr. 
Lokala avvikelser kan förekomma. 

59 kr

V A R M T  V Ä L K O M M E N  I N  T I L L  
M c D O N A L D ’ S ®  A L E  T O R G  Ö N S K A R  
J Ö R G E N  H A N S S O N  M E D  M E D A R B E T A R E !

NÖDINGE. Rent vatten 
är inte självklart för 
alla, åtminstone inte i 
världens u-länder.

Organisationen Wa-
terAid fokuserar aktivt 
på att öka tillgången på 
vatten och sanitet där 
bristen är som störst.

Pollex i Nödinge är 
hårt engagerat och två 
representanter reser nu 
till Zambia för att ta del 
av insatserna.

I samband med branschför-
eningen SSTT (Scandina-
vian Society for Trenchless 
Technology) föredrog dåva-
rande generalsekreteraren 

för WaterAid, Jan Eliasson, 
om utvecklingsländernas 
akuta behov av rent vatten 
och sanitära förbättringar. 
Pollex vd, Mattias Hög-
lund, var en av åhörarna.

– Det var en gripande re-
dogörelse. Bilden av att så 
många människor lever utan 
tillgång till rent dricksvatten 
berörde verkligen. Samtidigt 
insåg jag att vi som dagligen 
jobbar med vatten och av-
lopp borde göra något. Vi 
tog snabbt beslut att engage-
ra oss i WaterAid, koppling-
en till Pollex, är ju ganska 
tydlig. Dessutom känns det 
bra att vi kan göra en global 
insats, berättar han.

Sedan 2012 stöttar före-

taget organisationen med 
150 000 kronor och många 
anställda bidrar med mellan 
50-200 kronor som dras från 
lönen varje månad.

Angeläget
– WaterAid har engagerat 
alla i företaget. Det är idag 
en gemensam angelägen-
het. 2013 reste två av våra 
medarbetare med till Afrika 
och denna gång åker två av 
oss återigen med. Får man 
se och uppleva en situation 
med egna ögon är det ännu 
lättare att motivera varför vi 
måste hjälpa till. 

I de afrikanska länder som 
berörs avbryter många flic -
or sina utbildningar därför 
att det inte finns toaletter på 
skolorna.  Istället för att ägna 
sin tid åt skolgång och i vis-
sa fall arbete tvingas många 
familjer att lägga mycket tid 
på att hitta och bära hem vat-
ten.

– Vi vet att WaterAid gör 
stor skillnad, men jag tror 
att vi behöver bli fler som 
ser vikten av att hjälpa till. 
Här på Pollex försöker vi ha 
ett helhetstänk. Förutom att 
stötta WaterAid är fairtra-
de-märkta varor givna val. 
Jag hoppas att det ska bidra 
till en yrkesstolthet, avslutar 
Mattias Höglund.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Rent vatten för alla
– Pollex engagerar sig i U-länderna

Pollex stöder WaterAid. Vd Mattias Höglund reser tillsammans 
med sin medarbetare HåkanLindberg med välgörenhetsorga-
nisationen till Zambia för att på nära håll se behoven av rent 
vatten och sanitet.

Pumpajakt!
Hitta guldpumporna  

och vinn massvis  

med godis.

•

#kvantumalefest
Fota dig tillsammans med   
vår utklädda personal och  
tagga #kvantumalefest  
så får du en gåva! 

Du kommer väl?

    Läskiga    provsmakningar! Vi kommer att bjuda på inspiration inför helgen – både till den fina  middagen och den roliga festen.

Nu på fredag den 30 oktober  
kl. 16–19 på ICA Kvantum  
Ale Torg. Vi ses i butiken!

•Rödis från  

Papricaklubben 

busar med 
 alla barn!

Ale Torg

Välkommen på

HALLOWEEN-

FEST!
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En bronshjälte föreläste för företagare

Med vänlig hälsning – Ales nyaste juristbyrå
ALE. Aleborna Hillevi 
Söderberg och Martin 
Karlsson är personerna 
bakom Ales färskaste 
juristbyrå. 

Efter nästan fem års 
pluggande har de två 
vännerna gett sig in i 
leken på riktigt. 

Med hembesök och 
personlig rådgivning 
hoppas de kunna hjälpa 
kommunens invånare 
med både stort och 
smått. 

– Jag minns första gången 
jag såg Martin, säger Hille-
vi. Det var på den tiden man 
åkte buss in till Göteborg. 
Jag såg honom gå på bussen, 
för av nån anledning lägger 
alla märke till Martin. Sedan 
gick vi båda på tvåans spår-
vagn som går till Handels-
högskolan. Samma buss och 
samma vagn. Nästa dag stöt-
te jag på honom igen och sa 
att vi går nog i samma klass! 

– Efter det krigade vi oss 
genom utbildningen tillsam-
mans, säger Martin.

Under de fyra och ett 
halvt år de spenderade på ju-
ristlinjen på Göteborgs uni-
versitet märkte Hillevi Sö-
derberg från Nol och Martin 
Karlsson från Nödinge att de 
arbetade bra tillsammans.

– Till exempel skrev vi 
våra uppsatser tillsammans, 
vi hade våra egna, men satt 
tillsammans på Nödinges 
bibliotek och jobbade. Då 
kunde vi hjälpa varandra och 

det gick riktigt bra, säger 
Hillevi.

För många skulle nästan 
fem år på juristlinjen kännas 
som en evighet, men för Hil-
levi hade lusten att lära mer 
om juridik växt fram då hon 
jobbade på inkasso.

– Jag ville veta mer om 
varför saker är som de är och 
mer om lagstiftning i all-
mänhet. Det var ett intresse 
som mognade med mitt ar-
bete. Hade någon frågat mig 
på gymnasiet om jag ville bli 
jurist hade jag sagt ”nehe du, 
det tror jag inte!”.

– Men juridik är något 
som är både roligt och spän-
nande, och dessutom är det 
viktigt, säger Martin och 
Hillevi nickar instämmande.

För Martin hade intresset 
funnits där redan tidigt i livet 
och redan första gången han 
sökte till universitetet fanns 
juridik med på listan som an-
drahandsval.

Fick vänta
– Men då kom jag in på mitt 
förstahandsval och juridiken 
fick vänta, säger han

Intresset blev dock bara 
starkare och under åren 
Martin arbetade inom de-
taljhandeln kom han att in-
tressera sig mer för konsu-
mentfrågor.

– När man är liten är allt 
väldigt svart eller vitt, rätt 
eller fel. Med åldern börjar 
man förstå att det finns fler
grå nyanser och de är de som 
är så intressanta, säger han.

Tankarna på att starta en 
egen juristbyrå hade börjat 
poppa upp hos Martin redan 
för två år sedan, efter en in-
spirerande gästföreläsning av 
en advokat som startat eget.

– Jag nämnde det då men 
det blev nog mest bortskrat-
tat, säger han.

Startade eget
Efter examen hade idé-
en kommit att mogna, och 
tillsammans med en tredje 
klasskamrat blev det dags att 
göra slag i saken.

MVH juristbyrå registre-
rades i mitten av augusti i år. 

Namnet var en kombination 
av de första bokstäverna i de 
tre bolagsmännens namn. 
Martin, Viktoria och Hillevi.

– Viktoria fick tidigt dra 
sig ur projektet, berättar 
Hillevi.

– Hon arbetade på ett an-
nat företag som inte gillade 
att hon hade detta som sitt 
sidoprojekt, men namnet 
blev kvar. Det är trevligt, bra 
och vi gillar det, säger hon.

Namnet har också en yt-
terligare betydelse då den är 
förkortningen för ”med vän-
lig hälsning”.

– Det passar bilden vi har 

av vår juristbyrå. Den är vän-
lig, varm och inbjudande. 
Att vi använder förnamn och 
inte efternamn är i samma 
linje. Det är tillgängligt och 
utan prestige, säger Martin.

På MVH juristbyrå ska 
man kunna få hjälp och råd-
givning med det mesta som 
rör juridik.

– Vi hjälper bland an-
nat till att skriva avtal. Om 
man ska flytta ihop, skriva 
testamenten eller upprätta 
kontrakt till exempel, säger 
Martin.

De båda nyutexaminera-
de juristerna tror att deras 

juristbyrå är precis vad Ale 
behöver.

– Det finns inte många att
välja bland i Ale, och vi er-
bjuder personlig hjälp och 
hembesök både för privat-
personer och mindre före-
tag, säger Hillevi.

– Som ett exempel har 
staden Varberg lika många 
invånare som Ale kommun, 
men betydligt många fler ju-
ristbyråer. Jag tror att invå-
narna i Ale behöver juridisk 
rådgivning minst lika väl 
som Varbergarna, tillägger 
Martin.

SOFIA KARLSSON

Hillevi Söderberg, 28, och Martin Karlsson, 29, ligger bakom MVH juristbyrå och är två av Ales nyaste företagartillskott.

På en härlig insynsskyddad tomt ligger detta
generösa hus, med stora altaner och fantastisk
utsikt!
Mäklare Birgitta Ström Karlström 070-521 85 80

Kungälv & Ale
WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE

ALAFORS - Stort husmedhögt läge

Accepterat pris 2 975 000 kr
BOAREA 217 KVM ANTAL RUM 7 ROK
ADRESS Åsliden 8 VISAS 1/11 och 4/11

ÄLVÄNGEN. I onsdags fick Äl ängens företagarför-
ening finf ämmat.

Blåvit legend och en av Sveriges hyllade brons-
hjältar från 1994, Håkan Mild, berättade om spela-
ren som blev sportchef. 

Föredraget hyllades av de få som tog chansen.

En bronshjälte på besök. Håkan Mild gästade Tobias Håkansson och Magnus Brogren med företa-
garkollegor i Älvängens företagarförening. Mild berättade om tiden som sportchef i IFK Göteborg.

Det tråkiga först. Av drygt 
70 medlemsföretag i Älväng-
ens företagarförening anslöt 
inte fler än 25 personer till 
kvällsmingelkvällen hos Bro-
gren Industries. Detta trots 
ett celebert besök av ex-äng-
eln Håkan Mild.

– Vi får utvärdera hur 
vi informerat om arrange-
manget och varför så få ville 
komma. Det var en toppen-
kväll och Håkans föredrag 
var oerhört inspirerande, 
säger Tobias Håkansson, 
ordförande i Älvängens före-
tagarföreningen.

Håkan Mild tog över som 
sportchef i IFK Göteborg 
efter lång och trogen tjänst 
i klubben. Året var då 2005 
och efter några turbulenta 
år var det mer eller mindre 
ebb i kassan. Med 100 000 
kronor på banken var det en 
helt annan verklighet än på 
det glada 90-talet, då Blåvitts 
framgångar i Europa gjorde 
klubben till en 100-miljo-
nersförening. Med dyra och 
misslyckade värvningar ute-
blev de sportsliga framgång-
arna och plötsligt var peng-
arna borta. Med Mild vid 
rodret blev det ordning och 
reda på Kamratgården. Efter 
dryga åtta år checkade han ut 
och driver idag ett antal egna 
verksamheter.

–  Det var en fascinerande 
resa han berättade om och 
jag känner personligen att 
väldigt mycket av det som 

Håkan berättade kan man 
ta med sig till sin egen verk-
samhet. Särskilt fastnade jag 
för vikten av att ha ett antal 
kärnvärden som man kan 
luta sig mot i såväl med som 
motgång, säger Tobias Hå-
kansson.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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Få stöd från en medförälder.
Föräldratelefonen 

020-786786



Så mycket välfärd bidrar Ales näringsliv med:

Näringslivsrådet i Ale i samarbete med:
BS ELCONTROL  |  NORDISK RÖRMÄRKNING
ALEVETERINÄREN  |  ADINA HÄLSAN  |  COOP EXTRA
AXEL CHRISTIERNSSON  |  POLLEX  |  KLÄDKÄLLAREN

ETT POSITIVT 

NÄRINGSLIVSKLIMAT ÄR 

GRUNDEN FÖR VÄLFÄRDEN!

BS Elcontrol med 
33 anställda...

...bidrar till

63 
platser på  

Båtmans förskola

Pollex AB med 
35 anställda...

...bidrar till

19 
distrikts- 

sköterskor i Ale

Adina Hälsan med 
20 anställda...

...bidrar till

83 329 
skolluncher i  

Ales grundskolor

AleVeterinären med 
sina 8 anställda...

...bidrar till

11
platser på 

Mor Annas förskola

Klädkällaren AB 
med 37 anställda...

...bidrar till

18 
undersköterskor 

på Backavik

Nordisk Rörmärkning 
med 6 anställda...

...bidrar till

18 
komvuxplatser  

i Ale

Coop Extra med 
50 anställda...

...bidrar till

156
fritidshemplatser 

på Älvängenskolan

Axel Christiernsson 
med 75 anställda...

...bidrar till

784 462
skolluncher i  

Ales grundskolor
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Frågetävling – 
vinn en eltandborste

Överraskningspåse

Ansiktsmålning

Halloweendricka  
och tilltugg

Halloweenparty 
på Folktandvården 

Älvängen 30/10!
Du som är 3 till 10 år är välkommen till

oss mellan kl. 13.00 - 15.30. Kanske träffar
du Skepplandatrollet, Älvängenspöket

eller andra skumma figurer.
Kom om du vågar!

ALE. Nu kan du nomine-
ra din favoritkandidat 
till den rikstäckande 
tävlingen Ung Växtkraft 
2016. 

Länsförsäkringar står 
bakom tävlingen och 
syftet är att stödja unga 
entreprenörer på lands-
bygden.
– Under de fem åren som 
tävlingen funnits har vi sett 
många drivande personer 
som lägger ner själ och hjärta 
i sin verksamhet och bygden 
de bor i. För oss är det vik-
tigt med en levande lands-
bygd och det här är ett sätt 
att stödja utvecklingen, säger 
Susanne Karlsson, kontor-
schef på Länsförsäkringar i 
Ale.

Det är fritt fram att no-
minera den man tycker har 
förtjänat priset. Enda kra-
vet är att företagaren ska ha 
sitt säte på landsbygden och 
vara en ung entreprenör, 
med nyskapande verksamhet 
som berikar landsbygden. 
Tävlingen Ung Växtkraft 
har instiftats av Länsförsäk-

ringar och prispengarna på 
50 000 kronor kan användas 
för studieresa eller annan 
kompetensutveckling. Priset 
delas ut på LRF Ungdomens 
riksstämma.

Nomineringarna ska gö-
ras senast den 17 januari 
2016.

JONAS ANDERSSON

50 000 till den som berikar landsbygden

Susanne Karlsson, kontorschef på Länsförsäkringar i Ale delade för ett år sedan ut check till Nödinge 
SK som ett riktat stöd till föreningslivets insatser mot utanförskap.
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TIDIGARE VINNARE

2015 Jonas Kervén, Egen nötköttsproduktion på gård i Brun-
skog, Värmland
2014 Otto Ramsay, Söderåkra. Uppfödning, kött och gårdsbutik 
och restaurang.
2013 Kristoffer Kullingsjö, Vårgårda. Driver en gård med 
mjölkproduktion.
2012 Markus Larsson, Sunne i Värmland som bedriver skog-
sentreprenad. 
2011 Lovisa Hessle Bergman, Ängelholm. Framställer antikrop-
par där getter är blodgivare.

Ale–en uppstickare 
i svenskt näringsliv

NOV

17
2015

Företagslunch tillsammans med kommunstyrelsen

Hur tar vi Ales 
företagsklimat till toppen?

Ale har gjort en rejäl resa vad gäller företagsklimat 
de senaste åren. Vilka områden ska vi fokusera 
på framåt?

Frida Zetterström, från nyhetsmorgonTV4 
modererar ett samtal med JohanTrouve, 
vd Västsvenska Handelskammaren, 
Elisabeth Sandberg, regionchef Svenskt 
Näringsliv samt Patrik Andersson, vd 
Business Region
Göteborg.

TID OCH DATUM: tisdag 17 nov, kl 11.30-13.00

PLATS: Spinneriet, Alafors Fabriker

MER INFOMATION: ale.se/foretagare

ANMÄLAN: ale.se/anmalan

Läs mer om företagande i Ale på www.ale.se/foretag

DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN

7990
/KG

Medlemspris 

Max 2st/medlem
Helsida

3990
/KG

Max 3kg/hushåll

BUS 
ELLER 

GODIS?

UTKLÄDDA BARN FÅR GODIS!



11

DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

STORPACK

:-59
Max 1 paket/kund

/ST

DELIKATESSEN

Pssst!

Missa inte rabatten på förstasidan...

PARMASKINKA PAJER

BERUSAD 
MANCHEGO

TEXMEX 
SKINKA

PUMPATÅRTA
6-BITAR

GREKISKT LANTBRÖD

FLÄSKFILÉ

KAFFE
BLÅ MOCCA

ENPORTIONSRÄTTER
FAMILJEN DAFGÅRD

LÖSVIKTSGODIS

POTATISSÄCK
5 KG

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

GURKA

49:-
Ordinarie pris 59:-

Endast avhämtning

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

KANONPRIS!Kotlett med rotmos och 
inlagd gurka.

Onsdag 28/10

Pasta med ädelost och bacon.
Torsdag 29/10

Laxsoppa.
Måndag 2/11

Moussaka.
Fredag 30/10

Bakad potatis med valfri 

röra.

Tisdag 3/11

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.
Priserna gäller onsdag–söndag v44 2015 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se

ALLA DAGAR
06.00–23.00

99:-
/ST15:-

/ST

3990
/KG

VIA/COMFORT

89:-
4 FÖR

5:-
/ST

5990
/KG

15:-
/ST

7 90
/HG

1990
/ST

Max 2st/hushåll

FÄRSK LAXFILÉ

7990
/KG

Medlemspris 

Max 2st/medlem
Helsida

HUSHÅLLSOST
ARLA 26% 17%

39 90
/KG

Medlemspris 
Handla andra varor för 300:-

Max 2st/medlem

Max 3kg/hushåll

99:-
5 FÖR

1990
/HG

1490
/HG1990

/HG
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Tidsbeställning och drop in 
Öppet alla vardagar 10-18 • Lördag 10-14 • Söndag 10-14

• Lunnavägen Alafors •

ALLT INOM HÅRVÅRD

Bokar du en färgbehandling 
– så får du en colour mask på köpet!

Vi erbjuder

Varmt 
välkomna!

Klippningar • Behandlingar • Fest- & Bruduppsättningar

Öppningserbjudande
KLIPPNING
Dam, herr och barn 

200:-

Salong Svanen

KVÄLLS 
ÖPPET!

– Din skobutik för hela familjen

Öppet: vard 10-18.00, lörd 10-14.00 
Göteborgsvägen 99A 0303-74 62 75

Fram till 20.00
Torsdag 29/10

100:-
På allt som kostar över 300:-

Lördag 31/10 öppet 10-14
(Gäller hela dagen 29/10)

Hitta oss även 
på Instagram 
och Facebook!

RABATT

NÖDINGE. Svenskt Nä-
ringslivs kampanj ”Sve-
rige tar matchen” syftar 
till att öka allmänhetens 
förståelse för samban-
det mellan välfärd och 
näringsliv.

24 företag i Ale tar 
matchen med samma 
mål.

– Allt handlar om 
attityder och där är Ale 
på god väg, säger Peter 
Lindberg, vd på Klädkäl-
laren AB.

Näringslivsklimatet i Ale 

nådde i årets mätning av 
Svenskt Näringsliv nya re-
kordnivåer, men arbetet fort-
sätter. Undersökning visar att 
attityderna till företagande 
hos såväl allmänheten, poli-
tiker och kommunala tjänste-
män går att förbättra. En del 
i detta arbete blir en kampanj 
”Ale tar matchen” som Nä-
ringslivsrådet i Ale tillsam-
mans med 24 företag tagit 
initiativ till.

– Med hjälp av Svenskt Nä-
ringslivs beräkningsmodell 
vill vi visa sambandet mellan 
välmående företag och resur-
ser till välfärden. Vi hoppas 

på ett pedagogiskt sätt kun-
na presentera vad ett företag 
med sina anställda genererar 
i antalet skolluncher, under-
sköterskor, förskoleplatser 
och så vidare. På så vis vill vi 
bidra till en ökad förståelse 
för varför näringslivsfrågorna 
är viktiga i en kommun, säger 
näringslivschef Pia Areblad.

I onsdags bjöd Svenskt 
Näringsliv in till ett samtal 
mellan främst företagare och 
politiker. Kommunalråden 
Paula Örn (S) och Mikael 
Berglund (M) medverkade 
och träffen hölls hos Pollex 
i Nödinge där vd Mattias 
Höglund gav sin syn på nä-
ringslivsarbetet i Ale.

– Att klimatet har förbätt-
rats beror mycket på den 
aktiva dialogen, att vi som 
företagare har involverats. 
Jag måste erkänna att tidiga-
re insåg inte heller jag, vilken 
nytta vi på Pollex kunde ha av 
kommunen. Mitt perspektiv 
och synsätt har förändrats. 
Många intressanta projekt 
pågår, där vi har stor glädje av 
att medverka.

Bildandet av ett närings-
livsråd blev startskottet på en 
häftig resa och initiativtaga-
ren, Mikael Berglund, som då 
satt vid makten och som även 
fått den rödgröna majorite-
tens förtroende att leda nä-
ringslivsfrågorn, är övertygad 

om skälen till den positiva 
klimatförbättringen.

Enig politik
– Nyckeln är att vi har gjort 
det tillsammans. Politiken 
har varit enig och företa-
garna engagerade. Enormt 
många ideella timmar har 
lagts ner från en mängd en-
treprenörer för att få skutan 
på rätt köl. Det är politiker, 
tjänstemän och företagare 
som tillsammans ligger bak-
om framgångsreceptet, men 

nu lägger vi till två ben för 
att nå den absoluta toppen. 
Tillsammans ska vi upplysa 
allmänheten och föreningsli-
vet om näringslivets betydel-
se för samhället i stort, säger 
Berglund och Kommunsty-
relsens ordförande Paula Örn 
understryker:

– Vi ska inte slå oss till ro, 
utan vi ska fortsätta jobba 
framåt varje dag.

Kampanjen ”Ale tar 
matchen” visar vad anställdas 
och bolagens skatter genere-

rar till välfärden. 24 företag 
har anslutit sig.

– Det är ett pedagogiskt 
verktyg och framför allt gillar 
jag att vi bryter ner det lokalt. 
Att vi kan se att Pollex skat-
teinbetalningar finansierar
19 distriktssköterskor. Det är 
i princip hela hemtjänsten i 
Ale, säger Paula Örn.

