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Surte IS IBK:s 
härliga svit

LÄS
23

LÄS
04

Fyra nya hopp 
bekräftas av partiet

Kören med 
guld i mun

LÄS
25

Bus eller godis?
På fredagen fick Madens olan i Älvängen oväntat besök. Jessica Gustavsson på Vårprins, Anna-Lena Broman på Bulten och 
Johanna Schönbeck på Phu red överraskande in på skolgården och erbjöd bus eller godis? Emilia Engström och Maldina 
Jakobsson, 11 år, med vänner klappade om hästarna. Halloween gjorde sig påmind på fle a skolor i Ale.

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

Säkra siffror till fast pris!

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

Kostnadsfri 
föreläsning  

om tandvård
Torsdag 12/11 kl 18-20

i medborgarhuset Alafors  
Anmälan på 0303-742680 eller info@aleveterinaren.se. 

Vi bjuder på fika!

Ale Torg

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
 v45

Förvaltningschef
Vi söker en

www.alebyggen.se

– med ansvar för fastighetsförvaltning
och  kundservice 

Uppvakta pappa 
lite extra!

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

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

Merrell Phoenix 
Mid Goretex

Herrstorlekar

20%
RABATT 
på alla mössor, vantar och kalsonger
Gäller på ordinarie pris tom 8/11

Massor av fler 
farsdagstips i butiken!
Välkomna!
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Vår branschförenings 
årliga höstresa för 
erfarenhetsutbyte 

gick till Dublin över helgen. 
Det brukar vara en lämplig 
tid att ge sig av på, men i 
tider av fördjupade över-
siktsplaner borde vi tänkt 
annorlunda. Innan avfärd 
borde vi planerat för fler
sidor. Antalet insändare 
når till och med valtidernas 
nivåer. Nödingeborna har 
vaknat och synpunkterna på 
hur samhället ska utvecklas 
i framtiden är många och 
detaljrika. Med andra ord en 
stor tillgång för planerarna 
och de förtroendevalda i Ale 
kommun. Ingen behöver 
tveka på hur ortsborna tänker 
och tycker. Insändarna är 
samstämmiga och vi har 
därför valt att publicera två 
av dem. Det viktigaste är inte 
vem som skriver, utan vad. 
Det är tidningens uppgift att 
borga för att åsikterna når 
fram. Det gör vi i veckans 
tidning.

Det är grönstrukturen 
och den planerade genom-
fartstrafiken som engagerar

flest. Många menar också
att det trygga samhället som 
har haft ett tydligt barn- och 
familjeperspektiv tidigare nu 
planeras att tillvarata andra 
intressen. Oron är påtaglig, 
men de som jag har talat med 
har jag försökt lugna. FÖP 
2030 är bara ett förslag och 
det har uppenbarligen fått ef-
fekt. Ortsborna har reagerat 
och mycket tydligt uttryckt 
vad de tycker. Planerarna har 
å sin sida svarat att de gillat 
mycket av det som sagts. Att 
det har berikat dem med 
ny kunskap och insikt om 
Nödinge. Jag vill tror att det 
är så ett planeringsarbete ska 
fungera och att synpunkterna 
nu leder till ett förbättrat 
förslag om ortens framtida 
utveckling.

Några vill inte att sam-
hället ska växa, men det är 
däremot en hållning som 
inte kommer att ha någon 
större framgång. Nödinge 
och Ale måste expandera, 
Sverige och världen går 
trots allt i den riktningen – 
oavsett vi vill eller inte. 
Människor måste ha 

någonstans att bo. Vi ska vara 
stolta över att många sneglar 
mot Ale, att intresset för att 
bosätta sig i vår kommun 
är stort. Det gäller bara att 
skapa förutsättningar för en 
klok och attraktiv byggna-
tion. Den ska definitivt inte
behöva hota vare sig barnens 
trygghet eller vår naturrike-
dom.

Alebyggen som Nödinges 
största fastighetsägare har 
en nyckelroll och bolagets 
synpunkter på FÖP 2030 har 
ännu inte läckt ut. De är ur 
många avseenden oerhört 
centrala för den fortsatta 
planeringen. Om de inte är 
med på tåget är realiseringen 
allt annat än möjlig. Min ny-
fikenhet är mycket sto . Den 
16 november ska alla parter 
sagt sitt.

Ortsborna har vaknat

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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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

TRIVSELKVÄLL
i Bohus servicehus

Lördag 14 nov kl 15.00

Gösta Mordborg visar bilder och  
kåserar ”från Smygehuk till Treriksröset”.

Kaffeservering. Välkomna.

Nödinge Sockens Hembygdsförening

SURTE SISU
Årsmöte

Vuosikokous
Lördag 14 nov kl 14

VÄLKOMNA!

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

 Lunnavägen Alafors • 0303-74 17 03

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

Musikafton 
på Hålanda Bygdegård!

”Från en femöres kola  
till hembryggt äppelvin”

Monica Robertson och musiker 
tolkar Alf Robertson

En kväll med musik,värme och skratt.

Fredag 13/11 kl 19.00
Inträde: 100:-/person

Anmälan till: programrad@halanda.se

Butikslokal 
överlåtes
Nu finns det möjlighet att  
överta ett kontrakt på en  
fräsch och luftig lokal i  

Älvängens handelsplats-huset.

Butiksytan som är på 90kvm är  
belägen vid entrén till coop extra.

Närhet till Älvängen centrum,  
E45 och även pendeltåget till  

Göteborg/trollhättan.

Vid intresse kontakta Kjetil Dahlby 
på tfn 070-680 87 65 eller maila till 

Kjetil@halsokostbolaget.com

Höst- och 
julmarknad

SURTE

Öppet hus 
med lotterier, 
second hand, 
servering och 
auktion (c:a 13:00)

Lördag 14 november kl 10–14

Egnahemsvägen 35, Surte

Skepplanda
FIBER

Skepplanda fiberförening håller 
extra föreningsstämma 

Torsdag den 19/11 kl 19 
i Skepplanda bygdegård

Ärende, frågan om alternativ 
finansiering, se hemsidan.

Alla medlemmar hälsas 
hjärtligt välkomna

www.skepplandafiber.se

PRO ALE NORRA

Medlemsmöte
i Folkets Hus, Älvängen
Onsdag 11 nov kl 15.00

Mötesförhandlingar med 2016 års
verksamhetsplan och budget

Vi får besök av Johnny Angelbrant 
från COOP Extra i Älvängen som 
berättar om bröd och fakta om 

bakning. Provsmakning!

Fika, lotteri

Varmt Välkomna!



Upplev

Traditionellt 
julbord
    i traditionell miljö!

395kr

Endast

/person

Boka  
bord  
i tid!
Michael: 

0706-98 00 32

Vi har även  
Catering

Smörgåstårtor och 
tårtor på beställning

Menyer och bufféer 
för  alla tillfällen

Julbord och
jultallrikar

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

www.miascatering.se

Kapellvägen 3, Älvängen
info@kockmalin.se • kockmalin.se

JULBORDS- 
CATERING!

Jag fixar maten 
– ni fixar festen!

FÖR MER INFORMATION

0708-22 35 46

www.kockmalin.se
eller

Klassiskt
Julbord

För slutna sällskap
(min 20 personer)

Vardagar under lunchtid 
 Klädkällarens herrgård

Start 30 november

Boka bord?

catering?

Prata med oss!

Tel: 0701-44 35 31 • henrikdaniel.se

Göteborgsvägen 99•Surte•031-98 15 17Göteborgsvägen 99•Surte•031-98 15 17

Begränsat  

antal platser!

Boka i tid!

KLASSISKT SVENSKT 

JULBORD
395:-
Fredag 11 dec kl 19

Lördag 12 dec kl 15-18,
Andra sittningen från kl 19 
julbordstömning och 
musikunderhållning!
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Utställning av detaljplan för bostäder vid Utby 3:25 m fl
Ale kommun, Västra Götalands län

Ett förslag till detaljplan över rubricerat område har utarbetats och finns utställt 
för utställning från och med den 3 november 2015 till och med den 1 december 
2015. Detaljplanen har tidigare varit föremål för samråd.

Planområdet ligger i centrala Älvängen, mellan Änggatan och Göteborgsvägen, 
cirka 400 meters gångväg till den nya pendeltågstationen. Områdets areal 
är cirka 12 300 m2 och inkluderar Änggatan och Tingsvägen. Området är 
tidigare detaljplanelagt. Planens syfte och innehåll följer översiktsplanens 
markanvändning.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder centralt i Älvängen, 
i nära anslutning till ny pendeltågsstation, service och utbyggd infrastruktur. 
Planen ger även möjligheten till uppförande av parkeringshus mot motorvägen. 
Planens syfte är att värna 30/40-tals karaktären på handels och bostadshusen mot 
Göteborgsvägen som är del av handelsstråket med Älvängens äldsta hus.

Detaljplanen finns utställd under tiden 3 november 2015 till 
1 december 2015 på följande platser:

•  Kommunhuset, Sektor Samhällsbyggnad, Alafors 
(expeditionstider mån - tors kl 08.00-16.30, fre kl 08.00-16.00)

•  Kommunreceptionen, Ale torg, Nödinge 
(expeditionstider mån - tors kl 08.00-16.30 fre kl 08.00-16.00)

•  Ale kommuns hemsida 
ww.ale.se > Planer på samråd/granskning 
http://ale.se/bygga-bo--miljo/samhallsplanering/detaljplaner-och-program/
pagaende-planer/planer-pa-samrad-utstallning-.html

Upplysningar om planförslaget lämnas av planarkitekt Olof Halvarsson 
031-788 00 60, olof.halvarsson@ale.se eller till planarkitekt Janna Bordier  
031-50 71 24, janna.bordier@norconsult.com

Eventuella synpunkter framförs skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden i Ale 
kommun, 449 80 Alafors, eller till plan@ale.se senast den 1 december. Den som 
inte framfört skriftliga synpunkter senast under utställningstiden kan förlora 
rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

KUNGÖRELSE

LEDIGA TJÄNSTER OCH KUNGÖRELSER

Partiordföranden lämnar AD

Lilla Edets Industri & Fastighets AB är 
ett kommunalt fastighetsbolag som 
äger, förvaltar och hyr ut bostäder, 
industrilokaler samt lokaler till den 
kommunala verksamheten. Dessutom 
har bolaget uppdraget ifrån sin ägare 
att bedriva tillsyn o skötsel gällande 
gata, park och rörnät. Leifab har 36 
årsanställda och omsätter ca 110 
miljoner kronor. Den uthyrningsbara ytan är drygt 108 000 kvm som förvaltas av 
egen personal. Vi förvaltar vidare ca 16 000 m2 yta åt externa fastighetsägare.

Vi söker nu efter ytterligare personal

HÄNDIG ELEKTRIKER
Vi söker en elektriker som kan kombinera elektriker jobbet med traditionell 
fastighetsskötsel. Du skall vara en utåtriktad person med förmåga att 
bemöta våra kunder i olika situationer, även i
stressande lägen . Du har tidigare erfarenhet från liknande arbete och har 
minst B-körkort. Du kommer att ingå i vår beredskapsstyrka. Det är en 
merit om Du har full elbehörighet.

SERVICE / FASTIGHETSSKÖTSEL
Vi söker dig som har en positiv inställning och en förmåga att ge service 
i världsklass! Vi tror också att du är flexibel både kring arbetstider och 
arbetsplats samt är stresstålig.
Du har tidigare erfarenhet från liknande arbete och har minst B-körkort. 
Inriktningen på tjänsten är främst yttre skötsel men det kommer även 
förekomma inre skötsel. Du skall inte
bara vara händig och ha ”gröna fingrar” utan skall även ha hög social 
kompetens. Vi ser gärna kvinnliga sökande

Eventuella frågor avseende tjänsterna besvaras av 
Raimo Proos 0520-494104

Ansökan sänds med CV och löneanspråk till Box 1016, 463 24 Lilla Edet 
och skall vara Leifab tillhanda senast 2015-11-16. Du kan också maila det 
till info@leifab.se Märk ansökan med ”elektriker” resp. ”fastighetsservice”

– Och Helene Ahlberg fick sälls ap av ytterligare tre 
ALE. Avhoppen från 
Aledemokraterna fort-
sätter.

I veckan lämnade fyra 
medlemmar partiet, 
däribland ordföranden 
Helene Ahlberg.

– Det är toppstyrt, 
utan möjlighet att på-
verka, säger hon.

Sven Rydén var först att 
lämna partiet tidigare i hös-
tas. Hans kritik om ett topp-
styrt parti, där gruppledaren 
Jan A Pressfeldts ansågs 
ensam staka ut kursen delas 
även av ordföranden Helene 
Ahlberg som nu lämnat upp-
draget.

– Jag har insett hur rätt 
ute Sven var. Pressfeldt är en 
enormt duktig och kunnig 
politiker, men han är ock-
så omöjlig att argumentera 
mot. Du har ingen chans att 
påverka när han bestämt sig, 
säger hon.

Helena Solving, Inge-
mar Sörqvist och Towe 
Elowson gör Ahlberg säll-
skap och behåller sina upp-
drag, men som politiska ”vil-
dar” utan partitillhörighet.

Droppen som fick bäga-
ren att rinna över var partiets 
resonemang kring kommun-
husfrågan.

– Där har det hela tiden 
varit tydligt vart vi Alede-
mokrater står, men plötsligt 
sade Pressfeldt på ett grupp-
möte att det var Nödinge 
som gällde. Vi vände återi-
gen kappan efter Socialde-
mokraterna. Sen när om-
röstning väl var i fullmäktige 
la de rösten på Älvängen, 
men vi vet numera inte vad 
som gäller i partiet. Det är 
som sagt helt toppstyrt, sä-
ger Helene Ahlberg.

Samtliga avhoppare sit-
ter i partiets styrelse, vilket 
medför att Aledemokraterna 
nu står utan en fungerande 
ledning. Partiets gruppleda-

re Jan A Pressfeldt:
– Vi kan inte ha folk i sty-

relsen som inte sympatiserar 
med vad vi kommit överens 
om. Då är det bättre att de 
packar ihop och drar. Vi 
kommer eventuellt att kalla 
till ett extra årsmöte, alter-
nativt övervintrar vi till års-
mötet som stundar efter års-
skiftet. Det är ingen panik. 
Partiet har viktigare frågor 
att jobba med, säger han.

Motivet anses vara hur 
Aledemokraterna agerade 
i kommunhusfrågan?

– Både jag och Ingela 
Nordhall röstade på Älväng-
en, så det förstår jag inte.

Men hade ni gjort det 
om omröstningen för Nö-
dinge krävt era röster?

– Det fanns en majoritet 
för Nödinge och jag tycker 
hela resonemanget om två 
centralorter är löjligt. Ale 
är snart en enda tätort. Hela 
kommunen växer samman. 
Jag tänker återigen väcka 

min motion om att lägga till 
Ale som ett prefix framför 
ortsnamnen. Ale-Skepplan-
da, Ale-Bohus, Ale-Surte 
och så vidare. Sist stoppa-
des idén av statsheraldikern, 
men nu tror jag tiden är 
mogen. Då blir det tio orter 
som gemensamt bildar Ale, 

säger Jan A Pressfeldt utan 
att vara märkbart berörd.

– Jag är mer orolig för 
Ale. Det händer för lite och 
det går för långsamt. Vi be-
höver en vision och full fart 
framåt.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Helene Ahlberg ordförande i Aledemokraterna hoppar av och 
får sällskap av... 

...Helena Solving...

...Towe Elowson...

...och Ingemar Sörqvist som 
alla blir politiska ”vildar” utan 
partitillhörighet.



 

 

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.

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

Stipendiekonsert

Författarfika – Stewe Claeson
MÅNDAG 16 NOVEMBER KL 19.00. Skepplanda bibliotek.
Stewe Claeson har rosats av en samstämmig kritikerkör. Han 
har fått ett stort antal utmärkelser bland annat Ale kommuns 
kulturstipendium 2014. Stewe Claeson är en av våra främsta 
kännare och introduktörer av amerikansk lyrik. 
Entré 100 kr inkl fika. Förköp via Skepplanda bibliotek 
0303-330 515 eller skepplandabibliotek@ale.se. 
Samarr: Ale kommun och SV.

Sms-avisering när ditt barn 
har ogiltig frånvaro
Nu kan du som är vårdnadshavare till elev i årskurs 7-9 få 
ett sms när ditt barn har ogiltig frånvaro. Smset skickas till 
dig samma dag som den oanmälda frånvaron har registrerats 
i skola24. För att sms-tjänsten ska fungera måste du ha ett 
konto i skola24.
För att sms-tjänsten ska fungera gäller följande:
• Du som vårdnadshavare måste ha ett registrerat konto i 

Skola24. Ansökan om konto till Skola24 hittar du här.
• Ditt mobiltelefonnummer måste finnas registrerat på 

Skola24:s hemsida. Det kan du själv kontrollera när du är 
inloggad på hemsidan för skola24. Meddela skolan om du 
byter mobilnummer. 

• Du som vårdnadshavare ska göra frånvaroanmälan vi 
skola24 varje dag som ditt barn är frånvarande. 

Sms-aviseringen för elever i årskurs F-6 kommer att starta 
under läsåret efter hand, du kommer då att få information 
från ditt barns skola.

Hitta allt i kommunens karta 

Du vet väl att kartan på kommunens webbplats har en 
mängd smarta funktioner? Exempelvis kan du enkelt se 
var alla förskolor, grillplatser, äldreboenden, badplatser 
och återvinningsstationer finns i kommunen. Dessutom 
kan du även söka på såväl gällande detaljplaner som 
pågående planarbete för hela kommunen. Här finns också 
mobiloperatörernas täckningskarta.
 

NOV

13
2015

MAT FÖR SMÅ 
MUNNAR
FREDAG KL 10.30 Bäbismys 
på Ale bibliotek, Nödinge 
Alla föräldrar vill ju att barnen 

ska äta, nyttigt och helst med glädje. 
Kommundietisten kommer och visar barnmat 
du lätt kan laga hemma och ger tips och 
inspiration. Smakprov utlovas!

NOV

14
2015

BARNBOKENS DAG
LÖRDAG KL 11–14. Pippi 
Långstrump 70 år. Sagostunder, 
tipspromenad, pyssel och 
fiskedamm. Kom gärna utklädd!  
Ale bibliotek, Nödinge.

NOV

9
2015

MÅNDAG KL 19.00  på biblioteken i Nödinge 
och Skepplanda Årets tema är vänskap i 
Norden. 

Ale bibliotek, Nödinge: Högläsning, boktips 
och fika. Fri entré. Arr. Föreningen Norden och 
Ale kommun.
Skepplanda bibliotek: Nils Zandhers läser 
texten och kåserar om vad det innebär att 
umgås med varandra i Norden. Fri entré. 
Arr. Bibliotekets vänner i norra Ale och Ale 
kommun

KURA SKYMNING  
Högläsning i 
stearinljusens sken

Använd reflexer 
Nu är det går mot mörkare tider 
är det bra att tänka på att använda 
reflexer. Reflexer behövs både på 
landet och i stan där det finns 
gatubelysning. Gatubelysningen gör 
att du själv ser men det innebär inte 
att du syns. Tänk på att reflexerna 
syns bäst när de sitter lågt och är i 
rörelse. Långt ner på ben och armar 
är bästa placeringen.

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.
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Lärarförbundare! 
Passa på att träffa politiker 
ur Utbildningsnämnden för 
ett samtal

Lärarförbundet bjuder in sina medlemmar 
att samtala med politiker ur Utbildnings-
nämnden om våra förskolor, skolor och 
fritidshem i Ale.

Måndagen den 9 november 17.30–19.00
i Smyrnakyrkan i Älvängen.

