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Boltic straffade Surte 
i bandypremiären

LÄS
21

LÄS
03

Protester mot 
framtida byggnation

Smoke Ring Sisters 
drar fram

LÄS
26

Kul när 100-åringen firades
Det var idel glada miner på skolgården när Älvängenskolan firade 100 år. Det innebar inte bara en historisk tillbakablick, 
utan både nutid och framtid fanns med på agendan.

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

Säkra siffror till fast pris!

DET 
KLIMATSMARTA 
VALET!

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

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

V A R M T  V Ä L K O M M E N  I N  T I L L 

59 kr

Ale Torg

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

God mat för 
alla smaker.

Matglädje
varje dag!

KYCKLINGBRÖSTFILÉ
Guldfågeln. Ursprung Sverige.

1000 g. Fryst.
Max 2 köp/hushåll.

59/st

ALLA DAGAR
06.00–23.00

10%
RABATT 
PÅ ETT KÖP  
MED DENNA  

KUPONG!

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

KNALLARNA 
KOMMER!

FREDAG
13 NOV

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 ETT KÖP

OAVSETT 
TIDIGARE 
PRIS!

KLIPP UR 
OCH TA MED!

Välkomna!

Gäller ej presentkort, klubbartiklar, beställningsvaror.
Gäller tom 15/11.



Intresset för golf har 
dalat och svalnat. Det är 
fortfarande stort, men 

inte som i fornstora glans-
dagar. Aktieägarna till Backa 
Säteri Golf AB är kallade till 
bolagsstämma på torsdag. 
Skälet är enkelt och väntat. 
Verksamheten gick inte 
runt den gångna säsongen 
heller. Huvudägaren, Ulf 
Runmarker, har täckt upp 
de löpande underskotten 
sedan 2007, men tröttnat. 
Jag funderar snarare på hur 
han har orkat? Totalt har 
han enligt redovisningarna 
fått skjuta till 12 miljoner 
kronor, men nu kommer 
sannolikt budskapet till 
aktieägarna att vara av den 
kärvare sorten. Från och 
med nästa år måste verksam-
heten stå på egna ben. Det 
kan medföra att medlems-
avgiften landar på mellan 10 
och 13 000 kronor, förutsatt 
att aktieägarna hänger på. I 
samma takt som aktieägarna 
kliver av höjs avgiften för de 
som är kvar. Blir det någon 
kvar är frågan?

Om golfens dagar är 
räknade i Nödinge går 
också visionen om golfbyn i 
graven, därmed inte sagt att 
huspriserna rasar. Men vad 
som händer med marken 
och golfbanan som rekre-
ationsområde är däremot 
avgörande. Boende oroar sig 
för att beslutsfattarna tänker 
om och istället släpper lös 

en omfattande exploatering. 
Det förändrar karaktären på 
hela Backa Säteri och är i 
sig mer allvarligt än att det 
inte går att jaga några fler 
golfbollar.

Den krassa verklighe-
ten att golfbanor blir allt 
svårare att driva runt som 
framgångsrika kommersiella 
anläggningar är inget nytt. 
Det finns enligt expertisen 
en överetablering och den 
kan bara övervinnas av ett 
stort ideellt engagemang. 
När Nödinge Golfklubb 
gick skilda vägar med Backa 
Säteri Golf AB försvann en 
stor del av det som kunde ha 
varit framtiden. Det är bara 
att beklaga.

Det är inte utan att 
man lider med de som valt 
Nödinge som bostadsort 
bara för satsningen på en 
bostadsnära golfbana. Sam-
tidigt är det svårt att klandra 
någon. Hur intresset, golf-
branschen och antalet banor 
skulle utveckla sig i framti-
den var inget annat än 
en gissning. Mycket 
av det vi gör baseras 
på antaganden, 
men dessa slår inte 
alltid in. Målet 
med Nödinges 
golfbana var en 
18- hålsbana, det 
pratades en del 
om tolv, men 
stannade vid nio 
hål. Det går alltid 

att spekulera i vad som hänt 
om visionen med 18 hål för-
verkligats i ett första skede. 
Hade banan blivit mer po-
pulär och en större attrak-
tion? Troligtvis, men också 
dubbelt så dyr att bygga och 
med tanke på det sviktande 
intresset för golfen i stort så 
hade äventyret kanske tagit 
slut ännu tidigare än vad 
som nu kan bli fallet.

Den krassa verkligheten 
är att det är pengarna som 
styr. Så har det alltid varit. 
Intet nytt!

En krass verklighet

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
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adam@alekuriren.se

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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perra@alekuriren.se
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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
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Säger nej till bostäder på golfbanan
– Kräver att kommunen bevarar området
NÖDINGE. Det var när-
heten till naturen och 
golfen som förde dem 
till Nödinge.

Nu riskerar allt gå 
förlorat och nästan alla 
i Backa Säteris ”golfby” 
har signerat en namn-
insamling mot planerad 
bostadsbyggnation på 
golfbanan.

– De tar bort alla mer-
värden som gör Nödinge 
unikt, men innan vi flyt-
tar tänker vi åtminstone 
tala om vad vi tycker, 
säger Linda Örtlund.

Den fördjupade översikts-
planen (FÖP) för Nödinge 
till år 2030 både berör och 
upprör de boende.

– Grundidén med att ut-
veckla Nödinge centrum 
och området nära pendelsta-
tionen är jättebra, men det 
finns också hårresande inslag 
med ökad trafik i bostadsom-
råden och försämrade rekre-
ationsområden. Vi känner 
att många av de argument 
som vi hade när vi valde att 
flytta till Backa Säteri nu ris-
kerar att raderas. Jag hopp-
as att beslutsfattarna tar sitt 
förnuft till fånga och inser 
att framtidens Nödinge inte 
måste förverkligas på bekost-
nad av oss som bor här idag, 
säger Patrik Lundgren.

Han tillhör de som för 
några år sedan föll för Backa 
Säteris lockelse med ”golf-
hål” i trädgården. Efter de 
senaste årens turbulens där 
den ideella golfklubben, 

Nödigne GK, gick skilda 
vägar med banans ägare Ulf 
Runmarker, har aktieägar-
na kallats till bolagsstämma. 
Det är uppenbart att Run-
marker inte ensam tänker 
finansiera en fortsatt verk-
samhet på golfbanan. Därför 
föreslås en kraftig höjning av 
medlemsavgifterna upp till 
12 800 kronor/år.

– Det skulle ge en intäkt 
på 2,1 miljoner kronor, 
vilket han anser krävs för 
att driva verksamheten 
vidare. Det ifrågasätter vi 

starkt. Vi tror istället att 
han försöker hitta alla skäl 
till att lägga ner golfbanan 
för att istället kunna bygga 
bostäder på marken. Det 
tjänar han mer pengar på, 
men i detaljplanen står det 
tydligt att det är ett golf- och 
rekreationsområde. Det är 
kommunens skyldighet att 
utreda förutsättningarna för 
detta och inte bara gå på vad 
en entreprenör säger. Det 
kanske är han som inte kan, 
menar Lundgren.

I samband med samråden 

har boende i Backa Säteri 
lyft frågan om golfbanans 
framtid. Ulf Runmarker har 
fått planbesked för att de-
taljplanera en bostadsbygg-
naion på nuvarande driving 
range samt en bebyggelse vid 
hål fem och sex. 