Målsättningen är att skapa 
en mer positiv attityd till fö-
retagandet. 

– Lika viktig som allmän-
hetens attityder till företa-
gande är, lika viktigt är det 
naturligtvis att företagare 
och anställda inser att vi alla 
bidrar till de gemensamma 
resurserna i samhället , säger 
Peter Lindberg och fick med-
håll av Christian Kjellberg, 
Nordisk Rörmärkning.

– Jag uppmanar alla företa-
gare att fylla i beräkningsmo-
dellen och visa upp resultatet 
för sina anställda. Att förstå 
helheten, att skatten som vi 
drar av på lönen verkligen 
gör nytta och kommer oss 
alla till del, är viktigt.

Ingenjörsbrist
Under samtalet runt bordet 
klargjorde Lars Andersson, 
nordenchef på AkzoNobel 
som är Ales största enskilda 
arbetsgivare med 510 anställ-
da, att de ser en kommande 
ingenjörsbrist.

– Det måste vi råda bot på. 
Inom industrin känner vi att 
det är angeläget att komma 
närmare skolan och få chan-
sen att tvätta bort de fördo-
mar som finns. Många tror 
att industrin fortfarande är 
en miljöbov, trots att vi har 
en hel avdelning som jobbar 
med hållbarhetsfrågor. Är det 
miljön man vill påverka ska 
man söka sig till industrin 
och söka jobb på insidan.

Elisabeth Sandberg, 
Svenskt Näringsliv, var mo-
derator under samtalet och 
nöjd med förmiddagen.

– Det är roligt att höra 
hur överens ni är och Ale 
har verkligen visat att ni tagit 
matchen på rätt sätt. Hoppas 
fler kommuner är beredda att 
göra samma sak.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ 

Ale tar matchen på allvar
– Vill öka förståelsen för sambandet mellan näringsliv och välfärd

Näringslivschef Pia Areblad presenterade den kampanj som Näringslivsrådet lanserar i samarbete 
med 24 företag i Ale. Syftet är att visa allmänheten sambandet mellan välfärd och näringsliv.

Mingelkväll

Följ oss på 
Facebook!

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

Eftersom mingelkvällen senast blev  
en sån succé så välkomnar vi er alla till  
ännu en mingelkväll med modevisning  
och erbjudanden. Varmt välkomna! 

Anmäl dig via vår facebook eller skicka e-post till:
pernillafagerholm@hotmail.com

ONSDAG

4/11
KL 19–21
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Tvättmedel
Via. White/Color. 750g. 
Ord. pris 29,95/st

10:-
/st

Smörgåsrån
Göteborgs Kex. Ord pris 12,95/st

Halloween för
hela familjen!

TEL 0303-74 80 40      MÅN-LÖR 7 – 22   SÖN 9 – 22
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Kjell
Det butikspackade köttet ligger redan 

i disken och finköttet inför helgen 
hittar ni i disken från och med torsdag!

Kjell fixar helgens kött!

är tillbaka i 
köttdisken!

Vi maler vår egen färs, styckar och packar detaljer från både 
gris och nöt. För dig som är riktigt kräsen när det kommer till 
kött så kommer det finnas riktigt fina grejer att köpa över disk 
torsdag – lördag varje vecka!

Som ni säkert redan vet så har Kjell lång erfarenhet och är en riktig 
köttmästare, ingenting av låg kvalitet kommer förbi hans hårda 
krav på kött!

2990
/st

Brieost
Président. 500g. 
Ord pris 56,95/st

Dekorera
muffins

Barnen får prova på att dekorera 

muffins ihop med Dahls Bageri.

Glass till 
barnen

Vi bjuder alla barn som vill ha 

glass på – just det – glass!

Pumpa-
skärning

Dagen till ära skär vi 

halloweenpumpor i butiken.

Vinn 
julskinka!
Frågesport med chans att 

vinna julskinkecheckar.

Klipp of 
the year!
Mycket begränsade antal 

klipp – först till kvarn gäller!

5:-
/st

Fruktmellis
ICA. Ekologisk. 90g. 
Ord pris 11,95/st

LÖRDAG 31 OKTOBER

5:-
/stBarnmat

Lovemade. 180g. 
Flera sorter. 
Ord. pris 17,95/st

5:-
/stBlöjor

ICA Basic. Flera storlekar. 
Ord. pris 59,90/st

10:-
/stAhlgrens Bilar

Cloetta. 160g. 
Ord. pris 13,95/st

10:-
/st

Gott & Blandat
Malaco. 170g. 
Ord. pris 16,95/st
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Nästa år firar Ale org 
20 år och Marianne Sjöö 
har då varit ICA-handlare 
i Nödinge i tio år. Vilket 
jubileumsår!

– Ja, det ska vi fira på 
många sätt. Det har gått väl-
digt fort och butiken har en 
fortsatt fin utveckling

Du jobbade nio år inom 
ICA-skolan, men blev 
2003 handlare i Tuve. Vad 
är det bästa med att vara 
egen?

– Det är många olika de-
lar, att få leda en organisa-
tion på det sätt du själv öns-
kar. Att samtidigt få se hur 
människor växer och utveck-
las i ditt eget företag är också 
inspirerande.

Vad är det som driver 
dig efter alla år?

– Personligen försöker 
jag bli lite bättre varje dag. 
Det finns alltid saker och si-
tuationer som du kunde ha 
löst på ett bättre sätt. Det är 
viktigt att utvärdera och re-
flektera. 

Vad gör jobbet som 
ICA-handlare unikt?

– Att vi är egna företagare, 
men jobbar tillsammans. Det 
är ett bra koncept.

Vad består utmaningen 
av?

– Det är nog att få alla tu-
sentals detaljer att fungera 

varje dag, att överträffa kun-
dernas förväntningar samt 
att all personal som jobbar i 
företaget alltid ska tycka att 
det är roligt att gå till jobbet.

Var hämtar du själv in-
spiration och motivation?

– Det gör jag genom olika 
nätverk som inte är jobbrela-
terade. Det är viktigt att um-
gås i kretsar där arbetet inte 
diskuteras.

Du har ett stort socialt 
engagemang, där butiken 
aktivt stöder Vakna och 
stora delar av föreningsli-
vet. Vad bottnar detta i?

– Det hänger nog mycket 
ihop med alla livserfarenhet-

er som jag har samlat på mig. 
Det känns väldigt angeläget 
att hjälpa till när vi har möj-
lighet.

I vilken riktning utveck-
las framtidens ICA-butik?

– Mer ekologiskt, mer 
fairtrade och mer bekväm-
lighet med färdigskuret och 
färdiglagat och inspiration 
kommer att känneteckna en 
bra butik i framtiden. Tiden 
är en bristvara, vi som kon-
sumenter blir mer och mer 
miljömedvetna. E-handel 
kommer också att bli ett na-
turligt inslag i framtiden. 

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

FYRA RAKA
Promenera – Gymma

Aktier – Fonder

Småstad – Storstad

Hemlagat – Färdigmat

Gör: Driver ICA Kvantum Ale Torg.
Om inte ICA finns  ”Då handlar jag 
inte”.
Intressen: ”Att träna och umgås i 
sociala sammanhang”.
Om jag inte blivit ICA-handlare: ”Jag 

35 år på ICA och 
fortfarande hungrig

var länge inne på att bli matte- 
och fysiklärare”.
Andra engagemang: Styrelse-
ordförande i Lärlingsgymnasiet i 
Ale, distriktsstyrelsen för ICA.

Ålder: 60.
Bor: Lägenhet i Göteborg.
Familj: Särbo, två vuxna barn.
En ledig dag: ”Kopplar av 
med en bra bok, tar en lång 
joggingtur och umgås med 
vänner”.

FÖRETAGARE I FOKUS MARIANNE SJÖÖ

Trappstädning, servitris, administratör, redaktionsskribent och utbildad revisor.
Till sist hamnade Marianne Sjöö på ICA-skolan och blev själv handlare 2003.
– 35 år på ICA och det känns fortfarande inspirerande. Jag önskar att alla fick jobba
på ICA, det är ett fantastiskt företag, säger hon bestämt.
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ICA Kvantum och Marianne Sjöö har ett starkt engagemang i det 
drogförebyggande arbetet i Ale kommun. Här signeras en check 
till Vakna. 

Benny & Carina 
med personal

ALVHEM • Tel 0303-336 003

Reservation för slutförsäljning.

Välkomna till
 den levande lanthandeln!

Öppettider: Måndag-fredag 9-18 • Lördag 9-13

Stort sortiment av fina gravkransar, 
dekorationer, lyktor och gravljus

Brett utbud av oljeprodukter och oljefilter

Nu är det dags att tänka på småfåglarna

Objudna gäster?
Vi har musgift, fällor och burar

      Solrosfrö strimmigt 15kg 180:-
Vildfågelfrö egen blandn 22kg 295:-

Talgbollar i hink 50 st 80:-
Jordnötter 3kg 80:-

Fågelmatare i olika storlekar och utförande

Sågkedjeolja 25:50 /lit
Motorolja 65:- /lit

Syntet VX Long Life 5W30

Tanka direkt från pump
Miljöbensin  
2-takt    20:50 /lit

Lösvikt

Läs mer på vitadagar.se

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



Telefon: 0303-24 61 80 
Bultgatan 40 i Kungälv

KLIMATTEKNIK
Öppet: 08-17 mån-fre
www.klimatteknik.se

Snart är vintern här...

Luft-Luft
Mitsubishi Electric gör de bästa luft-
värmepumparna. Vi erbjuder deras SF-35, nu 
installerat och klart, billigare än näthandeln!

  13 900:- 67 000:- 

Rusta för kylan med oss!

Luft-Vatten
Äntligen ett prisvärt Luft-Vattenvärmesys-
tem för den mindre villan! Ny panna, utedel 
och trådlös rumsgivare. Upp till cirka 150 m².

  

Priset inkluderar moms, rot och standardinstallation! 
Ord. pris 15400:-

Priset inkluderar moms, rot och standardinstallation!
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Vid köp av vikarmsmarkis får  

du köpa en motor för 

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

SISTA CHANSEN 
– Bara 3 dagar kvar!

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

www.kungalvssolskydd.selansforsakringar.se

Trygg och prisvärd larmtjänst 
från 299 kronor* per månad
I månadsavgiften ingår uppkoppling till Länsförsäkringars egen 
larmcentral dygnet runt, året om samt fri support och väktar-
tjänst under hela avtalstiden. Ring oss på 020-20 79 00 eller 
gå in på LFlarmcentral.se.

*Installationskostnad tillkommer, från 155 kronor.

Väkommen till vårt visningshus Tyr på 
Husknuten i Göteborg

Läs mer på 
vår hemsida: 

www.alvsbyhus.se
eller ring på 
031-518910

>>

Nyfi ken på varför vi säljer 
mest hus i Sverige!

Besök oss på Husknuten 
eller vårt visningshus 

på Hisingen.

Söndagen den 18 okto-
ber fylldes teatern på 
Mimers hus av åhörare, 

som ville lyssna till körens 
höstkonsert. Det var många 
som kom trots visst besvär 
att skaffa biljetter till kväl-
lens föreställning på grund 
av ombyggnaden.

Konserten började med 
introduktion av körens med-
ryckande konferencier Inger 
Nyberg, som lovade att kon-
serten skulle innehålla ”En 
himla massa olika” stilar när 
hon skämtsamt hänvisade 
till Galenskaparnas uttryck. 
Det första stycket som 
kören sjöng var Anthem av 
Björn & Benny och Tim 
Rice. Sedan följde Vaggvisa 
för liten grön banan av Len-
nart Hellsing och Georg 
Riedel och därefter Ama-
zing Grace. De innehöll, 
som Inger inledde med, ”en 
himla massa olika stilar” sär-
skilt då den sistnämnda som 
växlade i olika gospelrytmer. 
Kören ackompanjerades 
av Duo Much som består 
av de skickliga musikerna 
pianisten Dan Lindén och 
gitarristen Richard Hauer.

Efter körens inledning 
framförde Duo Much ett 
potpurri med jazzmusik av 
den alltför tidigt bortgångne 

pianisten Jan Johansson. Det 
framfördes med en otrolig 
fingerfärdighet och snab -
het som till slut mynnade 
ut i stillsammare partier 
som i Visa från Utanmyra 
och i flera gånglåta . Efter 
framträdandet applåderade 
publiken livligt.

Om Elvis Presley fått 
leva hade han fyllt 80 år un-
der år 2015. Opus -83 ville 
i kvällens konsert uppmärk-
samma detta jubileum och 
nu följde en avdelning där 
solisten Olle Pettersson 
med stor inlevelse tolkade 
inte mindre än fem Elvislå-
tar till stor förnöjelse för 
publiken. Eftersom det inte 
är så vanligt med körarrang-
emang av hans musik blev 
det endast en låt som kören 
framförde, nämligen Can´t 
Help Falling in Love. Även 
den mycket uppskattad av 
publiken. 

Solo
På programmet stod däref-
ter ett soloframträdande av 
Jennie Elonsson, som även 
är medlem i Opus -83. Med 
sin mäktiga höga sopran för-
gyller hon ofta sopranstäm-
man eller i en överstämma. 
Jennie medverkar ofta som 
solist i andra sammanhang 

och är mycket omtyckt av 
publiken.

Inför nästa stycke Bo-
hemian Rapsody ur Queen 
förklarade Inger innehållet 
som innehåller i sig ”en 
himla massa stilar”. Här 
kom verkligen körens skick-
lighet fram eftersom stycket 

är oerhört svårsjunget. 
Sedan följde ett helt annat 
stycke The way you look 
tonight, som var ett lättsamt 
stycke av Jerome Kern. 
Här hade man tagit ett nytt 
grepp och låtit en tenor 
och en doakör bestående 
av tre damer ur kören få 
visa ”framfötterna”.  Det är 
trevligt när även körmed-
lemmarna får sticka ut och 
visa sin sångförmåga. 

Konserten avslutades med 
Hymn to freedom av den 
berömde jazzpianisten Os-

car Peterson och slutligen 
extranumret You rise me up. 

Långa applåder
Efter långa applåder tackade 
Inger publiken för att kören 
och solisterna fått sjunga 
och spela för dem eftersom, 
nya forskarrön visar hur bra 
det är för hälsan och hur 
välgörande det är för im-
munförsvaret att sjunga och 
musicera både för utövare 
och för publik. 

Till sist inbjöd dirigen-
ten och körledaren Jack 

Svantesson publiken till 
julkonsert i Surte kyrka 
den 12 december eller den 
19 december. I flera år har
Surtekyrkan blivit utsåld två 
gånger om för julkonsert. 
Att det gäller att vara ute 
i god tid förstår man när 
Jack berättar att det redan 
kommit flera förfrågnin -
ar när biljetterna släpps. 
Avslutningsvis kan sägas att 
man kunde höra i publiken 
”Dom blir bara bättre och 
bättre”.

Krönikören

Opus -83 vid sitt framträdande på Mimers hus i Kungälv

Höstkonsert med Opus -83 och solister
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BESTICKSVECKA

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

PENTAX CASHBACK!
1 september - 31 oktober

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

f t

KUNGÄLV Filaregatan 7
0303-20 86 00 www.kongahallabil.se
Vard 9–18, lörd 11–15.

5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka • 5 års Vägassistans • 3 års Vagnskadegaranti

Hyundai i40 tjänstebil

Jobba var du vill
från 1 575 kr/mån
Hyundai i40 Select 
Pris 224 900 kr  
Förmånsvärde 1 575 kr/mån
Leasingkostnad 1 921 kr/mån

Bränsleförbr. vid bl. körning: i40 (1.7 CRDi 115/1.7 CRDi 141 Aut) 4,6-5,0 l/100 km, CO2 119-129 g/km. Bilen i 
bild är extrautrustad. Leasingförslag via Hyundai Finans: 4,35%, 36 mån, första hyra 20%, restvärde 50%, 
6 000 mil. Förmånsvärde netto 50% marginalskatt. Månadskostnad exklusive moms.

KUNGÄLV Filaregatan 7
0303-20 86 01  www.kongahallabil.se
Vard 9 -18,  Lördag 10-14

Välkommen in!

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

HÖSTENS TRENDER
FÖR DITT HÅR OCH MAKE UP

VI HJÄLPER DIG MED

En riktigt bra garageportsaffär
Kontakta oss redan NU för  

kostnadsfritt hembesök!

Byta garageport?

CC Göteborg Nord 
Bultgatan 13 B, Rollsbo 
Telnr 0708-10 65 35 
kungalv@crawfordcenter.com

Utnyttja  ROT-avdraget innan årsskiftet när du köper montage av din port!
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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

NÖDINGE. Kommu-
nen vill förbättra sina 
rutiner när det gäller 
ärenden som rör klotter.

Allt klotter som upp-
täcks ska polisanmälas.

– Det är vårt gemen-
samma ansvar att hålla 
det offentliga rummet 
rent och snyggt, säger 
brotts- och säkerhets-
handläggare Lotti Klug.

I förra veckan satt Lotti 
Klug ned med Linda Hen-
ningsson, utredare infra-
struktur, för att utifrån sina 
olika professioner diskutera 
hur kommunens interna be-
stämmelser kring klotter ef-
terlevs.

– Vi pratade om hur klot-
ter och annan skadegörelse 
behandlas på bästa och smi-
digaste sätt, säger Lotti Klug.

Enligt brottsstatistiken är 
klotter inget stort problem i 
Ale. Verkligheten kan dock 
se annorlunda ut.

– Statistiken säger en 
sak. Om jag tittar med mina 
egna ögon så konstaterar 
jag att klotter förekommer i 
hela kommunen, säger Lotti 
Klug.

Pendelstationerna och de 
planskilda korsningarna med 
sina stora betongfundament 
har blivit nya arenor för 
klottrande ungdomar.

– I dessa fall är det Väst-
trafik och Trafikverket som 
äger frågan och bestämmer 
hur och när klottret ska tas 
bort, förklarar Linda Hen-

ningsson.
Lotti och Linda vädjar till 

allmänheten att rapportera 
all form av klotter som de 
upptäcker.

”Fixa min gata”
– Bäst är att nyttja tjänsten 

”Fixa min gata” via kommu-
nens hemsida. Där får anmä-
laren svar inom en arbetsdag 
från någon av kommunens 
tjänstemän.  Förutom klotter 
kan man också rapportera hål 
i gatan, trasig belysning och 
så vidare, säger Linda Hen-
ningsson.

Vad har kommunen för 
policy vad det gäller sane-
ring av klotter?

– Skolor och förskolor är 
prioriterade. Upptäcks klot-
ter inom dessa verksamhets-
områden så sker sanering 
relativt snabbt.  

Att anmäla klotter till poli-
sen betyder att man gör sam-

hället en tjänst betonar Lotti 
Klug.

– Anmäler brott gör man 
på telefonnummer 114 14. 
Om du däremot ser en klott-
rare i full färd med sin ska-
degörelse så är det 112 som 
gäller.

Lotti Klug riktar också en 
önskan till föräldrar att vara 
uppmärksamma på vad deras 
ungdomar företar sig.

– Klotter kan vara ett för-
sta gränsöverskridande till-
tag.

Kommunen har inga 
funderingar på att upprät-
ta ett klotterplank där det 
vore fritt fram för ungdo-
mar med sina sprayburkar?

– Nej, för att i samma 
stund har vi sagt att klott-
ring är okej. Det finns ingen 
forskning som visar att det 
skulle vara rätt väg att gå, av-
slutar Lotti Klug.

JONAS ANDERSSON

Gemensamt tag mot klotter

Brotts- och säkerhetshandläggare Lotti Klug och Linda Hennings-
son, utredare infrastruktur, arbetar gemensamt för att ytterligare 
förbättra kommunens rutiner vad det gäller klotter som upptäcks i 
det offentliga rummet.

Det är smart att spara krafterna tills de 
verkligen behövs. Precis som vår nya 
bergvärmepump.
Den anpassar smidigt effekten mellan 
3 och 12 kW. Och gör inte av med en  
endaste watt i onödan.

Kraftfull av naturen
sparsam med energin

Att hushålla med energin är en god idé. Både på savannen 
och i Norden. Med varvtalsstyrd kompressor anpassar vår 
nya bergvärmepump steglöst kraften exakt efter stundens 
behov. Du får ett skönt stabilt klimat, skonsam gång utan 
start/stopp, gott om varmvatten och nog med naturkraft för 
att klara även de kallaste dagarna med minimalt eltillskott.

� Läs mer på www.bosch-climate.se

Vår luft/vattenvärmepump är lite förrädisk.
Trots sin ringa storlek och smakfulla yttre
har den en häpnadsväckande värmeeffekt.

Mycket värme.
litet format.

Compress 6000 AW är en luft/vatten-värmepump med 
helt nytänkande konstruktion. Med variabel effekt anpassar 
den sig efter behovet oavsett årstid och ger alltid maximal 
besparing. Tryggt köp med 6 års garanti + 6 år med tillvals-
försäkring.

� Läs mer på www.bosch-climate.se

SVENSK VILLAVÄRME AB
Svensk Villavärme AB • Exportgatan 47 • 422 46 HISINGS BACKA

031-719 30 50 • info@svenskvillavarme.se • www.svenskvillavarme.seGäller för beställning innan 22 november 2015 och med Installation 
under 2015. Använd rabattkod ALEKURIREN2015 för rabatt.

PASSA PÅ INNAN ROT-ÄNDRINGEN!
 - Vi har installationstider kvar innan årsskiftet...

25 ÅRS ERFARENHET
För bergvärme och luft/vatten gör vi alltid kostnadsfritt hembesök och lämnar en bra offert!
100% SUPPORT & SERVICE NORDENANPASSADE VÄRMEPUMPAR

Välj mellan 
tre olika färger.

MITSUBISHI ELECTRIC EF35 5,5 kW

13.900 kr

inkl standardinstallation (efter ROT)
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Onsdag 21 oktober
Inbrott hos Molin
Café Molin utsattes för ett 
inbrott i förra veckan.

Det var natten mellan tisdag 
och onsdag som okända gär-
ningsmän tog sig in i loka-
len. Bytet blev en relativt 
stor summa kontanter.

Jonas och Rakel Molin har 
drivit café på Albotorget 
under tre års tid. Fram till 
i förra veckan hade ägarna 
varit förskonade från in-
brott.

– Fruktansvärt tråkigt och 
dessutom oerhört kännbart 
för vår rörelse, konstaterar 
Jonas Molin efter den tråki-
ga händelsen.

Tjuvarna tog sig in på caféet 
genom att göra sönder rutan 
bredvid entrédörren.