Adress: Lärarförbundet ALE, Alafors
Besöksadress: Ledetvägen 6
Telefon: 0303- 33 04 24
E-post: lararforbundet@ale.se.
Webbplats: www.lararforbundet.se.

Anmäl dig senast: 
5 november på www.lararforbundet.se

SURTE. Bygget av en 
ny näridrottsplats och 
en genomgång av det 
brottsförebyggande 
arbetet i kommunen var 
de två huvudpunkterna 
på ortsmötet i Surte 
förra tisdagen. 

Det blev en salig 
blandning mellan prat 
om framtid och trygg-
het.

Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Stefan Hagman 
(S) redogjorde för kommu-
nens senaste planer i Surte. 
Bygget av en ny näridrotts-
plats blir verklighet – kvar 
återstår bara var den ska stå 
och hur den ska se ut.  

– Vi ligger precis i start-
groparna till att bygga en ny 
näridrottsplats här i Surte, 
en mötesplats där man kan 
ha spontanidrott. Vi har lagt 
undan pengar, men vi vet 
inte ännu var den ska ligga 
eller vad den ska innehålla. 
Jag vill gärna ha in förslag på 
hur en ny näridrottsplats kan 
se ut eller var den ska ligga 
här i Surte. Jag vill att vi till-
sammans ska identifiera var 
de flesta Surtegrabbar och 
flickor håller hus, så att vi får 
en naturlig träffpunkt, säger 
Hagman.

Kostnaden för en ny nä-
ridrottsplats beräknas landa 
runt en miljon kronor och 
tanken är att den ska byggas 
under nästa år.  

– Tanken är att vi ska ha 
en näridrottsplats i varje 
samhälle här i kommunen. 

Just nu finns det en i Älväng-
en och i Nödinge. Det kom-
mer att byggas en i Surte och 
i Skepplanda. Det successivt 
arbete som vi planerar att 
fortsätta med under de när-
maste åren, säger Hagman.  

Charlott Klug, brotts- 
och säkerhetshandläggare, 
var också på plats i försam-
lingshemmet för att infor-
mera om hur det brottsfö-
rebyggande arbetet ser ut i 
kommunen. Siffror visade 
att antalet anmälda brott 
varierar mellan de olika or-
terna.  

– I exempelvis Nödinge 
ser vi en ökning under det 
senaste året. Vad det beror 
på vet vi ännu inte. Däremot 
minskar antalet anmälning-
ar här i Surte från 160 förra 
året till 130 i dag. Utveck-
lingen här går åt rätt håll, 
men det finns arbete kvar 
att göra. Rätten att känna sig 
trygg är en av de viktigaste 
grundprinciperna i samhället 
och därför arbetar vi efter att 
Ale ska vara en trygg kom-
mun, säger hon. 

Enligt Klug krävs det ett 
gemensamt engagemang 
bland invånarna om det ska 
bli en ökad trygghetskänsla 
i Ale.   

– Man måste komma ihåg 
att tryggheten i Ale är al-
las ansvar. Det finns alltid 
mycket att göra. En ökad 
grannsamverkan och att an-
mäla sig som nattvandrare 
är två saker som kan betyda 
oerhört mycket för att Ale 
ska bli en bättre kommun att 
bo i, säger hon.

KRISTOFFER STILLER

Ny näridrottsplats planeras i Surte

ORTSMÖTE SURTE

Var: Församlingshemmet 
När: Tisdag 27 oktober  
Om vad: Planerna om en nä-
ridrottsplats i Surte och det 
brottsförebyggande arbetet 
i kommunen 
Citatet: Charlott Klug: ”Man 
måste komma ihåg att 
tryggheten i Ale är allas 
ansvar”  
Hur många: 38 besökare

ORTSMÖTE HÅLANDA

Var: Hålanda bygdegård
När: Torsdag 29 oktober
Om: Kultur på Mauritzberg, 
kollektivtrafi en, Skepplan-
da Fiberförening.
Publik: 55
Citat: ”Enligt Västtrafik
innebär förändringen en 
årlig besparing på 800 000 
kronor”
(Anders Rollings)

Charlott Klug, brotts- och säkerhetshandläggare, berättade om det 
brottsförebyggande arbetet som sker i kommunen. 

HÅLANDA. Det började 
stillsamt, men tonen 
skärptes ju längre mötet 
gick.

Trafi situationen ut-
med Hålandavägen var 
ånyo uppe till diskus-
sion.

Vägen är för smal och 
behovet av en gång- och 
cykelbana framfördes 
ännu en gång.

Katharina och Johan Dahl-
bäck informerade på ett 
trevligt sätt om familjens 

verksamhet genom att visa 
bilder från Kultur på Mau-
ritzberg. Här sker kulturar-
rangemang i alla dess former 
och Mauritzberg har blivit 
en mötesplats för professio-
nella artister i olika genrer. 

Trots att inbjudan gått ut i 
god tid hade Västtrafik ingen 
representant på plats för att 
svara på mötesdeltagarnas 
frågor gällande kollektivtra-
fiken där det sedan en tid 
tillbaka skett en förändring. 
Taxikörningarna som ersät-
ter busstrafiken på helgerna 
fungerar inte optimalt enligt 
de ortsbor som gjorde sig 
hörda.

Trafiksituationen utmed 
Hålandavägen är ett åter-
kommande ärende på dag-
ordningen. Återigen fram-
fördes kravet om gång- och 
cykelväg.

– Hålandavägen är smal 
och krokig, det är svårt för 
barnen att ta sig till buss-
hållplatsen när det inte finns
någon plats att gå på, konsta-
terade en åhörare.

En uppmaning gjordes 
om att alla gång- och cykel-
trafikanter ska bära reflex.
Det är mörkt och ingen väg-
belysning finns

Lars Kopp informerade 
om statusen för Skepplanda 
Fiberförening, som i dags-
läget har 700 medlemmar. 
Föreningen bjuder in till 
stämma i Skepplanda bygde-
gården den 19 november.

Kommunstyrelsens ord-
förande, Paula Örn (S), 
gästade mötet och fick bland 
annat svara på varför vallöf-
tet om mat i hemmet till äld-
re inte infriats.

– Ärendet är fortfarande 
under utredning, svarade 
Paula.

Presidiet, med ordförande 
Anders Rollings i spetsen, 
upplyste om att belägg-
ningsarbetet för vägsträckan 
Verle-Gräfsnäs har överkla-
gats. Däremot ska sträckan 
Skepplanda-Kvarnabo be-
läggas.

JONAS ANDERSSON

Hålandavägen i fokus på ortsmötet
Trafiksituationen utmed Hålandavägen diskuterades på torsdagskvällens ortsutvecklingsmöte.

Alla hushåll,  

alla företag  

varje vecka!

– Varför säga det 
till några få, när du  
kan säga det till alla?

100% täckning är det  
minsta du kan begära
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SKEPPLANDA. Lokalen 
var fylld till brädden 
och åhörarna laddade 
med frågor.

Skepplandaborna var 
intresserade av att höra 
kommunledningens 
framtidsvisioner för 
orten.

Några löften om 
nybyggnation gavs inte, 
däremot klargjordes att 
en näridrottsplats är på 
gång.

Skepplandas ortsutveck-
lingsmöte brukar av tradi-
tion locka många besökare. 
Onsdagens tilldragelse i 
bygdegården var inget un-
dantag.

– Väldigt roligt att se så 
mycket folk och framförallt 
att vi ser en hel del yngre 
människor i publiken, för-
klarade presidiets veteran 
Sven Rydén som bryggde 
kaffe och delade ut reflexer
till alla som önskade.

Mötet inleddes med en 
tyst minut för att hedra de 
drabbade i samband med den 
tragiska händelsen i Troll-
hättan och vidare skedde ett 
speciellt välkomnande av en 
delegation från Botswana, på 
tillfälligt besök i Ale kom-
mun.

Den första punkten på 
dagordningen gällde fastig-
heten där vårdcentralen tidi-
gare inrymdes. Vad händer? 
Frågan gick till Alebyggens 
vd, Lars-Ove Hellman.

– Det är nog den svåraste 

frågan jag har fått. Den bor-
de gå till fastighetsägaren, 
som i det här fallet är Hem-
sö. Jag skulle kunna sluta där, 
men väljer att utveckla reso-
nemanget då jag blivit upp-
vaktad av Kent Carlsson 
som förhört sig om möjlig-
heten att kunna bygga bostä-
der i fastigheten. Det jag kan 
säga är att jag har gått ige-
nom ritningarna, gått runt 
huset och konstaterat att det 
är en gedigen byggnad.

Samtidigt tog ägarna för 
den nya tandvårdskliniken, 
som tecknat kontrakt med 
Hemsö, tillfället i akt att 
presentera sig. De båda her-
rarna välkomnades med app-
låder från församlingen.

Kommunchef Björn Jär-
bur berättade om den utma-
ning som Sverige står inför 
vad det gäller flyktingsit -
ationen. 190 000 flyktingar
beräknas komma till landet 
i år och ytterligare 160 000 
nästa år.

– Vi gör en översyn av 
lokaler i hela Ale kommun, 
även tomma ytor där det 
skulle kunna vara aktuellt 
med modullösningar. Vi be-
räknar ta emot 100 ensam-
kommande flyktingbarn i år 
och lika många nästa år. I 
dagsläget har vi 33 platser, 
förklarade Järbur och förtyd-
ligade att Hemsös fastighet 
på Albotorget är med i kart-
läggningen men att det ännu 
inte har förts någon djupare 
diskussion.

Vad vill politikerna med 
Skepplanda, undrade en 
mötesdeltagare?

– Vi kommer att bygga 
en näridrottsplats, sedan 
tittar vi på en utveckling av 
förskoleplatser – en gemen-
sam enhet för skolan F-6. 
Om det innebär en om- el-
ler tillbyggnad är inte klart, 
sade kommunstyrelsens ord-
förande Paula Örn (S) som 
dock inte kunde ge några 
löften om framtida bostads-
byggnation.

– Det är bättre att vara 
sanningsenlig och ärlig.

Vad händer med områ-
det bakom bygdegården?

– Kostnaden för vägar och 
vatten är omfattade och det 
är det största problemet för 
en liten exploatör. Frågan är 
om det går att få ekonomi i 

projektet. Ingen vore gladare 
än jag om det kunde realise-
ras, svarade Paula Örn.

En liten ljusning för even-
tuellt nya bostäder i Skepp-
landa öppnades när präst-
gården kom på tal. Blickarna 
riktades mot Bengt Bengts-
son.

– Planen är klar, men jag 
tappade intressenter då pro-
jektet drog ut på tiden. Jag 
lovar att undersöka intresset 
på nytt.

Brotts- och säkerhets-
handläggare Lotti Klug 
bjöd in till trygghetsvand-
ring i Skepplanda onsdagen 
den 25 november.

Om problemet med knall-
skott som uppmärksammats i 

samhället svarade Lotti:
– Det är tyvärr ett känt 

problem hos polisen. Har ni 
tips så hör av till polisen på 
114 14.

Klas Arvidsson, som ar-
betar med anläggnings- och 
föreningsfrågor på kommu-
nen, fick räta ut en del frå-
getecken kring Skepplanda 
simhall.

– I februari fick jag ett 
uppdrag från Kultur- och 
fritidsnämnden om att ut-
reda simhallen. Uppdraget 
var enkelt och bestod i att 
göra en statusbesiktning av 
simhallen, gällande renings-
verk, betongkonstruktion 

och så vidare. Experter utför 
det arbetet och jag samlar in 
materialet. Det är den första 
fasen i utredningen, sade Ar-
vidsson.

Leif Andersson, ordfö-
rande i Skepplanda Fiber, 
gav en nulägesrapport och 
Skepplandaföreningens 
ordförande, Jonas Molin, 
avrundade mötet genom att 
presentera tankarna på en 
fritidsgård i källaren på den 
tidigare vårdcentralen.

– Vi skulle önska att Ale 
kommun stod för hyran, res-
ten skulle vi kunna fixa själva.

JONAS ANDERSSON

Inga löften om nya bostäder
– Kommunledningen på plats i Skepplanda

ORTSMÖTE SKEPPLANDA

Var: Skepplanda bygdegård
När: Tisdag 27 oktober
Om: Den tomma vårdcen-
tralsbyggnaden, framtida 
byggnation, trygghetsvand-
ring och simhallens framtid.
Publik: 125
Citat: ”Trygghetsvandring är 
som ett gående ortsutveck-
lingsmöte”
(Lotti Klug)

Kommunchef Björn Järbur 
gästade ortsutvecklingsmötet 
i Skepplanda liksom kom-
munstyrelsens ordförande 
Paula Örn och Alebyggens vd 
Lars-Ove Hellman. Längst till 
vänster ses Sven Rydén från 
presidiet.

125 skepplandabor mötte upp på höstens ortsmöte, där både kommunchef Björn Järbur och Kommunstyrelsens ordförande Paula Örn (S) 
föredrog. Även Alebyggens vd Lars-Ove Hellman fanns på plats.

Klas Arvidsson svarade på frågor om Skepplanda simhall.

Bengt Bengtsson var den åhörare som ställde flest frågor.

DAMJACKOR

STORLEK 44 – 52
399:-

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

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

Veckans lunchmeny hittar du 
alltid på www.kladkallaren.se

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

SÖNDAG   11 – 17

7000 kvm lågprisvaruhus
BRETT SORTIMENT

LÅGA PRISER

ALLA HELGONS DAG   11 – 17

Det är Almi Väst i Göteborg 
som vill locka fram idéer, 
som kan bli framtidens bär-
kraftiga företag, produkter 
eller tjänster. Tävlingen går 
av stapeln 17 november i 
samband med Nyföretagar-
dagen på Stadsbiblioteket i 
Göteborg. Sista anmälnings-

dag är 9 november.
– Vår förhoppning är att 

hitta så många smarta idé-
er som möjligt, som kan bli 
lyckade nya produkter och 
tjänster på marknaden, säger 
Marie Olsson, innovations-
rådgivare på Almi och täv-
lingsledare.

– En jury kommer att gå 
igenom samtliga bidrag. 
Därefter plockas de idéer ut 
som få pitcha på tävlingsda-
gen.

Juryn utser den idé som 
anses ha bäst potential och 
förutsättningar att nå mark-
naden. Juryn tittar på idéns 

nyhetsgrad, hur den tillfreds-
ställer ett behov på markna-
den och ger ökad kundnytta 
samt dess kommersiella möj-
ligheter på lång sikt.

Vinnaren får 15 000 kro-
nor, andrapristagaren vinner 
8 000 kronor medan tredje-
pristagaren får 5 000 kronor.

Företag och personer kan vinna pengar av Almi
ALE. Almi Väst letar efter både privatpersoner och 
företag i Ale som sitter inne med idéer. 

Spännande idéer som kan bli framtida företag, 
tjänster och produkter.

Tävlingen ”Pitcha din idé” kommer att bli som en 
Idoluttagning framför en jury. 



ALVHEM. Kommun-
styrelsens ordförande 
Paula Örn (S) besökte 
torsdagens ortsmöte i 
Alvhem för att redogöra 
om de aktuella frågorna 
som kommunen tampas 
med just nu. 

Flyktingfrågan är en 
av dem.  

– Det är en helt annan 
situation i dag än för 
bara några veckor se-
dan, säger hon.

Närmare 30 personer val-
de att besöka torsdagens 
ortsmöte i Alvhem. De skulle 
bjudas på en lägesuppdat-
ering från kommunstyrels-
ens ordförande Paula Örn 
som besvarade frågor från 
åhörarna och berättade om 
kommunens arbete i flyktin -

frågan. 
– Situationen ser ut som 

så att antalet ensamkom-
mande flyktingbarn ökar till 
Göteborgsregionen och nu 
har vi fått en förfrågan om 
det finns några akutplatser i 
kommunen. Vi håller på att se 
över lokaler som kan fungera 
som detta. Jag är övertygad 
om att vi kommer att lösa det 
här, vi ser redan några fina ex-
empel i Ale. Spinneriet i Ala-
fors är ett av dem, säger Örn. 

En av åhörarna passade 
på att ventilera sitt missnö-
je över att det finns för få 
äldreboendeplatser i närheten 
av Alvhem. Örn gav då beske-
det att finns långtgående 
planer på ett nytt särskilt bo-
ende i Älvängen. 

Långt framme
– Vi har ganska gott om 
äldreboendeplatser för de 
äldre i Ale. Vi fattade ett 
beslut i fullmäktige så sent 
som i måndags om att ge up-
pdrag om att teckna ett nytt 
avtal för ett särskilt boende i 
Älvängen. Planerna är väldigt 
långt framme och vi hoppas 
att kunna presentera hur det 
blir inom de närmaste veck-
orna, säger hon.

Planerna på att införa 
fibernät i Alvhem är i full 
gång. Kenneth Lundström, 
medlem i Alvhem-Nygård 
fiberförening, gav senaste 

lägesrapporten.  
– Vi befinner oss just nu 

i en förprojektering där vi 
undersöker var vi kan börja 
gräva. Vi har just nu 180 beta-
lande medlemmar. Vattenfall 
ska lägga ner en ledning från 
Hede upp mot Nygård och 
då vill vi att det går med en 
kabel till oss i den ledningen. 
Där har vi en kostnad som 
vi ännu inte har finansierat  
Därför kommer vi inom den 
närmaste tiden att kontakta 
samtliga medlemmar för en 
första betalning, säger han.

Representanter från Ale 
Golfklubb fanns också på 
plats för att informera om 
sin verksamhet. De har i dag-
släget cirka 1100 medlemmar 
och nu är målet att fler ska 
ansluta.  

 – Vi har en av Västsveriges 
finaste golfbanor och vill att 
fler ska komma och spela golf 
hos oss. Golf är friskvård som 
i snitt förlänger en människas 
liv med fem år, säger Merja 
Forsäng, ordförande i Ale 
Golfklubb.

KRISTOFFER STILLER
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”En helt annan situation i dag”

ORTSMÖTE ALVHEM 

Var: Klubbstugan Gläntevi
När: Torsdag 29 oktober 
Om vad: Information om 
aktuella frågor i kommunen, 
lägesrapport från Al-
vem-Nygårds fiber örening 
och information från Ale 
Golfklubb. 
Citatet: Merja Forsäng: “Golf 
är friskvård som i snitt 
förlänger en människas liv 
med fem år”
Publik: 28 personer

Kommunstyrelsens ordförande Paula Örn besvarade frågor från åhörarna under torsdagens ortsmöte i Alvhem. 

Merja Forsäng, ordförande i Ale GK, tillsammans med Bertil Hans-
son från seniorgruppen och Elisabeth Fransson från juniorgruppen 
informerade om Ale Golfklubbs verksamhet.

ÄLVÄNGEN • Tel. 0303-74 60 12 www.manufakturen.se

SALMING 
2-pack

298KR

FARS DAG! SÖNDAG 8 NOVEMBER

STRUMPOR 
PÅ KÖPET

Fars Dag-tips
Pyjamas
Morgonrock
Handskar

Halsduk
Mössa
Slips

100:-
RABATT

PÅ ALLA LEE- LEVIS & 

JACK&JONES- JEANS

HERR & DAM, KILLE & TJEJ

JACKDAGAR

FLER ERBJUDANDEN 
I BUTIKEN.

VÄLKOMNA!

DAMJACKOR

ETAGE

TENSON

CECIL

LEBECK

TUXER

OBJEKT

HERRJACKOR

SEBAGO

HENRI LLOYD

TENSON

JOFAMA

TUXER

PARK LANE

JACK & JONES

SELECTED

NZA

100-200:-

PÅ ALLA HERR-
RABATT PÅ

& DAMJACKOR

PARK LANE SKJORTOR 

298KRSELECTED
TRÖJOR 

499KR

SELECTED
SKJORTA 

599KR

100:-
RABATT

PÅ ALLA LEE- LEVIS & 

JACK&JONES- JEANS

HERR & DAM, KILLE & TJEJ

– Paula Örn gästade ortsmötet i Alvhem



DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

STORPACK

:-59
Max 1 paket/kund

/ST

DELIKATESSEN

Pssst!