Lurade
– Det är klart att vi känner 
oss lurade. Vi gjorde en 
grundlig research när vi val-
de boende. Mycket utgick 
från närheten till naturen, 
barnens trygghet och själv-

klart golfbanan. Det var det 
öppna landskapet i söder 
som förde oss hit. Försvin-
ner det finns det inget som 
gör Nödinge till något extra, 
säger Linda Örtlund kri-
tiskt och tillägger:

– Förslaget om bostäder, 
upp till fyra våningar, strider 
mot idén med låg villabe-
byggelse vilket var det som 
attrahterade många av oss att 
investera här. En fastighetsä-
gares ambition att öka värdet 
på sin fastighet ska inte ske 
på bekostnad av oss andra.

Flera av de boende som 
lokaltidningen träffar har 
engagerat sig i närdemokra-
tin och gästat såväl samråd 
som ortsmöten under ett 
antal år. De upplever inte 
att deras synpunkter har nått 
fram.

Ingen lyssnar
– När jag läste igenom hela 
materialet till FÖP:en kände 
jag inte igen mig. Jag vet att 
våra åsikter delas av väldigt 
många i Nödinge, men det 
känns inte som att någon vill 
lyssna. Planerarna kör sitt 
eget race. Det var likadant på 
det senaste ortsmötet. Det 
gavs mer eller mindre ingen 
tid för frågor och diskussion 
med de som är ansvariga, sä-
ger Charlotta Orrbeck. 

Nu vill de kraftfullt mar-
kera missnöjet bland boende 
i Backa Säteri och har därför 
knackat dörr med en namn-
insamling.

– I princip alla som har 
öppnat har skrivit under. 
Det är en knapp handfull 
som inte bryr sig, annars är 
alla inne på vår linje att be-
vara småskaligheten, naturen 
och alla egenskaper som gör 
det här till ett familjevänligt 
boende. Det finns ju en an-
ledning till varför många väl-
jer att flytta från storstaden, 
men nu verkar de vilja bygga 
en här också. Det är inte vad 
vi vill. Vi valde bort staden, 
säger Marcus Andersson.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Upprörda nödingebor protesterar mot den planerade byggnationen på golfbanan i Nödinge. Bara en handfull fastighetsägare har 
valt att inte skriva under namninsamlingen som inom kort ska överlämnas till kommunledningen. Linda Örtlund, Isabell Ljusberg, 
Marcus Andersson, Charlotta Orrbeck och Patrik Lundgren.

VANTAR FRÅN 1490

MÖSSOR FRÅN 4990

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

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

Veckans lunchmeny hittar du 
alltid på www.kladkallaren.se

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

LÖRDAG KL 10.00–17.00
SÖNDAG KL 11.00–17.00

7000 kvm lågprisvaruhus
BRETT SORTIMENT

LÅGA PRISER

Golfbanan i Nödinge hotad

Ödesmättad bolagsstämma stundar
NÖDINGE. Under flera 
års tid har Ulf Runmar-
ker finansierat golfverk-
samheten i Nödinge.

Nu är det slut på det.
– Vi har kallat till bo-

lagsstämma och hoppas 
på ett kreativt möte, där 
vi gemensamt hittar en 
bra lösning för alla par-
ter, säger Runmarker.

På torsdag träffas aktieä-
garna i Backa Säteri Golf 
AB. Bolagsstämman blir ett 
ödesmöte. Huvudägaren Ulf 
Runmarker har tydligt sig-
nalerat att de samlade förlus-
terna på 12 miljoner kronor 
sedan övertagandet 2007 är 
tillräckligt. Årets underskott 

stannade vid 1 miljon.
Från säsongen 2016 krävs 

att Backa Säteri Golf AB 
står på egna ben. Runmar-
ker tänker inte täcka upp de 
löpande underskotten. För 
att bolaget ska kunna driva 
vidare verksamheten krävs 
således en kraftig höjning av 
medlemsavgifterna. Enligt 
Runmarker krävs intäkter på 
2,1 miljoner kronor. Detta 
fördelat på 164 aktieägare 
innebär en årsavgift om 12 
800 kronor.

– Jag tänker inte kom-
mentera dessa uppgifter. Det 
är att föregå bolagsstämman 
och det känns inte rätt. Jag 
hoppas att vi tillsammans 
ska kunna diskutera olika 
lösningar och ha högt i tak, 

säger Ulf Runmarker till lo-
kaltidningen.

Det finns en lindrigare 
variant om de cirka 100 års-
medlemmarna även fortsätt-
ningsvis bidrar med 4000 kr/
år. Då stannar aktieägarnas 
avgift vid 10 300 kr/år.

Om stämman inte kan 
enas om en strategi för det 
kommande årets avgifter är 
nästa säsongs golfspel ett 
minne blott.

– Det är ett allvarlig 
läge, men inget är bestämt. 
Förhoppningsvis finns det 
många bra idéer kring fram-
tiden och jag upplever att 
medlemmarna har en positiv 
tro på banan, säger Ulf Run-
marker.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Ulf Runmarker, huvudägare till Backa Säteri Golf AB, hoppas på ett kreativt möte med aktieägar-
na på torsdag. Sedan 2007 har verksamheten backat 12 miljoner kronor. Nu vill han inte fortsätta 
täcka upp underskotten och en rejäl avgiftshöjning väntar därför aktieägarna för att rädda verk-
samheten. 
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NÖDINGE. Fördomarna 
är ett minst lika stort 
problem som flykting-
katastrofen i sig.

Bijan Zainali (S), 
kanslichef för partiet i 
Västra Götalandsregio-
nen, fängslade åhörarna 
under ett föredrag om 
migration och integra-
tion.

– Vi måste fortsätta 
vara humana. Det finns 
ingen som flyr till Sveri-
ge frivilligt.

Socialdemokraterna bjöd 
in till ett öppet möte om 
migration, integration och 
dess utmaningar. Regionråd 
Lena Hult (S) och Kom-
munstyrelsens ordförande i 
Ale, Paula Örn (S), gav en 
lägesrapport utifrån sina lo-
kala perspektiv. Huvudtalare 
var dock Bijan Zainali som 
sedan fyra år tillbaka job-
bar politiskt i regionen för 

Socialdemokraterna. Hans 
personliga reflektioner kring 
flyktingkatastrofen behöver 
man dock inte vara politisk 
sympatisör för att beröras av. 
Bijan är född och uppvuxen 
i Iran, ett land som påminde 
mycket om Väst innan revo-
lutionen 1979.

– Då förändrades allt. Re-
ligionen tog över. Monarkin 
lämnade plats för republiken 
och den islamiska staten. 
Vardagen förändrades bru-
talt, inte minst för landets 
kvinnor som tvingades bära 
slöja. Offentliga avrättningar 
infördes och pågår fortfa-
rande. Det är bara Kina som 
avrättar fler än Iran, berättar 
Bijan.

Sex år efter revolutionen 
och krigsutbrottet mellan 
Iran och Irak (1980) bestäm-
de han sig för att fly. Färden 
gick med kamel till Pakistan, 
därifrån till Kuwait, Grek-
land, Berlin och i maj 1985 
nådde han Trelleborg.