– Det fanns inget splitter i 
lokalen, bara en skärva. Hela 
rutan var emellertid borta, 
berättar Jonas.

– Gärningsmännen har sys-
tematiskt sökt igenom loka-
len. Förutom kontanter tog 
de två drickor ur kylen.

Ärendet är polisanmält och 
Jonas Molin tar tacksamt 
emot tips från allmänheten 
om de sett eller hört något 
den aktuella natten.

– När något sådant här in-
träffar blir man uppgiven 
och funderar på att stänga 
igen för gott. Stödet från 
våra kunder har dock varit 
fantastiskt från det att in-
brottet blev känt. Det har till 
och med startats en insam-
ling på Facebook. Vad säger 
man? Jag blir rörd!

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

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

i samarbete med 

ACCEPTERAT PRIS 650 000 kr/bud. AVGIFT 1 682 kr/
månad. EP 137 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Grangärdesvägen 21b. ALE Sandra Deeken 0303-21 10 36.

SURTE 1 rok, 32,3 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 800 000 kr/bud. TOMT 804 kvm.
EP C. VISAS Ring för tidsbokning. Klockarevägen 10. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

SKEPPLANDA 8 rok, 198+88 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 980 000 kr/bud. TOMT 2 800
kvm . EP C. VISAS Ring för tidsbokning. Gamla
Kilandavägen 72. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

NÖDINGE 3 rok, 108 kvm
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PRIS kr/bud. TOMT 764 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Kaveldunsvägen 16. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ÄLVÄNGEN 8 rok, 172 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 925 000 kr/bud. TOMT 230 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Vårlöksvägen 40. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ÄLVÄNGEN 4 rok, 113 kvm
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PRIS kr/bud. TOMT 264 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Börsagårdsvägen 49. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

NÖDINGE 120 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 950 000 kr/bud. AVGIFT 4 463
kr/månad. VISAS Ring för tidsbokning. Säterivägen 7a.
ALE Sandra Deeken 0303-21 10 36.

NÖDINGE 3 rok, 74 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 595 000 kr/bud. AVGIFT 3 921
kr/månad. VISAS Ring för tidsbokning. Säterivägen 9e.
ALE Beatrice Hindgren 0708-560764.

NÖDINGE 2 rok, 65 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 475 000 kr/bud. TOMT 1 427 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Lindåsen. ALE Daniel Eriksson
0303-74 90 06.

LINDÅSEN Tomt strax utanför Nödinge
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VILLOR ALE

ACCEPTERAT PRIS 1 595 000 kr/bud. AVGIFT 2 637
kr/månad. VISAS Ring för tidsbokning. Solskensvägen 22.
ALE Sandra Deeken 0303-21 10 36.

SURTE 2 rok, 49 kvm
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BOSTADSRÄTTER ALE

ACCEPTERAT PRIS 950 000 kr/bud. TOMT 613 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Källtorpsvägen. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

BOHUS Tomt
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TOMTER ALE

PRIS kr/bud. TOMT 1 764 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Lunnavägen 3. ALE Daniel Eriksson
0303-74 90 06.

ALAFORS 135 kvm
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Stal åkgräsklippar utanför sovrummet

I mitten på juni slog in-
brottstjuvarna till för första 
gången. Då tömde de Tom-
mys bod på alla verktyg. 

Hans bostad ligger syn-
lig vid Jonsvägen, för övrigt 
Veidekkes visningsvilla i det 
område som skulle ha bestått 

av ytterligare 17 villor, men 
som stannat av. Gatubelys-
ningen gör att ingen egent-
ligen kan göra något utan att 
synas. För två veckor sedan, 
natten till torsdag 15 okto-
ber slog tjuvarna till på nytt. 
De lyckades få med sig en tre 
dagar gammal åkgräsklippa-
re, verktyg och åtta nya vin-

terdäck.
–De kan inte ha kommit i 

en vanlig bil. För att få med 
sig traktorn krävs ju en min-
dre kranbil. Det är ofattbart 
att varken jag eller någon an-
nan hört någåt, säger Tom-
my Broden besviket.

Tips i ärendet mottages.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

ÄLVÄNGEN. En splirrans åkgräsklippare, åtta vinterdäck 
och nya verktyg försvann under natten.

Trots att friggeboden ligger i anslutning till huset och vid 
en upplyst väg har ingen varken sett eller hört något.

Det är andra gången på kort tid som Tommy Brodén 
drabbas av inbrott på Jonsvägen i Älvängen.

Tommy Brodén har drabbats av två svidande inbrott i sin träd-
gårdsbod precis utanför sovrummet. Senast rök en åkgräsklippare.

Mer än bara 
lokaltidning

Printshop 

Filmproduktion

Webbproduktion

Reklambyrå
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Behöver du 
byta avlopp!

Går du i tankar att 
göra om ditt avlopp?  
Ta chansen att träffa oss i  
Hjärtumgården i Hjärtum
Torsdag 5 november kl 18:00 
Där kommer vi att visa våra produkter 
svara på frågor och rådgöra på vad som 
är bästa lösningen för dig och ditt projekt 
samtidigt som vi bjuder på fika.

Varmt välkomna!

Mer info hittar ni på
www.sterom.se

Sterom AB erhåller CE-certifierade minireningsverk och 
produkter för enskilt avlopp som  
lever upp till Svenska krav.

CE-märkt
& utvärderat 

enligt 
EN12566-3

STARRKÄRR. Fiber på 
landsbygden är rykande 
aktuellt.

Peter Gustavsson från 
Starrkärrs fibe förening 
fick vara på en mängd 
frågor.

– 30 november är 
sista dagen för ansök-
ningsavtal om vill kun-
na åtnjuta det bidrag 
föreningen hoppas få. 
Det kan bli betydligt 
dyrare att ansluta sig i 
efterhand, konstaterade 
Gustavsson.

Seppo Tallheden är ny ord-
förande i presidiet för Starr-
kärrs ortsutvecklingsmöte. 
Vid sin sida hade han be-
tydligt mer rutinerade Sune 
Rydén. Åhörarna hälsades 
välkomna och en kompri-
merad agenda presenterades. 
Den här kvällen hade fokus 
fiber och de flesta frågor 
kom att beröra just detta 
ämne.

Fiberinformationen före-
gicks emellertid av frågan om 
ridvägar i Starrkärr, Grunne 
och Ölanda. Hur går det? 
Föreningen Säkra Ridvägar i 
Ale hade genom ordförande 
Peter Tifelt lämnat ett svar 
som mötesdeltagarna fick ta 
del av. Här följer ett utdrag 
av svaret:

”I det område som frågestäl-
laren hänvisar till fanns ingen 
som förberedde utbyggnaden på 
det sättet ända tills nu, 2015, 
då det finns några mycket en-
gagerade och aktiva medlem-
mar som startat upp med att 
samtala med markägare samt 
plocka fram möjliga, utbyggba-
ra sträckor. Detta kan innebära 
att det relativt snart kommer 
att finnas förslag till både en 
ridväg genom området samt en 
ridslinga inom området. Kvar 
återstår som vanligt att hitta 
de ekonomiska förutsättning-
arna.”

Peter Gustavsson re-
dogjorde för bakgrunden till 
Starrkärrs fiberförenings bil-
dande och hur arbetet fort-
skrider.

– Vi vill ha en robust fib -
ranslutning som är billig. Vi 
vill också att det ska ske så 
snabbt som möjligt.

I februari väntar förening-
en få besked om man bevil-
jas bidrag eller inte. Beslutet 
kommer att ligga till grund 
för hur projektet drivs vida-
re.

630 medlemmar
– Vi har idag 630 medlem-
mar, informerade Peter 
Gustavsson och uppmanade 
alla i lokalen att teckna ett 
anslutningsavtal innan den 
sista november.

– Det finns alla incitament 
att gå med från början.

Samhällsbyggnadsnämn-

dens ordförande Rolf Gus-
tavsson (S) fick ordet efter 
att pauskaffet avnjutits.

– Gång- och cykelbana 
mellan Kronogården och 
Starrkärr är på gång, medde-
lade han.

Om och i så fall när det 
blir en gång- och cykelbana 
från Alafors till Starrkärr/
Kilanda är emellertid mer 
ovisst.

– En presentation av kom-
munens gång- och cykelplan 
får bli tema för nästa möte, 
klargjorde Seppo Tallheden

Fokus på fiber i Starrkärr

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Rolf Gustavsson.

Peter Gustavsson från Starrkärrs fiberförening.

ORTSMÖTE STARRKÄRR

Var: Starrkärrs bygdegård
När: Tisdag 20 oktober
Om: Fiber, Säkra Ridvä-
gar, framtida gång- och 
cykelbanor.
Publik: 35
Citat: ”Kanske att vi ska 
bilda en ny förening; Säkra 
gång- och cykelvägar”
(Seppo Tallheden)

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Lugnt i Ales 
skolor efter 
skolattacken
ALE. Dagen efter den 
ofattbara skolattacken 
i Trollhättan försäkra-
de sig verksamhets-
chef Joakom Östling 
om situationen i Ales 
skolor.

– Jag har åkt runt 
och träffat både lärare, 
rektorer och elever. 
Det råder ett professio-
nellt lugn, säger han.

På skolan Kronan i Troll-
hättan gick en 21-årig gär-
ningsman till attack med 
stickvapen. En elev, en ele-
vassistent och en lärare blev 
oskyldiga offer. Polisen sköt 
senare gärningsmannen. 
Brottet var enligt polisen ett 
rasistiskt hatbrott. Händel-
sen som är den värsta som 
har drabbat en svensk skola 
gjorde avtryck även i Ale.

– Vi samlades omgående 
för att säkra upp och tryg-
ga vår organisation. Inled-
ningsvis handlade det om att 
ge en bra grundinformation 
till våra rektorer. Vi har bra 
rutiner för att hantera all-
varliga händelser, men det 
som hände i Trollhättan är 
inget normalt. Det kräver 
lite mer eftertanke. Vi po-
ängterade vikten av att inte 
ducka för frågorna, men att 
samtidigt inte dröja oss kvar 
för länge. Vi måste gå vida-
re och istället försöka nå de 
elever som är i behov av att 
prata mer på individnivå, sä-
ger Joakim Östling.

Han beskrev fredagen 
som lugn, men att det fanns 
gott om frågor och oro hos 
de yngre eleverna.

Källkritik
– Genrellt så blir de mer 
chockade och funderar 
mycket på om det kan hän-
da ”mig”. De äldre är lugna-
re och här handlar det mer 
om att diskutera källkritik. 
Vad är sant och vad är spe-
kulation? Vid en sån här 
händelse sprids mängder av 
information och det är vik-
tigt att sålla samt påtala för 

eleverna vad som är vad, sä-
ger Östling.

Skolattacken sätter också 
fingret på frågan om hur öp-
pen en skola ska vara.

Öppna och trygga
– Vi måste klara av att vara 
öppna, men ändå skapa en 
trygg miljö. I en skola ska 
du alltid vara sedd, direkt 
vid huvudentrén ska du mö-
tas av en rektorsexpedition. 
Det handlar om att bygga 
smart när vi bygger nytt. I 
Aroseniusskolan är det ett 
litet avstånd till expeditio-
nen och där har vi sedan 
tidigare tagit beslut om att 
glasa upp för att öka synbar-
heten, säger Östling.

Den nya F-6-skolan har 
fått namnet Kronan, sam-
ma namn som den drabbade 
skolan i Trollhättan.

– Nu är det viktigt att 
vi behåller namnet. Det är 
elever och personal som ge-
mensamt kommit överens 
om det, säger Östling.

Hur hade Ale kommun 
klarat en händelse som 
denna?

– Jag känner en stark till-
tro till vår organisation. För 
oss i skolan handlar det i en 
sådan situation att i första 
hand få sluta oss och ta hand 
om varandra. Vi har en bra 
kommunikationsavdelning 
i Ale som garanterat hade 
givit oss den möjligheten, 
svarar Joakim Östling och 
tillägger:

– För tillfället går mina 
och mina rektorers tankar 
till alla drabbade i Trollhät-
tan. Vi känner oss mycket 
berörda.

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Joakim Östling, verksamhets-
chef Ales grundskolor.

Kontakta oss för mer information, kostnadsfri personlig 
kalkyl, rådgivning eller tomtbesök.
Vi har kontor i Kungälv!

Varmt välkomna!

Fredrik Kronqvist, 076- 181 99 10
Håkan Engsfelt, 031-83 45 34
www.a-hus.se | kungalv@a-hus.se

 VILL DU BYGGA A-HUS I ALE KOMMUN?
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NYBYGGD VILLA - HÅLANDA

 
ADRESS LÅNGETORP 167 BOAREA 168 M² / 5 ROK
TOMTAREA 1106 M² UTGÅNGSPRIS 2 800 000 KR
VISAS  RING OCH BOKA
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

Helt nybyggt Hjältevadshus (husmodell Spira 168) från 2015
som är slutbesiktigat och inflyttningsklart! Huset är en 1½-
plansvilla på 168 kvm med plats för 4 sovrum.

 

ADRESS BJÖRKVÄGEN 5B, VÅN 1/2 BOAREA 56,5 M²
2 ROK ENERGIPRESTANDA 137 KWH/M² ÅR
UTGÅNGSPRIS 975 000 KR AVGIFT 2 747 KR/MÅN
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0702-33 32 33

Trevlig bostadsrätt i populära Brf Ledet. Välplanerad
tvårumslägenhet om 56,5 kvm på första våningen utan trappor.
Egen uteplats och trädgård i soligt läge. Lugnt område men
ändå nära kommunikationer.

BR 2 ROK - ALAFORS

 

ADRESS VÄTTARNAS VÄG 8F, VÅN 2/2 BOAREA 81 M² / 4 ROK
UTGÅNGSPRIS 1 695 000 KR AVGIFT 4 522 KR/MÅN INKL.
VÄRME, VATTEN OCH PARKERING
VISAS TO 29/10 17:30-18:30 RING OCH BOKA
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

BR 4 ROK - ÄLVÄNGEN
Nu har du chansen att förvärva en fyrarummare, vilket är ett
sällan återkommande tillfälle i Älvängen. Nybyggt från 2015!

 

lansfast.se/ale

Nödinge Ale Torg 14, 0303-24 56 50

ALAFORS. Ledetvägen 
enkelriktas.

Det beskedet lämna-
des på torsdagskvällens 
ortsutvecklingsmöte i 
Medborgarhuset.

– Busstrafi en ändras 
redan i december och 
ombyggnaden av vägen 
påbörjas till våren, 
säger projektledare 
Jonathan Dahl.

Ledetvägen är utan tvivel det 
ärende som varit uppe till 
diskussion flest gånger ge-
nom åren på ortsutvecklings-

mötena i Alafors. Nu blir det 
ett slut på följetongen i och 
med att kommunen tagit be-
slut om ett antal trafiksäke -
hetshöjande åtgärder.

– Tidigare har vi varit 
bakbundna då Trafikverket
fungerat som väghållare. Nu 
har emellertid Ledetvägen 
övergått i kommunal ägo, 
förklarar Pernilla Rokosa, 
infrastrukturchef i Ale kom-
mun.

Kontentan av de åtgärder 
som kommunen beslutat om 
är att det sker en enkelrikt-
ning av delar av Ledetvägen, 
breddning av befintlig gång- 
och cykelbana samt byte av 
belysning.

– Det kommer även att 

ske en upprustning av vägba-
nan, berättar Jonathan Dahl.

Ledetvägen kommer att 
enkelriktas från Lindängs-
vägen till Furulundsvägen. 
Enkelriktningen kommer att 
ske från vänster till höger, 
det vill säga uppför backen.

– Det är den mest optima-
la lösningen som vi kunde se, 
säger Dahl.

I december läggs buss-
linjerna om efter att dialog 
förts med såväl Västtrafik
som Nobina.

– När väderleken blir 
gynnsam kommer ombygg-
nationen av Ledetvägen att 
ta sin början.

Hur ska ni få ner hastig-
heten på Ledetvägen?

– Det kommer att bli en 
smalare väg.

Diskussionen om Le-
detvägen föregicks av in-
formation från Bohus 
Räddningstjänstförbund. 
Brandinspektör Anders Er-
iksson gav tips och råd om 
brandsäkerhet i hemmet.

– Den absolut bästa och 
billigaste livförsäkringen är 
en brandvarnare. Den 1 de-
cember är det den årliga bat-
teribytardagen. Det är lätt 
att komma ihåg – 112.

– Jag vill också rekom-
mendera er att ha en sex kilo 
pulversläckare hemma. Livs-
längden på dessa är cirka tio 
år, klargjorde Anders Eriks-
son.

Ledetvägen genom Alafors enkelriktas

Ledetvägen kommer att byggas om och enkelriktas under 
nästa år. Kollektivtrafiken genom samhället enkelriktas 
redan i december.

Jonathan Dahl och Pernilla Rokosa redogjorde 
för bakgrunden till beslutet att enkelrikta delar 
av Ledetvägen.

Brandinspektör Anders Eriksson gästade ortsutvecklingsmötet i Al-
afors.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
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Skoglunds bild av Nödinge stad

BENGTS  

HUSVAGNAR

årKOM OCH FIRA MED O
SS

JUBILEUMSHELG
7–8 NOVEMBER KL 11-15

REPRESENTANTER
FRÅN HOBBY & CABBY

FINNS PÅ PLATS.

GRILLEN ÄR I GÅNG
OCH CABBY BJUDER PÅ

KOLBULLAR.

CABBY 
2016.

FISKEDAMM FÖR BARNEN,

POÄNGPROMENAD OCH 
GISSNINGSTÄVLING!

HOBBY-
ERBJUDANDE

14450:- Du betalar:

3000:-

KÖKSFLÄKT • GOLVVÄRME 
ANTENN/ANTENNSTÅNG

+ TV-FÄSTE

ALVHEM, Riksväg 45. Söderifrån avfart -91, norr avfart -92 • tel 0303-33 64 80

VI SÄLJER: Cabby, Hobby, Elnagh, Eura Mobil samt tillbehör
www.bengtshusvagnar.se

VI BJUDER  
PÅ KAFFE  
OCH TÅRTA.

PASSA PÅ!
JUBILEUMS- 
PRISER PÅ
BEGAGNAT. 20%

PÅ TILLBEHÖR
I BUTIKEN

NÖDINGE. Den tidiga-
re samhällsbyggaren, 
Olle Skoglund, fick av
tidsskäl inte chansen 
att presentera sina 
idéer kring småstaden 
Nödinge på ortsmötet i 
onsdags.

Lokaltidningen har 
däremot tagit del av 
materialet.

För de som inte känner ar-
kitekten Olle Skoglund, 77, 
så ska det nämnas att han 
sedan 1960 varit engagerad 
i Ales samhällsutveckling. 
Hans fokus under yrkeslivet 
var främst riktat till Surte 
centrum. Den fördjupade 
översiktsplanen för Nödinge 
med perspektiv på 2030 har 
han läst noga och till skillnad 
från många andra levererar 
han inte bara kritik, utan 
också konstruktiva förslag.

– Här gäller det att tänka 
till och då är det viktigt att 
man tittar på flera alternativa 
lösningar, säger han och visar 
upp skisser och illustrationer 
över Nödinge centrum.

Vad har du lagt störst 
fokus vid?

– I kommunens fördjupa-
de översiktsplan används or-
det stadsfront som det som 
ska möta besökarna först. 
Dessvärre ser det mest ut att 
bli en ”Kumlamur” innehål-
lande 1700 parkeringsplat-
ser. Normalt kalkylerar man 

med att en p-plats i ett par-
keringshus kostar 200 000 
konor. Det betyder att någon 
ska slanta upp 340 miljoner. 
Det känns inte rimligt, säger 
Olle Skoglund och fortsät-
ter:

– Mitt förslag är istället att 
kommunhuset i flera våning-
ar ska fronta E45 och från en 
glasad övervåning kommer  
Göta älv vara en svårsla-
gen utsikt. Jag tror vi kan 
få norra Europas vackraste 
kommunhus om det byggs i 
anslutning till pendeltågsta-
tionen.

Attraktiv småstad
Han gillar idén och målsätt-
ningen att göra Nödinge till 
en attraktiv småstad.

– Att bygga småstadskvar-
ter på dagens parkerings-
yta med möjlighet till 600 
lägenheter är en kittlande 
tanke. Jag gillar också tanken 
på en storgata framför bu-
tiksentréerna med snedställ-
da p-platser och de ytor som 
försvinner ska ersättas med 

ett parkeringshus i norra än-
den. Pendelparkeringar ska 
vi bygga för en billig slant 
på andra sidan järnvägen. De 
behöver inte ta plats i cen-
trum, säger Olle Skoglund.

Vad är mer viktigt för 
att skapa den attraktiva 
småstaden?

– Bostäder är av yttersta 
vikt. Sedan vill jag ha in en 
grön park likt Brunnsparken 
i Göteborg. Det är fullt möj-
ligt. En annan viktig åtgärd 
bör vara att jobba för att 
starta upp gymnasiet igen.

Hur realistisk upplever 
du att idéerna kring den 
aktuella FÖP:en är ?

–  Att bygga ett kom-
munhus finns det en politisk 
majoritet för, så det känns 
sannolikt. Däremot är allt 
som rör Alebyggen knappast 
trovärdigt. Att de skulle riva 
några av sina mest lönsamma 
fastigheter saknar verklig-
hetsförankring. Det handlar 
väl snarare om att bygga på 
och förtäta. Det tror jag Ale-
byggen har idéer om själva.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Olle Skoglunds illustation sett från norr med ett kommunhus längs E45 i direkt anslutning till pendelstationen. 

Olle Skoglund.

Var med och rädda 5000 fler liv per
år! Ingen annan sjukdom skördar fler
offer i Sverige än hjärtsjukdomarna.
Tillsammans kan vi ändra på det! Ge
fler hjärtan chansen att klappa längre. 

HJÄRTS JUKDOMARNA SKA BESEGRAS

Ring 0200 - 89 19 00
eller pg 90 91 92-7 eller www.hjart-lungfonden.se
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VÄLKOMMEN PÅ 
KUNDKVÄLL!

TISDAG 10 NOV
KL 18-20! 

Vi bjuder på kaffe och fralla 
och berättar om det senaste 
från elmarknaden, om nyheter i 
vårt elnät samt om solceller och 
mikroproduktion anpassad för 
privatkonsumenter. 

Anmäl dig senast den 3 november på 
info@aleel.se eller via telefonnummer 
0303-33 24 00!