Missa inte rabatten på förstasidan...

MOR MATILDAS
KOKTA SKINKA/

BROR JAKOBS 
RÖKTA SKINKA

PARMASKINKA

COMTE
PECORINO

BAKELSER
2-PACK

BUDAPESTLÄNGD
PRINSESSLÄNGDSURDEGSLIMPOR 

KODE OCH SKEPPIS

ÄPPLEN

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

49:-
Ordinarie pris 59:-

Endast avhämtning

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

KANONPRIS! Kalops med potatis och 

rödbetor.

Onsdag 4/11

Pasta och köttfärssås.
Torsdag 5/11

Höstgryta med kanta-

reller.

Måndag 9/11

Potatispaj med salami.
Fredag 6/11

Pasta och korvsås. 
Tisdag 10/11

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.
Priserna gäller onsdag–söndag v45 2015 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se

ALLA DAGAR
06.00–23.00

FÄRSK LAXFILÉ

7990
/KG

1990
/HG

1990
/HG1490

/HG

19 90
/HG

29:-
/ST69:-

/ST19:-
/ST

BLÅ MOCCA

:-15
Max 2 paket/kund

Brygg

/ST

FLÄSKARRÉ

3990
/KG

Max 2st/hushåll

KYCKLINGFILÉ

4990
/ST

Medlemspris 
Max 2st/medlem

VALIOYOGHURT

10:-
/ST

Max 3st/hushåll

790
/KG

Max 5kg/hushåll

FAMILJEFAVORITER
ARLA

5990
/KG

Medlemspris 

BLANDFÄRS 50/50

39 90
/KG

FARS DAG-BUKETT

79:-
/ST

FIRA FARS DAG PÅ SÖNDAG!

FIRA 
FARS DAG 

PÅ SÖNDAG!

FIRA 
GUSTAV ADOLF 

PÅ FREDAG!
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ALE. Det har kommit 
signaler om att sniffning 
och boffning förekom-
mer på olika platser i 
Ale.

Kommunens drogföre-
byggare väljer att agera 
direkt genom att sprida 
information på olika 
sätt.

– När vi upptäcker 
att saker är på gång så 
måste vi vara på tå. Det 
gäller att få med sig 
hela samhället; föräld-
rar, skolpersonal, hand-
lare – alla, säger Thomas 
Berggren.

Det var vaktmästaren i en av 
kommunens skolor som slog 
larm. Kolsyrepatroner och 
drivgasanpuller hade upp-
täckts.

– Det gjorde att vi hörde 
oss för. Vi fick signaler om 
att det förekommer sniffning 
och boffning på sina håll, i 
synnerhet gäller det unga 
människor 12-15 år, förkla-
rar Thomas Berggren.

Lokala handlare har upp-
vaktats för att informeras om 
läget då många av produk-
terna som ungdomarna an-
vänder sig av finns i butiks-
hyllorna.

– Det pratas bland annat 
om butangas (påfyllning till 
tändare), tändare, gräddbe-
hållare, doftspray och kolsy-
repatroner. Gensvaret från 
handlarna blev oerhört posi-
tivt. De vill vara med och ta 
ansvar i den uppkomna situ-
ationen, säger Berggren som 
också understryker att det 
gått ut riktad information till 
skolorna.

– Många av preparaten är 
saker som man normalt inte 
kopplar samman med droger 
och berusning. Som förälder 
bör man vara vaksam om det 
försvinner produkter av ovan 
nämnda slag. Känn gärna 
över ungdomarnas jackor 
och tveka inte att ifrågasätta. 
Det finns ingen anledning 
att en tolvåring ska ha en 
tändare på sig.

Hur ser drogsituationen 
ut i ett större perspektiv?

– Det finns ett utbrett 
och öppet missbruk i samt-
liga våra orter. Det utgörs 
till största delen av preparat 
som röks; cannabis, spice 
och hasch. Ungdomar som 
missbrukar testar väldigt 
många droger. MiniMilli gör 

ett fantastiskt jobb och blir 
någon sorts livlina. Ungdo-
mar kan få hjälp utan att gå 
via socialtjänsten, säger Ale 
Fritids fältare Daniel Juhlin 
och Elisabeth Persson.

– De allra flesta ungdomar 
mår bra och knarkar inte. 

Det är väldigt viktigt att det 
framgår i diskussionen, po-
ängterar Elisabeth och fort-
sätter:

– Vi ser fram emot vuxen-
vandringen som är på gång 
att startas upp i Älvängen, 
Skepplanda och Nödinge. 

Vuxnas närvaro uppskattas 
av ungdomarna vilket Daniel 
och jag får till oss varje dag, 
avslutar Elisabeth Persson. 

JONAS ANDERSSON

Agerar mot sniffning och boffning
– Går ut med information på bred front

FAKTA

Sniffning är ett sätt att 
berusa sig genom att dra i 
sig ångorna från lättflykti a 
lösningsmedel. Boffning är 
inandning av olika drivga-
ser. Både sniffning och boff-
ning innebär stora risker, 
även om det sker vid ensta-
ka tillfällen. Missbruk kan 
orsaka bland annat hjärn-, 
lever- och njurskador.

Drogförebyggare Thomas Berggren flankerad av Ale Fritids fältare Daniel Juhlin och Elisabeth Persson.  

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

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

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

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

Pris 3.400.000:- som utgångspris. Visas 5/11. Snickarvägen 8
Henrik Kjellberg 0727-316 360, henrik@axelssonsfast.se

Pris 475.000:- utgångspris. Visas enl ök. Sandåker 180. 
Gunnar Carlström 0723 618 618, gunnar@axelssonsfast.se

Välplanerad familjevilla i 
nyskick!
Det är med glädje vi kan presentera denna 
Mjöbäcksvilla i populära Älvängen. Villan 
som byggdes 2005 år i bästa skick och 
har en modern planlösning. Centralt läge 
med gångavstånd till service, skolor och 
kommunikationer. Pendeltåg till Göteborg C 
tar drygt 20 min. En perfekt familjevilla som 
ska upplevas på plats! 134 kvm. 

Charmigt på landet!
Litet hus med stor gäststuga och fin 
utsikt över Hålsjön. Mysig storstuga med 
träpanel och tegelvägg. Braskamin och 
luftvärmepump. Ingår plastbåt som ligger 
nere vid sjön. Här kan ni åka buss 434 till ert 
ostörda ”hideaway”. Renoveringsbehov.  
54 kvm. 

Älvä
ngen

Skepplan
da



Fyll i, klipp ut och posta 
talongen till:

Alekuriren "Ale Lucia" 
Göteborgsvägen 94 
446 33 Älvängen

Talongen skall vara 
redaktionen tillhanda senast 
torsdag 3 december.

Röstningen pågår t.o.m. 3 december 2015

Skicka ett SMS med texten 
ALELUCIA # till 72672 där # byts 
ut till numret på den lucia du vill 
rösta på. Ex. ALELUCIA 1. SMS:et 
kostar 5 kr + ev. operatörsavgift.

Vill ni vara med och säkra Ale 
Lucias framtid? Då kan ni skänka 
25 eller 50 kr. Lägg till summan 
i slutet av SMS:et. Ex. ALELUCIA 
1 50.

Var med och rösta på ALE LUCIA 2015 och du kan vinna en julklapp!
Ale Lucia arrangeras 
i samarbete med 
Alekuriren

Var med och utse Ale Lucia
2015

Boka Ale Lucia redan idag: www.alelucia.se eller 0708-94 14 51

fotograferade årets lucia kandidater

RÖSTA MED TALONGRÖSTA MED SMS

Felicia 
Zackrisson

15 år, Alafors

 
Studerar 
Musik på LM Engström

Drömyrke 
Lovsångsledare

Drömresa 
Billuffa i Europa

Vem får följa med? 
Vem som helst som 
kan köra bilen

Fritidsintressen 
Musik, vara i kyrkan, 
sticka mössor

Sångerfarenheter 
Kör, skolavslutningar, 
sjunger i Kyrkan

Min bästa sida 
Jag älskar människor

Min sämsta sida 
Svårt att tacka nej till 
något

Varför vill du bli Ale 
Lucia? 
Jag får sjunga

Favoritjulsång
Kärleksvisan av Sarah 
Dawn Finer

1

Rebecka 
Carlinger

16 år, Nödinge

 
Studerar 
Naturvetenskap på 
Sigrid Rudebeck

Drömyrke 
Barnläkare

Drömresa 
Jorden runt

Vem får följa med? 
Min syster

Fritidsintressen 
Måla, läsa och lyssna 
på musik

Sångerfarenheter 
Kör, musikaler samt 
sjungit solo på flera 
framträdanden

Min bästa sida 
Omtänksam och 
pålitlig

Min sämsta sida 
Blyg

Varför vill du bli Ale 
Lucia? 
Älskar att sjunga och 
Lucia är en högtid som 
sprider mycket glädje 
och gemenskap

Favoritjulsång
Stilla Natt

2

Josefine 
Björkman
16 år, Nödinge

 
Studerar 
Kunskapsgymnasiet - 
Samhäll

Drömyrke 
Förlagsredaktör

Drömresa 
Phuket, Thailand

Vem får följa med? 
Min bästis och mina 
närmaste vänner från 
gymnasiet

Fritidsintressen 
Jag gillar att vara 
med vänner, läsa, 
sjunga och dansa 
gammaldans t.ex. 
bugg, vals

Sångerfarenheter 
Kör, varit med på Star 
for life 3 gånger

Min bästa sida 
Hjälpsam och 
omtänksam

Min sämsta sida 
Klagar på att andra 
inte är sociala när jag 
själv inte är det

Varför vill du bli Ale 
Lucia? 
För att jag älskar att 
sjunga och för att 
utveckla mig själv inom 
sången

Favoritjulsång
Stjärngossarnas visa

3

Andrietta 
Eliasson

16 år, Nödinge

 
Studerar 
Praktiska i Kungsbacka

Drömyrke 
Professionell 
hundtränare

Drömresa 
Jorden runt

Vem får följa med? 
Mina vänner

Fritidsintressen 
Sjunga och att vara 
med vänner

Sångerfarenheter 
Sjungit solo på 2 
skolmusikaler

Min bästa sida 
Spontan

Min sämsta sida 
Blir lätt avundsjuk och 
väldigt dålig på att 
vara spontan

Varför vill du bli Ale 
Lucia? 
För att utveckla sin 
röst och att det är 
roligt

Favoritjulsång
Tänd ett ljus

4

Josefine 
Wennerlund
16 år, Älvängen

 
Studerar 
Munkebäcksgymnasiet

Drömyrke 
Det får vi se

Drömresa 
Italien

Vem får följa med? 
Vänner och familj

Fritidsintressen 
Hjälptränare i Ahlafors 
IF, sjunga och spela 
gitarr

Sångerfarenheter 
Har sjungit och spelat 
i ett band som heter 
Jocal´s

Min bästa sida 
Glad och har lätt att 
tala inför människor

Min sämsta sida 
Rastlös

Varför vill du bli Ale 
Lucia? 
Jag tycker det är en 
möjlighet att utveckla 
min sång och binda 
nya kontakter

Favoritjulsång
Himlen i min famn och 
tänd ett ljus

5

Demi 
Gustafsson
16 år, Alafors

 
Studerar 
Rytmusgymnasiet

Drömyrke 
Självklart artist annars 
att hjälpa barn i Afrika 
eller jobba med äldre

Drömresa 
Afrika

Vem får följa med? 
Alla sköna vänner från 
Rytmus även min fd 
saknade rektor Ingvald

Fritidsintressen 
Musik, hänga på 
Rytmus och umgås

Sångerfarenheter 
Tävlingar med bandet 
Jocal´s, gått hos 
en sångpedagog 
och studerar musik 
på Sveriges bästa 
musikskola, även Idol

Min bästa sida 
Energisk, sprallig, 
spontan och står upp 
för de svaga

Min sämsta sida 
För social och lite 
envis

Varför vill du bli Ale 
Lucia? 
Drömmen sen jag var 
liten

Favoritjulsång
En stjärna lyser så klar

6

Emma 
Fors

16 år, Älvängen

 
Studerar 
Rytmusgymnasiet

Drömyrke 
Sångerska

Drömresa 
Nya Zeeland

Vem får följa med? 
Mina bästa vänner

Fritidsintressen 
Musik, kyrkan, vänner 
och politik

Sångerfarenheter 
Skolavslutningar, 
studerar musik på 
gymnasiet

Min bästa sida 
Positiv

Min sämsta sida 
Lat

Varför vill du bli Ale 
Lucia? 
För man sysslar med 
musik

Favoritjulsång
Cee Lo Green - Mary 
Did You Know

7

Jag röstar på Lucia nummer: 7654321

NAMN

ADRESS

TELEFON

POSTNR ORT



ALAFORS/NOL. En sex-
ling socialdemokratiska 
medlemmar från Ale 
kommun uppmärksam-
mas och belönas.

Thor Eliasson, Eje 
Engstrand, Gösta Björk, 
Ing-Britt Adiels, Hasse 
Andersson och Sti-
na-Kajsa Melin erhåller 
alla Tage Erlanders 
hedersmedalj.

– Trotjänare som 
svarat för ett fantastiskt 
arbete under många år 
och bidragit till kom-
munens utveckling, 
säger Jarl Karlsson som 
ordnat med ansöknings-
handlingarna.

När de fyra Alaforsborna 
träffas på Björkliden kom-
mer den politiska diskussio-
nen igång innan kaffetåren 
hunnit hällas upp. Även om 
de har sina mest aktiva år 
bakom sig följer de ändå den 
lokala debatten och sam-
hällsutvecklingen med stort 
intresse.

– Att kommunhuset på 
sikt kommer att lämna Ala-
fors känns inte roligt. Vi tap-
par mycket av det vi en gång 
hade. Det är en utveckling 
som inte känns rolig för oss 
som alltid har bott och trivts 
i Alafors, säger Thor Elias-
son.

– Det är en utveckling vi 

får acceptera. Bytänkandet 
är för övrigt ett av kommu-
nens största problem, reso-
nerar Eje Engstrand.

På Socialdemokraternas 
expedition i Nol Folkets 
Hus sammanstrålar Hasse 
Andersson och Stina-Kajsa 
Melin, som båda känner sig 
mycket hedrade av utmär-
kelsen.

– Det här hade jag inte 
räknat med, en glad över-
raskning, säger Stina-Kajsa.

– Det är den finaste ut-
märkelsen man kan få i par-
tiet, så visst känns det stort, 
inflikar Hasse

Vem är den Alepolitiker 
som betytt mest för Ale 
kommun?

– Evald Malm, fastslår 
Stina-Kajsa bestämt.

Viktigaste beslut som ni 
varit med och fattat?

– Beslutet att bygga Ale 
gymnasium. Det skulle kos-
tat 160 miljoner, men det 
blev billigare än kalkylen 
och slutnotan hamnade på 
125 miljoner kronor, säger 
Eje Engstrand, som då satt 
som ordförande i Tekniska 
nämnden.

– Dragningen av nya E45. 
Vi malde den frågan länge, 
säger Stina-Kajsa.

Största politiska besvi-
kelse?

– Det var smärtsamt när vi 
tvingades till neddragningar 
inom biblioteksverksam-
heten, som drabbade inte 
minst invånarna i Nol. Att 
vi inte har lyckats få till en 
ny kyrka i ett centralt läge i 

Älvängen är också en besvi-
kelse, anser Thor Eliasson.

Någon händelse ni 
minns särskilt?

– Olof Palmes besök 
1982 var en stor händelse. 
Vi hade ett möte i Bohus och 
besökte senare Tudor. Palme 
hade sin styrka i att kunna 
prata direkt till folket. Jag 
minns att hela Sveriges jour-
nalistkår var här, berättar 
Hasse Andersson.

– Socialdemokraterna i 
Ale har varit duktiga på att 
få hit ministrar genom åren 
och det har varit många gi-
vande arbetsplatsbesök. Jag 
kom ihåg när jag välkomna-
de Mona Sahlin till Medbor-
garhuset, säger Stina-Kajsa.

Den politiska mot-
ståndare som ni rönt störts 
respekt för genom åren?

– Då svarar jag Center-
partiets Karl-Åke Nilsson, 
som alltid hade kommunens 

bästa för ögonen, säger Eje 
Engstrand.

Hasse Andersson delar 

den uppfattningen rakt av.
– Gjorde du upp en sak 

med Karl-Åke så visste du att 

det var det som gällde. Det 
var inget tjafs!
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Socialdemokratiska trotjänare  belönas
– Erhåller Tage Erlanders hedersmedalj

Stina-Kajsa Melin och Hasse Andersson prisas också med Tage Erlanders hedersmedalj för lång och 
trogen tjänst.

Socialdemokrater från Ale som får Tage Erlanders hedersmedalj. Utmärkelsen tilldelas Gösta Björk, Eje Engstrand, Thor Eliasson och Ing-
Britt Adiels.

THOR ELIASSON

Ålder: 75.
Bor: Alafors.
Blev medlem i partiet: 
1965.
Uppdrag i korthet: 
Ordförande i Nol-Alafors 
kommundelsnämnd, leda-
mot i kommunfullmäktige, 
ordförande i kyrkorådet.

ING-BRITT ADIELS

Ålder: 79.
Bor: Alafors.
Blev medlem i partiet: 
1965.
Uppdrag i korthet: Ledamot 
personalnämnden i Borås, 
regionala uppdrag, ledamot 
överförmyndarnämnden.

GÖSTA BJÖRK

Ålder: 84.
Bor: Alafors.
Blev medlem i partiet: På 
50-talet.
Uppdrag i korthet: Ledamot 
Skolstyrelsen, ersättare i 
Byggnadsnämnden, valdes 
till första sekreteraren i 
Ale Arbetarkommun (12/2 
1973).

EJE ENGSTRAND

Ålder: 72.
Bor: Alafors.
Blev medlem i partiet: 
1965.
Uppdrag i korthet: Ordfö-
rande Nol-Alafors kom-
mundelsnämnd, ordförande 
Tekniska nämnden, ordfö-
rande i Barn- och ungdom-
snämnden.

HASSE ANDERSSON

Ålder: 71.
Bor: Nödinge.
Blev medlem i partiet: 
1958.
Uppdrag i korthet: Ordfö-
rande Ale Arbetarekommun 
1990-2006, Landstingsråd.

TAGE ERLANDERS HEDERSMEDALJ

Tage Erlanders hedersmedalj utdelas av Socialdemokrater-
nas partistyrelse till medlemmar som representerat partiet i 
samhälleliga organ och/eller i partiets egen organisation under 
minst 30 år. Partistyrelsen delar ut medaljen efter ansökan från 
lokala och regionala partiorganisationer. Överlämnandet sker 
lokalt. Medaljen är rund utförd i silverpatinerad metall. Motivet 
är utfört av konstnärinnan Annie Sundin. 

STINA-KAJSA MELIN

Ålder: 69.
Bor: Surte.
Blev medlem i partiet: Bör-
jan av 80-talet.
Uppdrag i korthet: Ledamot 
Vård- och omsorgsnämn-
den, Kommunfullmäktiges 
ordförande, ordförande 
Alebyggen.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

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! Om du var onödigt rik,  

hur stora risker skulle  
du då våga ta?

Berika ditt liv. Lyssna på Kapitalpodden.
Du hittar den på iTunes, Spotify och  
kapitalpodden.se



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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BOHUS. Studier även på 
lovet?