– Att jag valde Sverige var 
egentligen en slump, men 
jag var också nyfiken på lan-
det eftersom Olof Palme var 
den första västerländske led-
aren som besökte Iran efter 
revolutionen. Han försökte 
påverka demokratin i landet 
och jag gillade allt han sa, 
minns Bijan.

Att han väljer att berätta 
sin historia allt oftare beror 
på tonen i den svenska de-
batten om flyktingsituatio-
nen. Han tycker inte den är 
nyanserad.

Inte frivilligt
– Det låter som om 
människor flyr för skoj skull 
och att de kommer till Sveri-
ge för att få fri tandvård eller 
socialbidrag. Det är inte så. 
Ingen lämnar sitt land och 
sin familj frivilligt. Det finns 
alltid en berättelse bakom 
varje flykting, säger Bijan.

Han passade på att dra en 
parallell till Sverige. 1840-

1920 lämnade 20% av be-
folkningen landet. Missväxt, 
fattigdom, politiskt och re-
ligiöst förtryck jagade bort 
många.

– Sedan fanns det så kall-
lade ”Amerikabrevet” i vilka 
människor som seglat över 
Atlanten vittnade om skola 
för alla barn, inga krig och 
god skörd. Iran idag påmin-
ner en del om det Sverige 
som många flydde från på 
1800-talet. Det är fattigt, 
en otäck förföljelse och ett 
religiöst förtryck. Dessut-
om finns det en del ”Sveri-
gebrev” som når fram och 
berättar om frihet och fram-
tidstro.

Att den stora invandring-
en är bekymmersam för EU i 
allmänhet och Sverige i syn-
nerhet är självklart, men det 
finns också en annan sida av 
myntet.

– Kortsiktigt kostar in-
vandring mycket pengar, 
men långsiktigt visar alla ut-

redningar att invandring är 
en vinst för mottagarlandet. 
Sverige behöver dessutom 
arbetskraft för att klara väl-
färden på sikt. Vad vi däre-
mot måste vara noga med nu 
är att ställa krav på anpass-
ning till de svenska normer-
na och värderingarna. Våra 
demokratiska rättigheter är 
till exempel inget vi förhand-
lar om, understryker Bijan.

Mångkulturellt
För ett år sedan hotade ett 
nyval och i samband med 
detta fick han i uppdrag att 
ställa samman ett material 
om invandringssituationen. 
I början av året hade Sverige 
380 000 barn med utländsk 
bakgrund. 30% av alla barn 
i landet har en koppling till 
ett annat land.

– Vi har redan ett mång-
kulturellt samhälle, men det 
är naturligtvis en utmaning 
när antalet flyktingar växer 
snabbare än tillgången på 

asylboenden. Jag är ändå 
övertygad om att Sverige är 
landet som kan klara av att 
hantera situationen, men det 
som skrämmer mig är alla 
fördomar. Rädslan för de 
som kommer. Vi ska istället 
se dem som en tillgång. Se-
dan är det också viktigt att 
komma ihåg att 30% av alla 
som söker asyl lämnar Sveri-
ge inom tio år. Det är statis-
tiskt säkerställt, men person-
ligen tror jag att landet hade 
mått bra av att få behålla just 
de som söker sig vidare. Det 
brukar var de mest drivna 
och kompetenta som söker 
lyckan på annat håll, säger 
Bijan.

Han bekräftade att brotts-
ligheten är större bland utri-
kesfödda, men forskningen 
visar att huvudorsaken är de 
socioekonomiska förhållan-
den som de lever under. Ar-
betslöshet och segregerade 
boendemiljöer.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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”Fördomarna är det stora problemet”

Regionfullmäktige –  
Protokollet är justerat

Protokollet från regionfullmäktiges sammanträde 
den 19-20 oktober 2015 är justerat (godkänt och 
underskrivet).
 
Justeringen har gjorts offentlig den 4 november genom 
anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla i  
Regionens Hus på Östergatan 1 i Vänersborg.
 
Protokollet finns tillgängligt på Regionens Hus,  
Residenset, Vänersborg men kan även läsas på  
www.vgregion.se/rfhandlingar

BARN & FRITIDEL BYGG & ANLÄGGNING

FORDON & TRANSPORTHANDEL INDUSTRI

Bijan Zainali (S), kanslichef för på Västra Götalandsregionen, gav flyktingkatastrofen ett ansikte när han återgav sin berättelse om 
flykten från Iran för 30 år sedan.

Förvaltningschef
Vi söker en

www.alebyggen.se

– med ansvar för fastighetsförvaltning
och  kundservice 

LEDIGA TJÄNSTER

Bijan Zainali (S):

Hemsida
utan

löpande 
avgifter

www.alekuriren.se/hemsidawww.alekuriren.se/webbyra



Förlängd samrådstid för
förslag till FÖP Nödinge 2030
Med anledning av det stora intresset för förslaget till
översiktsplanen för Ale kommun, en fördjupning (FÖP) för
Nödinge har samrådstiden förlängts till den 30 november.
Syftet med planförslaget är att Nödinge ska utvecklas till en
attraktiv småstad där bostäder, kommersiell och offentlig
service ges möjligheter att utvecklas och där det ska vara lätt
att leva. Förslaget finns utställt på följande platser:

• Ale kommuns hemsida 
www.ale.se/föpnödinge

• Kommunhuset, Sektor Samhällsbyggnad, Alafors 
(mån-fre kl. 8-16:30)

• Kommunreceptionen, Ale torg, Nödinge 
(mån-fre kl. 8-16:30)

• Ale kommuns utställningslokal hos Svensk 
Fastighetsförmedling, Ale Torg 16 
(mån-tors kl. 8:30-17, fre kl. 8:30-16)

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

Upplysningar om planförslaget lämnas av planarkitekt
Magnus Lövdahl, 0303-371215, magnus.lovdahl@ale.se och
planarkitekt Elin Celik, 0303-330679, elin.celik@ale.se
Synpunkter framförs skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden
i Ale kommun, 449 80 Alafors, eller till plan@ale.se senast
den 30 november 2015. Ange ”FÖP Nödinge” i ämnesraden.

 

 

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.

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

NOV

14
2015

NOV

12
2015

SAGOSTUND  
PÅ KURDISKA
KL 14.00–14.30 Välkomna 
alla barn med kurdiska som 
modersmål. Ale bibliotek, 
Nödinge.