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

www.aleel.se

Samråden hos Svensk Fastighetsförmedling under tisdag och lördag var välbesökta. Nödingeborna 
har många synpunkter på den aktuella fördjupade översktsplanen. 

NÖDINGE. Veckans två 
samråd om den fördju-
pade översiktsplanen 
bjöd på många syn-
punkter.

Trafikf ågorna var 
som väntat det som 
engagerade fl st.

– Vi var förberedda 
och även om vi har fått 
en hel del kritik är vi 
tacksamma. Det har 
framkommit mycket 
som är värdefullt i det 
fortsatta arbetet, säger 
Elin Celik, planarkitekt.

Den fördjupade översikts-
planen har främst ett fokus 
på hur Nödinges centrala 
delar ska kunna utvecklas 
till en attraktiv småstad med 
fler bostäder och ett bredare 
handelsutbud. FÖP:en vill 
skapa ett bättre trafikflöd
och knyta samman Nödinges 
olika delar. Det ska således 
vara möjligt att ta sig fram 
med bil i alla väderstreck, 
men det ska ske på gående 
och cyklisters villkor.

– Vi har inte lyckats illus-
trera eller kommunicera hur 
detta ska gå till. Det måste 
vi göra mycket bättre, säger 
Elin Celik angående den 
kraftfulla kritik som många 
nödingebor fört fram när det 
gäller genomfartstrafik förbil 
skolområdena.

– Ett av FÖP:ens vikti-
gaste syften är att förbättra 
gång- och cykelmiljön. Det 
är detta vi vill främja, men 
samtidigt vill vi skapa god 
tillgänglighet, säger Elin 
Celik.

Många synpunkter
Under samråden har det in-
kommit många synpunkter 
och dessa ska nu beaktas.

– Engagemanget har varit 
imponerande och det känns 
väldigt bra att så många bryr 
sig om Nödinges framtid. 
Tidigast till våren eller bör-
jan av sommaren kan vi ställa 
ut ett reviderat förslag. Vi 

hoppas kunna redovisa mer 
kring gestaltningen i nästa 
steg, säger Elin Celik.

Nödingeborna är tyd-
ligt kritiska mot att öppna 
upp för genomfartstrafik via 
Klockarevägen och Patron 
Ahlmans Allé. Inte nog med 
att en ökad trafik i området 
är ett hot mot barnen ris-
kerar också en sådan för-
ändring att sänka värdet på 
husen.

Förvånad
– Jag är förvånad. Bron över 
bäcken som en förlängning 
av Patron Ahlmans Allé har 
varit ämnad för våra barn, 
inte för biltrafik. Den ska 
bara göra det lättare för bar-
nen att ta sig till och från 
skolan, säger Sven Petters-
son (S) som drivit ärendet 
sedan många år tillbaka.

Drygt 170 personer hade 
letat sig till ortsutvecklings-
mötet i Nödinge. Anstorm-
ningen var väntad och därför 
var teatern reserverad som 
möteslokal. Det var nog 
det enda som blev rätt den-
na afton. Förväntningarna 
inför mötet var stora och 
när presentationen av den 
fördjupade översiktsplanen 
byttes mot en workshop där 
deltagarna själva fick försöka 
hitta svaren på framtidens 
småstad blev resultatet en 
besvikelse.

– Det har vi ju redan gjort 
en gång. Idag trodde vi att 

de skulle visa upp sitt för-
slag på hur de tänkt utforma 
samhället och motivera sina 
idéer. Istället skulle vi åter-
igen prata med varandra. 
Det är ju kommunen vi vill 
prata med på mötena, sa en 
förgrymmad nödingebo som 
valde att gå hem.

Förväntan
Mötesdeltagarna hade för-
väntat sig en detaljerad be-
skrivning av FÖP:en och 
många hade förberett frågor. 
Istället ville mötesledningen 
ha svar på hur de offentliga 
platserna ska utformas och 
vad som skapar en småstads-
känsla. Här framkom att inte 
ens en majoritet verkade in-
tresserad av att Nödinge ska 
utvecklas till en småstad.

– Det är ett samhälle och 
vi trivs här. Vi flyttade hit för 
att det är bilfritt och tryggt 
i stora delar av Nödinge. 
Förstör inte det, menade en 
upprörd urinvånare.

Engagerade samråd 
om Nödinges framtid

Stadsarkitekt Magnus Blombergsson fick ta emot mycket kritik 
för den fördjupade översiktsplanen i samband med ortsmötet i 
Nödinge.

ORTSMÖTE NÖDINGE

Var: Ale kulturrum, teatern
När: onsdag 21 oktober
Om: FÖP Nödinge 2030
Publik: 170
Citat: ”Vi behöver inga 
p-hus, ge oss lite belysning 
och ett par bänkar”.

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

3 ÅR

FRI SERVICE

3 ÅR

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

NYA CITROËN BERLINGO  
STARKARE // EFFEKTIVARE // SMARTARE

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

citroen.se

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

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

FRI SERVICE

3 ÅR

FRI SERVICE

3 ÅR

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

NYA CITROËN BERLINGO  
STARKARE // EFFEKTIVARE // SMARTARE

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

citroen.se

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

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

Vardagar  8–17
www.frontbilar.se

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

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

PRIS FRÅN 329.900 KR ÄLVÄNGEN. En skapelse 
utöver det vanliga.

När Coop Extra fi ade 
sitt 2-årsjubileum i 
fredags häpnade besö-
karna.

Kunderna serverades 
Sveriges största runda 
tårta.

Det var många som höjde 
på ögonbrynen och undra-
de vad som var på gång. När 

partytältet plockades ner och 
tårtan uppenbarade sig för 
kunderna blev det spridda 
applåder. Exakt klockan 13 
delades den första biten ut av 
den gigantiska prinsesstår-
tan. Först i kön stod Mona 
Olausson från Älebräcke.

– Den är lika god som den 
ser ut, konstaterade Mona 
som är en trogen kund till 
Coop Extra.

– Jag handlar alltid här.
2-årskalaset bjöd också på 

fiskdamm, fiskauktion och 
pepparkaksbak.

JONAS ANDERSSON

Sveriges största runda tårta
– Coop Extra fi ade 2 år

TÅRTFAKTA

Till Sveriges största runda 
tårta gick det åt:
• 50 kg vaniljkräm
• 15 kg hallonsylt
• 45 kg tårtbotten
• 50 liter grädde
• 25 kg marsipan
• Storlek: 2,4 m i diameter

Bagarna Johnny Angelbrant och Michaela Söderberg tillsammans med butikschef Tobias Håkans-
son.
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Automower® 

950:-
Rider/traktor 

1250:-
Gräsklippare 

690:-

BOKA DIN SERVICE IDAG! 
Redo för våren? Gör en ordentlig vårservice redan nu så kan du vara säker på att din 
gräsklippare kommer att vara i absolut toppform när det är dags att börja klippa.  
Boka tid idag så får du en komplett service till vinterpris! Priserna gäller vid bokning av 
service under oktober/november 2014.

Vinterpris på vårservice!

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

Prästvägen 105 |  Kareby |  Kungälv 
Öppet: Mån-Tors 07-17  |  Fre 07-16 |   www.karebybil.se

Boka din service nu. 
info@karebymotorservice.se

Tel. 0303-22 20 01

VÄLKOMNA TILL 
VÅR NYÖPPNADE 

FULLSERVICEVERKSTAD 
I KAREBY

Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 30/11-2015 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller före-
tagsavtal och gäller endast lagerbilar. Bränsleförbrukning blandad körning Kia Sorento 6,7 l/100km. CO2-utsläpp 177 g/km. Testerna är gjorda enligt 
EU-körcykel och miljöklass Euro 5 och Euro 6. *Kia Privatleasing: 36 mån, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgift. Rörlig ränta. 
Max körsträcka 1500 mil/år, övermil debiteras. Sedvanlig kreditprövning sker. Slitagedelar, övriga reservdelar och ev. tillval från kund ingår inte i priset. 
Fordonsskatt betalas av kunden. **Kostnaden för föraren motsvarar den skatt denne får betala per månad för bilförmånen, baserat på en marginalskatt 
pd 50%. Lokala prisavvikelser kan förekomma. **Kostnaden för föraren motsvarar den skatt denne får betala per månad för bilförmånen, baserat på en 
marginalskatt på 50%. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella tryckfel.

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

Nya Sorento är utrustad med bl.a. automatlåda, 
AWD, 7 säten, eluppvärmt baksäte andra raden, 
navigationssystem med sju års fria kartuppdate-
ringar, premiumläderklädsel, eluppvärmd läderratt, 
backkamera, parkeringssensorer fram och bak, 
xenonljus och 18” aluminiumfälgar.

Kampanjpris från 324.900 kr

2,2 CRDi AWD AUT SILVER  EDITION

MEDIAPAKET 

dubbla 7” DVD 

skärmar ingår Nu även inkl silver metallic

Fåtal bilar i lager

LILLA EDET. Svenska 
elitförare i enduro och 
trial strålade samman i 
Lilla Edet förra helgen.

På motorbanan i 
Högstorp utbyttes er-
farenheter.

– Oerhört lyckat! Det 
kommer att bli en fort-
sättning, säger Cerry 
Holmgren, en av initia-
tivtagarna.

Anders Eriksson, sjufal-
dig världsmästare i enduro, 
fanns på plats liksom den 
tidigare EM-mästaren i tri-
al, Eddie Karlsson. Erfaren-
hetsutbytet var uppskattat av 
båda parter.

– Vi har saker att lära av 
varandra. Det var mycket in-
tressant, säger Cerry Holm-
gren som finns med i teamet 
bakom Eddie Karlsson.

Förarna tränade tillsam-
mans och sedan blev det en 
föreläsning signerad An-
ders Eriksson. De respek-

tive förbundskaptenerna 
Lars Nordgren (trial) och 
Lars-Göran Ståhl (enduro) 
uppskattade initiativet.

– Vi kommer att utveckla 
den här delen och har för 
avsikt att återvända till Lilla 

Edet vad det lider, avslutar 
Cerry Holmgren.

JONAS ANDERSSON 

Svenskeliten på plats i Lilla Edet

Svenska elitåkare i enduro och trial samlades i Lilla Edet förra 
helgen.
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På måndagen gick ett tiotal 
stavgång på Dammekärr. 

Styrelsen hade samman-
träde på onsdagen. 

Webbsidan diskuterades 
och det efterlystes någon 
som tar ansvar för den. 

I lokalen bredvid an-
svarade Eva Jönsson för 
en konversationskurs i 
engelska.

Ett stort antal medlemmar 
har spelat boule i Alafors. 
Ett fyrtiotal fredagsvandrare 
ställde kosan till Kärna. El-
sie Johansson som är aktiv i 
hembygdsföreningen gui-
dade oss genom en vacker 
kulturbygd. Vi besökte ett 
gammalt soldattorp. Genom 
en solig bokskog passerade 
vi älvkvarnar och en domar-
ring. Guiden och Elvy Bör-

jesson, som ansvarade för 
vandringen, tackades med en 
applåd.

Nästa vecka går vi i Fon-
tin. Den 9 november inbjuds 
du till lunchtrav på Åby. Den 
17 november är det höstens 
sista ”Träffpunkt Backavik”. 
Leif Stensson visar bilder 
och berättar om sina resor.

Lennart Mattsson

En vecka med SPF Seniorerna Ale
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Reservation för ändringar i pris och program på grund av valutakurs med mera

RESETIPS!
JULMARKNAD I BERLIN

3.685:-
Se vad du får för priset!

3/12. 4 dgr. inkl. 3 frukostar och 3 middagar och guidad  
rundtur. Kvällstur i julbelyst Berlin. Del i dubbelrum.

JULMARKNAD I ROSTOCK
2.750:-

11/12. 3 dgr med halvpension. I priset ingår del i dubbelrum  
inkl. kaffe och fralla på nerresan, julsmörgås på hemresan.

JULMARKNAD PÅ 
VULCANÖN I TIDAHOLM

490:-
Hantverk, närodlat, musik och god mat

5/12. Busskaffe, entré, julbuffé och hembakt fika.

LÖDÖSE. Det ser inte ut 
att bli någon is i Lödö-
seborg i vinter.

I den bästa av världar 
kan säsongen komma 
igång i februari.

– Det är en firma som
har överklagat tilldel-
ningsbeslutet som gör 
att vi inte kan komma 
igång med projektet, 
säger Leifabs vd Lars 
Wijkmark.

De ungdomar som hade 
sett fram emot att gå på is 
i Lödöseborg i höst har all 
anledning att vara besvikna. 
Premiären låter nämligen 
vänta på sig.

– Det är beklagligt. Vi har 
en upphandling som tar åtta 
månader medan utförandet 
går på åtta veckor, suckar 
Lars Wijkmark.

Upphandlingsprocessen 
tog sin början i maj och tan-
ken var att projektet med ny 

kylanläggning och renove-
rade omklädningsrum skulle 
vara klart i oktober.

– En firma för kylanlägg-
ning har överklagat tilldel-
ningsbeslutet vid två till-
fällen. Vi har vunnit båda 
gångerna. Nu ligger ärendet 
åter hos förvaltningsrätten 
och det är osannolikt att tro 
att utfallet skulle bli något 
annat den här gången, säger 
Lars Wijkmark.

Kan inte påverka
– Jag tycker mest synd om 
alla skridskointresserade 
ungdomar. Tyvärr kan Lei-
fab inte påverka processen.

Varför har arbetet med 
omklädningsrummen inte 
påbörjats?

– Det är för att byggnads-
nämnden kräver ett samråd. 
Eftersom vi inte kan starta 
upp jobbet med en ny kylan-
läggning kan vi inte heller 
påbörja renoveringen av om-
klädningsrummen.

I projektet ingår bland an-
nat att bygga en spelargång 
från omklädningsrummet in 

till ishallen.
– Det kommer bli jättebra 

när alla bitar är på plats, synd 

bara att det drar ut på tiden, 
avslutar Lars Wijkmark.

JONAS ANDERSSON 

Ännu ett överklagande innebär att renoveringen av omklädningsrummen och en ny kylanläggning i Lödöseborg inte kan påbörjas. Det 
blir ingen is i år.

– Renoveringen drar ut på tiden
Ingen is i Lödöseborg

Veckans varor

Din ICA handlare i Lilla Edet…

Patrik

4990
 /kg 

 Påskmust 
 Nygårda.   150 cl. 

    Jfr pris 2:67/liter +pant.  

 Max 2 förp/kund.  

Färsk fl äskfi lé  
Danish Crown. Ursprung Danmark.

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

 Handla andra varor för 

minst 200 kr så får du köpa… 

 Kaffe 
 ICA.   500 g.     

 Jfr pris 30:00/kg.      

 Max 2 erbj/kund.  

 Godis 
 Gott mix.       

 19  95 
 /st 

 Från vårt bageri! 

 Kavring 

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

Våra påsk-

Glad
påsk!
önskar vi alla 
våra kunder!

 Påskmust 

4 k   
+pant

 12k   
 /st 

 169 0
 /hg 

 Ägg 
 ICA.     12-pack. Large.   

 Jfr pris 1:00/st.      

Öppet: 

Skärtorsdag 9–19

Långfredag 10–15

Påskafton   10–14

Max 2 förp/kund.  

Kaffe
 ICA.   500 g.     

 Jfr pris 30:00/kg.      

Max 2 erbj/kund.  

 15k   
 /st 

 Från fiskbilen! 
Inlagd sill  
Vår egen. 20 sorter .   

 Jfr pris 169:00/kg.      

 10k   
3   för

Avocado  

Godis

 49k   
 /kg 

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

IC
A

 Butiksreklam

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

10:-kr/kg

49:-kr/kg

Du har väl inte missat 
vår nya fina förbutik?

Här har vi har Posten, Svenska 
Spel och ATG Öppet: 8-20 vard, 

8-16 lörd 10-16 sön

Priserna gäller t.o.m. 1/11. Reservation för slutförsäljning och tryckfel. 

LÄSK
Coca-Cola, Fanta Sprite, 

1,5 liter, jfr pris 6:67/liter + 
pant 2 kr MAX 2 KÖP/

HUSHÅLL

SMÅCITRUS
Satsumas. 

Spanien klass 1

LÖSVIKTSGODIS
Gottmix

10:-

10:-kr/st
GRAVLJUS
MED LOCK

ICA HOME

25:-kr/st
ITALIENSKT 
LANTBRÖD

Durumvete/vetemjöl, 
ca 550 gram

Från vårt bageri

15:-kr/st
PEPPARKAKOR

Ica, 425 gr. 
Tunna & spröda,
jfr pris 35:29/kg
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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!

UDDEVALLA. Sedan 
1959 har Streaplers åkt 
land och rike runt och 
bjudit på dansmusik.

I onsdags kväll upp-
trädde det populära 
dansbandet i en ny 
skepnad.

Det blev en bejublad 
konsertdebut på Östra-
boteatern.

Det var fullsatt när ridån 
gick upp och sångaren Ken-
ny Samuelsson, från Torp i 
Älvängen, hälsade välkom-
men till Streaplers första 
konsert någonsin inför sit-
tande publik.

– Jag tror att alla i bandet 
kände en viss anspänning ef-
tersom vi inte är vana vid den 
här typen av arrangemang. 
När vi är ute och spelar så 
dansar folk till oss. Detta är 
en helt annan grej. Publikens 
varma mottagande gjorde 
emellertid att premiärner-
verna släppte och det blev en 
fantastisk kväll på alla sätt, 
förklarar Kenny Samuelsson.

Konsertturnén bär nam-

net ”Alltid på väg” och det är 
just denna hit från 1973 som 
får inleda programmet, som 
går över två akter. Det serve-
ras en perfekt mix av fartfyll-
da melodier och stillsamma 
ballader, alla med det karak-
täristiska Streaplerssoundet.

– Streaplers har en fan-
tastisk låtskatt och att välja 
låtar till den här konser-
ten var inte det lättaste. Jag 
tycker dock att vi har lyckats 
väldigt bra på den punkten, 
säger Lilla Edetsonen Kjetil 
Granli, veteranen i sällska-
pet som funnits med i bandet 
sedan 1990.

Streaplers har haft hela 30 
Svensktoppsplaceringar ge-
nom åren och flera av dessa 
inryms naturligtvis i reperto-
aren. Ett givet inslag är ”Till 
min kära” som noterade hela 
73 veckor på listan.

– Vi är oerhört tacksam-
ma för att vi har fått den här 
chansen, men konsertturnén 
innebär inte på något sätt 
att vi överger dansbanorna. 
Dansjobben kommer alltid 
först, avslutar Kjetil Granli.

JONAS ANDERSSON

Streaplers i ny skepnad
– Bejublad konsertdebut 

Streaplers bjuder på en nostalgitripp med ett axplock av låtar från 
1959 och fram till idag.

I onsdags gjorde Streaplers sin konsertdebut i Uddevalla. Kenny 
Samuelsson från Torp och Kjetil Granli från Lilla Edet är två av 
medlemmarna i bandet.

LILLA EDET. Länsförsäk-
ringar Älvsborg delar 
varje år ut ett stipendi-
um till Lovande förebil-
der.

Det går till en förening 
som aktivt arbetar med 
barn och ungdomar.

Den här gången tillföll 
prischecken om 10 000 
kronor Lilla Edets Ten-
nisklubb.

Föreningen bildades som 
Ströms Tennisklubb på 
70-talet, men bytte senare 
namn till Lilla Edets Ten-
nisklubb. Tennishallen, vid 
närheten av Fuxernaskolan, 
invigdes 1993 och inrymmer 
tre banor; två med filtunde -
lag och en med ett så kallat 
multigolv.

– Vi får mycket beröm för 
vår hall. Vi äger hallen själ-
va, men får ett driftsbidrag 
av kommunen. Det krävs 
oerhört många ideella ar-
betstimmar för att få allt att 
fungera, förklarar Jerry An-
dersson som gör sitt tredje 
ordförandeår i föreningen.

Lilla Edets Tennisklubb 
har cirka 120 medlemmar 
varav 65-70 av dem är akti-
va. Ungefär 50 barn deltar i 
ungdomsverksamheten.

– Nu märker vi av ett litet 
uppsving i klubben. Nu till 
helgen åker fyra spelare på 

en tävlingsresa till Göteborg. 
Det har inte hänt under de 
senaste tio åren, säger Jerry 
Andersson.

LETK jobbar aktivt mot 
skolorna och har vid ett par 
tillfällen uppvaktat idrottslä-
rarna i kommunen och låtit 
eleverna prova på att spela 
tennis. Racket och bollar har 
klubbens representanter haft 
med sig ut.

– På två skolor har vi ock-
så lämnat kvar minitennisnät 

och racketar, förklarar Jerry 
Andersson.

Hur väl står sig tennisen 
i konkurrensen med annan 
idrott?

– Det är tufft eftersom vi 
inte har haft någon riktigt 
stor förebild i Sverige på se-
nare år.

Motiveringen till stipen-
diet lyder som följer:

”Klubben får priset för 
framgångsrika insatser i att 
locka barn och ungdomar till 

fysisk aktivitet, bland annat 
genom besök i skolor. Länsför-
säkringar Älvsborg vill med det 
här priset bidra till klubbens 
fortsatte arbete”.

Vad ska ni göra med 
pengarna?

– Kanske blir det ytterli-
gare en tävlingsresa eller så 
har vi pratat om att investera 
i en strängningsmaskin till 
klubben, avslutar Jerry An-
dersson.

JONAS ANDERSSON

HJÄRTUM. Hjärtums 
Hembygdförening bjöd 
in till klädutställning i 
söndags.

Underkläder från 
dåtid till nutid var rubri-
ken för arrangemanget.

Mycket folk kom för 
att ta del av de plagg 
som visades upp.

Hattutställningen i fjol blev 
en succé och därför beslu-
tade Hjärtums Hembygds-
förening att reprisera kon-
ceptet. Nu hade emellertid 
huvudbonaderna fått ge plats 
för mer kroppsnära plagg.

– En utställning som 

omfattar alltifrån särk till 
stringtrosa, förklarar hem-
bygdsföreningens ordföran-
de Maria Fast som hälsade 
välkommen till Hjärtums-
gården.

En del av utställnings-
materialet är hembygdsför-
eningens eget, andra plagg 
hade de lånat in just för den-
na dag.

En modevisning ägde rum 
mitt i programmet och där-
utöver serverades kaffe med 
kakbuffé.

– Vi upplever en väldigt 
positiv respons från besökar-
na, avslutar Maria Fast.