Så var fallet för ett 
25-tal elever i årskurs 
6-9 på Bohusskolan.

– Oerhört värdefullt 
och uppskattat av ung-
domarna, konstaterar 
skolassistent Caroline 
Aronsson.

Bohusskolan har tagit för 
vana att erbjuda lovskola. 
Det sker på sportlovet, påsk-
lovet, sommarlovet samt 
höstlovet. Christer Erics-
son ansvarar för verksam-
heten.

– Utvecklingen är att det 
kommer fler elever för varje 
gång, säger han.

När lokaltidningen hälsar 
på har Christer Ericsson fullt 
upp. Idag erbjuder han mat-
testuga.

– I samråd med sina men-
torer har eleverna fått upp-
gifter de ska göra. Många är i 
behov av en-till-en-hjälp och 
då kan tre lärare på 25 elever 
vara i minsta laget. Jag tycker 
ändå att det fungerar bra och 

eleverna är nöjda.
Lovskolan är frivillig även 

om vissa elever blivit rekom-
menderade av sina respektive 
mentorer att vara med.

– Eleven kanske har varit 
sjuk eller ligger efter i ett 
specifikt ämne. Då är lovsko-
lan suverän. 

– En del elever väljer ock-
så att komma hit bara för att 
de vill fördjupa sina kunska-

per, säger Christer.
Bohusskolan erbjuder 

även studiehjälp två gånger 
i veckan under terminen, det 
som oftast benämns som läx-
hjälp.

– Betoningen ligger på 
ett lustfyllt lärande, avslutar 
Christer Ericsson.

JONAS ANDERSSON

Uppskattad lovskola i Bohus

Christer Ericsson hjälper Marina Mihajlovic i matematik. Till höger 
Mosab Osman.

ÄLVÄNGEN. Det är 
inte varje dag som det 
serveras popcorn och 
dricka på Folktandvår-
den, därför gällde det 
att passa på.

Halloweenpartyt 
lockade många nyfikna
barn.

Skepplandatrollet 
och Älvängentrollet 
uppenbarade sig till 
allas skräckblandades 
förtjusning.

Det var en spöklik stämning 
som hade infunnit sig på 
Folktandvården i Älvängen 

på fredagseftermiddagen. 
De skumma figurerna visade 
sig dock vara riktigt snälla 
och barnen erbjöds alltifrån 
ansiktsmålning till överrask-
ningspåse. Det var inget van-
ligt godis som fanns i påsen, 

däremot en hel del nyttiga 
saker.

– En tandborste, tand-
kräm och flou , berättade 
Noel Stjernberg glatt.

I receptionen fick barnen 
ett svarsformulär att fylla i. 
Tipspromenaden med fem 
frågor fanns utspridda på 
kliniken där diverse läski-
ga varelser också gjorde sig 
påminda. Som utslagsfråga 
gällde det att räkna rätt antal 
pumpor i lokalen. I vinstpot-
ten fanns en eltandborste.

– Det här initiativet med 
ett halloweenparty gör det 
betydligt enklare att gå hit 
nästa gång. Man avdramati-
serar tandläkarbesöket på ett 
bra sätt, konstaterade Anet-
te Stjernberg. 

Halloweenparty på Folktandvården

Jenny Andersson kom med barnen Klara och Jakob till Halloweenpartyt på Folktandvården i Älväng-
en. Karen Trocoso hälsade välkommen.

Noel Stjernberg visade upp innehållet i överraskningspåsen.

Tilda passade på att bli ansiktsmålad.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

MARKSTEN DEKORSTEN
FONTÄNER m.m.MURAR

Varmt välkomna på ett besök!

Tel 0303-74 98 70 • V. Industriområdet, ÄLVÄNGEN • www.blatunga.se
Öppet: mån-fre 07-18, Lör 09-13

STARRKÄRR. Det blev ett 
storslaget Halloweenfi-
rande i Prästalund.

160 barn kom till 
fredagskvällens spök-
vandring.

Arrangemanget av-
rundades med disco i 
Starrkärrs bygdegård.

Det var Starrkärrs bygde-
gårdsförening i samarbete 
med Tisdagsklubben som 
hade ordnat med halloween-
firandet i Starrkärr. Respon-
sen blev enorm. Det ström-
made in barn i olika åldrar.

För att alla skulle få en 
rolig och minnesvärd upp-
levelse fanns olika spök-
vandringar att välja på. De 
allra minsta deltagarna gick 
reflexjakt medan övriga fick
gå en slinga i skogen, vack-
ert upplyst med marschaller 
och gravljus. Spökena och 
monstren vaknade inte till 

liv förrän det var dags att gå 
slingan för andra gången. 
Även häxor uppenbarade sig 
med jämna mellanrum.

Till nästa år tänker ar-
rangören utveckla spökvand-

ringen ytterligare. Kan det 
bli mycket kusligare än vad 
som var fallet i fredags?

JONAS ANDERSSON

Spökvandring i Prästalund

Melker, Oliver och Anton på väg ut för att träffa häxor och spöken.

Häxorna Linda Edfäldt och Elin Niklasson fick träffa syskonen Zoe 
och Tiger.
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Vad sägs om

EL TILL 
INKÖPSPRIS?
www.aleel.se

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

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

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

VECKANS BOSTAD

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

• Toppenfräsch 3:a • Rymlig • Altan i västerläge
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Kan du berätta om din 
bakgrund?

– Jag är utbildad restau-
rangkock och diplomerad 
köksmästare i Sverige, med 
examen i Frankrike. Jag har 
jobbat på flera à la carte- res-
tauranger i Göteborg och 
tjänstgjort tre år som kök-
schef på Stena Line. Detta är 
min femte egna restaurang.

Det bästa med att vara 
krögare?

– Att få servera nöjda och 
tacksamma kunder.

Om du haft ett annat 
yrke?

– Då hade jag varit entre-
prenör – solklart! Det spelar 
ingen roll i vilken bransch.

Största utmaningen i att 
driva lunchrestaurang?

– Det är att kunna till-
fredsställa alla typer av gäs-
ter, från ungdomar till pen-
sionärer. Det är en väldig 
bredd på önskemålen. Det 
gäller att hitta den rätta ba-
lansen.

Varför blev det just 
Grönnäs för din del?

– För många år sedan var 
restaurangen här en naturlig 
träffpunkt. Folk som är från 
trakten har berättat att de 
cyklade hit. Jag vill återska-
pa den känslan och tycker att 
jag har kommit en bra bit på 
vägen. Jag vill placera Grön-
näs på kartan igen.

Vad kännetecknar en 
bra restaurang?

– Det är en restaurang där 
gästerna känner sig bekvä-
ma.

Vad föredrar du själv, 
restaurangmat eller hem-
lagat?

– Hemlagat.

Vad har du för favori-
trätt?

– All fisk i princip, men 
en spätta eller laxbit slår det 
mesta.

JONAS ANDERSSON

FYRA RAKA
À la carte – Buffé

Vin – Öl

Kött – Fisk

Morgon – Kväll

En ledig dag: Följer gärna sonens 
handboll i Kungälv/Ale.
Gör: Driver Grönnäs Kök & Bar.
Stjärntecken: Vädur.

Sätter Grönnäs 
på kartan

Kan du inte vara utan på julbor-
det: Ägghalvor.
Motto i livet: ”Aldrig tillräckligt 
bra”.

Ålder: 52.
Bor: Frövet, Skepplanda.
Familj: Gift och två barn.

FÖRETAGARE I FOKUS   RAZVAN IONESCU

Razvan Ionescu kom till Sverige från Rumänien 1991.
Grönnäs Kök & Bar är femte restaurangen i egen regi.
Att få höra skratt i matsalen och vetskapen om att gästerna trivs är det som dri-

ver honom.

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

www.däckia.se

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

✁

Se fi lmen som 
visar hur vi 
skiftar däck!

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

1:– Däckhotell 
första säsongen!

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



 

ÖPPET NU I HELGEN 
LÖR 10-15. SÖN 11-15.

MADE BY VÄSTERGÖTLAND

*Tillägg utöver Momentum. Erbjudandet gäller Volvo XC60, V60, S60 och V40 (V40 ej sportstolar) modellår 2016 t.o.m. 31 dec 2015. **Volvo Inclusive Privatleasing: Volvia försäkring, 36 mån leasing via Volvofinans Bank, Volvo Serviceavtal och Volvokort med 
drivmedelsr abatt. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter. Transportstyrelsens avgifter tillkommer. Körsträcka 1 500 mil/år. Volvo modellår 2016: Förbr. l/100 km bl. körn: 1,8–8,1. CO2 g/km: 48–186 (V60 D6 – XC90 T6 AWD). Miljöklass Euro 6. Bilen på bilden 
är extrautrustad. Läs mer på volvocars.se

Volvo Inclusive Privatleasing. Allt ingår. 
Nu kan du skaffa dig en ny Volvo till en riktigt låg månadskostnad . 
Inclusive Privatleasing ger dig bekymmersfritt bilägande. Det enda 
du betalar är din månadsavgift, bränsle och vägtrafikskatt. Efter 36 
månader lämnar du tillbaka bilen till oss.

Just nu: FRI SERVICE OCH FÖRSÄKRING 
Gäller Volvo Inclusive Privatleasing alla modeller (utom XC90) t.o.m. 31/12.

Summum 9 900:-* (ord. 20 000:-)
Summum är vår högsta utrustningsnivå och här får du en 
verkligt fullutrustad bil. Keyless drive nyckellöst start- och 
låssystem, läderklädsel, elmanövrerad förarstol med minne 
och många exklusiva detaljer ingår i det omfattande paketet.

Kampanjpris på R-Design
Dynamiska R-Design med sportfälgar och 
lågprofildäck. Unika R-Design detaljer exteriört 
och interiört ger dig en Volvo med individuell 
framtoning. Djupt skålade sportstolar fram ger 
dig maximal körkänsla med härligt sidostöd.

Just nu: Volvo On Call på köpet
Vårt mest populära och mångsidiga tillval. Här 
ingår flera säkerhets- och kontrollfunktioner.  
Du kan t.ex. starta värmaren med mobilen  
och få automatiska körjournaler.  

Gäller Classic, Business Editon och Your Edition 23 okt–16 nov 
2015. Värde 4 000–12 900:- (beroende på bilmodell och motor).

Volvo är utvecklade för Sverige och för att ta dig dit du vill, oavsett väder och väglag. Just nu kan du skaffa dig en ny 
Volvo extra förmånligt. Väljer du Inclusive privatleasing bjuder vi på service och försäkring hela leasingtiden.

R-Design* Nu pris Ord. pris

Volvo V40 9 900:- 24 500:-
Volvo S60/V60 15 900:- 33 500:-
Volvo XC60 15 900:- 36 000:-

Prisexempel Privatleasing** 
Volvo V40 T2 (122 hk) bensin  2 899:-/mån* 

Volvo V70 D3 (150 hk) diesel. Miljöbil 4 295:-/mån*

* inkl. vinterhjul

LILLA EDET
Brovägen 20
0520-494090

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303-360330

stendahlsbil.se

renault.se

Öppet hus
The Renault Way

3 års fri service + 4 vinterhjul + bara nu i helgen:  
5 000 kr på ditt Renaultkort

Renault CLIO 
Nu från 120 900 kr

Renault MEGANE Sport Tourer
Nu från 159 900 kr

Renault CAPTUR 
Nu från 144 900 kr

Kampanjpris inkl. vinterhjul och 3 års fri service totalt värt upp till 29 900 kr*

*Erbjudandet består av fri service och vinterhjul samt en nybilsrabatt totalt värt från 25 700 till 29 900 kr. Värde på fri service: Clio 6 500 kr, Captur 6 800 kr och Megane 7 400 kr. Värde på vinterhjul: Clio 10 200 kr, Captur 12 300 
kr och Megane 12 500 kr. Dessutom utgår en rabatt på Clio och Captur värd 9 000 kr och Megane 10 000 kr. Erbjudandet gäller t.o.m 31/12 2015 och kan inte kombineras med andra erbjudanden eller företagsstöd. Utöver detta 
endast nu i helgen vid köp av en ny Renault utgår: 5 000 kr på ditt Renaultkort, gäller tom 11/11 2016. Renaultkortet utges av Volvofinans Bank AB (publ). Gäller inte RS-versioner eller Megane GT. Bränsleförbrukning vid blandad 
körning liter/100 km: Clio 3,3-5,6, Captur 5,1-5,6, Megane 3,6-5,3. CO2-utsläpp gram/km: Clio 85-127, Captur 113-127, Megane 93-119. Alla angivna priser är rekommenderade cirkapriser och lokala avvikelser kan förekomma. 
Renault reserverar sig för eventuella tryckfel. Bilarna i annonsen kan vara extrautrustade.

Välkommen på Öppet hus 7-8 november!

LILLA EDET
Brovägen 20
0520-494090

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303-360330

stendahlsbil.se





GRILLEN  
ÄR I GÅNG  
OCH CABBY  
BJUDER PÅ 
KOLBULLAR!

BENGTS  

HUSVAGNAR

årKOM OCH FIRA MED O
SS

JUBILEUMSHELG
7–8 NOVEMBER KL 11-15

HOBBY-
PAKET

 VÄRDE 14450:-  
Du betalar:

3000:-

20%
PÅ TILLBEHÖR

I BUTIKEN

PASSA PÅ!
JUBILEUMS- 
PRISER PÅ
BEGAGNAT.

CABBY 2016!

REPRESENTANTER
FRÅN HOBBY & CABBY

FINNS PÅ PLATS.

VI BJUDER  
PÅ KAFFE  
OCH TÅRTA

FISKEDAMM FÖR BARNEN,

POÄNGPROMENAD OCH 
GISSNINGSTÄVLING!

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

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

Elnagh

Gäller endast
nya vagnar.

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
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Måndag 26 oktober
Drograttfylleri
I Skepplanda stoppas en 
kvinnlig bilist för kontroll. 
Hon misstänks vara narko-
tikapåverkad och får följa 
med för provtagning.
 
Tisdag 27 oktober
Vapenbrott
Polis larmas till Nol med 
anledning av bråk i en 
lägenhet. I lägenheten har 
det befunnit sig tre män 
varav två börjat bråka. 
Den ene mannen, som är i 
50-årsåldern, tar fram en 
pistol och slår en 25-årig 
man i huvudet med kolven. 
Mannen med pistolen riktar 
sedan sitt vapen mot offrets 
huvud innan han ändrar 
riktning och skjuter ett skott 
vid sidan om offret. Skottet 
går in i en garderob. Mannen 
med pistolen springer från 
lägenheten och kan gripas 
i närområdet odramatiskt. 
Offret är inte i behov av 
sjukhusvård. Männen känner 
varandra sedan tidigare. 
Polisen upprättar en anmä-
lan gällande misshandel, 
grovt olaga hot och vapen-
brott. Händelsen inträffar 
vid halv nio-tiden på mor-
gonen.

Onsdag 28 oktober
Trafi olycka
På E45 i höjd med Stora 
Viken är en långtradare med 
släp och en husbil inblan-
dade i en olycka. Larmet går 
strax efter klockan halv tolv 
på förmiddagen. Ambulans 
och räddningstjänst åker till 
olycksplatsen. Olyckan sker 
i norrgående riktning med 
trafikstörningar som följd. 

Lördag 31 oktober
Misshandel
Polis larmas till Starrkärr vid 
halv elva-tiden på kvällen 
med anledning av att en 
privat fest spårat ur och 
flera personer slåss. En kille 
blir misshandlad och körs 
till Kungälvs sjukhus med en 
ytlig sårskada.

Söndag 1 november
Trafi olycka
Av okänd anledning kör en 
personbil av vägen och ner 
i ett dike på Länsväg 1966. 
Olycksplatsen är i höjd med 
Klädkällaren. Bilen bärgas, 
föraren klarar sig utan att 
uppsöka sjukvård.

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

Bränsleförbrukning blandad körning  5,1 – 6,9 l/100 km. CO2-utsläpp blandad körning 135 – 157 g/km. *Indikativt förmånsvärde netto per månad exklusive bränsle vid 50% marginalskatt. För exakt förmånsvärde se www.skv.se. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Miljöklass 
Euro 6. Bilen på bilden är extrautrustad.

Nya Passat Alltrack.
Frihetsmaskinen. Pris från 333 700 kr.

Utrustad med bland annat:
• 4MOTION fyrhjulsdrift • DSG-växellåda • Adaptiv farthållare, 
ACC, inklusive Front  Assist och City Emergency Brake 
• App-Connect (MirrorLink & CarPlay ) • Bluetooth handsfree 
• Chassi höjt med ca 25 mm • Climatronic, 3-zons klimatanläggning 
• ErgoComfort förarstol med tiltfunktion  och förlängningsbart 
lårstöd • Körprofilsval inklusive Offroad profil • Lättmetallfälg 
Ancona 17 tum • Radio Composition Media

FÖRMÅNSVÄRDE
FRÅN

KRONOR*

1929

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.

En grupp på 15 kul-
turmiljöintresserade, 
från en studiecirkel 

i Studieförbundet Vuxen-
skolan, träffades vid Dalens 
kvarn i Lagmansered den 
21 oktober. Efter en kort 
information om att det 
funnits sex kvarnar och två 
sågar längs strömmen, med 
en fallhöjd på cirka 20 me-
ter, från Dalens Damm till 

Vanderydsvattnet, vandrade 
gruppen på en stig upp till 
Dalens Damm.

Längs strömmen fotogra-
ferades de kvarvarande fun-
damenten. Vattnet kommer 
från Stavsjön och Älghults-
sjön i Hålanda. Dessa sjöar 
har ett avrinningsområde på 
cirka 15 km2. I Älghult och 
i trakten av sjön har funnits 
och finns cirka 15 torp

Ryggsäckarna med fika
togs fram, samtidigt som 
man tittade på utsikten över 
sjön, och hörde berättel-
ser av Bror Andersson i 
Getås. Man tittade på en av 
fångdammarna och vand-
rade sedan ned längs vägen 
förbi ytterligare en damm 

och den tidigare affären till 
Snuggebo Kvarn. Här före-
visade Yvonne Dahlmark 
byggnaderna som ligger 
alldeles intill strömmen, 
dämmet och resterna efter 
kvarnbyggnaderna. 

Christer Damm 

Kulturmiljövandring 
till Dalen

Den 21 oktober gjorde detta sällskap en kulturmiljövandring till 
Dalen.

LÖDÖSE. Nu är det 
klart!

Det blir kameraöver-
vakning av den norra 
pendelparkeringen vid 
Lödöse Södra.

– Jättepositivt att 
Länsstyrelsen godkänt 
vår ansökan, säger 
kommunalrådet Julia 
Färjhage (C).

I slutet av förra året kunde 
lokaltidningen berätta om 
den namninsamling som 
gjorts med 900 underskrif-
ter då allmänheten krävde 
åtgärder med anledningen 
av den återkommande ska-
degörelsen vid pendelsta-
tionen. Ett önskemål från 
pendlarna var kameraöver-
vakning för att få bukt med 
de bilrelaterade brotten, 

som tyvärr har varit en trå-
kig följetong i Lödöse.

– Det krävs olika steg och 
insatser för att få till stånd 
en kameraövervakning, 
förklarade kommunalrådet 
Ingemar Ottosson (S) vid 
den aktuella tidpunkten.

Nu har Länsstyrelsen 
godkänt ansökan om kame-
raövervakning. Syftet med 
övervakningen är att före-
bygga, förhindra samt att 
utreda brott och öka kom-
muninvånarnas trygghets-
känsla.

– Vi är väldigt glada över 
beslutet då kommuninvån-
arnas trygghet och säkerhet 
är viktig för oss, avslutar Ju-
lia Färjhage.