NOV

14
2015

Tematräff för anhöriga  
till personer med funktionsnedsätt-
ningar, Neuropsykiatriska diagnoser, 
särskilda behov

Tema för kvällen: Arbete, Sysselsättning, Ekonomi
ONSDAGEN 18 NOVEMBER KL 18.30 – 20.30 

Aktivitetshuset Älvängen, Carlmarks väg 4. Kvällen 
kommer att innehålla information och möjlighet att 
ställa frågor. Det ges möjlighet till samtal och diskussion. 
Personal från Arbetsmarknadsenheten, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen kommer att medverka. Fika till billig 
penning. Välkommen!
Frågor och anmälan senast 17 november till:
Ann-Mari Thunberg Anhörigkonsulent tel. 0303-37 12 54
eller e-post: ann-marie.thunberg@ale.se. Jenny Lomfors 
Verksamhetspedagog tel. 0303-37 11 44 eller e-post:
jenny.lomfors@ale.se

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

Trygghetsvandra i Skepplanda
ONSDAGEN DEN 25 NOVEMBER KL 18-CA 21, med start 
på biblioteket. Gammal som ung – du som vill påverka 
tryggheten i Skepplanda! Vi börjar med genomgång av 
rundan. Sedan går vi en promenad runt i Skepplanda där vi 
känner efter hur trygga vi är på olika platser! Vad är bra? Vad 
kan göras bättre och i så fall hur? Evenemanget är gratis, fika 
och reflexväst till alla så långt laget räcker. Vi går i alla väder 
upp till klass 2- varning! Ingen föranmälan behövs!
Frågor till Brotts-och säkerhetshandläggare Lotti Klug  
0704-32 01 21

Välkommen till Arkivens dag

BARNTEATER - 
ARMEN OCH TARMEN
KL 11.00. Tänk vad kroppen 
kan! Sjunga, dansa, rapa. Vad 
finns därinne? Vad är det till för? 

Vart tar maten vägen när vi har tuggat och 
svalt? Armen och tarmen är en föreställning 
där kunskap och humor går hand i hand. Alla 
har en kropp. Vi ser väldigt olika ut och ändå 
är vi väldigt lika. Det är inte konstigt, det är 
bara kul. Det sjungs, berättas och skrattas 
om den kött- och benansamling vi kallar 
kroppen. I kroppen ryms både pinsamheter, 
trygghet och möjligheter!  Lilla teatern, Ale 
kulturrum, Nödinge. Passar 3-6 år. Entré 60 
kr. Förköp på biblioteket i Nödinge eller via 
evenemangskalendern på www.ale.se.

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.



ALE. För två veckor 
sedan gästades Ale 
kommun av en delega-
tion från Botswana.

Det blev givande 
dagar och särskilt 
imponerade blev de av 
det drogförebyggande 
arbetet och folkbild-
ningen med hjälp av 
studiecirkeln.

– Ni har så många 
goda och frivilliga 
krafter, sa Segakolodi 
Bobeng, ekonom i Ghan-
zi kommun.

Det var ett späckat program 
som väntade Botswanas re-
presentanter, särskilt tufft 
blev det eftersom planet ock-
så var försenat till Sverige. 
En av hållplatserna var Stu-
dieförbundet Vuxenskolans 
kontor i Älvängen. Syftet var 
att lära om studiecirkeln som 
folkbildningsmetod. Vuxen-
skolan har med stor fram-
gång använt studiecirkeln på 
landsbygden i Kenya.

– Det är ett bra sätt att 
nå fram även till de med läs- 
och skrivsvårigheter. Studie-

cirkeln bygger på att indi-
viden vill lära sig något och 
att det finns någon som är 
beredd att dela med sig. Det 
är ett enkelt sätt att föra över 
kunskap, säger Stina-Britt 
Björk, regionchef för Stu-
dieförbundet Vuxenskolan.

Samma bekymmer
Nästa dag väntade bland an-
nat ett besök i Mediaverkstan 
där Vakna presenterade hur 
det drogförebyggande arbe-
tet fortlöper i Ale kommun. 
Drogproblematiken är något 
som Botswana delar, framför 
allt är det alkoholkonsumtio-
nen som kryper ner i åldrar-
na.

– Jag tycker vi fick till en 

rätt bra dialog och det är in-
tressant att vi delar så många 
utmaningar. Vad jag hoppas 
att de fick med sig var att i 
Ale jobbar vi tillsammans. 
Föreningslivet, näringslivet 
och kommunen har tagit ett 
gemensamt ansvar. Det är 
säkert gångbart även i Bot-
swana på ett eller annat sätt, 
säger drogförebyggare Tho-
mas Berggren.

Batoul Raad från Pyssel-
klubben berättade vilket stöd 
hennes förening fått genom 

Vakna och vad medlemmar-
na gör för att bidra till det 
drogförebyggande arbetet.

Joachim Wever, utveck-
lingsstrateg i Ale, var den 
som höll ihop besöket och 
efteråt konstaterade han att 
dagarna varit givande för 
båda parter.

– Jag tror vi lyckades säl-
ja in både studiecirkeln och 
Vakna-projektet på ett bra 
sätt. De filade redan innan 
avfärd på tänkbara strategier.
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Areewan Nails

Thaimassage • Lomi lomi • Oljemassage

Manikyr • Förlängningar • Ögonfransar • Handspa

Öppningserbjudande 
November & december

Öppningserbjudande

Tel. 0723-87 54 07

Tel. 0709-48 16 63

Massage 
300:-

Ord. pris 400:-

Presentkort på 

Phuket orchid 

thaimassage köpta 

april 2014 – april 2015 

gäller endast 

i Surte.

50% Rabatt
Hela november

Göteborgsvägen 64 SURTE
Bredvid pendeln

ALAFORS. Västsvenska 
handelskammarens vd, 
Johan Trouve och Busi-
ness Region Göteborgs 
dito Patrik Andersson 
samt Elisabeth Sand-
berg, regionchef på 
Svenskt Näringsliv.

Alla kommer de till 
företagslunchen på 
Spinneriet i Ahlafors 
gamla fabriker tisdagen 
den 17 november.

– En oerhört stark la-
guppställning, konstate-
rar kommunens närings-
livschef Pia Areblad.

Frida Zetterström, frilans-
journalist och bland annat 
känd från Nyhetsmorgon på 
TV4, kommer att agera mo-
derator i samband med före-
tagslunchen.

– Både min mormor, min 
mamma och jag har vuxit 
upp i Bohus och idag bor jag 
i Kungälv, så trakten står mig 
nära. Det ska bli roligt att 
få komma till Ale och möta 
företagare, politiker och 
tjänstemän vid ett och sam-
ma tillfälle, förklarar Frida 
Zetterström.

Ale har gjort en rejäl resa 
på Svenskt Näringslivs rak-
ning över företagsklimatet 
och klättrat från plats 241 
så sent som 2012 till dagens 
43:e plats.

– Vilka områden ska vi fo-
kusera på framåt? Här vill vi 
att företagarna ska säga sitt, 
förklarar Pia Areblad som 
förväntar sig en god uppslut-
ning i Alafors.

Runda bord-samtal
– Näringslivsenheten är 
självklart på plats liksom 
kommunstyrelsens ledamö-
ter och flera kommunala 
chefstjänstemän. Det kom-
mer att bli runda bord-sam-
tal där våra inbjudna gäster 
finns med i dialogen, säger 
Areblad.

Elisabeth Sandberg är 
imponerad över Ale kom-
muns snabba klättring på 
rankingen, men uppmanar 
till fortsatt målmedvetet ar-
bete på alla plan.

– Ale har börjat en resa, 
men det är samtidigt viktigt 
att inte luta sig tillbaka och 
bli bekväm.

– Det är tydligt att något 
har hänt i Ale. Nu gäller det 
att hitta tillväxtfrågorna, be-
tonar Patrik Andersson.

Hur ska befintliga företag 
kunna växa? Vad krävs för 
att få fler att etablera sig i 

kommunen? Hur ska nyfö-
retagandet öka? Det är frå-
geställningarna som utgör 
grunden för nästa veckas fö-
retagslunch.