JONAS ANDERSSON

Stipendium till Lilla Edets Tennisklubb
– 10 000 kronor från Länsförsäkringar

Länsförsäkringar Älvsborg delade nyligen ut sitt stipendium på 10 000 kronor till Lovande förebilder. 
Här ses kontorschefen i Trollhättan Micael Carhed lämna över checken till ordföranden i Lilla Edets 
Tennisklubb Jerry Andersson.

Underkläder från dåtid till nutid var namnet på den utställning 
som arrangerades i Hjärtumsgården i söndags.

Besökarna fick ta del av kroppsnära plagg från svunna tider.

Underkläder från dåtid till nutid
– Välbesökt utställning i Hjärtumsgården



 
Evenemang & aktiviteter                             » lillaedet.se/evenemang

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN OKTOBER 2015

0520-65 95 00
Fler nyheter och
evenemang

» lillaedet.se

 Kura skymning 
Måndag 9 november, kl 19.

Lödöse museum, Museivägen 1, Lödöse

Kura skymning arrangeras i år på Lödöse museum. 
Arrangemanget är gemensamt för biblioteken i Norden 
och samma text läses högt på biblioteken samtidigt. Årets 
tema är troll i Norden och texten är ur Islänningasagan. 
Dessutom visar och berättar museipedagog Marie Schmidt 
om fynd från vikingatiden gjorda i Lödöse och musiksko-
lan sjunger och spelar. Fri entré.

 Dagverksamhet på Träffpunkt Hägern
Träffpunkt Hägern, Käppslängaregatan 4, Lilla Edet

Du som är pensionär eller dagledig är välkommen till Träff-
punkt Hägern för att delta i aktiviteter, fika och få sällskap av 
andra. På träffpunkten anordnas det aktiviteter som bridge, 
stolsdans, bingo, linedance, Minnenas café med underhållning 
och mycket mer. Flera av aktiviteterna är i samarbete med fri-
villigorganisationer. Aktuella aktiviteter hittar du på lillaedet.
se/evenemang. 



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

du välkommen att ringa om allt som rör ditt för-

äldraskap eller dina barn. 

» lillaedet.se/foraldraradgivning

Registrera din vattenmätarställning på webben
På lillaedet.se/vattenmatare kan du inom kort logga in med ditt kundnummer och person- 

eller organisationsnummer och få tillgång till din abonnemangs-, faktura och förbruks-

ningshistorik för din vattenmätare. Dessutom kan du registrera din mätarställning direkt 

på webben.

Den avlästa mätarställningen utgör underlag för din fakturering. Vattenmätaren ska läsas 

av minst en gång per år. Lämnar du mätarställningen regelbundet så kommer dina faktu-

ror att bättre stämma överens med din verkliga förbrukning. Läs mer på

» lillaedet.se/vattenmatare

Äntligen dags för höstlov!
Vecka 44 är det dags för höstlov för alla skolelever i kommunen. Under veckan pågår det massor av roliga aktiviteter som LAN, 

BBQ-workshop, parkour, halloweensminkning, spökgeocaching, workshop i parkour samt mycket annat. Se hela programmet på

» lillaedet.se/hostlov

Höstlovs-LAN
Under höstlovet arrangeras två LAN på Folkets Hus i Lilla Edet. Torsdag 29 oktober, kl. 8-20, 

arrangeras dag-LAN för årskurs 4-6. För årskurs 7-9 arrangeras helg-LAN mellan 

fredag 30 oktober kl. 14 - lördag 31 oktober kl. 11. Max 30 deltagare. Köp din biljett idag på

» lillaedet.se/LAN Informationskväll: gymnasieval
Onsdag 11 november, kl. 17-18.30

Entrén, kommunhuset, Järnvägsgatan 12, Lilla Edet.

Funderar du på vad du ska välja för program? Vill

du som vårdnadshavare känna dig delaktig och kunna

ge stöd i valsituationen? Välkommen på informations-

kväll i kommunhuset i Lilla Edet. Läs mer på

» lillaedet.se/gymnasieval

Öppettider: Allhelgona
Under allhelgonahelgen skiljer sig kommunens 

öppettider från det vanliga. Mer information

hittar du på lillaedet.se

KULTURSTIPENDIUM

Är du eller någon/några du känner en 

talang inom det kulturella området 

och vill fortsätta att utvecklas inom 

området? Sök kulturstipendiet. 

Prissumma: 7 000 kronor.

KULTURPRIS

Vet du någon eller några som har varit 

kommunen till glädje inom det kultu-

rella området och har en anknytning 

till kommunen? Nominera till kultur-

priset.  Prissumma: 3 000 kronor.

UNGDOMSPRIS

Vet du en ungdom som är duktig inom 

sin idrott, har hedrat sin förening eller 

gjort något positivt för kommunen? 

Nominera till ungdomspriset.  

Prissumma: 1 000 kronor.

Utmärkelser - nominera senast 1 november på » lillaedet.se/utmarkelser

Arbetet pågår med den nya kulturarenan
Snart påbörjas ombyggnationen i lokalerna för den nya kulturarenan där Lilla Edets nya bibliotek

kommer att inrymmas. En bygglovsansökan är i dagarna på väg att lämnas in och förhoppningen

är att påbörja ombyggnationen under november månad. Utformningen av den nya kulturarenan bygger

på den medborgardialog som genomförts, studiebesök på andra bibliotek, inspiration och kunskaper

från Kultur i Väst och samarbete med arkitekt och inredningsarkitekt samt erfarenhet från vår bib-

liotekspersonal. Vi hoppas på en invigning av den nya kulturarenan i januari 2016. Läs mer på 

» lillaedet.se/kulturarena

Lördagsöppet på biblioteket i Lödöse
Missa inte att biblioteksfilialen på Lödöse museum under hösten har öppet på lördagar kl. 11-16.  Öppettider: 

Tisdag och torsdag kl. 9-19, Lördag kl. 11-16. Onsdag, fredag och söndag 11-16 (endast självservice).

» lillaedet.se/bibliotek

Fredag 
30 oktober

Lördag
31 oktober

Medborgarservice 8-12 Stängt

Kundtjänst,
tekniska avdelningen

Stängt Stängt

Återvinningscentralen Stängt Stängt

Vuxenutbildning
Välkommen att söka våra grundläggande och gym-

nasiala kurser som startar i januari 2016. Webb-

anmälan öppnar 2 november. Läs mer på

» lillaedet.se/vuxenutbildning

Demensteam
I Lilla Edets kommun finns det ett demensteam

som ger stöd och vägledning till den som har en

demenssjukdom och för dig som är anhörig. 

Teamet svarar också på frågor kring de-

mens och minnesproblematik. Läs mer på

» lillaedet.se/demensteam

Bra tid för radonmätning

HÖSTLOV 2015

Radonmätning i bostäder ska ske vid eldningssäsong och pågå under minst två månader. Läs mer på » lillaedet.se/radon
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NYÖPPNING 
AV VÅR STUDIO I LÖDÖSE
TORSDAG 29 OKTOBER KL 18-20

STUDIO 
RUBB & STUBB

Långgatan 13, 
463 71 Lödöse 
0520-66 00 05

VI BJUDER PÅ 
FÖRFRISKNINGAR…

cc
c a p r i   c o l l e c t i o n

LILLA EDET. Leifab har 
en vision om 100 nya 
bostäder i kommunen 
inom den närmaste 
treårsperioden.

Efterfrågan är stor.
– Det är ett otroligt 

tryck på bostäder, 
förklarar vd Lars Wijk-
mark.

Lars Wijkmark tillträdde 
vd-posten i Leifab för drygt 
tre år sedan. Tidigt fick han 
vara med och uppleva invig-
ningen av Centralen 3 och 
Torgbacken 19 i Lilla Edet.

– Då fanns det ett upp-
dämt behov av mindre lä-
genheter för målgruppen 70 
plus. I och med tillskapandet 
av närmare 50 smålägenhe-
ter i centrum mättades be-
hovet en aning, säger Lars 
Wijkmark och fortsätter:

– Nu befinner vi oss i ett 
skede där den primära mål-
gruppen är 55 plus. Par som 
vill sälja sina villor och som 
kräver aningen större lägen-
heter. Det är främst trerum-
mare i de projekt vi tittar på. 
Ett undantag finns dock och 
det är i Lödöse där vi vill få 
till stånd smålägenheter för 
äldre och yngre.

Leifab har lämnat in en 

ansökan om en förenklad 
planändring för Tingbergs-
skolan. Byggstart är tänkt till 
våren med inflyttning nästa 
höst.

– Vi pratar 25-27 lägenhe-
ter om max 35 kvadratmeter, 
säger Wijkmark.

På Stallarna i Ström pla-
neras det för 40 lägenheter, 
fördelat på fem huskroppar. 

– Det är det enda stället i 
kommunen som vi har bygg-
rätt på idag. Det som saknas 
är ett bygglov.

Nuvarande fastighet är i 
så dåligt skick att den med all 
sannolikhet behöver jämnas 
med marken. En byggnads-
ingenjör från en oberoende 
konsultfirma har fått i upp-
drag att inspektera huset.

– Bouleföreningen är vår 
enda hyresgäst i Stallarna, 

övrig verksamhet är avlyst, 
berättar Lars Wijkmark och 
fortsätter:

– Vår ambition är att köpa 
in så kallade kombohus, ett 
koncept som SABO har ta-
git fram. Det skulle förkorta 
byggtiden och innebära att 
projektet kan gå i mål i slutet 
av 2016.

Ängshöken
På Ängshöken förbereds ett 
projekt för 2017 om 24-28 
lägenheter – treor och fyror. 
Med närhet till förskola och 
skola tror Leifab att området 
ska tilltala nyblivna barnfa-
miljer, men även målgrup-
pen 55 plus.

Hur går tankarna med 
det gamla badhuset?

– Vi har lämnat in en 
planändring som det arbetas 

med. Vår arbetshypotes är 
att ha kvar byggnaden där 
bassängen inryms och att vi 
tillskapar två vingar utifrån 
det. Sammanlagt genererar 
det 24 lägenheter. Det skulle 
kunna bli ett storslaget bo-
ende där hyresgästerna får 
bassängen som ett mervär-
de. Vi har redan ett tjugo-
tal intressenter, säger Lars 
Wijkmark.

När skulle lägenheterna 
kunna vara klara för in-
flyttning

– Vi ser badhuset som ett 

projekt för 2018.
Utöver bostäder, 

märker ni även av ett ökat 
tryck på industrilokaler?

– Ja, det gör vi. Förfråg-
ningarna gäller i första hand 
lokaler från 200 till 800 kva-
dratmeter. Vi har några om-
råden på Götaslätten som är 
färdigplanerade och där vi 
behöver söka bygglov. Det 
är väldigt roligt att intres-
set från näringslivet också 
har tagit fart, avslutar Lars 
Wijkmark. 

JONAS ANDERSSON

Många nya bostäder i kommunen

Lars Wijkmark, vd Leifab.

Stallarna på Ström kan komma att rivas och tanken är istället att 
uppföra 40 lägenheter, fördelat på fem huskroppar.

Badhuset kan bli ett storslaget 
boende om Leifabs planer blir 
verklighet. Projektet är beräk-
nat att komma igång 2018.

– Förutsatt att alla planer går i lås

Lödöse 0520-66 00 10

ÖPPETTIDER
Vardagar 8-21 • Helger 9-21

VECKANS KLIPP!

20:-
RABATT

Köp minst 0,5 kg 

lösviktgodis och få

10:-RABATT

Prova Lars favorit- clementiner från Bollo, få

LÖSVIKTGODIS

CLEMENTINER

Vi önskar alla våra kunder en underbar allhelgonahelg! 
/Lars med sin fantastiska personal

KLIPP UR OCH TA MED! Gäller ons-sön vecka 44 2015

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar samt slutförsäljning.
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GÖTA. Leifab byter 
kontorslokal.

Flytten går till när-
maste grannen Rexel.

– Planen är att vara 
i ordning efter årsskif-
tet, säger Leifabs vd 
Lars Wijkmark.

När Storel köptes upp av 
franska Rexel flyttade fö-
retaget sitt huvudkontor 
från Göta till Stockholm. 
Det innebär att det blev 
kontorsutrymme över, som 
Leifab nu tar i anspråk.

– Vi kommer att nyttja 
ungefär en fjärdedel av den 
totala kontorsytan, förkla-
rar Wijkmark.

Anledningen till att 
Leifab flyttar på sig är att 

D e s i g n e d 
Chemistry, 
som huserar 
i våningen 
under det 
k o m m u -
nala fastig-
hetsbolaget 
idag, expan-
derar.

– Först 
tog de vår 
verkstads-
lokal och 
nu vår kon-
t o r s l o k a l , 
s k r a t t a r 
Wijkmark.

När sker flytten
– Den 1 januari är tan-

ken att vi ska vara på plats 
i våra nya lokaler, men det 
återstår att se om vi klarar 

av den tidsplanen, avslutar 
Lars Wijkmark.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. Årets 
seriespel blev en rejäl 
missräkning för Edet 
FK med degradering till 
division 5 som följd.

Besvikelsen har emel-
lertid lagt sig och nu 
andas det revanschlust 
på Ekaråsen.

Mats Johansson är 
utsedd till ny huvudan-
svarig tränare och den 
som kommer att leda 
återtåget.

Efter flera lyckosamma 
säsonger i IFK Uddevalla 
återvände Mats Johansson 
till fadershuset inför den här 
säsongen. Han fungerande 
som spelande assisterande 
tränare till Christian Hult-
berg. Säsongen 2016 är det 
Johansson som tar över rod-
ret.

– Det kändes naturligt 
när jag fick frågan. Klubben 
och folket runtomkring har 
givit mig så mycket att man 
gärna vill ge tillbaka och dra 
sitt strå till stacken i den här 
situationen.

Blir det som spelande 
tränare?

– Ja, jag kommer fortsätta 
spela. Just nu håller vi på att 
styra upp den övriga organi-
sationen runt laget. Den är 
till stora delar klar och det 
känns riktigt bra.

Hur är känslan i trup-
pen?

– Det är positiva tongång-
ar trots allt och många är re-
vanschsugna. Detta blir star-
ten på något nytt, säger Mats 
Johansson och utvecklar sitt 
resonemang.

– Jag tycker att vi tog rejä-
la kliv rent spelmässigt redan 

under den gångna säsong-
en. Vi har en trupp som till 
stora delar består av väldigt 
unga och talangfulla spelare 
med ett stort intresse för fot-
bollen. Det ska bli roligt att 
fortsätta resan med gänget.

Hur kommer det mär-
kas att Mats Johansson är 
ny tränare?

– Vi ska fortsätta att vara 
ett spelande lag, vi ska vara 
ett jobbigt lag att möta med 
en bra fysisk som innebär att 
vi kan jobba hårt över hela 
banan. Jag vill att vi utnyttjar 
vår speed i laget. 

Nya spelare på gång?
– Vi tittar på ett par olika 

spelare med spetskompetens. 
Jag tycker att vi har en bra 
trupp där mycket handlar 

om att sätta det nya spelsys-
temet och att spelarna ska 
förstå sina olika roller.

Om du skulle applicera 
din fotbollsfilosofi på ett 
internationellt storlag?

– Då skulle det vara en 
kombination av två lag. Jag 
önskar att vi skulle kunna 
ta tillbaka bollen lika snabbt 
som Barcelona gör och att vi 
fick en offensiv som Bayern 
München hade för ett par år 
sedan.

När inleds försäsong-
sträningen?

– Vi kommer att vara 
igång i november, men den 
11 januari startar träningen 
på allvar.

JONAS ANDERSSON

Revanschlust i 
Edet FK
– Mats Johansson leder återtåget

Mats Johansson är ny tränare för Edet FK.

Leifab byter lokaler
– Tar plats hos Rexel

Vid årsskiftet beräknar Leifab ta plats i Rexels 
kontorsfastighet i Göta.

Fastighetsbyrån i Lilla Edet 
0520-181 44 

lillaedet@fastighetsbyran.se
fastighetsbyran.se

Utgångspris 1 595 000 kr
Rum 3 rum, varav 2 sovrum
Boarea 110 kvm Tomt 5 690 kvm (skog/natur)
Övrigt Fritt högt läge. Välvårdat, Om- tillbyggt -08
Ring för tidbokning Ons 4/11 16.30-17.30
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Lödöse - Tunge
Johanneberg 136
Utgångspris 1 595 000 kr
Rum 3 rum, varav 2 sovrum
Boarea 110 kvm Tomt 5 690 kvm (skog/natur)
Övrigt Fritt högt läge. Välvårdat, Om- tillbyggt -08
Ring för tidbokning Ons 4/11 16.30-17.30
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Lödöse - Tunge
Johanneberg 136

Accepterat pris 1 250 000 kr
Rum 6 rum, varav 3-4 sovrum
Boarea 120 kvm + 70 kvm Tomt 1 440 kvm
Övrigt! Barnvänligt område. Stor trädgård. Garage.
Ring för tidbokning Visas tis 3/11 17.15-18.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Ström
Åsvägen 2
Accepterat pris 1 250 000 kr
Rum 6 rum, varav 3-4 sovrum
Boarea 120 kvm + 70 kvm Tomt 1 440 kvm
Övrigt! Barnvänligt område. Stor trädgård. Garage.
Ring för tidbokning Visas tis 3/11 17.15-18.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Ström
Åsvägen 2

Accepterat pris 1 295 000 kr
Avgift 5 539:-/mån (inkl värme, VA , Fiber, TV, )
Boarea 84 kvm Vån 1 av 2
Övrigt! Bästa läget. Markplan. 30 min till Gbg
Ring för tidbokning Mån 2/11 17.00-17.30
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

4:a Lilla Edet | Centralt
Norra Ledningsgatan 8C

Accepterat pris 1 295 000 kr
Avgift 5 539:-/mån (inkl värme, VA , Fiber, TV, )
Boarea 84 kvm Vån 1 av 2
Övrigt! Bästa läget. Markplan. 30 min till Gbg
Ring för tidbokning Mån 2/11 17.00-17.30
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

4:a Lilla Edet | Centralt
Norra Ledningsgatan 8C

Accepterat pris 1 395 000 kr
Rum 5 rum, varav 3-4 sovrum
Boarea 121 kvm Tomt 1 058 kvm
Övrigt! Enplanshus med garage. 30 min till Gbg
Ring för tidbokning Visas tis 3/11 16.00-16.45
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Götaslätten
Skogvaktarvägen 2
Accepterat pris 1 395 000 kr
Rum 5 rum, varav 3-4 sovrum
Boarea 121 kvm Tomt 1 058 kvm
Övrigt! Enplanshus med garage. 30 min till Gbg
Ring för tidbokning Visas tis 3/11 16.00-16.45
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Götaslätten
Skogvaktarvägen 2

– Ja, det blir ett fjärde 
tränarår. Jag gjorde klart 
med klubben i förra veckan.

Var det självklart att du 
skulle fortsätta?

– Nej, inte alls. Tidigt i 
höstas sade jag åt förening-
en att de kunde leta efter en 
ny tränare.

Vad fick dig på andra 
tankar?

– Under hösten är det 
många unga spelare som 
fått speltid. Det har varit in-
tressant att se dem växa och 
det infann sig en känsla av 
att jag ville fortsätta utveck-
la laget. Jag fick ett konkret 
bud att ta ställning till och 
därifrån nådde vi en över-
enskommelse.

Vad säger du om årets 
säsong då ni slutade fyra?

– Resultatmässigt så är 
det knappt godkänt. Vi bor-
de ha varit före Falköping 
i tabellen och då skulle det 
blivit kval. Jag är den förste 
att erkänna att Mariestad 
var bättre än oss och bevis-
ligen även Åsarp/Trädet. En 
tabell ljuger inte.

Hur ser det ut på spe-

larfronten?
– Vi har fått muntligt 

klartecken från 23 spelare 
och väntar besked från yt-
terligare en handfull. Jag 

tycker vi har en väldigt bra 
åldersstruktur i truppen 
som det ser ut nu.

JONAS ANDERSSON

– Blir det en 
fortsättning i Göta BK?

HALLÅ DÄR MARCUS TERSING

Marcus Tersing, tränare för Göta BK som i år slutade på en fjär-
deplats i division 4 Västergötland norra.
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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



NÖDINGE. Andreas 
Skånberg, AIF, Joakim 
Olausson, ÖIS, bröderna 
Elving och Bojan Ilic i 
samma lag?

Nol IK:s satsning på 
ett futsal-lag samlar en 
högintressant spelar-
trupp.

– Det är en dröm att 
se dessa killar spela 
tillsammans, säger 
Peter Karlsson som till-
sammans med Joakim 
Olsson coachar laget.

Futsal fortsätter att växa i 
popularitet. Nu hakar Nol 
IK på trenden och har an-
mält ett lag till seriespel. 
Avspark mot Halmstad BK 
lördag 7 november.

– Initiativet kommer från 
våra egna led. Hadi Namro 
har några duktiga kompisar 
i Göteborg som gärna hjäl-
per oss. Det är hög kvalitet 
på spelet så därför har vi 
handplockat spelare. Totalt 
ska vi ha en trupp på runt 20 
spelare. Vissa helger är det 
spel både lördag och söndag, 
då kanske inte alla kan spe-
la båda dagarna, säger Peter 
Karlsson.

Stommen blir från Nol 
IK, men på söndagens trä-
ning fanns Ahlafors IF:s bur-
väktare Andreas Skånberg 
på plats, likaså öisaren och 
före detta Atalanta-proffset, 
Joakim Olausson. Bröderna 
Johan och Niklas Elving såg 
också ut att trivas.

– Det är ett helt otroligt 
gäng, men vi behöver verk-
ligen träna. Futsal är ett helt 
annat spel, mycket strate-
gi och rörelsemönster som 
måste stämma, säger Peter 
Karlsson och fortsätter:

– I futsal handlar det ofta 
om att utnyttja motståndar-
ens misstag. Det är bara 33% 
av målen som tillkommer 
genom ett eget anfallsspel. 
Det är omställningar och 
fasta situationer som gäller.

Nol IK Futsal kommer 
att spela i division 1. I serien 
spelar fem lag, Frölunda har 
två lag, Borås och Halmstad 
är de övriga två. Dessutom 

blir det spel i DM mot lag 
som bland andra Fässberg, 
FC Komarken och Göte-
borgs City.

Nol IK Futsal kommer 
att spela de flesta av seriens 
hemmamatcher i Bohushal-
len.

Publikfester
– Jag tror och hoppas att det 
kommer att bli stora publik-
fester. Det är grymt skickliga 
lag och spelare som är med. 
Vårt lag kommer dessutom 
att innehålla starka profi-
ler. Jocke Olausson ser till 
exempel ut att trivas riktigt 
bra här. Det blir fotbollsgo-

dis hela vintern, säger Peter 
Karlsson.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

NÖDINGE. Ale HF bjöd 
på ett nytt nervkittlan-
de drama i Ale kultur-
rum.