JONAS ANDERSSON

Pendelparkering 
kameraövervakas

 – Länsstyrelsen har godkänt 
Lilla Edets ansökan

Länsstyrelsen har godkänt kommunens ansökning om kameraö-
vervakning vid den norra pendelparkeringen vid Lödöse Södra.

Räddningstjänsten fick rycka 
ut med stegen i lördags.

Man räddades 
från berget
NÖDINGE. Räddningstjänsten 
larmades klockan 10.50 på 
lördagsförmiddagen till berget 
vid lokalkörbanan mellan Nol 
och Nödinge. En man hade 
efter en vadslagning klättrat 
upp på berget och satt sig i 
en hopplös situation, han kom 
varken upp eller ner. Rädd-
ningstjänstens stege blev 
räddningen och mannen kla-
rade sig undan utan men.
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För ett och ett halvt år sedan 
lämnade Caroline Aronsson 
proffslivet som handbolls-
spelare i Norge för att åter-
vända till sin hemort Surte. 
Men tomheten över att inte 
ha något att göra gjorde sig 
påmind och av en ren slump 
satte hon ihop ett eget hals-
band. 

– Jag visste inte vad jag 
skulle göra. Jag hade levt för 
handbollen och det blev så 
tomt när jag flyttade hem till 
Surte. Jag kände att jag var 
tvungen att hitta på något. 
Jag gjorde mig ett stort och 
unikt halsband och det fanns 
egentligen ingen plan. Jag 
satte samman olika smyck-
en och monterade ihop det 
till ett och samma halsband. 
Till en början var det väl-
digt många som rynkade på 
näsan och sa att det likna-
de en rustning. Det störde 
mig inte, utan jag valde att 
fortsätta och sedan var det 
många som frågade om de 
kunde få köpa ett halsband, 
säger hon.

Bollen sattes i rullning. 
Pengarna hon fick in från 
försäljningen återinvestera-
des i nytt material. Fyra må-
nader efter att Caroline pro-
ducerade sitt första halsband 
började hon marknadsföra 
sina produkter på Instagram. 
Det skulle inte dröja länge 
innan ett showroom i USA 

hörde av sig med en stor be-
ställning. 

– De ville beställa över 
100 halsband. Jag stod där 
helt själv med en väldigt stor 
beställning. Det var då jag 
valde att kontakta Caroli-
ne Regnér. Hon arbetade i 
en butik som köpte in mina 
smycken och hade en stor 
kunskap om branschen, sä-
ger Caroline.

Firar ett år
Bolaget, som då var en en-
skild firma, gjordes om till 
ett aktiebolag. De firar nu ett 
år tillsammans och försälj-
ningen går bättre än någon-
sin. I dag exporterar Shlimp 
and Ulrich sina smycken till 
länder i hela världen. USA, 
Kanada, Spanien, Kuwait, 
Dubai, Polen och Storbri-
tannien är några av de länder 
där halsbanden, som kostar 
strax under 2000 kronor, 
säljs. 

– Det känns overkligt, 
otroligt kul att vi har fått ett 
sådant bra gensvar men jag 
är inte nöjd än. Det finns
så mycket mer som jag vill 
göra. Detta är bara en liten 
del av det jag vill. Jag hopp-
as att den här resan kan ta 
mig till platser som jag ald-
rig tidigare har varit på. Jag 
skulle vilja testa på att bo ut-
omlands för det är där som 
vi har vår största marknad, 

säger hon.
Med en ökad efterfrågan 

tillkommer ökade produk-
tionskrav. För att kunna 
hantera expansionen siktar 
nu duon Aronsson och Reg-
nér att flytta produktionen 
österut och på så sätt kunna 
livnära sig på sina smycken. 

– Vi har planer på att läg-
ga produktionen i Asien för 
att på så sätt kunna hantera 
beställningarna vi får. Jag 
hinner inte göra alla hals-
banden själv, säger hon.

Caroline har svårt att få 
tiden att räcka till. I dag spe-
lar hon handboll i elitserie-
nykomlingen Hellton från 
Karlstad. Detta kombinerar 
hon med att arbeta heltid på 
Bohusskolan. All ledig tid 
läggs sedan på att producera 
nya smycken. 

– Det blir inte mycket tid 
över till annat. Smyckena är 
prio ett, jag vill att vi ska bli 

större och nå ut till fler län-
der, säger hon.

KRISTOFFER STILLER

VECKA 45         NUMMER 40||201520

CAROLINE ARONSSON 
Ålder: 26
Bor: Surte
Gör: Jobbar på Bohusskolan, spelar elitseriehandboll och 
driver aktiebolaget Shlimp and Ulrich.
Familj: Mamma, pappa och bror. 
Intressen: Allt som rör design, konst och handboll. 
Livsmotto: Man ska göra det man vill.

Carolines smycken en världssuccé

Caroline Aronsson, från Surte, producerar egna halsband som säljs till länder i hela världen. 

Halsbanden är gjorde av nickelfri metall 
och kostar strax under 2000 kronor. 

NÖDINGE. Onsdagen den 
11 november inbjuds 
föreningslivet till en 
informationskväll i Ale 
kulturrum.

Hur ska Ale kommun 
och dess föreningar 
kunna arbeta tillsam-
mans för att skapa ett 
ännu bättre samhälle?

– Ett syfte med kväll-
en är att kunna skapa 
ett föreningsråd, säger 
Klas Arvidsson ansva-
rig för förenings- och 
anläggningsfrågor.

Klas Arvidsson hoppas 
föreningskvällen ska locka 
många deltagare. Ingen för-
anmälan krävs och i pausen 
av de två informationsblock-
en bjuds besökarna på fika

– Inbjudan har gått ut 

till cirka 150 föreningar. Jag 
hoppas på en fullsatt teater-
salong.

Kultur- och fritidschef 
Michael Svensson kommer 
att inleda kvällen och däref-
ter ska Klas Arvidsson pre-
sentera sina tankar kring ett 
föreningsråd.

– Vi tänker oss att rådet 
skulle bli en kontaktyta mel-
lan föreningslivet och Ale 
kommun.  Det kan fungera 
som en remissinstans och 
samla Aleföreningarnas åsik-
ter. Bland annat har vi fått ett 
uppdrag att göra en bidrags-
översyn. Här skulle man 
kunna spela in föreningsrå-
det, säger Klas Arvidsson.

Stödföreningen Vaken 
kommer att finnas repre-
senterade för att berätta om 
Vakna-fonden, där förening-
ar kan söka pengar i syfte att 

skapa alternativ och förebyg-
ga utanförskap. Även SISU 
Västsvenska Idrottsförbun-
det medverkar.

Efter kaffepausen blir det 
fokus integration. 

Hur kan föreningslivet 
hjälpa flyktingar att bli en 
del av Ale?

– Vi får höra Ahlafors IF 
berätta om hur de samverkar 
med kommunens boende 
för ensamkommande fly -
tingungdomar. Kan vi öppna 
fler kanaler? Jag är övertygad 
om det, säger Klas Arvids-
son.

– Självklart blir det också 
tid för frågestund. Ingen frå-
ga är för stor eller för liten, 
avslutar Klas Arvidsson.

JONAS ANDERSSON

Föreningskväll i Nödinge

Klas Arvidsson, ansvarig för 
förenings- och anläggningsfrå-
gor, hälsar representanter från 
föreningslivet välkomna till 
Ale kulturrum onsdagen den 
11 november.

Lerum Surte Som-
phonic Band bjöd 
upp till solistkonsert 

under ledning av dess en-
tusiastiske dirigent Folke 
Taubner. Solister var or-
kesterns egna musiker, som 
trakterade sina instrument 
på ett utmärkt sätt.

Konserten började med 
en marsch av Sam Ryd-
berg – ”Vivu Esperanto” 
– vilkens spelades taktfast 
och medryckande. Nästa 
nummer var en melodi av 
Olle Adolphson, ”Nu är 
det gott att lev”. Melo-
din spelades fint av Kjell 
Johansson på bastuba. 
Sedan följde en melodi av 
Harold L Waters, ”Slipery 
Gentlemen”, som spelades 
i fin samklang av orkesterns
tre trombonister. 

Därefter följde två 
framföranden av Evert 
Taube-musik. I den första 
melodin, ”Så skimrande var 
aldrig havet”, var Matti-
as Hammer en utmärkt 
trumpetsolist. Sedan följde 
ett medley där orkestern 

spelade bra och medryck-
ande.

I ”Visa från Utanmyra” 
bjöds vi på vackert spel på 
basklarinett samt följsamt 
orkesterspel. Vi fick höra
musik av Wolfgang Ama-
deus Mozart i ”Adagio” där 
Helge Lundqvist spelade 
klarinett på ett utsökt sätt 
med en varm och mjuk ton. 

I ”Misty” var Nils Fnne-
mark solist på altsaxofon. 
Han spelade med vacker 
ton och stark inlevelse. 
Slutmelodin i konserten 
var en lyrisk komposition 
av Wilhelm Peterson-Ber-
ger – ”Vid Frösö kyrka”. 
Här var Hanna Lundqvist 
flöjtsolist. Hennes ton var
kristallklar och oerhört 
vacker. En av kvällens 
absoluta höjdpunkter!

Som vanligt när Lerum 
Surte Symphonic Band 
spelar kommer det många 
åhörare. Så även denna 
gång. Som extranummer 
selade orkestern konsertens 
första musikstycke.

Göte Noll 

Solistkonsert i Surte

SURTE. Ett egenkomponerat halsband har öppnat 
dörren till en värld som Caroline Aronsson tidigare 
bara kunde drömma om. 

Nu driver hon aktiebolaget Shlimp and Ulrich till-
sammans med vännen Caroline Regnér, som i dag 
exporterar smycken till hela världen. 

– Det känns overkligt, säger Caroline Aronsson till 
Alekuriren.
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Hur hamnade du här?
– Jag flyttade från Göteborg 
till Ale för sex år sedan. Som 
sjukskriven fick jag börja ar-
betsträna på vårdcentralen i 
Älvängen. Jag trivdes jättebra! 
I samma veva som anställning-
en på vårdcentralen upphör-
de fick min handläggare på 
Arbetsförmedlingen veta att 
Monica Stiller, som då var 
kanslist för Ale 90 IK, skulle gå 
i pension. Jag blev kallad på in-
tervju och på den vägen är det.

Hur trivs du med arbetet?
– Utmärkt! Jag har blivit så väl 
mottagen av föreningen och 
folket runtomkring. De kom-
mer att få bära ut mig härifrån.

Vad gör Furustugan och 
dess omgivning så speciell?
– Naturen och läget över-
huvudtaget. Tänk dig att du 
kommer hit klockan åtta på 
morgonen och du ser tre rå-

djur på toppen av Alebacken. 
Det är underbart!

Stavgången har haft en 
enorm utveckling?
– Ja, så är det. Mellan 18-29 
personer träffas två förmid-
dagar i veckan (måndag och 
onsdag). Det är ingen anmälan 
utan de som känner för det dy-
ker upp. Var och en går i sin 
egen takt. Den sociala biten är 
minst lika viktig som motio-
nen. Efter stavgången samlas 
vi i stugan och fikar tillsam-
mans.

Hur upplever du Ale 90 IK 
som förening?
– Den börjar bli lite gubbig. Vi 
önskar få in lite fler medlem-
mar, gärna yngre människor.

Deltar du själv i klubbens 
träning?
– Jag engagerar mig i klubbens 
olika arrangemang, annars 

nöjer jag mig med promena-
der.

Furustugan känns som en 
uppskattad mötesplats?
– Det är den också. Vi har 
många förskoleelever och skol-
barn som kommer hit på veck-
orna. Det finns även möjlighet 
att hyra omklädningsrum och 
dusch för de som önskar. Stu-
gan är också populär att hyra 
till fester – alltifrån dopkaffe 
till 80-årskalas.

JONAS ANDERSSON

Som balsam 
för själen

I drygt två år har Kristina Camp arbetat som kanslist för 
25-årsjubilerande Ale 90 IK.

Hon stortrivs med sitt jobb i Furustugan.
– Den här miljön är som balsam för själen.

KRISTINA CAMP

Ålder: 63.
Bor: Nol.
Familj: Två barn, sex 
barnbarn.
Stjärntecken: Våg.
Lyssnar på: Väldigt blandat, 
allt utom opera.
Äter helst: Fisk.

VECKANS PROFIL

Adina Hälsan vårdcentral och BVC i Nol Tel: 031-383 04 20
www.adinahalsan.se, Vardagar 8-17, Drop in 8-16

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

INFLUENSATIDER
Riskerar du att bli allvarligt  
sjuk av influensa?
Om du vaccinerar dig får immunförsvaret 
hjälp att skydda kroppen bättre mot viruset.

Smittskydd Västra Götalandsregionen

ÖPPET HUS 
LÖRDAG DEN 14 NOVEMBER

KL 11.00 - 14.00

Kom och se våra ”nya” lokaler.

När du är här hos oss kan du 
vaccinera dig mot säsongsinfluensan 

och även ta ett blodtryck.

Vi bjuder på fika.

Drop in utan tidsbokning 
Varmt välkomna!
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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



SURTE. Surtes inne-
bandyherrar tog tredje 
raka skalpen när Dingle 
hemmabesegrades med 
uddamålet. 

Det ser tveksamt 
mycket intressant ut 
för Bohushallens svarta 
riddare. 

Niklas Pettersson blev 
på nytt stor matchhjälte 
när han sköt avgörande 
7-6.

Lördagens innebandymatch 
mellan de båda förväntade 
topplagen Surte och Dingle 
gick helt i publikens smak. 
Många läckra mål och ett 
sent avgörande.

– Självklart kul när man 
lyckas vinna, men det är inte 
bra för hälsan, säger Surte-
tränaren Tobbe Engström 

och fortsätter:
– Matchbilden blev pre-

cis som vi förutspått, en tät 
kamp där kylan avgjorde. Jag 
gladde mig framför allt åt att 
vi spelade med stor fantasi 
och vågade ta spontana av-
slut.

Surte tog ledningen i 
mitten av första perioden 
genom matchens lirare, 
tvåmålsskytten Daniel An-
tonsson. Dingle kvitterade 
två minuter före den första 
pausvilan. I början av mitt-
perioden gjorde gästerna 1-2 
och hade en bra period. När 
Dingle även lyckades få nä-
tet att rassla en tredje gång 
räddades hemmalaget av en 
uppmärksam domare. Bor-
talaget hade minst en spelare 
i målgården och målet döm-
des bort. Vilda protester följ-
de och en vaken Almir Me-
hmedagic tog snabbt tillvara 
på frislaget som följde och 
under tiden som Dinglespe- larna tjafsade med domaren 

kvitterade Pontus Jonsson 
iskallt.

– Det kan mycket väl ha 
varit matchavgörande. Det 
är en viss skillnad på 2-2 och 
1-3, säger Tobbe Engström.

Matchen var sedan spel-
mässigt helt jämn och båda 
lagen skapade chanser. När 
Daniel Antonsson sköt 5-3 
i början av tredje såg det 
ljust ut för hemmalaget, men 
Dingle kom tillbaka. Med sju 
minuter kvar att spela kvitte-

rade gästerna, men Surte var 
inte slagna. Niklas Petters-
son gjorde sitt andra mål för 
dagen strax efter kvittering-
en och Dingle fick på nytt 
jaga.

– En enorm lättnad och 
glädje att vi lyckades hålla 
undan. Det är vår tredje raka 
uddamålsseger, vilket defin -
tivt är en styrka. På fredag 
ska vi försöka vinna med 
lite större siffror borta mot 
Herrestad, avslutar Tobbe 
Engström.

Nästjumbon Herrestad 
möter Ale IBF på tisdags-
kvällen i Ale kulturrum. 
Båda lagen är utan poäng 
och i stort behov av ett 
trendbrott. Surte lär defin -
tivt hålla en tumme för riva-
lerna från Ale.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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Surte vann rysare

Hur går tankarna inför 
premiären på lördag?
– Det känns spännande. 
Det är det här som man 
har väntat på under hela 
försäsongen. Det är skill-
nad på att spela tränings-
matcher och att spela om 
poäng. Det är nu det gäller 
och vi känner oss oerhört 
taggade. 

Hur är formen?
– Jag tycker att det känns 
hur bra som helst. Vi har 
tränat på bra under de se-
naste två veckorna och haft 
en hög nivå på träningar-
na. Vi har fått ihop en bra 
lagkänsla och det känns 
som att vi drar åt samma 
håll. Det är flera spelare 
som har tagit stora kliv i 
utvecklingen under de se-
naste veckorna och det ska 
bli spännande att se dem i 
matcher som gäller något. 

Hur ser skadeläget ut i 
laget?
– Bra, alla är friska och 
redo för match. Det är bara 
Robin Wang som saknas. 
Han plågas fortfarande av 
sin fotskada och det mesta 
tyder på att han inte kom-
mer att vara med under 
hela säsongen. Det är så-
klart ett stort avbräck för 
oss och otroligt synd om 
Robin, jag lider verkligen 
med honom. Nu gäller det 
att andra kliver fram och 
visar vägen. 

Vilken typ av matchbild 
tror du att det blir på 
lördag?
– Det kommer att vara 
två lag som försöker spela 
bandy. Boltic är ett lag som 
gillar att spela lite längre 
med mycket långbollar och 
snabba vändningar. Det 
gäller att alla är på tårna. 
Boltic är ett skickligt lag 
som garanterat inte kom-
mer att vika ner sig i en 
premiär. 

Vad måste ni göra för att 
vinna?
– Vi måste göra det som 
vi har pratat om sedan vi 
startade i augusti. Vi måste 
se till att ligga rätt i defen-
siven och ha en tro på det 
vi gör. Serien är otroligt 
jämn där alla kan slå alla. 
Varje match blir viktig och 
det gäller att vi fortsätter 
gnugga på även om vi ham-
nar i jobbiga underlägen.

KRISTOFFER STILLER 

Hur är 
formen?

HALLÅ DÄR...

...Ante Grip, årsfärsk tränare i 
Surte BK, som har premiär på 
lördag hemma mot IF Boltic.

Pontus Jonsson och Niklas Pettersson jublar efter viktiga 2-2-målet som tillkom under tiden som 
Dinglespelarna protesterade mot ett bortdömt 1-3-mål. 

Division 3 Göteborg
Surte IS IBK – Dingle AIK 7-6

RESULTAT

- ÄLSKA HANDBOLL

MATCH
Dam div 3

SÖNDAG 8 NOV KL 12.30 
ALE HF– SPORTTJEJERNA

ÄLVÄNGENS KULTURHUS
Matchsponsorer:Matchsponsorer:

www.laget.se/alehf

SERIEPREMIAR!
..

BOHUSHALLEN LORD 7 NOV 1530

VAKNA • ALEKURIREN • NACARO STÄDSERVICE • SOFT TELECOM

Halmstad FK
NOL IK FUTSAL

vs

FO
TO

: A
LL

A
N

 K
A

R
LS

SO
N

Futsalpremiär med stjärnglans
ALE. Knappt har 
fotbollssäsongen 
avslutats förrän nästa 
startar.

På lördag drar Futsal-
serierna igång.

Nol IK Futsal möter 
med sitt ”stjärngäng” 
Halmstad FK i Bo-
hushallen.
Det råder något av fotbolls-
feber i Ale. Nol IK:s initi-
ativ till ett futsallag med 
spelare från olika lag i Ale 
kryddat med ett antal starka 
namn utifrån gör satsning-
en högintressant.

Laget innehåller loka-
la profiler som Andreas 
Skånberg, Johan Elving 
och Hamdan Ramadan 

från Ahlafors IF. Niclas 
Elving, Boban Ilic, Bojan 
Ilic, Jonny Stenström, 
Niklas Koppel och Raied 
Juma från Nol IK för att 
nämna några. När Örgry-
te IS har kvalat färdigt till 
Superettan ansluter Joakim 
Olausson.