– Vi kommer att ha sam-
talsledare vid varje bord 
som driver respektive fråga 
framåt och som för respekti-
ve grupps talan vid redovis-
ningen, säger Pia Areblad.

En och en halv timme är 
avsatt till företagslunchen, 
men den inbjudna trion har 
lovat att stanna kvar för att 
svara på enskilda frågor.

Stark laguppställning på företagslunch

Har lagt upp riktlinjerna för företagslunchen i Alafors tisdagen den 17 november. Från vänster: Johan 
Trouve, vd Västsvenska handelskammaren, Elisabeth Sandberg, regionchef Svenskt Näringsliv, Patrik 
Andersson, vd Business Region Göteborg, Pia Areblad, näringslivschef, Mikael Berglund, kommunal-
råd, samt Frida Zetterström, moderator för mötet.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

yrkesutbildning med högskolebehörighet

Välkommen att besöka oss!
Läs mer på naturbruk.nu/besok
utbilda dig inom djur, lantbruk, skog & trädgård

Botswana imponerades av Ale

Delegationen från Botswana. Segakolodi Bobeng, Joyce Bosele, Maipelo Khei och Ogalaletse T. Motlhane. I samband med ett före-
drag om Vakna och Ales drogförebyggande arbete erhöll de varsin ”Vakna-jacka”, vilken var till stor belåtenhet.

Stina-Britt Björk sålde in idén om studiecirkeln som folkbild-
ningsmetod till vännerna från Botswana.

Batoul Raad presenterade sin 
idé med armband som säljs 
till förmån för det drogföre-
byggande arbetet i Ale.

– Vill lära mer om Vakna 
och studiecirkeln

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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Ale blir Fairtrade City
Den 13 november fikar vi Fairtrade! 

Gör du? 

Kom och delta 
på vår 

diplomering
Fredagen den 13 november 

kl. 13.00-13.30 i Ale Kulturrum, 
Nödinge. Kom gärna i god tid, vi 

bjuder på Fairtrade-tårta 
från kl. 12.30. 

Välkommen! 

Vi bjuder 
på tårta

i Ale Kulturrum
den 13 november

kl. 12.30. 
Vad innebär det 

att Ale blir 
Fairtrade City? 

Diplomeringen innebär att ett utbud 
av Fairtrade-märkta produkter ska 

finnas tillgängligt för konsumenter i 
butiker, på caféer, restauranger och 

hotell. Läs mer om vårt arbete på 
www.ale.se/fairtrade. 

Ales 
företagare 

visar vägen! 
Följ oss på Instagram, 

under namnet Fairtrade 
City Ale, och se vilka 
företag som numera 

fikar Fairtrade. 

Alla kan 
fika Fairtrade! 

Idag finns det ett brett utbud av 
Fairtrade-märkta produkter i de 
flesta svenska butiker. Det finns 

exempelvis Fairtrade-märkt kaffe, te, 
vin, kakao, bananer och annan färsk 

frukt, chokladkakor, juice, glass, 
socker, müsli och godis.

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen 
innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete samt ett utbud av 
Fairtrade-märkta produkter i butik, på serveringsställen och på arbetsplatser. Arbetet leds av en styrgrupp som ska 
representera hela lokalsamhället.

Lägg upp bilder på när du eller dina 

vänner fikar Fairtrade under 

hashtaggen #alefikarfairtrade.
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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.

Varmt välkomna!

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

Adina Hälsan i Nol hälsar Dig 
och Din familj välkomna till oss!

Vi kan erbjuda:
• Besök hos specialister i allmänmedicin

• BVC – Hos oss får Du och Din familj stöd och vägledning  
kring allt som rör Ditt barns hälsa och utveckling

• Distriktssköterska

• Mottagning för Dig med diabetes,  
förhöjt blodtryck, astma och KOL

• Psykolog

• Hälsoundersökning, resevaccination  
och intyg för privatperson och företag

Drop in mottagning läkare hela dagen mellan kl 8.00-16.00  
– hit är Du välkommen att komma med enklare  

och akuta besvär, utan tidsbokning.
Telefonrådgivning – vi svarar alltid direkt

Tidsbokning via webb

Hit hittar inte 
ambulansen
– Och ingen vet varför?

NÖDINGE. Söndag 18 
oktober 2015 kommer 
familjen Persson i Nö-
dinge aldrig att glömma.

Deras dotter drabba-
des av ett epileptiskt 
anfall och 112 larmades.

Men ambulansen hit-
tade inte rätt i det snart 
tio år gamla bostadsom-
rådet Backa Säteri.

Westmarksgränd i Nödinge 
tillhör de första etapperna av 
golfbyn i Backa Säteri. 2006 
stod husen klara och för 7,5 
år sedan flyttade Perssons 
in. Att det var snurrigt på 
den tiden och att taxibilarna 
hade svårt att hitta rätt är be-
gripligt, men det som hände 
i oktober 2015 är svårare för 
makarna Persson att förstå.
Efter en tids sjukdom vårda-

des deras dotter i föräldra-
hemmet och strax efter halv 
tio på söndagskvällen drab-
bades hon av ett epileptiskt 
anfall.

– Det var väldigt otäckt. 
Vi hade aldrig varit med om 
det tidigare. Vi ringde om-
gående 112 och ambulansen 
ryckte från Nol, men när den 
inte dök upp förstod vi att 
något var fel. En av oss fick 
gå ut och lysa med en fick-
lampa för att påkalla upp-
märksamhet, berättar paret.

Plötsligt fick de syn på 
ambulansen och kunde leda 
den rätt.

– De erkände att deras 
GPS visat fel och att gatan 
inte fanns med. När de bör-
jade kika på de papperskartor 
som fanns i bilen var dessa 
för odetaljerade. Hade vi inte 
gått ut och blinkat vet ingen 

hur lång tid det hade tagit 
innan de kommit rätt. Det 
känns väldigt olustigt. Nu 
gick allt bra den här gången, 
men tänk om det varit en st-
roke eller en infarkt där varje 
minut är viktig, menar paret 
Persson

Tommy Claesson är 
ambulanschef i Västra Gö-
talandsregionen och blir 
mycket förvånad över inci-
denten.

– Det är problematiskt 
med nya bostadsområden, 
men om det är tio år gamla 
gator måste de finnas med. 
Våra GPS ska uppdateras två 
gånger om året, men ibland 
tar det tyvärr lång tid innan 
alla nya gator och vägar dy-
ker upp. Därför försöker vi 
uppdatera oss själva genom 
egna kartor. Eniro brukar 
vara snabba och de använder 

vi oss av initialt, säger Tom-
my Claesson och tillägger:

– Jag vill ha all fakta kring 
det här så ska vi reda ut vad 
det beror på. Så här ska det 
inte vara.

Även Ale kommuns hem-
sjukvård har haft svårt att 
hitta till adressen med sina 
GPS. Sköterskorna använder 
sig ofta istället av sina egna 
mobiltelefoner för att dessa 
har färskare data.

I december träffar ambu-
lansledningen Ale kommun 
för att diskutera ett förslag 
om att samlokalisera am-
bulansstationen i Älvängen 
med Räddningstjänstens lo-
kaler i Nol.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Fotnot: Persson heter egentli-
gen något annat.