Underläge 23-26 vän-
des till ledning 27-26 
med en halv minut kvar 
att spela.

Onsala lyckades kvit-
tera i matchens absolut 
sista hundradel.

Idrott när den är som bäst. 
Synd att den lokala sportpu-
blik ännu inte insett vilket 
underhållande A-lag Ale HF 
förfogar över för tillfället. 
Efter att ha sprungit igenom 
division fyra som obesegrad 
seriesegrare växlar det unga 
laget upp till division tre 
tempo. Det är tydligt att 
klivet mellan divisionerna 
är stort, men Ale har än så 
länge bjudit hårt motstånd.
Uddamålsförlusten mot Ön-
nerediterna följdes upp av 
en ny spännande rysare mot 
Onsala på söndagseftermid-
dagen.

Första halvlek var jämn, 
men Kungsbackalaget skaf-
fade sig ett tremålsövertag 
med fem minuter kvar. Då 
fick äntligen kantlöparen 

Markus Ahlbom hål på 
Onsalakeepern. Två snabba 
mål gav ny kontakt. Med två 
sekunder kvar av första akten 
presenterade årsfärske Ras-
mus Nagy sin spänst och 
lagen skiljdes åt i ett likaläge.

En spegel
Andra halvlek blev en spegel 
av den första. Onsala ryck-
te åt sig en tre målsledning, 
men Ale HF kom tillbaka. 
Niklas Eriksson kvitterade 
och gav hemmalaget 27-26 
med halvminuten kvar, men 
en retur efter ett förödande 
frikast hamnade hos linjes-

pelaren som kunde stöta in 
kvitteringen i matchens ab-
solut sista hundradel.

– Surt, men inte orättvist. 
Vi kom tillbaka starkt och 
gjorde oss förtjänta av po-
ängen. Synd att det inte blev 
tre när vi fick igång publiken 
så härligt i slutet, konstate-
rade Ales skyttekung Niklas 
Eriksson efteråt.

Tränare Janne Franzén 
höll med.

– Det var en jämn match 
och med tanke på att vi lig-
ger under med tre när det 
inte återstår mer än fem mi-
nuter så får vi vara tacksam-

ma. Sen är det alltid tungt 
när det är så nära en seger, 
säger han och tillägger:

– Killarna visar en fan-
tastisk moral och kämpar 
sig tillbaka. Niklas Eriksson 
tar ett stort ansvar i slutet. 
Det finns mer att hämta av 
det här laget. Vi bränner 
fortfarande oerhört många 

chanser. Målvakten åt upp 
oss stundtals. Vissa killar är 
på väg framåt. Rasmus Nagy 
vågar mer och mer. Det 
kommer att bli bra när vi är 
färdiga, lovar Janne Franzén.

Hampus Eskilsson sva-
rade för ett antal värdefulla 
räddningar i slutskedet och 
bidrog starkt till upphämt-
ningen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Nol IK satsar på futsal i vinter

|

Ale HF nära ny bragdvändning
– Onsala kvitterade i sista hundradelen

Rasmus Nagy gjorde sin bästa match sedan återkomsten till Ale 
HF. Hans tre mål kom alla i viktiga skeden. En blivande match-
vinnare? 

Markus Ahlbom är ett ständigt hot på högerkanten, men Onsalas målvakt var stundtals rena 
väggen. 

Drömvärvning. När det blev klart att Nol IK skulle anmäla ett futsallag stod Ahlafors målvakt An-
dreas Skånberg överst på Peter Karlssons önskelista. Andreas tvekade inte en sekund. 

Peter Karlsson gläds åt det 
stora intresset för futsal och 
anser att Nol har ett drömlag.

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Onsala HF 27-27 (15-15)

HANDBOLL

Förgrundsfigurer. Hemmamålvakten Hampus Eskilsson gratu-
lerades till en storartad insats av sin kollega i Onsala som var 
minst lika bra.
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www.aleibf.se

 

BÖRJA SPELA

INNEBANDY!

HERRAR DIV. 3
ALE KULTURRUM

TISDAG 3 NOV KL 20.00

ALE IBF -
HERRESTADS AIF
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Vid tisdagens partävling i 
Alvhem deltog 9 par. Medel 
var 72 poäng och följande 
par placerade sig över medel:

1. Elsa Persson/Rikard Johansson 96
2. Nils Lindström/Göte Olsson 82
3. Curt Nilsson/Leif Bengtsson 76 
4. Åke Wänström/Conny Törnberg 74

BRIDGE

HANDBOLL

INNEBANDY
Division 3 Göteborg
Dingle – Ale IBF 6-3 (1-2,2-0,3-1)
Mål Ale: Christian Westerlind, Linus Holm, 
Billy Sörensen. Matchens kurrar: Anton 
Hermansson 3, Patrik Kindmark 2, Linus 
Holm 1.

Walkesborg – Surte IS IBK 3-4
Mål SISIBK: Niklas Pettersson 2, Almir 
Mehmedagic, Juha Hinkanen. Matchens 
kurrar: Toni Hilkamo 3, Niklas Pettersson 
2, Juha Hinkanen 1.

Partille 4 47 12
FBC Lerum 4 19 9
Dingle AIF 4 3 9
Myggenäs IBK 4 5 7
Surte IS IBK 4 -8 7
Marstrand 4 8 6
Walkesborg 4 5 4
Pixbo Wallenstam 4 0 4
Lindome IBK 4 -6 4
Sävedalens IBK 4 -17 4
Herrestads AIF 4 -39 3
Ale IBF 4 -17 0

Division 6 Göteborg
Skår – Bergum 7-7
Mål SKIBK: Andreas Klein 2, Mattias 
Hansson 2, Christian Hansson 2, Fredrik 
Herlogsson.

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Onsala HF 27-27 (15-15)
Mål Ale: Niklas Eriksson 9, Markus 
Ahlbom 4, Joakim Samuelsson 4, Simon 
Liljeblad 3, Rasmus Nagy 3, Urban Tall-
heden 2, Mattias Wahlqvist och Jonathan 
Franzén 1 vardera. Matchens kurrar: 
Niklas Eriksson 2, Urban Tallheden 1.

Rya HF 5 50 10
IK Celtic 5 33 10
Stenungsunds HK 5 27 8
GIK Wasaiterna U 4 7 6
HK Önnerediterna 3 6 4
Ale HF 4 -7 3
Torslanda HK 4 -28 2
Särökometernas HK 5 -39 2
Sävedalens HK 4 -9 1
Onsala HK 4 -11 1
IK Nord 5 -28 1

Division 3 Göteborg damer
HP Warta – Ale HF 21-17 (14-8)
Mål Ale: Jenny Jensdottir  5, Linda 
Granlund 4. Johanna Sjöholm 2, Sissel 
Steenberg 2, Evin Omari 2, Sara Johans-
son 2. Matchens kurrar: Zannah Larzon 2
Sissel Steenberg 1.

Surte höll undan och vann
– Andra raka och stigande formkurva

Surte IS IBK fick segerjubla för andra matchen i rad. På fredagskvällen bortabesegrades Walkes-
borg med uddamålet. 

Spelande tränaren Tobias Hellman och hans unga Ale IBF förlorade borta mot Dingle på fredags-
källen. Efter fyra matcher är laget fortfarande utan poäng. 

UDDEVALLA. Surte IS 
IBK surfade vidare efter 
den historiska segern 
mot Ale IBF.

Laget tog årets andra 
seger i det svåra borta-
mötet med Walkesborg.

– Bortsett första peri-
oden så gör killarna en 
mycket gedigen insats, 
berömmer tränare Tob-
be Engström.

Efter en inledande tyst mi-
nut med anledning av sko-
lattackens offer i Trollhättan 
trummade fredagskvällens 
drabbning igång. Walkes-
borg var klart hetast och 
gästerna uppträdde utan 
självförtroende. Hade det 
inte varit för en på nytt stor-
spelande Patrik Adolfsson i 
Surtemålet kunde hemmala-
get skaffat sig ett stort mål-
mässigt övertag. Nu gjorde 
Walkesborg 1-0 efter tre 
minuter, men Almir Meh-

medagic kvitterade redan i 
matchminut åtta.

– Vi blev lite tagna på 
sängen och stressade helt i 
onödan. Sakta, men säkert 
växte vi in i perioden och 
avslutade riktigt bra. Deras 
keeper tvingades göra ett 
antal kvalificerade parader, 
säger Tobbe Engström och 
tillägger:

– Vi hade ett bra snack in-
för den andra perioden och 
var överens om slappna av 
och att spela ett rakare spel. 
Det tog 15 sekunder så satte 
Walkesborg 2-1! Vi skakade 
av oss kallduschen och Juha 
Hinkanen kvitterade tämli-
gen snabbt. I mitten på pe-
rioden sköt Niklas Petters-
son 3-2 till oss och det var 
väldigt rättvist. 

Stabilt
Surte uppträdde stabilt och 
släppte till få chanser för 
hemmalaget. I början av den 
tredje perioden bjöd gäster-
na på innebandy-godis. Bol-
len gick som på ett snöre, där 
lagkapten Toni Hilkamo till 

sist fick assistera Niklas Pet-
tersson till dennes andra mål 
för kvällen.

– Bland det snyggaste jag 
sett Surte göra någonsin, 
utbrister Tobbe Engström 
bestämt.

Tvåmålsövertaget gav råg 
i ryggen, men när Walkes-
borg lyckades reducera med 
sex minuter kvar blev det 
återigen nervigt.

– De sista minuterna var 
svettiga, men vi lyckades hål-

la undan och samtliga för-
tjänar överbetyg. Det var en 
riktigt go trea!
Surte spelar har nu att möta 
Dingle hemma i Bohushal-
len på lördag.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

DINGLE. Ett förkylt och 
försvagat Ale IBF fick en
fl gande start borta mot 
Dingle.

Till sist tröt krafterna 
och hemmalaget kunde 
ta över.

– Vi orkade helt enkelt 
inte stå emot, men vi är 
på rätt väg, säger spe-
lande tränaren Tobias 
Hellman.

Ale IBF:s herrar väntar fort-
farande på första poäng-
en och framför allt första 
segern i årets division 3. I 
fredags var det med en de-
sarmerad trupp som Dingle 
skulle besegras. För att få 
ihop fullt lag tvingades To-
bias Hellman spela febersjuk 
och dessutom flytta ut ordi-
narie målvakten Christian 
Westerlind till förmån för 
en storspelande Anton Her-
mansson.

– Det var ett annorlunda 
grepp, men det gav utdel-
ning direkt. Christian Wes-
terlind gjorde 1-0 efter 30 
sekunder och Linus Holm 
skickade in tvåan i vårt tredje 
byte, berättar Tobias Hell-
man.

Ale IBF hade på en dryg 
minut skaffat sig en tvåmåls-
ledning. Det såg med andra 
ord ganska ljust ut.

Bra energi
– Vi hade bra energi i 

början, men tröttnade suc-
cessivt. Vi var många som 
gick på knäna och att de bara 
hade 3-2 efter två perioder 
visar att vi gjorde en heder-
sam insats, menar Hellman.

Matchen avgjordes defi-
nitivt i början av tredje när 
Dingle gick upp till 5-2 på 
tre minuter. Billy Sörensen 
gjorde Ales sista ”tröstmål”.

– Vi är på rätt väg, men 
saknade flera tongivande 
spelare och det har vi inte 
råd med i år. Jag tycker ändå 
att vi tar stora kliv i rätt rikt-

ning. Självklart hade det va-
rit väldigt skönt, inte minst 
mentalt, att knipa en seger 

ganska snart, avslutar Toibas 
Hellman.

Ale IBF är enda lag utan 

poäng, men möter nästa tis-
dag nästjumbon Herrestad 
hemma i Ale kulturrum. 
Läge att vända förlusttren-
den.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Division 3 Göteborg
Walkesborg – Surte IS IBK 3-4

INNEBANDY

Division 3 Göteborg
Dingle – Ale IBF 6-3 (1-2, 2-0, 3-1)

INNEBANDY
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Ale IBF föll på eget grepp
– Första segern dröjer

PARKERA PÅ GRUSPLAN

SURTE IS IBK vs
DINGLE AIK 

HERRAR DIV 3

31 OKTOBER KL 12.30
BOHUSHALLEN

NÖDINGE. Inom-
hus-DM i frisbee avgjor-
des för andra året i rad 
i Ale kulturrum hos de 
regerande mästarna Da 
Vinciskolan. Arrangören 
deltog med två lag, likaså 
Aroseniusskolan. Almå-
skolan och Bohusskolan 
fanns på plats med var sitt 
lag.

Da Vinciskolan mötte 
Aroseniusskolan i finalen
och det blev seger för Nö-
dingelaget med 

7-5.
Frisbee inomhus spelas 

med fem spelare – minst 
två tjejer ska vara på banan 
samtidigt.

– Senare i vår kommer 
våra tjejer att försöka för-
svara sitt DM-guld ut-
omhus. Killarna kommer 
också att delta, säger To-
bias Hansson, idrottslära-
re på Da Vinciskolan. 

JONAS ANDERSSON

DM-guld till 
Da Vinci-
skolan



ALAFORS. Ahlafors IF 
får leta efter en ny hu-
vudtränare.

Michel Berndts-
son-Gonzales, 33, tving-
as hoppa av uppdraget 
på grund av förändrade 
arbetsvillkor.

– Ett tråkigt besked 
för alla parter, men job-
bet måste gå före, säger 
fotbollsutskottets Thore 
Skånberg.

In i det sista försökte både 
Michel och Ahlafors IF att 
hitta en lösning för en fort-
sättning, men i fredags kom 
beskedet.

– Klubben måste få chan-
sen att hitta en ersättare och 
nu har vi vänt på alla stenar. 
Jag känner att jag inte kom-
mer att kunna göra ett bra 
jobb om jag fortsätter. Ti-
den räcker inte till. Det är 
verkligen jättetråkigt för jag 
tror stenhårt på det här laget. 
Nästa säsong kan bli en av de 

bästa. Truppen är talangfull 
och pusselbitarna har fallit 
på plats. Att vi inte har förlo-
rat sedan i maj är ingen till-
fällighet, säger Michel och 
låter tagen.

Beskedet var ingen chock 
för fotbollsutskottet och jak-

ten på en ny tränare är redan 
igång.

– Vi har två högintressan-
ta namn som det skulle vara 
en ära att få inleda ett sam-
arbete med. Det är vår stora 
förhoppning att kunna lösa 
tränarfrågan inom ett par 

veckor. För övrigt har vi inga 
negativa besked från trup-
pen, utan den ser ut att bli 
intakt, hälsar Thore Skån-
berg.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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SURTE IS IBK vs
IBF BACKADALEN 
3 NOVEMBER KL 19.00
BOHUSHALLEN ENTRÉ 

20kr

DAMER DIV 2

PARKERA PÅ GRUSPLAN

ALE. En ny förening har 
bildats.

Action Sport Allian-
sen i Ale syftar till att 
samla intressenter för 
BMX, inlines, kickbikes 
och skateboard under 
gemensamt tak.

– Första steget blir att 
försöka hitta en lokal, 
säger initiativtagaren 
Daniel Nilsson.

Efter några års funderingar 
gjorde Daniel Nilsson från 
Alafors slag i saken. Han 
samlade ihop några kompi-
sar och startade föreningen 
Action Sport Alliansen i Ale.

– Jag vet att det finns
många utövare runtom i 
kommunen, inte minst ung-
domar, förklarar Daniel.

– Nu behöver vi en inom-
hushall att vara i. Det finns
i Göteborg och i Uddevalla 
för att nämna några bra ex-
empel.

Daniel Nilsson har bokat 
ett möte med företrädare 

från kommunen för att pre-
sentera den nya föreningens 
visioner och hur ett samar-
bete mellan parterna skulle 
kunna se ut.

– Min tanke är att vi skul-
le få hjälp av kommunen 
att göra det till en öppen 
fritidsgård med fritidsleda-
re på plats på kvällarna. Så 
fungerar det i Kungsbacka 
kommun, berättar Daniel 
Nilsson som redan varit i 
kontakt med sponsorer som 
sagt sig vara villiga att ställa 
upp med material till ramper 
och dylikt.

– En actionhall skulle 
kunna bli den perfekta mö-
tesplatsen.

Föreningen har en egen 
hemsida där man också län-
kar till en facebookgrupp. 
Här kommer att ske fort-
löpande information om 
vad som är på gång i Action 
Sport Alliansen i Ale.

JONAS ANDERSSON

Vill se en actionhall i Ale
– Ny förening har bildats

Daniel Nilsson från Alafors är initiativtagare till Action Sport Alli-
ansen i Ale.

Michel Berndtsson-Gonzales lämnar uppdraget som huvudtränare för Ahlafors IF. Nybliven småbarns-
pappa med förändrade arbetsvillkor gör det omöjligt att fortsätta.

- ÄLSKA HANDBOLL

Nu startar vi igen...
I Skepplanda sporthall

Vi säljer fika

Boll & lek
Lördagar kl 10.30-12.00 

(start 3/10-2015)

Lilla handbollskolan
Lördagar kl 9-10.30

(start 4/10)
Se hemsidan för mer info

www.laget.se/alehf

ULRICEHAMN. Med 
minsta möjliga marginal föll 
Lödöse/Nygård IK i kvalet 
till division 5. Efter förra 
helgens vinst mot Tvärred/
Vegby FC (3-0) fanns hoppet 
om avancemang. Det kräv-

des emellertid att just Tvär-
red/Vegby skulle besegra FC 
Alingsås med ett par bollar.

Tillställningen på Lassa-
lyckans konstgräs i Ulrice-
hamn blev dramatisk. Gäs-
terna hade ledningen med 

2-1 en bit in på den andra 
halvleken när de fick en spe-
lare utvisad. Hemmalaget 
kunde vända på steken och 
när matchuret visade 73 mi-
nuter var ställningen 3-2. Ett 
mål till från Tvärred/Vegbys 

sida hade skickat Lödöse/
Nygård till femman. Nu blev 
det inte så utan istället kunde 
FC Alingsås, trots förlusten, 
fira en uppflyttnin

JONAS ANDERSSON

Gunilla Wallengren fick
en strålande inledning 
på VM-tävlingarna i 
Qatar.

Det blev silver på 1 
500 meter.

Andraplatsen innebär 
också att Wallengren är 
klar för Paralympics i 
Rio 2016.

Gunilla Wallengren, Bohus 
IF Friidrott, var optimistisk 
inför VM i Qatar.

– Jag känner att jag kan 
slå till på vilken distans som 
helst, sade Gunilla till lokal-
tidningen inför avresan.

Hon skulle få rätt. På dis-
tansen 1 500 meter slog su-

perstjärnan från Hålanda till 
och tog silver.

– Det blev ett taktiskt lopp 
och jag var instängd under 
större delen, men lyckades 
komma ut i tid för upploppet 
och fick till en grym spurt, 
berättar Wallengren.

– Jag är jättenöjd med 
min insats och detta innebär 
att jag tagit Sveriges första 
kvinnliga kvotplats till Pa-
ralympics i Rio 2016, avslu-
tar Gunilla Wallengren.

Tävlingarna fortsätter i 
veckan och Gunilla deltar på 
distanserna 400 meter, 800 
meter och 5000 meter.

JONAS ANDERSSON

Lödöse/Nygård IK kvar i sexan

VM-silver 
till Wallengren

Gunilla Wallengren, Bohus IF Friidrott, knep ett silver på 1 500 vid 
VM-tävlingarna i Qatar.
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– Klar för Paralympics 2016

Michel tvingas lämna Ahlafors
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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)

Söndag 8 nov kl. 18 Entré 80 kr
Onsdag 11 nov kl. 19 Entré 80 kr

Söndag 15 nov kl. 18 Entré 80 kr
Onsdag 18 nov kl. 19 Entré 80 kr

från 15 år

 Tjuvheder

En underbar jävla jul

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors 
0706-83 66 71, 0303-33 03 96 

1 h innan föreställning, alefolketshus@gmail.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!
Folkets hus
Ale

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

från 15 år

Onsdag 28 okt kl. 19 Entré 80 kr
från 11 år

Spectre

Pan
3D

www.finnlines.se

Res till Finland i höst!

1197kr 
Från

Ordinarie pris 1840kr

Kapellskär - Nådendal
på utvalda kvällsavgångar mellan

 Resperiod 1/9-31/10 2015
 1 fordon max 6m långt + 2 personer + AB2 hytt
 35% rabatt på utvalda avgångar
 Bokas med bokningskoden ”NATTA“   
 Fullständiga villkor hittar du på finnlines.se
 passenger@finnlines.com
 Tel. 0771 - 340 900

 

NÖDINGE. Nu på fredag 
släpps biljetterna till 
Teatervindens stundan-
de revykavalkad.

Premiären äger rum 
den 2 januari.

– Det känns jättebra och re-
petitionerna är i full gång, 
hälsar regissör Christel Ols-
son-Lindstrand.

Teatervinden är på gång 
med en ny produktion. ”Den 
gamla goda(?) tiden” kom-
mer att visas vid fem tillfäl-
len i Ale kulturrum; 2-3 ja-
nuari samt 8-10 januari.

– Förköp kommer att ske 
på Pfagers Ljuva Hem, Ale 
Torg. Vi hoppas naturligtvis 
på ett stort intresse bland 
aleborna. Teaterbiljetter 

kan bli den perfekta julklap-
pen, säger producent Kent 
Carlsson.

Ett 20-tal personer ingår 
i ensemblen 
som omfat-
tar alltifrån 
skådespe l a -
re, musiker, 

kostymörer och så vidare.
– Det är ett gott gäng. 

Vi har flera ungdomar som 
är med oss vilket är väldigt 
roligt. Vi har ett ålderspann 
från 13 till 80 år, förklarar 
Christel Olsson-Lindstrand.

Den mest meriterade 
skådespelaren i sällskapet 

är utan tvekan Agneta Da-
nielsson, bland annat känd 
från tv-serien ”Svenska 
Hjärtan” och den ena halv-
an av tantparet Alfhild och 
Ortrud i Kurt Olsson-serien 
”Fådda blommor”.

– Det är fantastiskt att ha 
med Agneta som är med och 
regisserar. Agneta ska agera 
konferencier och kommer 
dessutom att ikläda sig rollen 
som Alfhild, berättar Chris-
tel.

Hur är känslan med 
drygt två månader kvar till 
premiären?