I premiären mot HFK 
förstärks Alelaget med Jo-
han Friberg Da Cruz, 33, 
tidigare i GAIS men nume-
ra i Assyriska. Han har med 
sig Marcos Valenzuela 
Abello, 27, med FK Kozara 
och BK Häcken på merit-
listan.

I genrepet besegrade 
Nol IK Futsal Alingsås med 
klara 8-3.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

VECKANS
MATCHER

F05 KL 14:30 
Nödinge SK – Torslanda HK

P04 KL 15:20 
Nödinge SK – HK Aranäs

FA KL 16:30 
Nödinge SK – Torslanda HK

ALE KULTURRUM
SÖNDAG 8 NOVEMBER

Varmt  
välkommen!

ALFORS. Nio träning-
spass i veckan. Strikt 
kost. Och en dröm om 
få livnära sig på en av 
världens tuffaste kamp-
sporter, MMA. 

För Alaforsbon Ner-
min Mehmedagic är det 
bara en sak som gäller: 
han ska tävla mot de 
absolut bästa i världen i 
Ultimate Fighting Cham-
pionship, UFC. 

– Det är det enda jag 
strävar efter, säger han.

För fyra år sedan bytte Ner-
min Mehmedagic karate mot 
MMA. Nu är han en av de 
bästa i landet på amatörnivå. 
Den 18 november drar han 
på sig landslagsdressen och 
tävlar om EM-medaljerna i 
Birmingham. 

– Det är 20 tävlande i 
varje viktklass och det är jag 
och en till från Sverige som 
åker dit. Jag siktar på att gå 
hela vägen. Det går inte att 
åka dit med någon annan in-
ställning. Jag vet att jag har 
chansen att vinna över de 
flesta och den chansen ska 

jag ta, säger han.
Mycket träning och 

målmedvetenhet har tagit 
den förre SM-vinnaren i ka-
rate till nya höjder i MMA. 
Nu siktar Nermin ännu 
högre och att en vacker dag 
ta över tronen som Sveriges 
största UFC-stjärna. 

– Jag vill bli bäst, så enkelt 
är det. Det går inte att hålla 
på annars. Om jag fortsätter 
att träna och utvecklas kan 
vad som helst hända, säger 
han.

Förlust på Trädgårn
Det har blivit nio vinster och 
fyra förluster på 13 matcher 
för Nermin i amatör-MMA 
shootfightning. Den 16 ok-
tober gick han sin senaste 
match mot Tobias Harila, 
från Västerås, på Trädgårn 
i Göteborg – men där gick 
det inte riktigt som Nermin 
hade tänkt sig. Det blev till 
slut en tung förlust och en 
missräkning som nu ska göra 
honom ännu starkare inför 
kommande utmaningar. 

– Jag hade tränat stenhårt 
inför matchen och kände 
mig väl förbered, men fick
inte matchen dit jag ville. 
En dålig prestation från min 
sida och jag var mycket bes-
viken efteråt, säger han.

Hur hårt tar du en för-
lust?

– Det sitter i ett tag, det är 
aldrig kul att förlora men se-
dan börjar det släppa när det 
blir dags för en ny match. Jag 
tar med mig den här erfaren-
heten och ser till att det inte 
upprepas.

Nyttig sparring
Inför matchen på Trädgårn 
hade Nermin varit i Irland 
och tränat med UFC-stjär-
nan Conor McGragor i 
två veckor. En tid som gav 
honom mycket. 

– Jag var där och tränade 
med hans team. Det var 
väldigt intressant att se vart 
man står och jag fick lite per-
spektiv på hur bra jag egen-
tligen är. Jag åkte därifrån 
som en ödmjukare fighter
och jag insåg att jag har my-
cket kvar att utveckla. Det 
var väldigt nyttigt och jag 
ångrar inte att jag åkte dit, 
säger han.

Är du rädd innan du ska 
gå upp i ringen? 

– Inte rädd, men nervös 
över hur det ska gå.  Jag är 
aldrig rädd att få stryk. Det 
är inte läskigt. Man är snara-
re rädd för att man inte ska 
prestera. Det är sällan man 
tänker att man kommer åka 
på stryk. Man vet att det kan 
hända och det är något som 
man bearbetar och lär sig att 
acceptera. När man väl går 
in i ringen är man beredd att 
gå all in och sätta allt på spel, 
säger han.

 Nermin har många före-
bilder i MMA-världen. En 

av dem är Sverige i särklass 
största stjärna Alexander 
”The Mauler” Gustafsson. 

– Han är grym. En bra 
ambassadör för sporten 
och en bra representant för 
Sverige. Han är helt klart 
en av de fyra bästa i världen. 
Han har alltid varit en rond 
från att vinna världsmästar-
titeln. Jag blir inte förvånad 
om bältet en dag kommer till 
Sverige, säger han.

Nermin siktar mot EM

Den 18 november åker Nermin Mehmedagic till Birmingham och slåss om medaljerna i EM. 

NERMIN MEHMEDAGIC

Ålder: 23.
Bor: Alafors.
Klubb: Gladius MMA. 
Viktklass: 70 kilo.
Gör annars: Arbetar som so-
cionom
Intressen: Umgås med 
vänner.  
Förebild: UFC-stjärnan Tarec 
Saffiedine. 
Målsättning: Att tävla i UFC 
inom fem år. 
Meriter: Svensk mästare i 
karate och brons i World 
Cup. 

– Drömmer om att livnära 
sig på kampsporten MMA

Matchvärd:

VS BOLTIC IF

ALE ARENA 
LÖRDAG 7/11

KL 14.00

SURTE BK

ALLSVENSK 
BANDY

Surte/Karebys F17 
tjejer gick till final i
World cup och förlora-
de guldet med minsta 
möjliga marginal.

Tranås BOIS vann 
med 6-5 efter stor 
dramatik.

Det sista målet kom 
först på övertid.

Det såg länge ut att bli en 
stor triumför i World cup 
för Surte/Karebys F17-
lag. Ida Friman svarade 
för samtliga fem mål och 
Tranås låg under med hela 
3-0 innan småländskorna 
fick ordning på grejer-
na. På tio minuter gjorde 
Tranås fem mål och Surte 
fick börja jaga. Med knappt 
tre minuter kvar kvittera-
de nämnde Friman, men 
någon förlängning blev 
det inte. I den andra över-
tidsminuten sköt Tranås 
avgörande 6-5.

Silverpengen i World 
cup är ändå en skalp att 
vara riktigt stolt över. Sur-
te/Kareby besegrade Skirö 
i semifinalen med imopne-
rande 6-3.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Surte/Kareby 
tog silver i 
World cup

TEXT
KRISTOFFER STILLER
kristoffer@alekuriren.se

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

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

Välkommen!

Ge bort ett 
present- 

kort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Mer än bara 
lokaltidning

Printshop 

Filmproduktion

Webbproduktion

Reklambyrå

0303-74 99 40  •  info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

INNEBANDY

BANDY

Division 3 Göteborg
Surte IS IBK – Dingle 7-6
Målskyttar SISIBK: Niklas Pettersson 2, 
Daniel Antonsson 2, Peter Larsson, Daniel 
Dahlman, Pontus Jonsson. Matchens kur-
rar: Daniel Antonsson 3, Oliver Engström 
2, Almir Mehmedagic 1.

Träningsmatch
Surte BK – Frillesås 3-3 (2-1)
Målskyttar SBK: Mattias Timan, Jonas Tell 
och David Reinsfelt.



Torsdag 26 november

Teatern, Ale kulturrum 19.00

 Biljetter 200 kr, scenpassrabatt 50 kr, Ungdom 100 kr 
Längd 2 tim och 20 min inkl. paus.
Biljetter finns på: Ale bibliotek, Nödinge, 
ale.riksteatern.se, ale.se/evenemang

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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NOL. Just nu pågår en vack-
er akvarellutställning i Ale 
Slöjdares lokal på gågatan i 
Nol. Det är konstnären Bar-
bro Sundh som visar sina 
alster under november.

– Jag visar ett axplock av 
mina tavlor, säger Barbro till 
lokaltidningen.

Föreningslokalen håller 
öppet på lördagar och då är 
allmänheten välkommen på 
besök.

– Då finns det slöjd och 

hantverk att köpa, förklarar 
Barbro.

Redan nu kan lokaltidni-
gen avslöja att Ale Slöjdares 
årliga julmarknad i magasin-
sbyggnaden på Kungsgården 
i Alvhem öppnar lördagen 
den 21 november.

– Det är bråda tider och 
mycket som ska fixas innan 
dess, konstaterar förening-
ens ordförande, Lisbeth 
Karlberg.

JONAS ANDERSSON

STARRKÄRR. Damkören 
Vox feminale bildades 
2004.

I våras bestämde 
sig ensemblen för att 
spänna bågen lite extra 
och anmälde sig till en 
körtävling i Spanien.

I förra veckan av-
gjordes Festival Coral 
Internacional och Vox 
feminale belönades med 
en guldplacering i klas-
sen sakral körmusik.

Resultatet i Festival Coral 
Internacional, som ägde rum 
i Calella utanför Barcelona, 
överträffade alla förvänt-
ningar.

– Det här hade vi aldrig 
vågat drömma om. När ju-
ryn presenterat sitt utlåtande 
var alla jätteglada. Vi åkte 
Spanien för att ha roligt, 
lyssna på andra körer och 
skaffa oss nyttig erfarenhet, 
förklarar körledare Sabina 

Nilsson och tillägger:
– Nu har vi fått blodad 

tand. Alla tävlande körer 
indelades i klasserna brons, 
silver och guld och inom 
varje klass fanns det tio olika 
nivåer. Vår förhoppning var 
en placering i silverklassens 
undre hälft och istället ham-
nade vi i guldklassens första 
nivå. Målet nästa gång är att 
nå ännu högre nivåer. 

Vox feminale har sin 
hemvist i Starrkärr-Kilanda 
församling. Sverige har en 
körtradition som är närmast 
unik och Ale utgör inget un-
dantag.

Stor konkurrens
– Det gör också att konkur-
rensen är stor. Svenska kyr-
kan har otroligt många kö-
rer, förklarar Sabina Nilsson.

Vox feminale har fjorton 
medlemmar varav elva fanns 
med på resan till Spanien.

– För att få komma med 
i den här kören måste man 

provsjunga. Jag är väldigt 
tacksam att vi kan ha en så-
dan duktig kör i vår försam-
ling. Det innebär en utma-
ning även för mig.

Inter Kultur Event stod 
bakom arrangemanget i 
Calella där Vox feminale 
ställde upp i klassen sakral 
körmusik.

Spänner bågen
– Vi har inte upplevt något 
liknande tidigare utan vår 
erfarenhet sträcker sig till 
olika musikgudstjänster. Nu 
tyckte vi det var dags att 
spänna bågen. Jag hittade ett 
stycke som var ganska svårt 
och därefter blev det till att 
öva, öva och öva, säger Sabi-
na Nilsson.

Hur var känslan inför 
framträdandet?

– Det var självklart lite 
nervöst eftersom allt skulle 
bedömas ur olika perspektiv.

Vad är Vox feminales 
signum?

– Det är en kör som strä-
var efter en mjuk och väldigt 
homogen klang, att kören 
ska låta som en enhet.

Det samlade medelvärdet 
innebar att Vox feminale 
hamnade på en guldplace-
ring. Förutom äran belöna-
des kören med ett diplom.

– Framgången har givit 
mersmak.

För den som vill höra Vox 
feminale ges möjlighet till 
det söndagen den 22 novem-
ber i samband med Björn 
Nilssons avtackningsguds-
tjänst i Starrkärrs kyrka.

– I februari planerar vi för 
ett eget program då vi ska 
sjunga den repertoar som 
vi tävlade med i Spanien. I 
samband med det sker även 
bildvisning från vår resa, av-
slutar Sabina Nilsson.

JONAS ANDERSSON

Guld till Vox feminale
– Damkören rönte framgångar i Spanien

Vox feminale kammade hem en guldplacering när Festival Coral Internacional avgjordes i spanska Calella.

Sundhs akvareller visas i Nol

Konstnären Barbro Sundh visar sina akvareller under november 
månad i Ale Slöjdares lokal i Nol. 
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Enligt oss behöver Nödinge 
sina grönytor. Invånarna 
sina naturliga platser för 

rekreation, barnen sina platser 
att leka med ytor för sponta-
nidrott, föreningarna sina plat-
ser att skapa bra verksamhet och 
husdjuren sina plättar att trivas 
på. I tider när ”våra” politiker 
har skenat i tanken att förvandla 
Nödinge till en småstad med 
fördubblad befolkningsmängd 
är det dagens boende som får 
stryka på foten, och detta rejält 
att tolka av många delar i FÖP 
Nödinge 2030. Politikernas iver 
att visa tillväxt i Ale har tydligt 
flyttat löften i valtider till at  
sätta dagens kommuninvånares 
intressen i mindre prioritet.

Borta är lockelser som ”18 
hål i din trädgård” och ”det 
naturnära alternativet” som har 
uppnått sitt syfte, att bygga upp 
södra Nödinge till ett idylliskt 
bostadsområde med nyinflyttad  
skattebetalare till kommunen. 
De boende som varit med att 
sätta grunden för nästa utveck-
lingsetapp är nu utlämnade 

åt politiska beslut, vilka helt 
fokuserar på nyckeltal som 
befolkningsmängd, företagande 
och ekonomisk tillväxt.

Förvisso har sidan 37 i FÖP 
färglagts i förvillande gröna 
nyanser, till och med vägar har 
grönlagts i andan ”alltid lurar 
det någon” men. Stora delar av 
Backa Säteri Golfbana, de mest 
tillgängliga och intresseskapan-
de delarna så som range och 
övningsområde, skall förvandlas 
till bostadsområden. 

Mer plats för bilar
Bilar ska få mer plats i vårt 
närområde genom att vägar 
skall breddas och skära genom 
bostadsområden likt barriä-
rer i grannskapen. Fotbolls-/
bobollplaner skall omvandlas 
till bostadshus. Bäckfåran längs 
Klockarevägen exploateras. Det 
finns behov av säkrare resväg till
och från skola för barnen och 
det sker enligt oss genom att 
ha en genomtänkt strategi för 
cykelanvändning och inte som 
i förslaget tillåta bilar på fler

platser än idag. 
Till Paula Örn, Mikael 

Berglund och andra kom-
munpolitiker. När ni fotoge-
niskt klipper de röda banden 
som inviger bilvägarna i våra 
bostadsområden är det inte en 
förbättrad trafiksituation ni fir , 
det är våra barns begränsade 
rörelsefrihet ni cementerar. 
När ni med leenden gräver 
det symboliska spadtaget för 
ett nytt bostadsområde är det 
inte nybyggande ni saluterar, 
det är en skenande avveckling 
av områden för rekreation, 
välbefinnande och spontanidrott
ni långsamt begraver. Som en 

varg i fårakläder, kanske mindre 
skrämmande men lika skadlig 
oavsett sminket. 

Gör om, tänk rätt! Gå tillbaka 
till kärnfrågan. För vem och var-
för? Grönområden som en gång 
bebyggts, hur gott syfte som än 
fanns, kommer aldrig tillbaka. 
Kostnaden att till fullo ersätta 
dessa områden är mycket höga 
och den direkta och avgörande 
tillgängligheten borta för alltid. 
Men det är klart, problemen blir 
någon annans! En kommande 
generations, vem ansvarar för 
den? Vad vet vi som relativt 
nyinflyttade kommuninvånare,
det var dåtidens löften från Ale 
Exploatering som lockade oss 
hit, men knappast nutidens pla-
nerade förvandling som håller 
oss kvar.

Kommuninvånare och Nödingebor
Martin Ström 

Fredrik Didriksson 
Monica Kral 

Fredrik Hedenström 
Daniel Karlsson 

Fredrik Pauli 
Marcus Andersson

Nödinge behöver sina grönområden

Vad vet vi som 
relativt nyin-
fly tade kom-
muninvånare, 

det var dåtidens löften 
från Ale Exploatering 
som lockade oss hit, 
men knappast nutidens 
planerade förvandling 
som håller oss kvar.

Vad ska hända med vårt Nödinge?

En fördubbling av 
Nödinges invåna-
rantal till år 2030, är 

det något för oss nuvarande 
invånare att se fram emot?

Mellan 1998-2013 växte 
Nödinge med ca 2.9% per 
år. Det var en lugn och 
sansad takt som jag inte 
tror oroade någon. Efter 
att FÖP:en presenterades 
möter man nu människor 
som framför sin oro över 
hur framtidens Nödinge 
kommer att se ut. Jag har 
deltagit i två samrådsmöten 
samt ortsmötet och efter 
varje möte har den allmänna 
meningen bland folk varit 
att vi inte får några riktiga 
svar på frågorna som vi 

ställer. Detta känns inte bra, 
vad skall hända med vårt 
Nödinge?

Vi läser om förtätning 
och en stadsliknande karak-
tär. 3-5 våningshus över hela 
vårt fritidsområde, 6-12 vå-
ningshus där Fyrklövergatan 
tangerar det vackra berget, 
och rivning av husen längs 
Rödklövergatan och Vitklö-
vergatan. Uteträdgårdarna 
längs Rödklövergatan och 
Vitklövergatan försvinner.

Sedan har vi de så kallade 
cykelboulevarderna. Där 
gömmer sig också annan 
trafik har det visat sig, men
för det första är utformning-
en av själva cykelområdet 
ett problem. Denna del ska 

vara bred 
och tillåta att 
man cyklar i 
hög fart. Det 
kommunen 
då glöm-
mer bort är 
mopederna. 
Nödinge har 
redan stora 
problem med 
mopedisterna. 
Cykelbou-
levarderna 
skulle ge dem 
ännu mer 
utrymme att 
fara fram i 
hög fart.

Fotgängar-
na – folk med 
barnvagnar, 

folk med rullstolar, och barn 
– ska samsas med bilarna. 
Det finns många vackra
bilder av cykelboulevarderna 
i utställningsmaterialet, men 
där har man “glömt” att rita 
in bilarna. Biltrafiken ska
ske på de gåendes villkor, 
säger man, och man ska 
bara få köra i 7 km/h. Men 
vem tror att det kommer att 
efterföljas? Studier av lik-
nande vägar i England har 
visat att de gående, speciellt 
kvinnor och äldre, känner 
sig pressade att ge vika för 
bilarna.

Tänk också på de nya 
hus som ska byggas längs 
cykelboulevarderna. Det är 
närmast husen som bi-
larna ska få köra. Man har 
också tänkt sig affärslokaler i 
gatuplan. Tänk om en familj 
med barn är inne och hand-
lar och så går ett av barnen 
ut i förväg. Då kommer det 
en bil. Visserligen kör den 
kanske sakta, men 1000 kg 
bil gör ändå väldigt ont om 
ett barn blir träffat. 

Som sagt så ska Nödinge 
förtätas och få en stadslik-
nande karaktär. Vem är det 
som önskar detta? Jo enligt 
en marknadsanalys som 
gjordes av konsultföretaget 
NAI Svefa så är det götebor-
garna man ska locka till sig 
på detta sätt. Hur rimligt 
låter det? Göteborgarna 
lämnar väl inte sin stad för 
att bosätta sig i en annan 

stad? De allra flesta göt -
borgarna som bor här, kom 
för naturen, den fina miljön
och säkra vägar för barnen.

På tal om något fint. a 
en promenad på gågatan 
utanför Ica och titta sedan 
ut över älven och skogen 
på andra sidan. Visst är 
det vackert och man häller 
gärna med Olle Skoglund 
i hans tankar. Någon Kum-
lamur som stänger utsikten 
är inget att se fram emot.