Så mycket välfärd bidrar Ales näringsliv med:

Näringslivsrådet i Ale i samarbete med:
ALE ELFÖRENING  |  BROGREN INDUSTRIES
SURTE ÅKERI  |  SVENSKA STENHUS  |  COGRA PRO AB
ELFIXAREN I ALE  |  EUROCABLE  |  ICA KVANTUM ALE TORG

ETT POSITIVT 

NÄRINGSLIVSKLIMAT ÄR 

GRUNDEN FÖR VÄLFÄRDEN!

Ale Elförening med 
30 anställda...

...bidrar till

72 
platser på  

Bohus förskola

Brogren Industries 
med 72 anställda...

...bidrar till

37 
undersköterskor på 

Klockareängen

Svenska Stenhus 
med 26 anställda...

...bidrar till

141 008 
skolluncher i  

Ales grundskolor

Cogra Pro AB med 
17 anställda...

...bidrar till

26
platser på 

Björklövens förskola

Surte Åkeri med 
35 anställda...

...bidrar till

13 
distriktssjuksköter-

skor i Ales hemtjänst

ICA Kvantum Ale Torg 
med 70 anställda...

...bidrar till

191 
komvuxplatser  

i Ale

Elfixaren i Ale med 
20 anställda...

...bidrar till

134 518
skolluncher i  

Ales grundskolor

Eurocable AB med 
6 anställda...

...bidrar till

15
fritidshemplatser på 

Surteskolan
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Hjältar på Ahlafors Fria skola

Marie Engström

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

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

VECKANS BOSTAD

ACCEPTERAT PRIS 3 125 000 kr/bud. TOMT 1 006 kvm. EP B. VISAS Ring för tidsbokning. Tävlingsvägen 6. ALE
Marie Engström 0303-74 90 04.

SURTE 8 rok, 181 kvm

• Nytt kök fr 2012 • Perfekt för den stora familjen • Barnvänligt område
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Fastighetsbyrån i Lilla Edet / 0520-181 44 
lillaedet@fastighetsbyran.se / fastighetsbyran.se

Accepterat pris 2 995 000 kr
Rum 7 rum, varav 6 sovrum
Boarea 181 kvm + 37 kvm Tomt 1 159 kvm
Övrigt! Gedigen villa för den stora fam 6 sovrum
Visas Tors 12/11 16.00-17.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Göta
Börjesvägen 9

Utgångspris 1 595 000 kr
Rum 5 rum, varav 3 sovrum
Boarea 112 kvm Tomt 864 kvm
Övrigt Högt soligt läge med älvutsikt. Välvårdat
Visas Mån 16/11 16.00-17.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Centralt
Snickarliden 3

Accepterat pris 2 995 000 kr
Rum 7 rum, varav 6 sovrum
Boarea 181 kvm + 37 kvm Tomt 1 159 kvm
Övrigt! Gedigen villa för den stora fam 6 sovrum
Visas Tors 12/11 16.00-17.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Göta
Börjesvägen 9

Utgångspris 1 595 000 kr
Rum 5 rum, varav 3 sovrum
Boarea 112 kvm Tomt 864 kvm
Övrigt Högt soligt läge med älvutsikt. Välvårdat
Visas Mån 16/11 16.00-17.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Centralt
Snickarliden 3

Accepterat pris 2 995 000 kr
Rum 7 rum, varav 6 sovrum
Boarea 181 kvm + 37 kvm Tomt 1 159 kvm
Övrigt! Gedigen villa för den stora fam 6 sovrum
Visas Tors 12/11 16.00-17.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Göta
Börjesvägen 9

Utgångspris 1 595 000 kr
Rum 5 rum, varav 3 sovrum
Boarea 112 kvm Tomt 864 kvm
Övrigt Högt soligt läge med älvutsikt. Välvårdat
Visas Mån 16/11 16.00-17.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Centralt
Snickarliden 3

ALAFORS. De ensam-
kommande flyktingbar-
nens situation berör de 
flesta.

På Ahlafors Fria skola 
ville eleverna göra 
skillnad.

Deras engagemang 
har sparat ihop närmare 
10 000 kronor som ska 
komma flyktingbarnen 
till del.

Eleverna i Ahlafors Fria sko-
la kände direkt att de ville 
hjälpa till när det blev känt 
att många ensamkommande 
flyktingbarn också kommer 
till Ale. De elever som valt 
skapande profil fick möjlig-
het att vara kreativa direkt. 
Tidigt föddes en idé om att 
göra ett armband med texten 
”No borders” (inga gränser). 
Dessa har de sedan fått hjälp 
att sälja i olika butiker, bland 
andra Bergendahls Blommor 
i Älvängen och Team Sportia 
på Ale Torg. 

Det har också bakats när 
det funnits tid. Bakverken 
har sålts till föräldrar i sam-
band med arrangemang och 
skolans personal har även de 
fått fylla upp sina frysar.

Ahlafors Fria skola lät en 
kille som kom till Sverige 
som ensamkommande flyk-
tingbarn få berätta om hur 
det var.

– Det var väldigt jobbigt. 
Vi blev verkligen berörda, 
säger Ebba Olsson, en av 
eleverna.

Vad var det som berörde 
er mest?

– Hur mycket han har fått 
gå igenom, trots att han bara 
är 19 år och att hans familj 
fortfarande är kvar i Afgha-
nistan. Det är väldigt långt 
borta, svarar Cissi Salek.

Vad tror ni är det västa 
med att vara på flykt?

– Att det måste vara en-
samt och väldigt svårt när 
man inte känner någon, sva-
rar eleverna instämmande.

Deras engagemang för 
de ensamkommande flyk-
tingbarnen i Ale har samlat 
in närmare 10 000 kronor. 
Pengarna ska användas till 
att köpa nödvändiga saker 
till barnen.

Även fritidsklubben har 
varit behjälpliga i arbetet 
och engagemanget har varit 
på frivillig basis. Stödet ges 
till de nyanlända ensamkom-
mande flyktingbarnen som 
placerats antingen i Spinne-
riet, Alafors, eller Vallmon i 
Älvängen.

– Gör en stor insats för ensamkommande flyktingbarn

Några av hjältarna i Ahlafors Fria skola. Ebba Olsson, Yrsa Bern Ericsson, Cissi Salek, Olivia Johansson, Julia Lindén, Maja Johan-
nesson och Amanda Amanda Andersson. Eleverna står ej i denna ordning.

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



DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN

DELIKATESSEN

Pssst!

Missa inte rabatten på förstasidan...

KRÖGARSKINKA
KOKT ELLER RÖKT

COMTE OST

VÅR EGNA 
POTATISSALLAD GRILLAD KYCKLING

CIABATTAGRYNETLIMPA

49:-
Ordinarie pris 59:-

Endast avhämtning

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

KANONPRIS!Tacopaj.
Onsdag 11/11

Lax, potatis och sweetchilisås.
Torsdag 12/11

Köttgryta med rotfrukter.
Måndag 16/11

Lasagne.
Fredag 13/11

Köttfärslimpa med 

brunsås och potatis. 