– Det är förvirrat, precis 
som det ska vara vid denna 
tidpunkt. Manuset är klart 
även om det kan bli någ-
ra mindre justeringar. Det 
kommer att bli en pjäs i två 
akter om cirka 50 minuter 
vardera.

Kent Carlsson ligger 
också väl framme med de 
praktiska förberedelserna 
och ekonomin runt arrang-
emanget.

– Vi tänker låta Röda 
Korset ha hand om garderob 
samt fika i pausen. Intäk-
terna därifrån går direkt till 
Världens Barn. Jag är glad 
över att vi kunde få till stånd 
detta samarbete, avslutar 
Kent Carlsson. 

JONAS ANDERSSON

Biljettsläpp till revykavalkad
– Repetitionerna är i full gång

Lagom till Fars dag sker biljettsläpp till Teatervindens revykavalkad ”Den gamla goda(?) tiden”, 
som har premiär lördagen den 2 januari. Här ses producent Kent Carlsson och regissör Christel 
Olsson-Lindstrand utanför Pfagers Ljuva Hem på Ale Torg där biljetterna kommer att säljas.

NOL. Musik och fotboll 
är livet för Mikael Hall-
ström.

Nu har han kombine-
rat sin musikaliska ådra 
med sin passion för IFK 
Göteborg.

Nyligen släppte han 
en ny Blåvittlåt som har 
fått ett oerhört genom-
slag.

Mikael Hallström har gjort 
sig känd i musikkretsar som 
2 Världar och uppträtt såväl 
på Alerocken som på Festi-
valborg. Mikael är uppväxt 
i Nödinge, men bor sedan 
några år tillbaka med famil-
jen i Nol.

– I min ungdom stod jag 
i mål Nödinge SK. Thomas 
Ravelli var idolen och det 
var han som fick mig att bli 
kär i Blåvitt, berättar Mika-
el.

Nu har Mikael Hallström 
gjort en låt tillägnad laget 
i hans hjärta. Den finns
på Blåvitts officiella Face-
booksida som har 150 000 
följare.

– Jag är helt överväldigad 
av den respons som jag har 
fått, det är helt sjukt. Mest 
chockad är jag över att sup-
portrar till AIK, Hammar-
by, Malmö och Elfsborg har 
hört av sig och sagt att de 
tycker låten är vacker.

Kan du berätta om lå-
ten ”Vi é Blåvitt”?

– Jag ville göra en hyll-
ning till IFK Göteborg. 
Tanken med denna låt var 
att försöka skapa något an-
norlunda när det kommer 
till fotbollslåtar. Jag ville få 
med smärta i låten, få sup-
portrar att förstå att Blåvitt 
går i arv. Man föds inte till 
att hålla på ett speciellt lag 
utan din pappa tvingar dig, 
skrattar Mikael. 

– Skämt åsido. Det jag 
vill fokusera på i denna låt är 
att farfar tar med din pappa 
sedan tar din pappa med dig 
och du i din tur tar med dig 
din son eller dotter och på 

så sätt dör aldrig klubben ut.
Låten kan uppfattas 

som lite sorglig, eller?
– Jag kunde gjort en dan-

celåt med glädje, men det 
finns så många redan. Jag 
vill att du lyssnar på denna 
låt och tänker på din farfar 
eller morfar som kanske har 
gått bort, tänker på minnen 
ni delat på matcher oavsett 
om du tillhör Blåvitt eller 
något annat lag. Tänk efter 
varför du älskar klubben 
och fotboll så mycket. Glöm 
aldrig det!

Låten är inspelad i en stu-
dio i Kungälv. Chris Krezu 
har hjälpt till med mixning-
en och musikvideon är in-
spelad utanför Gamla Ullevi 
– Blåvitts hemmaborg.

– Jag fick ett mejl från 
IFK Göteborgs marknads-
chef Andrej Häggblad som 
skrev: ”Kul att du bridrar 
med kulturen kring vår för-
ening”. Det känns naturligt-
vis jätteroligt, förklarar Mi-
kael Hallström vars låt också 
finns tillgänglig på Spotif .

På lördag sitter Mikael 
Hallström på Gamla Ullevis 
läktare när Änglarna avslu-
tar den allsvenska säsongen 
med match mot Kalmar FF.

– Drömmen vore att nå-
gon gång få stå i mittcirkeln 
och framföra låten live. Det 
vore helt fantastiskt!

JONAS ANDERSSON

Hyllningslåt till Blåvitt

Mikael Hallström, ursprung-
ligen från Nödinge, numera 
bosatt i Nol, har gjort en hyll-
ningslåt till IFK Göteborg. 
Här tillsammans med sonen 
Emilio.



162.969:-
Tack för alla bidrag till insamlingen för "Världens Barn" i Ale 

i samarbete med:

Diakonia

Kommanditbolagen 
ALE CITY

För mer info: www.varldensbarn.se

VI GÖR GAMLA RÖR SOM NYA

Nödinge Röda Korskrets

Starrkärrs Röda Korskrets
ALLANS
Ä L V Ä N G E N

Gustaf
Gustafssons

åkeri

Teddytassens Kanin 
& Gårdsbutik

GRAFISKA
SLIPERIET



Minisemester på Öland

Hotel Skansen ����  
Tillbringa ett par dagar på idylliska Öland. Njut av livets goda på 
modernt spa- och wellnesscenter med en riktigt bra restaurang. 
Här finns även Sveriges bästa whiskykrog med mer än 1100 olika 
whiskysorter. Besök t.ex. Borgholms fästning (30 km).

Pris per person i dubbelrum

1.649:-
Pris utan reskod 1.799:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  1 x 2-rätters middag inkl. 

aperitif
• Fri kaffe och kaka 
• Fri Wi-Fi

Ankomst: Valfri t.o.m. 21/12 
2015 samt 1/1-28/6 2016.

3 dagar i Färj� taden

Hotel Skansen

Romantik i Mölln
3 dagar i Schl� wig-Holstein

Ringhotel Seehotel
Schwanenhof ����  
Gemytligt hotell mellan två sjöar med 
utsikt ut över vattnet och tornen i den 
vackra medeltidsstaden Mölln.

Pris per person i dubbelrum 

1.149:-
Pris utan reskod 1.299:-

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 1 x välkomstdrink
•  10 % rabatt i hotellets 

restaurang samt på well-
nessbehandlingar

•  Happy hour varje dag

Rum med balkong

2 nätter 749:- 
4 nätter 1.449:- 

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

Ankomst: Valfri t.o.m. 
19/12, 23/12 2015 samt 
2/1-13/6 2016. 
Kuravgift EUR 2 per person/dygn.

Minisemester på Öland

Vinsemester vid Mosel
6 dagar i Zeltingen-Rachtig, Tyskland
Wein-und Gästehaus Ames 
���

Floden Mosel slingrar sig genom 
ett fantastiskt landskap som 
består av vinberg, små pittoreska 
byar, vinmarker som ligger sida 
vid sida och en otrolig idyll, det 
ligger t.ex. en slottsruin som 
tornar upp sig med utsikt över 
Mosel i närheten. Här kan du 
njuta av några sköna semester-
dagar med fokus på livsglädje 
och upplevelser medan du bor på 
den mysiga vingården inte långt 
från Zeltingen centrum. Köp med 
vin hem och besök andra vingår-
dar, upplev också städerna Trier, 
Cochem, Belstein och borgen 
Burg Eltz från 1100-talet.

Pris per person i dubbelrum

2.099:-
Pris utan reskod 2.399:-

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 2 x 2-rätters middag
• 1 x vinprovning 
• 1 flaska vin på rummet
•  20 % rabatt på turbåtarna 

på Mosel (juni-sept) & Rhen 
(april-sept)

Ankomst: Söndag i peri-
oden 3/4-16/10 2016.

W
ein-und Gästehaus A

mes
 

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:
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Tisdag 17 november kl 19.00

Pelarteatern, Alafors

Biljetter 80 kr på Biblioteket i Nödinge

SKEPPLANDA. På 
Klockareängen var det 
mungiporna uppåt i 
torsdags.

Det burkar det vara 
när Lars-Eric Frend-
berg kommer på 
besök.

Boende och be-
sökare böjds på ett 
par timmars härlig 
samvaro.

Brukarrådet med Erik 
Hult i spetsen hade ånyo 
bjudit in Trollhättesonen 
Lars-Eric Frendberg till 
visstund på Klockareäng-
en. Nu blev det inte bara 
visor ty repertoaren om-
fattade så mycket mer.

– Det kvittar vad jag 
spelar, ni kan allt! Är ni en 
kör? 

Frendberg var impone-
rad och i många av låtarna 
uppstod spontan allsång. 
Det bjöds alltifrån Evert 
Taube och Gunnar Wik-
lund till Pat Boone och 
Frank Sinatra.

– Att komma samman 
så här är jätteviktigt. Mu-
sik är gemenskap, förkla-
rade Lars-Eric som utöver 
njutbar sång serverade 
skrattframkallande histori-
er av skilda slag. 

I pausen dukades det 
upp med kaffe och hemba-
kat. En torsdagseftermid-
dag kan inte bli mycket 
bättre än så.

JONAS ANDERSSON

Favorit i repris med Frendberg
– Trivsam stund på Klockareängen

Trubadur Lars-Eric Frendberg vid sitt besök på Klockareängen 
i Skepplanda.

NÖDINGE. Seniormäs-
san har kommit för att 
stanna.

Precis som i fjol loc a-
de arrangemanget fle a 
hundra besökare.

50 utställare fanns ut-
spridda i Ale kulturrum.

Klockan tio öppnade mäss-
san och omedelbart började 
besökarna strömma in. I en 
av skolsalarna hölls särskild 
information till de som fyller 
80 år i år.

Den första underhållning-
en svarade 25-årsjubilerande 
Korkskruven för. På Röda 
Torget blev det dans av skilda 
slag.

Stort intresse tilldrog sig 
sopplunchen med tillhöran-
de modevisning från Seniors-
hopen. Innan mannekänger-
na intog scenen serverades 
lättsam musikunderhållning 
med Röda Hattarna.

– Seniormässan är ett 
jättebra initiativ och kul att 
det kommer så mycket folk, 
konstaterade Kent Carlsson 
som representerade PRO Ale 

Norra.
I höjd med biblioteket 

fanns Folkets Hus repre-
senterade genom Marita 
Holmgren.

– Vi marknadsför vårt ut-
bud, inte minst kommande 
operaföreställningar i Med-
borgarhuset.

Programmet innehöll 
även bland annat senio-
ryoga och information 
från räddningstjänsten. 
Eftermiddagen avrundades 
med film i teatern

Rusning till seniormässa

PRO Ale Norra var en av många föreningar som fanns represente-
rade på seniormässan i Ale kulturrum.

Ale Permobilklubb presenterade sin verksamhet.

Mycket folk kom för att ta del 
av seniormässan. Ett 50-tal ut-
ställare medverkade.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se



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!!

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

MEDLEMSMÖTE
NÖDINGE  

(S)-FÖRENING
Tisdag 3 nov kl 18.30 

S Klöverstigen 31, Nödinge
Omsorgs- och 

arbetsmarknadsfrågor
- Monica Samuelsson medverkar

Välkomna!
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Läs mer på vitadagar.se

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

Det är inte sossarnas FÖP
Det förefaller som Socialde-

mokraterna har bestämt sig 
för att försöka ta politiska 

poänger på den fördjupade över-
siktsplanen (FÖP) för Nödinge, 
vilket är djupt olyckligt. Med 
tanke på hur viktig planen är för 
vår kommuns utveckling bör en så 
bred och långsiktig förankring som 
möjligt eftersträvas. Vi vill därför 
med denna insändare dels förklara 
hur turerna är tänkta att gå med 
en FÖP och vad som hittills skett 
inom politiken men samtidigt 
också berätta för nödingeborna att 
vi med intresse följer planen och 
gärna vill vara delaktiga i samta-
len med er som bor och verkar i 
Nödinge.

En FÖP är en mycket långsiktig 
plan på hur ett samhälle ska ut-
vecklas, var det ska byggas, vilken 
typ av byggnader som ska finnas,
hur trafik ska gå, var det ska finna
gång och cykel vägar mm.
Eftersom den är så långsiktig 

tycker vi att det är mycket viktigt 
att en FÖP är väl förankrad bland 
alla politiska partier, det är olyck-
ligt om en sådan plan används för 
att ta politiska poänger eller blir 
tvistefrågor mellan partier

Vi trodde att socialdemokrater-
na tyckte detsamma men de har 
med sina handlingar de senaste 
månaderna agerat som om de tyck-
er något helt annat. De agerar som 
om de vill ta ägandeskap över den 
här planen, att man ska få intrycket 
av att detta är Sossarnas FÖP för 
Sossarnas nödingebor. Vi vill nu 
berätta vad det är som hänt som 
gör att vi drar den här slutsatsen
Först bjuder (S) in till en egen 
presentation av den fördjupade 
översiktsplanen via en annons i 
Alekuriren, detta ber dom därefter 
så hemskt mycket om ursäkt för 
under ett sammanträde med kom-
munstyrelsens. Dom hävdar att 
det är ett misstag och dålig intern 
kommunikation.

Veckan efter presenterar dom 

planen i en beskrivande artikel till-
sammans med stadsarkitekten, det 
hade varit rimligt att den antingen 
presenterades utan politiker eller 
att man hade breddat representa-
tionen. Även detta har dom från 
(S) bett om ursäkt för och menat 
att det inte var riktigt så man hade 
tänkt sig.

Efter dessa två avböner och 
ursäkter kan man tänka att  dom 
borde vara mer vaksama och 
noggrannare i sin hantering av den 
viktiga FÖPen, men tyvärr så sker 
ännu ett ”misstag”.
Helt plötsligt verkar det antingen 
utstuderat eller väldigt amatör-
mässigt.
 
Nu i tisdags var alla som är in-
tresserade av planerna för Nödinge 
inbjudna till samråd om förslag 
till FÖP, denna inbjudan går ut 1 
oktober till bla. alla gruppledare 
för de politiska partierna, skogssty-
relsen, fortifikationsverket, polisen
och sjöfartsverket. Inbjudan går 

ut på att vi alla är välkomna som 
åhörare. Socialdemokraterna väljer 
då att schemalägga sina politiker, 
för att de ska vara med som repre-
sentanter för de som presenterar 
FÖP, och skickar in sitt schema till 
tjänstemannaorganisationen. Ingen 
gör reflektionen över den ensid -
ga representationen förrän kl 12 
samma dag som träffen ska vara, då 
kommer ett mail om att det skett 
en kommunikationsmiss men att 
vi givetvis är välkomna att 
delta på samma sätt som 
sossarna. Då vi ifrågasatte 
detta så valde man själva 
att avstå mötet så att det 
inte skulle bli plumpt.
 
Det bekymrar oss att man 
inte har bättre koll på en 
så viktig fråga och att det 
inte är ursäkten som är 
lösning på problemet utan 
att man genom handling 
visar att man förstår vikten 
av att Nödinges utveckling 

har en bred förankring.
Den Fördjupade översiktsplanen 
är inte sossarnas, den är hela Ales, 
den är nödingebornas och den är 
också vår!

 Mikael Berglund (M) 
Carina Zito (M) 

Åke Niklasson (C) 
Rose-Marie Fihn (FP) 

Sune Ryden (KD) 
Rolf Engström (FiA) 

ALE. Statliga Almi Väst har fått 
ökade medel som är öronmärkta 
till nya innovativa produkter och 
tjänster. Det innebär att företag i 
Ale kommun kan söka både mer 
medel för förstudier och att fler
kan få lån för att förverkliga idéer.

De ökade anslagen kan kom-
ma befintliga företag med idéer 
redan i år. Totalt ökas budgeten 
från 12 miljoner kronor i inno-
vationslån för Almi Väst till 18 

miljoner kronor. Även förstudie-
medlen ökas, från 3,5 miljoner 
kronor till 4,5 miljoner.

– Det är kraftig ökade resurser 
på innovationssidan. Det innebär 
att det finns mer pengar till pro-
duktutveckling. Troligtvis får vi 
ha kvar den budgeten även 2016, 
säger Heléne Öhrvall, innova-
tionsansvarig på Almi Väst.

För etablerade företag med 
minst tre anställda i Ale kommun 

innebär de ökade anslagen för 
förstudiemedel att man kan söka 
bidrag, från tidigare möjlighet 
att få beviljat 50 000 kronor till 
upp till 100 000 kronor. Det är 
medel som ska gå till att verifi -
ra innovationers potential i tidiga 
skeden.

– Företagen ska kunna få ett 
bra beslutsunderlag för hur och 
om de ska gå vidare med sin idé. 
Det kan användas till allt från att 

bygga en prototyp eller söka pa-
tent till att verifiera marknaden, 
säger Heléne Öhrvall.

Ökningen av innovationslåne-
budgeten skapar möjligheter för 
fler företag att förverkliga idée .

– Fördelen med Innovations-
lån jämfört med andra lån är att 
de är riktade till utvecklingspro-
jektet och att det vanligtvis inte 
krävs några större säkerheter, av-
slutar Heléne Örvall.

Mer pengar för produktionsutveckling
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NÖDINGE FÖRSAMLING
www.svenskakyrkan.se/nodinge • 031-9800 12

Minnesgudstjänst med ljuständning • Karin Karlsson.
Johanna Werder, sång. Sara Rydenblom, tvärflöjt.
ALLA HELGONS DAG - LÖRDAG 31 OKT KL 17 I SURTE KYRKA

Gudstjänst • Reine Bäck. Andrea Stjernedal, sång. 
SÖNDAG 1 NOV KL 11 I NÖDINGE KYRKA

Gemensam gudstjänst • med Bohus pingstförsamling, 
Equmeniakyrkan i Surte och Nödinge församling. Karin Karlsson. 
SÖNDAG 1 NOV KL 11 I SURTE KYRKA

Onsdagsträff • Margareta Utbult underhåller.
ONSDAG 4 NOVEMBER KL 14  
SURTE FÖRSAMLINGSHEM

Öppen kyrka • Välkommen in och tänd ett ljus och drick en kopp kaffe. 
Mellan 15-15.30 blir det levande musik.
FREDAG 30 OKTOBER KL 12-18 SURTE KAPELL OCH NÖDINGE KYRKA

ALLHELGONAHELG I DIN KYRKA 

ALLHELGONAVECKAN 2015
ÖPPEN KYRKA
Starrkärrs kyrka är öppen för ljuständning,  
samtal och värme. 

Starrkärrs kapell är öppet för stilla andakt. 

Kaffe serveras i kyrkan.

Torsdag .............................................kl. 13–19 
Fredag .............................................. kl. 10–19 
Lördag .............................................. kl. 10–19 
Söndag ............................................. kl. 10–14

MUSIKANDAKTER 
Lördag 31 oktober  
16.00 Starrkärrs kyrka 
18.00 Kilanda kyrka
Medverkande: Trio Acantus

MINNES- OCH  
MUSIKGUDSTJÄNST
Söndag 1 november 16.00 Starrkärrs kyrka
Medverkande: Kammarkören VocAle

Du har kanske inte 
hört talas om Flo-
rence Chadwick, 

men det var en kvinna att 
beundra. Hon blev första 
kvinna i världen att simma 
över Engelska kanalen 
åt båda håll. Vid båda 
tillfällena satte hon nytt 
rekord, dessutom. Hon 
simmade dessutom över 
Gibraltar sund, Bosporen 
och Dardanellerna.

En annan sträcka hon 
försökte sig på var den 
mellan Santa Catalina 
Island, en ö cirka 40 km 
från Kaliforniens kust. 
Vid det första försöket 
drabbades hon av en tjock 
dimma efter 15 timmars 
simning. Från båtarna 
som följde henne försökte 
man uppmuntra henne 
att fortsätta, men efter 
ytterligare en timme gav 
hon upp, helt uttröttad.

När hon kom upp i en 
följebåt såg hon kusten 
på Catalina-ön. Hon var 
bara en dryg kilometer 
från att nå målet.

Två månader senare 
försökte hon igen. Samma 
tjocka dimma drabba-
de henne, men den här 
gången höll hon ut. Efter-
åt förklarade hon att hon 
i sitt inre såg kustlinjen 
framför sig och att den 
bilden gav henne kraft.

Hennes erfarenhet 
illustrerar behovet av ett 
kraftgivande hopp. Kris-
ten tro anklagas ibland 
för att predika en himmel 
som gör oss passiva här 
och nu, resignerade eller 
fogliga för en förtryck-
ande överhet. Så kan 
den nog fungera när den 
tappat sin ursprungliga 
vitalitet, men i grund 
och botten är det precis 
tvärtom. Kärlekens kraft 
har besegrat all ondska 
när Jesus dog på korset, 
och den ska en dag också 

utplåna den totalt. Ett 
sådant hopp gör att vi 
orkar välja kärlekens väg 
här och nu.

Om du inte har detta 
hopp kommer du förr 
eller senare frestas att ge 
upp, eller att ta de genvä-
gar som i längden skadar 
såväl dig själv som andra. 
Självutgivande kärlek 
låter – utan hoppet – som 
en god idé i ett välordnat 
samhälle, i förtroende-
fyllda gemenskaper bland 
goda människor. Den 
kärleken verkar – utan 
hoppet – inte vara det vi 
ska satsa på när vi möts 
av den djupaste ondskan, 
som den som skövlar 
Syrien, Irak och Kongo. 
När vi möts av de mest 
invecklade konflikte , 
som den mellan israeler 
och palestinier. Eller när 
vi förtvivlat undrar hur 
våra resurser ska räcka till 
att bibehålla nuvarande 
levnadsstandard och sam-
tidigt hjälpa alla på flykt

Det är just därför 
vi bör komma ihåg att 
de första kristna ofta 
upplevde förföljelser, de 
var marginaliserade, de 
var utstötta och om dem 
spreds alla möjliga onda 
rykten. För dem var inte 
hoppet ett extra lager 
strössel på mjukglassen. 
Det höll dem uppe och 
det hjälpte dem att välja 
kärlekens livsstil, mot alla 
odds.

Det är nästan omöjligt 
att beskriva hur Guds 
framtid ser ut. Det som 
skymtar i det bibliska 
bildspråket är mer en 
kustlinje, än en komplett 
detaljerad karta över 
alltihopa. Men just nu 
är det stort nog. Ser du 
kustlinjen, så orkar du ta 
några simtag till!