Jag slutar med ett förslag 
gällande vår näridrottsplats. 
Den behövs och den kan 
inte ersättas av en stadspark 
en knapp fjärdedel så stor. 
Nej, fortsätt att utveckla 
området som fritidsområde, 
rusta upp den eftersatta 

grusplanen och gå vidare 
med det fina vi fick så sen
som 2013: rundbanan, trä-
ningsstationerna och konst-
gräsplanen. Fler bänkar och 
grillplatser behövs också; 
de som sattes upp användes 
flitigt under hela sommaren.
Här finns möjligheter att
skapa ett kombinerat fritids- 
och grönområde som kan 
vara riktigt lockande för nya 
invånare. 

Den fördjupade över-
siktsplanen kan komma att 
förändra Nödinge till något 
vi inte känner igen och inte 
på ett önskvärt sätt. Ale 
kommun fick innan detta
förslag togs fram in många 
åsikter via samrådsmöten 

och workshops, men att de 
flesta efterfrågade ett bev -
rande av våra grönområden 
och ett fortsatt bilfritt cen-
trum avspeglas inte i FÖP. 
Vi får dock inte ge upp, vi 
kan fortfarande påverka, så 
glöm därför inte att göra det 
skriftligen till kommunen 
senast den 16 november.

Berndt Antonsson
Nödingebo

– FÖP:en målar upp en oroande framtid

Insändarskribenten kritiserar tanken på cykelboulevader som medger hög fart och även de så 
kallade gåfartsgatorna där bilar ska släppas fram sågas.         Illustration: Malmström Edström

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

från 15 år

Söndag 22 nov kl. 18 Entré 80 kr
Onsdag 25 nov kl. 19 Entré 80 kr

från 11 år

En underbar jävla jul

The Hunger Games -   Mockingjay part 2 

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

1 h innan föreställning, alefolketshus@gmail.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!
Folkets hus
Ale

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

från 15 år

Onsdag 4 nov kl. 19 Entré 80 kr
från 11 år

 Tjuvheder

Spectre

Det finns mån a vackra 
bilder av cykelboulevar-
derna i utställningsmateri-
alet, men där har man 

“glömt” att rita in bilarna.
BERNDT ANTONSSON
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Ytterligare ett mini-
seminarium i Bohus 
servicehus är avklarat. 

Den här gången var ämnet 
brott och hur man kan 
förebygga detta. En enga-
gerad och påläst Lotti Klug, 
brotts- och säkerhetshand-
läggare i Ale kommun, höll 
i detta som för oss lite äldre 
är ett så närapåliggande och 
lite skrämmande ämne.

Under Lottis ledning fick

vi till oss de senaste siffrorna 
på brottsstatistiken i Ale och 
hur den fördelade sig på de 
olika kommundelarna. Lotti 
var noga med att poängtera 
att statistiken bara är upp-
byggd på inrapporterade 
brott och slog ett extra slag 
för att vi skulle bli mer med-
vetna om att rapportera in 
alla brott, så att statistiken 
blir så rätt som möjlig.

Från åhörarna framkom 
att man tyckte att man fick
dåligt gehör från de fall som 
inrapporterats till polisen. 
Vi fick till svar att många av 
dessa ligger till grund för ett 
samlat grepp ifrån polisens 
sida, där Lotti också drog bra 
exempel. 

Hon slog också ett slag 
för att vi skulle öka grann-
samverkan i Ale, då det har 
visat sig att denna enkla åt-
gärd har gett resultat i sänkt 
brottslighet. Flera av delta-
garna var också redan enga-

gerade i detta.
Vi fick också till oss hur 

kommunen idag samarbetar 
med olika andra myndighe-
ter för att arbeta för ett tryg-
gare samhälle. Hon skulle 
också gärna se att fler ville 
vara med på trygghetsvand-
ringar och undrade lite på 
hur vi såg på att vara ute se-
nare på kvällarna. Det fram-
kom då att flera tyckte att det 
kunde kännas lite obehagligt 
och att tryggheten inte alltid 
fanns där. 

Vi får tacka Lotti lite ex-
tra för att hon gärna vill vara 
med och ställa upp med sin 
strålande per-
son och sitt en-
gagemang.

Jan Larsson
Studieorganisatör 
Surte-Bohus PRO

 
Lotti Klug

Brotts- och säker-
hetshandläggare

Brott och säkerhet diskuterades i Bohus
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Många tror att SPF 
Seniorerna är en 
vandrarklubb och 

visst kunde man kanske tro 
det när man såg Sven Svens-
sons bildspel på Seniormäs-
san. Vi har dock mycket mer 
på vår lyra. Den 23-25 no-
vember åker vi till julmark-
naden i Rostock. Det finns
platser kvar. Vårens resa går 
till Wien och Salzburg.

Vi äter julbord den 27 no-
vember och firar Lucia den
10 december. På program-
met finns dessutom engelsk
konversation, körsång och 
snickeri. I höst drar Tomas 
Elfving igång datakurser 
för såväl nybörjare som 
mer avancerade. Kontakta 
Claes-Hugo Larsson. Våra 
representanter i Kommu-
nala pensionärsrådet, Hans 
Åström och Tage Svensson, 
jobbar hårt för att ta tillvara 
pensionärernas rättigheter.

Tack vare detta blev 
Backaviks äldreboende 
något som Ale kommun 
kan vara stolt över. Därför 
är det mycket underligt att 
Kommunala pensionärsrådet 
inte får delta i planeringen 
av det kommande äldre-
boendet i Älvängen. På 
träffpunkt Backavik fick ett
trettiotal seniorer en utmärkt 
information i konsumenträtt 
av George Chamboun från 
Konsument Göteborg. Man 
återkommer med ytterli-
gare information nästa år. 
Den 17 november visar 
Leif Stensson bilder och 
berättar om sina resor. Och 
så detta med vandringarna. 
Förra veckan gick drygt ett 
trettiotal i Fontin i Kungälv. 
Berit Cedervall Johansson 
svarade för upplägget. Denna 
vecka går vi runt Prästtjärn i 
Partille.                                                                                                                                      

Lennart Mattsson

SPF Seniorerna Ale har bredd

Varför fortsätter Ale 
kommun att ha 
dyra olegitimerade 

förstelärare?
Utvecklingschef Åsa 

Ericson och verksamhets-
chef Joakim Östling har i 
tidigare insändarsvar förkla-
rat att Ale kommun satsar 
på skickliga lärare, och att 
avsaknad av lärarlegitima-
tion inte bör hindra duktiga 
”lärare” att bli förstelärare. 
Vidare har de förklarat att 
tillsättningen av olegitime-
rade förstelärare är rimlig 
eftersom skolverket har 
långa handläggningstider.

Fortfarande saknar två av 

kommunens förstelärare le-
gitimation. En av dessa har 
aldrig ansökt om lärarlegiti-
mation, den andres ansökan 
har Skolverket avslagit efter-
som rätt utbildning saknas. 
Båda är förskolelärare.

Skolverket betalar inget 
statligt bidrag till olegitime-
rade förstelärare. Löne-
höjningen om 5000 kr får 
istället betalas av kommu-
nen. Helt i onödan! Hittills 
har valet av olegitimerade 
förstelärare kostat skattebe-
talarna ca 500 000 kronor, 
en kostnad som ökar varje 
månad. Hur länge ska det 
pågå?

Än mer allvarligt är att 
rätt lärare inte får möjlighet 
att vara med i det forum där 
skolutvecklingsfrågor disku-
teras och drivs. Flera dukti-
ga och engagerade lärare har 
valt att lämna kommunen 
av denna anledning. Detta 
leder till att kvalitén på våra 
barns undervisning sänks. 
Förstår inte Åsa Ericson och 
Joakim Östling att tillsätt-
ningen av olegitimerade 
förstelärare skadar kommu-
nens skolutveckling? Varför 
är inte rätt utbildning och 
behörighet viktigt för Åsa 
och Joakim?

Karl
Orolig för Ale kommuns skolframtid

Ale kommun har framgångsrikt 
arbetat förebyggande mot 
droger. Framtid i Ale ser dock 

flera orosmoln framöve . Oroväck-
ande rapporter vittnar om ett ökat 
droganvändande och med en förvän-
tad befolkningsökning så måste vi 
vara medvetna om att mörka krafter 
ser vår kommun som en potentiellt 
ökande marknad för deras destruk-
tiva verksamhet. Flera politiker över 
partigränserna har insikt och intresse 

i att arbeta drogförebyggande. Vi 
vill inrätta ett tvärpolitiskt råd för att 
hantera dessa angelägna frågor. Ett 
råd skulle kvickt kunna få informa-
tion och föreslå åtgärder ihop med 
berörda tjänstemän. 

Framtid i Ale föreslår:
• Att ett tvärpolitiskt råd skynd-

samt inrättas för att hantera drogpro-
blematiken i Ale.

Tyrone Hansson
Framtid i Ale

Motion till Ale kommunfullmäktige:

Föreningens ordföran-
de Laila Johansson 
hälsade välkommen, 

och vände sig speciellt till 
dem som var på månadsträff 
för första gången. Därefter 
hälsade hon välkommen till 
föreningens egen kör, Gläd-
jekören, som tagit plats på 
scenen för att framföra vad 
den övat in under hösten. 

Det var en blandad 
kompott av melodier som 
framfördes, som delades av 
en kaffepaus på mitten. En 
och annan historia dök också 
upp mellan melodierna

Den i årsprogrammet 
inskrivna programpunkten 
”Glädjekören sjunger”, 
höll redan tidigt på hösten 
att haverera, genom att 
körens ledare Inga-Lisa 
Wilhelmsson och Gunilla 
Johansson blev sjuka. Goda 
råd var dyra, men en vaken 
körmedlem visste att det i 
motsvarande kör i Lilla Edet 
fanns en ledare som kanske 
kunde hjälpa oss. Så blev 
det, Christina Elfström 
Mellberg tog hand om oss, 
och tillsammans gjorde vi ett 
program som övades in och 
framfördes på månadsträf-
fen, och som verkade vara 
till belåtenhet.

Efter körsången avsluta-
des mötet med sedvanliga 
lotteridragningar. Nästa 
månadsträff är den 26 no-
vember, då vi träffas för sed-
vanligt julbord. Året avslutas 
med luciafirande med Ale
Lucia den 10 december.

Gerhard Andersson

Månadsträff med 
SPF Seniorerna 
Skepplanda/Hålanda

Olegitimerade förstelärare?
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MEDLEMSMÖTE
(S) I ALE

Torsdag 19 nov kl 18.30 
Nols Folkets hus

• Kyrkopolitik

• Nämndbudgetar

• Nytt partidistrikt

MEDLEMSMÖTE
SURTE BOHUS 

S-KVINNOR
Måndag 9 nov kl 18.00 

Bohus Servicehus
Vi kommer att:

• Informera från Förbundsmötet

• Kommande aktiviteter,  
medlemsutbildningar m.m.

Välkomna!

Inrätta tvärpolitiskt råd 
för drogproblematiken

Som vanligt på Aktiva 
Seniorers månadsmö-
ten kunde ordföranden 

Göran Svensson hälsa nya 
medlemmar välkomna. An-
talet är nu uppe i över 1 400. 
Oktobermötet samlade 262 
deltagare, bland dem en gäst 
ända från Aktiva Seniorer i 
Skellefteå.

Rock och visor, bandet 
ROVI, stod för underhåll-
ningen och till handklapp 
och fotstamp rev de av 
gamla 60-talsgodingar. Gi-
tarrer hade de alla fyra men 
Rune Lunneblad stod som 
gitarrist, Svante Kristians-
son sång, Ove Johansson 
bassist och Hasse Börjes-
son skötte också tjôtet.

Svante Kristiansson 
bidrog bland annat med 
en egen låt som målande 
beskrev västkusten stränder 
och hav och också formade 
sig till en kampsång för den 
hotade havsmiljön. Tau-
bes visa om Ernst George 
Johanssons tragiska öde 
fick många applåde . Vi 
fick också veta att Cornelis 
Vreeswijk en tid var maski-
nist på Kungsholm och att 

han fann Fredrik Åkare och 
Cecilia Lind på Styrsö. 

Och så förstås country 
och 60-tals danslåtar : Ring 
of fire,  Spotnicks Last date,
Gentle on my mind med fl -
ra. Applåderna lockade fram 
några populära extralåtar: 
Johny be good och Jambala-
ja och visst kunde man höra 
några sjunga med.

Dagens insamling var till 
förmån för ett barnhem i 
Ukraina. Barbro Lindgren 
berättade om fattigdomen, 
kriget och flykten från Östra
Ukraina och det stora beho-
vet av hjälp som finns dä .

Göran Svensson avslutade 
med att påminna om höst-
festen 13 no-
vember och 
drog några 
av sina tusen 
vitsar, denna 
gång var ÖIS 
temat, det 
året de fick
fredspriset, 
”de hade 
varken anfall 
eller försvar”.

Ragnar 
Holgersson

Aktiva Seniorer växerAlla de fyra nya förste-
lärare som saknade 
legitimation vid till-

sättningen senast har sedan 
dess fått sina legitimationer. 
Ersättning har därmed 
utgått från Skolverket då de 
öppnade för den möjlighet 
då fler kommuner var i sa -
ma situation. Det vill säga 
att ha möjlighet att välja de 
rätta lärarna och inte de som 
av olika anledningar inte 
hade fått sin legitimation vid 
exakt rätt datum. 

Däremot stämmer det 

att det finns en förstelärare
från första rekryterings-
omgången 2013 som inte 
har lärarlegitimation utan 
förskollärarlegitimation. 
Det var en tydlig satsning 
från kommunen att värdera 
förskoleklass och det viktiga 
arbetet som görs i den verk-
samheten.

 Sektorn och politiken 
har under flera år arb -
tat högst medvetet och 
aktivt med att höja nivån på 
lärarnas ämnesbehörighet 
och lärarlegitimation hos 

våra lärare. Av det skälet är 
vi glada och stolta att den 
andelen kontinuerligt ökar 
och att vi just nu ligger på 
en hög nivå i förhållande till 
övriga riket. Vi anser att det 
är oerhört viktigt att våra 
elever undervisas av välutbil-
dade pedagoger.

Åsa Ericson 
Utvecklingschef
Joakim Östling

Verksamhetschef

Förvaltningen svarar:

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

Händels Messias del III 
– från död till liv
Surte kyrkokör och Allhelgonakören under ledning  
av Ida Andersson och Helena Viklund.  
Solister och instrumentalister. Karin Karlsson, präst.
LÖRDAG 7 NOVEMBER KL 18 I SURTE KYRKA

Onsdagsträff • Margareta Utbult underhåller.
ONSDAG 11 NOVEMBER KL 13 I NÖDINGE FÖRSAMLINGSHEM

Ofta får jag frågan av människor om jag 
tror att Gud förlåtit Hitler. På liknan-
de tema kommer ibland kommentarer 

om att om man är kristen spelar det ingen roll 
hur man lever för det är ju bara att springa till 
kyrkan på söndagen och be Gud om förlåtel-
se. På ett sätt kan man tänka att det är sant. 

Förlåtelsen är en av de mest grundläggande 
sakerna i kristen tro, att förlåtelsen gäller 
alla, det var inte ens försent för rövaren som 
hängde på korset bredvid Jesus när han dog. 
För den kommande söndagen är temat till 
och med ”Förlåtelse utan gräns”. 

För mig väcker det frågan om varför det är 
så viktigt för oss människor att be om förlåtel-
se? Redan tidigt lär vi våra barn att de måste 
säga förlåt. En annan fråga man kan ställa sig 
är för vad man ska be om förlåtelse? För vem 
skull man gör det? Och finns det sådant ma  
inte kan förlåta?

I alla relationer mellan människor blir det 
fel ibland. Ibland vet vi med oss att det vi gör 
inte är bra och kommer att såra andra, ibland 
förstår vi inte förrän efteråt att det blev fel. 
Ibland tappar vi kontrollen över det vi gör 
och det går helt över styr, ibland så är det vi 
gör en noga planerad och överlagd markering 
mot en annan människa. Oavsett varför vi gör 
sådant som skadar människor i vår omgivning 
tror jag att det är viktigt att vi vågar prata 
med varandra om det. Förlåtelse kräver näm-
ligen ärlighet. Det går inte att reda ut sådant 
som man inte pratar om, det går inte att lägga 
sådant bakom sig som man försöker sopa 
under mattan och låtsas om att det inte finns  
Det är svårt att förlåta någon som inte ber om 
det och det går inte heller att benåda den som 
inte dömts skyldig. Alltså tror jag att förlåtelse 
är livsviktigt. Både för oss som personer, men 
också i samhället i stort. Om man ser relatio-
nen mellan människor och grupper som ett 
bygge – så kanske kan man se förlåtelsen som 
murbruket som håller ihop alltihopa. Alltså 
måste man be om förlåtelse för att inte hela 
bygget ska rasa ihop och falla sönder.

Jag tror inte heller att förlåtelse först och 

främst handlar om vad man gjort mot någon 
annan – eller om vad man blivit utsatt för. 
Utan inställningen hos den som ber om förlå-
telse. Om man uppriktigt ångrar sig, om man 
inser vidden av det man gjort och verkligen 
vill bättra sig – är förlåtelsen också möjlig. 
Men jag tror att förlåtelsen är minst lika 
viktig för den som blivit sårad. En uppriktig 
bön om förlåtelse kan fungera 
som upprättelse, den blir ett 
erkännande att man faktiskt 
inte förtjänat det man blivit 
utsatt för. Den tar visserligen 
inte bort såret som bildats 
hjärtat, men det hjälper såret 
att läka och det hindrar att det 
blir inflammerat och varar sig  
det hindrar at hjärtat svämmar 
över av bitterhet. 

Kristen tro handlar också 
om en relation, relation mellan 
oss människor och Gud. Det är 
också en relation, en relation 
som kan fördjupas eller ebba 
ut, som man behöver vara rädd 
om och som har sin grund 
Guds kärlek till sin skapelse, 
till oss människor. 

Kristen tro handlar också 
om att att Jesus dog för alla 
människor. Guds förlåtelse 
räcker ända ner till botten av 
all djävulsk ondska, bortom all 
rimlighet och allt förnuft. Det 
betyder inte att det är något 
man kan lättvindigt ta för givet 

eller rycka på axlarna åt, all förlåtelse har ett 
pris och det kostar på i vår relation till Gud, 
ja den har ett pris för Gud själv. Det finn  
ingen billig eller enkel förlåtelse för någon. 
Däremot finns det en sto , kärleksfull och 
översvallande famn. Där finns plats också fö  
oss. Var och en.

Karin Karlsson

BETRAKTELSE

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

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

Försäljning 
i Ale-Skövde församlingshem

lördag den 14 november kl 13.00
Auktion, försäljning, 

lotterier och  
kaffeservering.

Gåvor mottages med 
tacksamhet.

Ale-Skövde kyrkliga 
syförening.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

FRUKOSTCAFÉ  
FÖR KVINNOR 

lördag den 7 november kl 9-11
Skepplanda församlingshem

”Att älska livet mer än dess mening”
Lise-Lotte Wallin, rektor på  

Helsjöns folkhögskola
Frukostkostnad 40 kr/person  

– ingen anmälan.

Välkomna!

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

DÖDA

DÖDA

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling

VAD HÄNDER MED OSS DÅ?
NÄR LIVET BRISTER

Välkommen till en dag omkring vad sorg och 
förluster gör med oss. Ruth Hassling, reflexo-
log, talar om hur sorg kan sätta sig i kroppen. 