Tisdag 17/11

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.
Priserna gäller onsdag–söndag v46 2015 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se

ALLA DAGAR
06.00–23.00

FÄRSK LAXFILÉ

7990
/KG

1490
/HG

LÄSK

VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

STORPACK

:-59
Max 1 paket/kund

/ST

35:-
/KG

1990
/HG

790
/HG 2990

/ST

CREME FRAICHE

10:-
/ST

Max 2st/hushåll
5dl, 15% 34%

NÖTFÄRS

5990
/KG

Max 2st/hushåll

FALUKORV

20:-
/ST

Max 2st/hushåll

SATSUMAS

10:-
/KG

Medlemspris 
Max 5kg/medlem

FLÄSKKOTLETT

5990
/KG

HEL FÄRSK KYCKLING

2490
/ST

79:-
5 FÖR

+Pant

15:-
/ST

EGENBAKATALLTID FÄRSKT
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ALAFORS. Första gången 
på egna ben.

Aida Cuskic har 
öppnat frisersalong på 
Lunnavägen.

– Tiden var den rätta, 
säger Aida till lokaltid-
ningen.

I den lokal som under en 
lång följd av år fungerat som 
baguettecafé har nu Aida 
Cuskic öppnat salong Sva-
nen. 

– Jag har fått hjälp med 
renoveringen av mina vän-
ner. Det blev precis så bra 
som jag hade hoppats.

Aida har varit i branschen 
sedan slutet av 90-talet, ar-
betat på XLNT på Ale Torg 

och senast på Studio 4 i Äl-
vängen.

– Ett halvår däremellan 
jobbade jag på en salong i 
Göteborg, men det var inte 
min grej. Det var operson-
ligt på något vis. Det är en 
helt annan sak att vara frisör 
i Ale. Jag älskar kontakten 
som man får med kunderna.

Ända sedan barnsben 
drömde Aida om att bli fri-
sör. Hon klippte dockor och 
när yrkesvalet låg framför 
henne var valet givet.

– Jag lever min dröm, 
konstaterar Aida.

Ganska länge hade hon 
gått i tankarna om att starta 
egen rörelse, men det var 
först nu som tiden var mo-
gen.

– Det finns naturligtvis en 
rädsla att det inte ska fung-
era, men jag är väldigt nöjd 
med inledningen. Det har 
gått över förväntan!

Varför just Alafors?
– Jag ville inte ha salongen 

för nära mina tidigare kolle-
gor och i Älvängen finns det 
dessutom många frisörer. Jag 
tycker att läget här i Alafors 
är perfekt, säger Aida.

Invigningen ägde rum 
den 19 oktober. Aida Cus-
kic hoppas nu på en fortsatt 
positiv utveckling för salong 
Svanen.

– Alla är välkomna hit – 
kvinnor, män och barn, av-
slutar Aida.

JONAS ANDERSSON

Svanen landade i Alafors
– Ny frisersalong har öppnat

Aida Cuskic hälsar välkommen till sin nyöppnade frisersalong i Alafors.

Söndagen den 15 november kl 12-14 öppnar vi upp 
dörrarna till en vacker kundanpassad villa på 
Bergåsvägen 12 B, Ytterby. Välkommen på visning!

För mer information Peter Eliasson
0708-93 06 91, peter.eliasson@anebygruppen.se

VILLAVISNING
SÖND 15/11

KL. 12-14 

Kunden har 
alltid rätt.
Sveriges mest nöjda bankkunder 2015.

Enligt Svenskt Kvalitetsindex 2015, privatmarknaden.

lansforsakringar.se

Väkommen till vårt visningshus Tyr på 
Husknuten i Göteborg

Läs mer på 
vår hemsida: 

www.alvsbyhus.se
eller ring på 
031-518910

>>

Nyfi ken på varför vi säljer 
mest hus i Sverige!

Besök oss på Husknuten 
eller vårt visningshus 

på Hisingen.

ÄLVÄNGEN. Sång, dans 
och tårta.

Stämningen var 
synnerligen på topp 
när Vikadamm firade 
höstfest.

– En sådan här tillställ-
ning betyder mycket 
både för de boende och 
för personalen, strålade 
enhetschef Samantha 
Selerkvist.

Daniel Perez är inte vilken 
trubadur som helst, han har 
den unika förmågan att få 
gästerna delaktiga i sitt eget 
framträdande. Gästerna 
på Vikadamms höstfest var 
snabbt med på noterna och 
allsång uppstod. På allmän 
begäran gjorde också bru-
karrådets Kent Carlsson ett 
gästspel som Elvis. ”It´s now 
or never” ljöd i lokalen och 
applåderna blev därefter.

– Vilken härlig stämning, 
konstaterade Samantha Se-
lerkvist som tagit initiativ till 
tisdagskvällens festligheter.

– Det pratas ofta om ned-
dragningar och tråkigheter 
inom vården. Visst, det är en 
tuff situation men den verk-
samhet som vi bedriver är 
fantastisk. Med den här höst-
festen ville jag visa på alla 
goda krafter som finns i hu-
set och trivseln som boende 
och personal upplever. Ett 
stort tack också till brukarrå-
det som alltid ställer upp när 
det behövs, säger Samantha.

När sången tystnat och 

dansen lagt sig bjöds det på 
smörgåstårta med tillhöran-
de dryck.

– Kvällen till ära bjuder vi 
på vin till de som önskar.

Många belåtna röster hör-
des och det är en inte alltför 
vågad gissning att höstfesten 
återkommer nästa år.

FOTNOT. Vikadamm är 
ett särskilt boende med 26 
platser.

JONAS ANDERSSON

Höstfest på Vikadamm

Kent Carlsson i sångtagen och Daniel Perez på gitarr. Underhållningen på Vikadamm gick inte att klaga 
på.

Spontandans uppstod i sam-
band med tisdagskvällens höst-
fest.



BOHUS. Till och från har 
det varit oroligt runt 
Bohus centrum.

Nu engagerar sig 
surtebon, Alexander 
Kovacevic, sig för att 
bryta mönstret när det 
är som värst – på lör-
dagskvällar.

– Ungdomarna är helt 
ofarliga, men de har ing-
enstans att ta vägen. Nu 
öppnar vi upp Bohus-
skolans gamla idrotts-
hall, säger Alexander.

Från ord till handling. I ett 
samtal med SSPF-gruppen 
(skola, socialtjänst, polis och 
fritid) föddes idén om att 
försöka aktivera ungdomar-
na under lördagskvällar.

– Bakom initiativet finns 
en mängd olika motiv, men 
framför allt vill vi försöka 
samla ungdomarna i idr-
tottshallen istället för att de 
ska hänga runt Bohus cen-
trum. Tanken är att vi ska 
spela fotboll och umgås. Alla 
är välkomna och vi kommer 
också särskilt att bjuda in de 
ensamkommande flykting-
barnen. Så det kan även ses 
som ett integrationsprojekt, 
säger Alexander Kovacevic.

Själv jobbar han som 
pedagogisk resurs på Bo-
husskolan och känner väl 
till situationen i området. I 
grunden är han egentligen 
helt frälst i fotbollen.

– Hade jag inte skadat mig 
hade jag fortsatt min karriär. 
Jag spelade i Örgryte IS och 
fortsatte i Danmark innan 
ödet ville annat, berättar 
Alexander och fortsätter:

– Jag är fortfarande väl-
digt engagerad och håller 
för tillfället på att etablera 
mig som spelaragent. Mitt 
främsta namn är den tidigare 
ÖIS:aren Ken Fagerberg. 
När han har möjlighet hjäl-
per han även till här hemma. 
Han kommer att dyka upp i 
hallen ikväll.