Lars Gunther

Ett hopp som ger kraft
Ett förväntansfullt sorl 
bland de närmare 130 
gästerna som kommit för 
att fira PRO Ale Norras
70-årsjubileum. Redan inn-
an utsatt tid är de flesta på
plats och de vackert dukade 
borden fylls snabbt på. Ett 
fullmatat sånghäfte ligger 
vid varje kuvert och på sce-
nen står instrumenten redo. 
Menyn utgjordes av Skagen-
toast, fläskfilé med po -
tisgratäng, rödvinssky och 
sallad. Och chokladmousse 
med friska bär till efterrätt, 
samt kaffe och kaka. Spis för 
både kropp och själ.

Ordförande Willy 
Kölborg hälsade alla nya 
som gamla medlemmar 
välkomna. Sedan lämnade 
han över mikrofonen till 
kvällens toastmaster Kent 
Carlsson som kallade upp 
Bannuwakören, som un-
derhöll med två låtar, Visor 
vid vindens ängar och Nu 
tändas åter ljusen i min lilla 
stad, en sång rätt i tiden nu 
när mörkret lägrar sig över 
land och stad.

Thor Eliasson tog med 
oss på en historisk resa från 
bildandet av Starrkärrs 
Folkpensionärers Förenings 
12 augusti 1945 med 46 
anmälda medlemmar, tills 
dags dato. 

Föreningen förste ordfö-
rande hette Carl Molander 
och avgiften var 25 öre i 
månaden. Man drog igång 
flera aktiviteter och ur ett
protokoll från 1948 står att 
läsa: 

”…före mötet dracks det 

kaffe med wienerbröd och 
fastlagsbulle vid blomster-
prytt bord. Efter mötet fick
medlemmarna se två fi -
mer som var mycket roligt, 
i synnerhet då det var några 
af de närvarande som som 
aldrig hade sett film förut.

1954 bytte föreningen 
namn till Starrkärr-Kilanda 
PRO, och 1966 anslöt man 
sig till ABF. 1970 var det 
över 400 medlemmar och 
25-årsjubileet firades på
hotellet i Älvängen. 

Senaste namnbytet kom 
2000 då föreningen blev 
PRO Ale Norra. Och nu är 
man uppe i runt 600 med-
lemmar.

Under åren har aktivi-
teterna ökat i omfång och 
inte minst har nya intres-
seområden tillkommit. 
Dans, cykling, promenader 
och gymnastik utökades på 
2000-talet med datakurser. 
2004 fick föreningen sin
första hemsida och 2006 
kunde PRO:arna gå på kurs 
för att lära sig hantera sin 
mobiltelefon.

2004 lade man en motion 
om att alla män över 55 
skulle få ta PSA-prov. Något 
man arbetar med fortfaran-
de.

Numera kan man gå 
kurser i släktforskning, 
hantverk, silversmide, 
bildbehandling, ukulele, 
vinprovning och matlagning 
med mera. PRO arrangerar 
också resor.

– Vi har omkring 40 
cirklar, resor och kulturar-
rangemang, berättar Tor 

Eliasson. Men även om en-
gagemanget är stort lyckas 
vi inte alltid. Vi kämpade 
för att ha kvar vårdcentralen 
i Skepplanda men det gick 
inte vägen.

Föreningen arbetar nu 
intensivt för att Aktivitets-
huset i Älvängen ska få vara 
kvar, ett hus fyllt av aktivite-
ter, som namnet antyder.

– Avslutningsvis önskar 
jag att vi även i fortsätt-
ningen är lika aktiva och 
jobbar för att bli en stark 
påverkningsgrupp, säger 
Thor Eliasson. Men att vi 
även fortsätter att vara en 
mötesplats för gemenskap, 
glädje hälsa och personlig 
utveckling.

Under punkten ”Publiken 
har ordet” började Hans 
Hellman med att tacka och 
säga att PRO Ale Norra är 
en mycket aktiv förening 
men det finns alltid något
att göra, inte minst nu, som 
han sa:

– Det blåser ingen 
medvind för oss pensionärer 
idag!

Från distriktet kom 
Lennart Larsson som gra-
tulerade alla arbetsinsatser 
och den andan av solidaritet 
och rättvisa som föreningen 
uppvisar. 

– Alla har rätt till en 
ekonomisk trygghet. 

Hans hustru Birgitta 
Larsson ville också ge ett 
bidrag, hon arbetar med 
Trafik och säkerhetsfrågor
på distriktet. Hon lämnade 
som gåva ett spännband och 
en liten vit boll

– Jag visste inte vad det 
var när jag fick en, berättade
hon. Men den passade precis 
som propp till en glaskaraff 
hemma.

Sedan kom hon på att 
man kunde peta ut något ur 
bollen och vips hade man 
ett regnskydd. Att pilla in 
regnskyddet i bollen igen 
överlät hon åt föreningen att 
lista ut.

Vice ordförande för PRO 
Surte-Bohus Ronny Olais-
son tackade på vers, vilket 
uppskattades mycket. 

– Kunskap är inte tungt 
att bära, sa han och över-
lämnade ett presentkort 
till Gysinge folkhögskola. 
Även Stig Alfredsson, vice 
ordförande i PRO Nödinge, 
tackade för inbjudan och 
grattade 70-åringen.

Det blev en högtid-
lig stund när följande 
PRO-medlemmar fick mo -
taga förtjänsttecken för sitt 
engagemang och arbete för 
föreningen ur ordförande 
Willy Kölborgs hand: Eva 
Carlsson, Hans Hellman, 
Helge Hellman, Sven 
Grolander, Laila Haarala, 
Kent Carlsson, Anna-Greta 
Nordvall, Kent Enlund och 
Eva Grolander för att ha 
arbetat i styrelsen i minst 
fem år. Ruth Dahlberg, 
Ann-Marie Gidlund, Barbro 
Alm-Englund, Monica 
Hellman, Evy Parinder och 
Kerstin Björk har varit kon-
taktombud i minst fem år.

Inger Säll gick upp på 
scenen och läste: ”Tacka vet 
jag karlar”, riktat till kvin-
norna i publiken. Det hand-
lade om ett mycket speciellt 
perspektiv på jämställdhet 
som gav upphov till många 
skratt. Kent Larsson ville få 
vågskålarna att väga jämnt 
och stod upp till försvar för 
männen till den manliga 
publikens stora förtjusning.

Så intog bandet Celsi:s 
scenen och spelade upp. 
Snabbt fylldes dansgolvet 
och det dansades allt från 
bugg till tryckare, som 
det ska vara. Se det var ett 
70-årskalas värt namnet!

 Christel Olsson Lindstrand

Nästan 130 personer hörsammade kallelsen till att fira Ale PRO 
Norras 70-årsjubileum. Bannuwakören underhöll.
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Kent Carlsson Anna-Greta Nordvall, Helge Hellman, Hans Hellman i bakgrunden, Willy Kölborg och 
Birgitta Andersson
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En i allra högsta grad livaktig 70-åring
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Helfrid Karlson. I Nödinge 
kyrka hölls tisdagen 20 okto-
ber begravningsgudstjänst för 
Helfrid Karlson, Nödinge. 
Officiant var kyrkoherde Karin 
Karlsson.

Ingrid Samuelsson. I Surte 
kapell hölls onsdagen 21 okto-
ber begravningsgudstjänst för 
Ingrid Samuelsson, Bohus. 
Officiant var komminister 
Henny Forsberg.

Bertil Johansson. I Surte 
kapell hölls torsdagen 22 okto-
ber begravningsgudstjänst för 
Bertil Johansson, Bohus. Offi-
ciant var komminister Henny 
Forsberg.

Elvi Blom. I Surte kapell hölls 
torsdagen 22 oktober begrav-
ningsgudstjänst för Elvi Blom, 
Bohus. Officiant var kommi-
nister Reine Bäck.

Timo Saarinen. I Starrkärrs 
kapell hölls fredagen 23 okto-
ber begravningsakt för Timo 
Saarinen, Nol. Officiant var 
Inga-Lill Andersson.

Berit Ulriksson. I Nödinge 
kyrka hölls fredagen 23 okto-
ber begravningsgudstjänst 
för Berit Ulriksson, Nödinge. 
Officiant var komminister 
Reine Bäck.

JORDFÄSTNINGARTILL MINNE

Till minne av vår käre 
vän och kollega 

Timo
Vid fikabordet satt vi och 

knöt vänskapsband
Även ute i ”friska” luften 

ibland

Vi binder den finaste 
krans av minnen
De bästa vi har

IVi planterar ett träd
Och där ska vi minnas dig 
Timo precis som du var

Nu när du till din sista 
vila har farit

Blir det så tomt och 
aldrig mer som det varit

Vart vi än oss här på 
museet vänder

Ser vi saker som gjorts av 
dina händer

I vårt minne ska du alltid 
stanna kvar

Du saknas oss
Dina vänner och Kollegor

Repslagarmuseet

1 av 3 får cancer.  
Men alla drabbas.
Bli månadsgivare i dag. Gå in på cancerfonden.se 
eller ring oss på 020-59 59 59.

Equmeniakyrkan i Surte 
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. 
Lör 31/10 kl 11, Alla Helgons 
dags-gudstjänst. Per Kjellberg. 
Orgelspel av Sven Karlsson. 
Nattvard. Sön 1/11 kl 11, 
Gemensam gudstjänst i Surte 
kyrka. Leif Karlsson. Ons 4/11 
kl 17.30, Sånglek för barn 4-6 
år. Ons 4/11 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen! 
Programmet kan ändras, men 
på www.surtemissionskyrka.
se hittar du alltid ett aktuellt 
program.

Pingstkyrkan Bohus
Ons 28/10 kl 19, Bibelläsnng 
och bön. Sön 1/11 kl 11, 
Ekumenisk gudstjänst i Surte 
kyrka. Ons 4/11 kl 19, Bibel-
läsnng och bön.

Nödinge församling
Tor 29/10 kl 18, i Nödinge 
kyrka: Veckomässa. Karin 
Karlsson. Fre 30/10 kl 12-18, 
i Surte kapell och Nödinge 
kyrka: Öppen kyrka. Tänd 
ljus, drick en kopp kaffe. 
Mellan 15-15.30, blir det 
levande musik. Alla helgons 
dag – lör 31/10 kl 17, i Surte 
kyrka: Minnesgudstjänst med 
ljuständning. Karin Karlsson. 
Johanna Werder, sång. Sara 
Rydenblom, tvärflöjt. Söndag 
efter alla helgons dag – 1 nov 
kl 11, i Nödinge kyrka: Guds-
tjänst. Reine Bäck. Andrea 
Stjernedal, sång. Kl 11 i Surte 
kyrka: Gemensam gudstjänst 
med Bohus pingstförsamling, 
Equmeniakyrkan i Surte och 
Nödinge församling. Karin 
Karlsson.

Equmeniakyrkan Älvängen
Tor 29/10 kl 15, RPG i Equ-
meniakyrkan:  ”När minnet 
sviker” Eva Styrud Alingsås. Kl 
19.30, Körövning. Lör 31/10 
kl 11, Gemensam gudstjänst 
med Gunntorps Missionsför-
samling i Equmeniakyrkan  

Lars Gunther, Leif Jöngren, 
kören Servering. Sön 1/11 
kl 11, Gemensam gudstjänst 
med Gunntorps Missionsför-
samling i. Gunntorps Mis-
sionskyrka Leif Jöngren, Lars 
Gunther. Kl 18.30, Tonårscafé
Mån 2/11 kl 18.30, Upp-
täckarscout. Tis 3/11 kl 10, 
Tisdagsbön. Ons 4/11 kl 19, 
Bibelkväll.

Smyrnakyrkan Älvängen
Ons 28/10 kl 10 - 12.30, Smyr-
naCaféet. Kl 18.30 - 19.30, 
Bön. Tor 29/10 kl 15, RPG i 
Equmeniakyrkan: ”När minnet 
sviker” Eva Styrud, Alingsås.
Kl 18.15 - 19.30, Hobby. Fre 
30/10 kl 19.30 - 23, Green-
house. Sön 1/11 kl 10.30 - 11, 
Bön inför gudstjänsten.Kl 11, 
Gudstjänst. Marie Nordvall 
predikar. Äventyret. Nattvard. 
Kyrkkaffe. Kl 14, Äktenskaps-
kurs. Mån 2/11 kl 10 - 11, 
RPG stavgång. Tis 3/11 kl 
8.30 - 9, Bön. Kl 14, Bibel-
samtalsgruppen. Ons 4/11 kl 
10 - 12.30 SmyrnaCaféet. Kl 
18.30 - 19.30 Bön. Kl 19 - 21, 
Språkcafé i Nödinge.

Starrkärr-kilanda församling
Ons 28/10 Älvängens kyrka 
kl 18.30, Bön för försam-
lingen. Tors 29/10 Nols 
kyrka kl 18.30, Veckomässa, 
Nordblom. Lör 31/10 
Älvängens kyrka kl 11, 
Mässa, Nilsson. Starrkärrs 
kyrka kl 16, Musikandakt. 
Kilanda kyrka kl 18, Musi-
kandakt. Sön 1/11 Nols 
kyrka kl 11, Mässa R. Kris-
tensson. Starrkärrs kyrka kl 
16, Minnes- och Musikguds-
tjänst, Nilsson. Mån 2/11 
Älvängens kyrka kl 12.30, 
Syföreningen träffas. Ons 
4/11 Älvängens kyrka kl 
18.30, Taizébön i Älvängens 
kyrka. Älvängens kyrka kl 
19.00, Stickcafé.

Guntorps Missionskyrka
Ons 28/10 kl 18.30, Spårar- 
& UpptäckarScout. Lör 
31/10-1/11 Höstlovstonår. 
Mer information på Tonår. 

Lör 31/10 kl 11, GUDS-
TJÄNST Alla Helgons Dag 
tillsammans med Älvängen,
hos oss i Guntorp. Sön 1/11 
kl 11, GUDSTJÄNST Vi 
firar den tillsammans med 
Älvängen i Älvängen. Tis 
3/11 kl 19, ALPHA. Ons 
4/11 kl 18.30, Äventyrar & 
UtmanarScout.

Skepplanda Pastorat
Skepplanda sön 1/11 kl 18, 
Minnesgudstjänst M Auvi-
nen. Hålanda lör 31/10 kl 
10, Gudstjänst I Olenius. S:t 
Peder sönd 1/11 kl 16, Min-
nesgudstjänst M Auvinen. Ale-
Skövde lör 31/10 kl 12, Mässa 
I Olenius. Tunge se övriga.

Lilla Edets pastorat
Fuxerna-Åsbräcka församling
Ons 28/10 kl 18.30, Mässa, 
Nordblom. Lör 31/10 kl 10, 
Högmässa, Nordblom. Sön 
1/11 kl 10, Högmässa till de 
dödas minne, Westergaard. Tis 
3/11 kl 09, Mässa i förs hem.
Åsbräcka kyrka
Lör 31/10 kl 18, Mässa till de 
dödas minne, Nordblom.

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

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

Vår Pappa 

Timo Saarinen 
* 24 januari 1957  

har idag lämnat oss. 

Nol 
28 september 2015 

SOFIE, ANNA 
Övrig släkt 

Du går ifrån oss 
men är ej borta 
I våra tankar 
Du lever kvar. 

Begravningen har ägt 
rum i kretsen av de 

närmaste. 

Min älskade Make 
Vår käre Pappa 

och Morfar 

Juho 
Korpelainen 
* 8 augusti 1928  

har idag lämnat oss i 
sorg och saknad. 

Nödinge 9 oktober 2015 

HELMI 
JUHA och LENA 

VIRVE 
Christina 

Släkt och vänner 

Som leendet byttes 
i skälvande tår 

så växlar vårt liv 
några jordiska år 

Ibland leker tanken 
i solljuset fri 

Ibland kommer 
nattsvarta 

skuggor förbi 
då slutar en saga, 
då somnar en vind 

och allt blir så stilla 
som tårar på kind 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen 13 
november kl. 13.00 i 

Nödinge kyrka. 
Efter akten inbjudes 

till minnesstund i 
församlingshemmet. 
Tacksam för svar om 

deltagande till Ale 
Begravningsbyrå tel. 
0303-33 33 99 senast 

tisdagen 10 november. 
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VECKANS ROS

…till Eva Thorén som lärde 
och inspirerade oss till att 
tova. Ett stort tack från 

Ungdomar och ledare 
Slöjdklubben Lövet.

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

Klyven blandved säljes.
Tel. 0703-91 68 20

Fyra stycken dubbdäck på 

stålfälg 185/65 15
Tel. 0706-33 12 09

Ved säljes, björk eller bland-
ved 30cm lång. Nygård.
Tel. 0722-66 77 79

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

Matsalsbord 1,60m + 
inläggsskiva, i valnöt, 6st 
stolar i bästa kvalité. Pris 
2.000 kr.
Tel. 0705-52 26 30

4 st kompletta vinterhjul 
(friktion) 195/65 R15, fyra 
säsonger. Passa 5C.

Tel. 0703-13 89 33

Dubbfria däck på aluminium-
fälg V70.
Tel. 0705-64 05 06

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

Skötsam kvinna. 28 år. Fast 
anställning i vården. Djur och 
rökfri. Söker lägenhet om 1-2 
rum i Ale.
Tel. 0704-37 19 24

Garageplatser med värme och 
el för ca 5-7 bilar ihop önskas 
hyra i Ale, (Nödinge, Älvängen, 
Starrkärr, Skepplanda eller 
Kollanda.) Gärna med lite extra 

utrymme vid sidan, för verk-
tyg och förvaring. För fri-
tids-meck med bilar av sköt-
samma killar, Vänligen kon-
takta Pontus, Nol.
Tel. 0722-53 43 29 efter 16. 
Email. pontus35@ live.se

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.

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

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

Guldklippet. Vi köper ert guld 
till högsta dagspris. Kontant 
betalning. Tandguld, klockor, 
smycken, mynt, m.m. Vi lagar 
även smycken & klockor. Väl-
kommen till vår butik. Guld-
klippet finns på torget i Lilla 
Edet. Öppet Vardagar 10-17.  
Tel 0520 650382 
www.Guldklippet.se

GRATTIS

Grattis sötaste 
Emilia 

på födelsedagen!! 
Stora kramar från 

Farmor, Farfar, 
Ninna & Helen

Matilda Murisoja
 Alvhem, fyller 10 år 

den 30 oktober.
Grattis önskar 

Mamma & Pappa.

Fredrik Johansson
Surte, 90 år den 28/10.
Stort GRATTIS önskar 
Döttrarna Pia & Ingrid 

samt makan Liese-Lotte.

Selma Moberg Hadzimusic, 
Nödinge, 5 år den 19 

oktober 2015. 
Kram & grattis från 
Mormor & Morfar!

Alicia Pousette 
fyller 8 år den 31/10! 

Grattis vårt hjärta på din 
födelsedag önskar 

Julia, Mamma & Pappa

Stort grattis till
Tea 

9 år 29/10
Hampus 
6 år 6/11
Önskar

Mormor & Morfar

Grattis till vår underbara
dotter Jennifer
på 1-årsdagen

Pussar
Mamma & Pappa

Grattis 
Thea

På 7-årsdagen 
Önskar

Mormor & Morfar
Rickard, Erik & Yamina

Hej! Jag heter David 
Bruun, är 37 år, och söker 
bostad att hyra i Älvängen/
Nödinge/Nol eller Kung-
älv. Jag arbetar tillsvidare 
på Länsstyrelsen i Väners-
borg Jag är intresserad av 
en fräsch rökfri lägenhet på 
minst 40 m2. Kanske har 
du något av intresse? Maila 
mig och uppge Adress, stor-
lek, hyra, tidsperiod, parke-
ringsmöjligheter mm. Refe-
rens till tidigare hyresvärd 
finns på förfrågan. Tveka 
inte att höra av dig! Med 
vänlig hälsning 
David Bruun
davidbruun@hotmail.com
Tel. 0722 193787

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

ÖVRIGT
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FÖRRA VECKANS LÖSNING
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SUDOKU MEDELVECKANS FRÅGA

NÄSTA VECKAS FRÅGA
Firar du halloween?
Gör din röst hörd på www.alekuriren.se

ALEMAN & LILLA EDIT

Grattis till @skogsvind som fotograferade Sur-

tesjön i sin höstskrud och därmed vann veckans 

#MinAleBild.

VAR MED OCH TÄVLA
Vinn en fotoutskrift av en bild i storformat.

Gör så här: Ladda upp din bild på Facebook 

eller Instagram och tagga den med #MinAleBild, 

skriv gärna med vart bilden är tagen.

En vinnare väljs ut varje måndag och presente-

ras i nästa nummer av Alekuriren samt på vår 

Facebook och Instagram. Bilden hämtas hos oss 

i Älvängen.

RÄKNA UT DITT NYA 
ELPRIS PÅ ALEEL.SE

#MINALEBILD

JA

NEJ

25%

75%

HANDLAR DU BEGAGNADE KLÄDER?



www.stc.se

INGEN ANNONS
KAN BESKRIVA

KÄNSLAN AV ATT
TRÄNA PÅ STC

Därför ger vi dig chansen att
provträna helt gratis i 7 dagar.
Välkommen. Medtag annons. 

Gäller bemannade tider från 18 år


	AKAK001A1027A1V1
	AKAK002A1027A1V1
	AKAK003A1027A1V1
	AKAK004A1027A1V1
	AKAK005A1027A1V1
	AKAK006A1027A1V1
	AKAK007A1027A1V1
	AKAK008A1027A1V1
	AKAK009A1027A1V1
	AKAK010A1027A1V1
	AKAK011A1027A1V1
	AKAK012A1027A1V1
	AKAK013A1027A1V1
	AKAK014A1027A1V1
	AKAK015A1027A1V1
	AKAK016A1027A1V1
	AKAK017A1027A1V1
	AKAK018A1027A1V1
	AKAK019A1027A1V1
	AKAK020A1027A1V1
	AKAK021A1027A1V1
	AKAK022A1027A1V1
	AKAK023A1027A1V1
	AKAK024A1027A1V1
	AKAK025A1027A1V1
	AKAK026A1027A1V1
	AKAK027A1027A1V1
	AKAK028A1027A1V1
	AKAK029A1027A1V1
	AKAK030A1027A1V1
	AKAK031A1027A1V1
	AKAK032A1027A1V1
	AKAK033A1027A1V1
	AKAK034A1027A1V1
	AKAK035A1027A1V1
	AKAK036A1027A1V2
	AKAK037A1027A1V1
	AKAK038A1027A1V2
	AKAK039A1027A1V1
	AKAK040A1027A1V1
	AKAK041A1027A1V1
	AKAK042A1027A1V1
	AKAK043A1027A1V1
	AKAK044A1027A1V1