Dagen är kostnadsfri men vi behöver din 
anmälan till församlingsexp senast 10/11 
på 0303-444 000 eller till  
starrkarr.pastorat@svenskakyrkan.se.  
Meddela ev specialkost/allergier. 

Frågor? Ingela Fransson diakon, 0303-444 
031 ingela.e.fransson@svenskakyrkan.se 

STARRKÄRRS FÖRSAMLINGSHEM
LÖRDAG 14 NOVEMBER KL. 10–16

Vår käre Farbror 

Agne Jansson 
* 15 april 1943  

har idag stilla 
lämnat oss. 

Nödinge 
27 oktober 2015 

MIA, MARTIN 
med familjer 

Släkt och vänner 

Tack för allt Du 
oss givit 

av Din rika, varma själ 
Tack för att Du 

hela livet 
alltid ömmat för 

vårt väl 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum torsdagen 26 

november kl. 11.00 i 
Nödinge kyrka. 

Efter akten inbjudes till 
minnesstund i 

församlingshemmet. 
Svar om deltagande 

meddelas till Ale 
Begravningsbyrå tel. 
0303-33 33 99 senast 

måndagen 23 november. 
Lika välkommet som 

blommor är en gåva till 
Cancerfonden på gåvotel. 

020-59 59 59. 

Ett varmt tack till 
personalen på Vikadamm 

avd. Jutabo för Er fina 
omsorg av Agne. 

Min Älskade Make 
Vår Far, Svärfar Morfar 
och Gammelmorfarfar 

Karl Orsenmark 
* 17 februari 1923  

har idag stilla somnat in 
djupt sörjd och saknad 

av oss 

Starrkärr 
16 oktober 2015 

VIOLA 
LENA och BENNY 

Sara, Annika 
LAILA och PETER 
THERESE och PÄR 

Filippa, Ludwig 
Erik 

STINA 
Övrig släkt och vänner 

Ditt hjärta som klappat 
så varmt för de Dina 

ögon som vakat 
och strålat så ömt 
Har stannat och 

slocknat 
till sorg för oss alla 

Men vad Du oss gjort 
skall aldrig bli glömt 

Begravningen äger rum i 
kretsen av de närmaste. 

Ett stort varmt tack till 
den underbara 

personalen på Kungälvs 
sjukhus avd. 7 för den 
värdiga och goda vård 
vår Kalle fick sin sista 

tid. 
Tack för ett mycket fint 

bemötande av oss 
anhöriga. 

Min käre Make 
Vår käre 

Pappa, Svärfar 
och Morfar 

Bertil Johansson 
* 4 juni 1932  

har idag stilla insomnat. 

Bohus 
14 oktober 2015 

ANITA 
LENA och KENT 

Marcus och Johanna 
Niclas, Joacim 

I höstvindens sus  
Du somnade stilla 

Skön är vilan  
som graven ger 
Gott att veta  

Du lider ej mer 

Begravningen har ägt 
rum i kretsen av familjen. 

Hedra gärna minnet av 
Bertil med en gåva till 
Hjärt-Lungfonden tel. 

0200-88 24 00. 

Älskade 
Mormor 

Gamlamormor 

Stina Olsson 
* 20 april 1915  

har idag stilla insomnat. 

Nödinge 
8 oktober 2015 

ANDERS och SARI 
Cecilia, Louise, Simon 

 

Nu är Du en Ängel 
Sov Gott! 

Du finns i våra hjärtan 
för Alltid 

Älskade 
Mormor 

Gamlamormor 
Gamlagamlamormor 

och Svärmor 

Stina Olsson 
* 20 april 1915  

har idag stilla insomnat. 

Nödinge 
8 oktober 2015 

LENA 
Malin, Emma, Mathias 

med familjer 
 

KURT 

Nu är Du en Ängel 
Sov Gott! 

Du finns i våra hjärtan 
för Alltid 

Begravningen sker i 
stillhet. 

Stort tack till Backavik 
avd. Röd för god 

omvårdnad. 

Förlåtelse är bara möjlig om den är ärligt menad
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Annika Tärneberg. I Skepp-
landa kyrka hölls onsdagen 28 
oktober begravningsgudstjänst 
för Annika Tärneberg, Skepp-
landa. Officiant var komminis-
ter Mika Auvinen.

Marianne Johansson. I 
Kilanda kyrka hölls fredagen 
30 oktober begravningsguds-
tjänst för Marianne Johansson, 
Kilanda. Officiant var kyr-
koherde Björn Nilsson.

JORDFÄSTNINGAR

TACK

Equmeniakyrkan i Surte 
Ons 4/11 kl 17.30, Sånglek 
för barn 4-6 år. Ons 4/11 kl 
18.30, Tonår. Ons 4/11 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Sön 8/11 kl 11, 
Gudstjänst. Bo Cedergård. 
Fika. Tis 10/11 kl 10, Barn-
rytmik för barn 1-2 år med 
deras föräldrar. Sopplunch för 
20:- efter babyrytmiken. Tis 
10/11 kl 10.45, Babyrytmik 
för barn 4 mån-1 år med deras 
föräldrar. Sopplunch för 20:- 
efteråt. Tis 10/11, kl 12.15, 
Bibelsamtal över kommande 
söndags bibeltext. Ons 11/11 
kl 17.30, Sånglek för barn 4-6 
år. Ons 11/11 kl 18.30, Tonår. 
Ons 11/11 kl 19, Gemensam 
bön i Surte kyrka. Ons 11/11 
kl 21, Innebandy i Surtesko-
lan. Välkommen! Planera in 
vår HÖSTMARKNAD, lör 
14/11 i din kalender redan nu. 
Välkommen! Lämna gärna 
saker till vår second hand/
loppmarknad. Programmet 
kan ändras, men på www.sur-
temissionskyrka.se hittar du ett 
uppdaterat program.

Pingstkyrkan Bohus
Ons 4/11 kl 19, Bibelläsning 
och bön. Sön 8/11 kl 11, 
Morgan Phare. Ons 11/11 kl 
19, Ekumenisk bön i Surte 
Kyrka.

Nödinge församling
Tor 5/11 kl 18, i Nödinge 
kyrka: Veckomässa. Reine 
Bäck. Lör 7/11 kl 18, i Surte 
kyrka: Konsert. Händels Mes-
sias del III – från död till liv. 
Surte kyrkokör, Allhelgonakö-
ren, Karin Karlsson, präst. 
Sön 8/11 kl 11, i Surte kyrka: 
Gudstjänst. Lina Mayïm. Kl 
17, i Nödinge kyrka: Musik-
gudstjänst. Lina Mayïm och 
orkestern Larmet under led-
ning av Göran Mårtensson. 
Tis 10/11 kl 14, i Nödinge 
servicehus: Gudstjänst. Reine 
Bäck. Ons 11/11 kl 19, i Surte 
kyrka: Gemensam bön med 
Bohus pingstförsamling, 
Equmeniakyrkan i Surte och 
Nödinge församling. Reine 
Bäck.

Equmeniakyrkan Älvängen
Ons 4/11 kl 19, Bibelkväll: Att 
vara församling – individens 
frihet och församlingens liv. 
Tor 5/11 kl 19.30, Körövning. 
Sön 8/11 kl 17, Cafégudstjänst 

med nattvard Leif Jöngren. 
Mån 9/11 kl 18.30, Upptäck-
arscou. Tis 10/11 kl 10, Tis-
dagsbön. Kl 10-13, Stickcafé.  
Kl 16- 18, Konfirmandgruppe.                 
Kl 17 - 18, Barnkören.
 
Smyrnakyrkan Älvängen
Ons 4/11 kl 10-12, SmyrnaCa-
féet. Kl 18.30-19.30, Bön. Kl 
19-21, Språkcafé i Nödinge. 
Tor 5/11 kl 15, Sångstund på 
Vikadamm. Kl 18.15-19.30, 
Hobby. Fre 6/11 kl 19.30, 
Greenhouse. Lör 7/11 kl 10, 
Second Hand & Café. Sön 
8/11 kl 10.30, Bön inför guds-
tjänsten. Kl 11, Gudstjänst. 
Elias Beg predikar. Äventyret. 
Kyrkkaffe. Mån 9/11 kl 10, 
RPG Stavgång Tis 10/11 kl 
08.30-09, Bön. Ons 11/11 kl 
10-12.30, SmyrnaCaféet. Kl 
18.30-19.30 Bön.

Starrkärr-kilanda församling
Ons 4/11 Älvängens kyrka kl 
18.30, Taizébön. Älvängens 
kyrka kl 19, Stickcafé. Tor 
5/11 Nols kyrka kl 18.30, 
Bön för församlingen. Sön 
8/11 Starrkärrs kyrka kl 11, 
Mässa, Roland Kristensson. 
Nols kyrka kl 11, Mässa, 
Tord Nordblom. Älvängens 
kyrka kl 18, Kvällsmässa, 
Roland Kristensson. Ons 
11/11 Älvängens kyrka kl 
18.30, Bön för församlingen.

Guntorps Missionskyrka
Ons 4/11 kl 18.30, Äventy-
rar & UtmanarScout. Tis 
10/11 kl 19, ALPHA. Ons 
11/11 kl 18.30, Spårar- & 
UpptäckarScout.

Skepplanda Pastorat
Skepplanda sön 8/11 kl 10, 
Mässa Auvinen. Ons 11/11 kl 
10, Storcafé, Pelle Dahlberg 
”En resa från söder till norr 
genom hembygden”. Hålanda 
sön 8/11 kl 12, Gudstjänst 
Auvinen. S:t Peder sön 8/11 kl 
10, Mässa Olenius. Ale-Skövde 
se övriga. Tunge sön 8 nov kl 
12, Mässa Olenius.

Lilla Edets pastorat
Fuxerna-Åsbräcka församling
Ons 4/11 kl 18.30, Mässa, 
Nordblom. Sön 8/11 kl 10, 
Högmässa, Nordblom. Tis 
10/11 kl 09, Mässa i förs hem, 
Westergaard.

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi � nns här för dig

Trygghet  •  Omsorg  •  Kompetens

Etabl. 1932

Dygnet runt   

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

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

 SURTE  LÖDÖSEÄLVÄNGEN

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

DÖDA PREDIKOTURER

Min käre Make 
Vår älskade Pappa och Morfar 

Kuno Karlsson 
* 16 januari 1934  

har idag lämnat oss i stor sorg och saknad. 

Bohus 
24 oktober 2015 

TERESA 
MARINA 
Vincent 

Begravningsgudstjänsten äger rum torsdagen  
12 november kl. 11.00 i Surte kyrka. Efter akten 
inbjudes till minnesstund i församlingshemmet.  

Svar om deltagande meddelas Ale Begravningsbyrå, 
tel. 031-98 32 50 senast måndagen 9 november. 

Gärna valfri klädsel. 

Vår innerligt älskade mamma, mormor, farmor, 
gammelmormor och svärmor

Saima Appelgren
* 1 november 1925

Estland, Saaremaa (Ösel)

har  stilla somnat in i sitt hem omgiven av sina närmaste.

Surte
7 oktober 2015

INGA-LILL och GÖRAN
Johan och Linda

MARGARETA och STEFAN
Marie och Martin

Emil, Hanna
Peter
LARS
Alicia

MARIANNE

Älskade mamma, du var den starkaste och 
tappraste av kvinnor! 

Du gav oss mängder av kärlek, tid,  
tålamod och uppmuntran 

Du var alltid beredd att hjälpa oss alla 
Du gav en hjälpande hand, såväl till oss inom familjen  

som till andra utanför familjen, i Sverige och utomlands
Ditt hem stod öppet för alla

Du ställde upp med den största klokskap och  
med högsta integritet

Du hade en positiv livssyn och såg alltid lösningar
Du gjorde allt lågmält, utan stora åthävor eller åtbörder

Älskade lilla mamma, vi saknar dig så! 
Nu skall vi leva vidare, med dig som förebild!

Begravningsakten har ägt rum i kretsen av de närmaste.

Ett varmt tack till all fantastisk personal på 
Onkologen, team 4, Sahlgrenska universitetssjukhuset, 

Bohuspraktiken samt hemsjukvården i Ale kommun med 
AVH-team i Kungälv, som med värme och kompetens 
hjälpte oss att vårda mamma hemma ända till slutet.                                                                   

Vår käre Pappa 

Björn Karlsson 
* 20 november 1948  

har idag lämnat oss  
i sorg och saknad. 

Alafors 
21 oktober 2015 

NIKLAS 
TORBJÖRN och JENNY 
Övrig släkt och vänner 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen  

20 november kl. 13.00  
i Starrkärrs kapell.  

Efter akten inbjudes  
till minnesstund i 

församlingshemmet. 
Svar om deltagande till 

Ale Begravningsbyrå, tel. 
0303-33 33 99 senast 

tisdagen 17 november. 

Vår Kära 

Majvor Ahlm 
* 11 januari 1946  

har idag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad. 

Skepplanda 
24 oktober 2015 

ROBERT, ANNA 
med familjer 

Släkt och vänner 

Du ville oss alla så 
innerligt väl 

Du månade om oss med 
hela Din själ 

Du sparade aldrig Dig 
själv för de Dina 

Minnena av Dig är så 
ljusa och fina 

Tack för våra lyckliga år 
tillsammans 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum tisdagen 10 
november kl. 13.00 i 
Skepplanda kyrka. 

Akten avslutas i kyrkan. 

Ett varmt tack till Er alla 
som stöttat och hjälpt 
Majvor under hennes 

sjukdomstid. 

Vårt varma tack till alla 
Er som på olika sätt 
hedrat minnet av vår 

älskade 

Ingrid 
Samuelsson 

CARL-INGE och ANN 
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Veckans ros till David 
Fransson som med värme 
och engagemang inspirerar 
oss alla på Ale matservice!

Stora kramen från dina 
arbetskamrater

VECKANS ROS

Till alla som gjorde Spök-
promenaden i Prästalund 
till den ruggiga upplevelse 
den blev. Spöken, häxor, 
barn och föräldrar. Särskilt 
tack till Starrkärrs byggde-
gårdsförening.

Tisdagsklubben

TACK

Katten busen har kommit 
tillbaka, tack till alla som 
hjälpte till att leta.

Familjen Olsson
Gunntorp

ÖVRIGT

Norrmannebo Gårdsloppis
Sön 8/11 kl. 11-14. Får 
och hästar att klappa, 200 
kvm loppis, möbler, lampor, 
porslin. Vi bjuder på fika. 
Norrmannebo 290, Rome-
landa. Se vår Facebooksida
Norrmannebo Gårdsloppis.

Tel. 0701-47 07 40 
Välkomna!

Tisdag den 10/11 fyller jag 
80 år! Jag bjuder på fika 
mellan kl. 11 - 15.

Birgit Börjesson, 
Hövägen 90

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

70x100 cm 199 kr • 50x70 cm 149 kr

Lokaltidning & Reklambyrå

VI SKRIVER UT DINA BÄSTA ÖGONBLICK

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

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

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

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

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

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

Ved säljes, björk eller bland-
ved 30cm lång. Nygård.
Tel. 0722-66 77 79

Fyra stycken dubbdäck på 
stålfälg till Volvo s80/v70 dim 
205x65x15 med originalfälg-
sidor. 500:-
Tel. 0736-56 54 19

UTHYRES
Två rum och kök med balkon, 
ca. 65kvm, i Alvhem. Hyra 5 
350:- 
Tel.0760-75 88 80

ÖNSKAS HYRA
Skötsam kvinna. 28 år. Fast 
anställning i vården. Djur och 
rökfri. Söker lägenhet om 1-2 
rum i Ale.
Tel. 0704-37 19 24

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

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.

Kontrollansvarig, 
bygglovsritningar
metodhus.se 
tel. 0739 258 314

GRATTIS

Grattis 
Wilmer

7 år
Önskar

Mormor, Morfar, Moster, 
Hugo, Mamma, Pappa, 

Elias & Alma

Ett stort grattis till hjärtat
Svea Hansson

på 2-årsdagen 30/10.
Plus att du blivit 

storasyster till Ebba.
Hurra hurra hurra

Grattiskramar
Mormor, Staffan, Mamma, 

Pappa & Ebba
Mostrarna Petra, Erika & 

Emma, med familjer.
Kusinerna Ned, Nova, Alfred 

Thea & Arvid

Vårat älskade lilla barnbarn 
Melanie

fyller 1 år den 7/11
Grattis från

Farmor & Farfar

Stort grattis till 
Loke & Isabell 

som i veckan fyllt 
6 resp 5år.
Älskar er

Mamma & Pappa

Grattis 
Elias 

7/11 9år
Önskar

Mormor, Morfar, Moster, 
Hugo, Mamma, Pappa, 

Wilmer & Alma

BORTSPRUNGEN

STOR, äldre långhårig Maine Coon. Försiktig. Vandrar sakta. 
Hjälp oss leta, locka med mat och ring oss om synlig. Alla 
tips viktiga! Försvann Tunge, iakttagen senast i och kring 
Hålanda. Flera tips därifrån. Hittelön 2000 kr.

Tel: 0760-48 96 95
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FÖRRA VECKANS LÖSNING

2 5 8
4 6 2 3 5

9 5 6 8 2

9 8 7 5
2 6 4 9

7 5 3 2 6

7 9 4 3
3 7 6

4 3
© Bulls

SUDOKU LÄTT

4 2 1
5 6 1 9 4
7 6

2 6 4 8
9 7 8 4

3 9 7

3 9 1 6
1 4 2 3
8

© Bulls

SUDOKU MEDELVECKANS FRÅGA

NÄSTA VECKAS FRÅGA
Har vi för många ”temadagar” - såsom fars 
dag, kanelbullens dag, våffeldagen osv?
Gör din röst hörd på www.alekuriren.se

ALEMAN & LILLA EDIT

Stort grattis till @anna_maxe78 som fångat 

solen som kikar fram vid vimmersjön på bild. 

VAR MED OCH TÄVLA
Vinn en fotoutskrift av en bild i storformat.

Gör så här: Ladda upp din bild på Facebook 

eller Instagram och tagga den med #MinAleBild, 

skriv gärna med vart bilden är tagen.

En vinnare väljs ut varje måndag och presente-

ras i nästa nummer av Alekuriren samt på vår 

Facebook och Instagram. Bilden hämtas hos oss 

i Älvängen.

RÄKNA UT DITT NYA 
ELPRIS PÅ ALEEL.SE

#MINALEBILD

JA

NEJ

17%

83%

FIRAR DU HALLOWEEN?



ALLA AKTIVITETER

299
KR/MÅN 12 MÅN AG

ord. pris 399 kr

TRÄNA PÅ STC
PASSA PÅ! SISTA CHANSEN

GYM | KONDITION | GRUPPTRÄNING

CYKEL | BODYPUMP™ | RPM™ | ZUMBA   

CXWORX™ | YOGA | BODYATTACK™ 

LÖPTRÄNING | TRX | BODYCOMBAT™ 

BOX | MAMMA PAPPA MED BARN

SENIOR | AEROBIC | KETTLEBELLS | STEP 

BODYBALANCE™  | CIRKEL |  BODYSTEP  

AFHO  | CHALLENGE | SH’BAM™ | TABATA 

GRIT™ SERIES | THE GRID FOAMROLLING

INDOOR WALKING | CROSSTRAINING

www.stc.se

STC LILLA EDET SKANSENVÄGEN 0520–65 16 16 SKANSENVÄGEN 34, LILLA EDET
STC NOL 0303–74 16 50 FOLKETSHUSVÄGEN 1, NOL
STC NÖDINGE 0303–979 00 ALE TORG 10, NÖDINGE
STC ÄLVÄNGEN 0303–74 66 60 FABRIKSVÄGEN 3, ÄLVÄNGEN

PROVTRÄNA
GRATIS I EN 
HEL VECKA!

Medtag annons
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