Releasen ägde rum i lör-
dags och ska fortsätta under 
hösten. Problemet är att hit-
ta ledare.

– Resurserna för det här 
projektet är begränsade. Vi 
skulle behöva vara ett gäng 
ideella ungdomsledare som 
kan dela på uppdraget. Det 
behövs alternativ för ung-
domarna och slår det här väl 
ut hoppas jag att vi kan flytta 
verksamheten till Bohushal-
len. Där är möjligheterna 
större och de som inte vill 
idrotta kan hänga i cafét. Då 
har vi bra koll på dem, säger 
Alexander.

Fotbollskvällarna är ett 
samarbete mellan Vakna, Ale 
Fritid och skolan.

– För mig har fotboll all-
tid varit samma sak som ge-
menskap och jag hoppas att 
det kan bli så för ungdomar-
na i Bohus också.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Vi elever på Ahlafors fria skola har bestämt 
oss för att hjälpa  ensamkommande 

flyktingbarn i Ale. 

Hjälp oss hjälpa!

Tack till Expandia och 
Team Sportia som som skickat 

bidrag till våran insamling! 

För att köpa armband, bullar eller chokladbollar kontakta:
annika@ahlaforsfriaskola.se eller 

lena@ahlaforsfriaskola.se

Vill du vara med och hjälpa oss 
att hjälpa de här barnen?

• Vi pärlar och säljer 

  armband med budskapet  

  ”no borders”

• Vi bakar bullar och  

   chokladbollar till försäljning

• Vi har gjort bössor utav 

   pärlor som vandrar runt 

   på olika företag

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

Fotbollskvällar på lördagar

Alexander Kovacevic, 26, har många strängar på sin lyra. Han är pedagogisk resurs i Bohusskolan, spelaragent åt bland andra Ken 
Fagerberg och nu initiativtagare till fotbollskvällar i Bohus på lördagar – dock ej i Bohushallen, utan i den gamla hallen vid skolan.

–Så ska det bli lugnare i Bohus centrum
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ÄLVÄNGEN. Premiär-
upplagan av Ale Invite 
lockade närmare 10 000 
åskådare och 220 000 
som följde tävlingarna 
via länk.

Det är till 99,9 procent 
klart med en uppfölj-
ning i februari nästa år.

En företagsmässa ska 
kopplas till arrange-
manget i Alebacken.

Företagare i Älvängen var i 
tisdags morse inbjudna till 
före detta La Plaza för att få 
veta hur näringslivsenhetens 
tankar går inför Ale Invite 
2016. 

– Det är viktigt att vi får 
med det lokala näringslivet 
från start. Hur kan Aleföre-
tag dra fullt värde av Ale In-
vite? Det vill vi diskutera till-
sammans med er, förklarade 
näringslivschef Pia Areblad 
när hon hälsade frukostgäs-
terna välkomna.

Ale Invite är tänkt att äga 
rum den 13 februari.

– Vi har årets succé i färskt 
minne. Vart jag än kommer 
så pratar folk om Ale Invite. 
Det har satt Ale på kartan 
som få saker gjort innan, sä-
ger Pia Areblad.

För att möta de ökade 
kraven på produktionen har 
helt nya sponsorpaket tagits 
fram. Den som är intresse-
rad av att bli huvudsponsor 
får punga ut med 900 000 
kronor. Som guldsponsor får 
man betala 350 000 kronor, 
silversponsor 100 000 kro-

nor och bronssponsor 30 
000 kronor.

– Det är en internationell 
byrå, specifikt inriktade på 
vinter- och actionsport som 
har hand om sponsring-
en, förklarade Lisa Esberg, 
kommunens projektledare 
för Ale Invite.

– Det jag kan säga är att 
Aleföretag får 25 procent 
rabatt på bronspaketet. Att 
vara bronssponsor innebär 
att företaget bland annat får 
ett tält om 15 kvadratmeter 
i anslutning till tävlingsback-
en, säger Lisa Esberg.

Tävlingsområdet kommer 
att flyttas norr om huvudpis-
ten, som i sin tur är tänkt att 

hålla öppen för allmänheten 
– åtminstone ska barnbacken 
vara det. Hoppet för Ale In-
vites deltagare byggs således 
ovanför nuvarande parke-
ring.

– Här ska vi också placera 
ett stort tält och i där göra en 
företagsmässa med plats för 
25-30 företag. Vi vill sy ihop 
konceptet efter de önskemål 
och behov som ni Aleföre-
tag har. Av den anledningen 
är vi nu ute och lyssnar av, 
betonade Pia Areblad och 
fortsatte:

– Vi kommer att ordna 
med aktiviteter som matchar 
med arrangemanget i övrigt 
och som gör att vi får en bra 

genomströmning av besö-
kare i tältet. Med en före-
tagsmässa blir det chans för 
många att exponera sig och 
dra värde av arrangemanget.

Malin Flysjö, marknads-
chef på Ale El, tog del av 
presentationen.

– Vi fanns med i år och 
har för avsikt att vara med 
igen. Det ligger helt i linje 
med hur vi vill marknadsföra 
oss.

– Inom en månad ska vi 
kunna konkritisera kostna-
derna och det exakta uppläg-
get, avslutade Pia Areblad.

JONAS ANDERSSON

Företagsmässa kopplat till Ale Invite

Lisa Esberg, kommunens projektledare för Ale Invite, som återuppstår i Alebacken den 13 februa-
ri 2016.

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 1.575.000:- som utgångspris.
Visas 18/11. S:t Marias väg 56.
Henrik Kjellberg 0727-316 360, 
henrik@axelssonsfast.se

Pris 2.895.000:- som utgångspris. 
Visas 15/11. Utsiktsliden 8.
Henrik Kjellberg 0727-316 360, 
henrik@axelssonsfast.se

Pris 1.195.000:- som utgångspris. 
Visas 15/11. Alkalievägen 3B.
Henrik Kjellberg 0727-316 360, 
henrik@axelssonsfast.se

Optimalt planerat 
radhus!

Vi har glädjen att 
presentera detta 
optimalt planerade 
radhus i centrala 
Lödöse! Trivsamt läge 
med altan i västerläge 
och framsida mot stor gräsyta och lekplats. Huset 
är genomgående i gott skick och är perfekt för 
barnfamiljen med tre-fyra st rejäla sovrum. Garage och 
förråd. Välkommen på visning! 134 kvm.

Toppläge med 
pool & utsikt!

Med högt och fritt 
läge ligger denna fina 
fastighet i populära 
Bohus! Trivsam utemiljö 
med stort trädäck samt 
pool om 6x3 m. Härlig 
utsikt från tomten. Huset är välskött med bla nyare 
fönster och tak men erbjuder stora möjligheter til egen 
prägel. Lugn återvändsgata. Välkommen på visning!  
104+104 kvm.

En trappa upp 
i populära Brf 
Solbacken!

En trappa upp i 
populära Brf Solbacken 
kan vi nu erbjuda 
denna välplanerade 
trerummare. Nytt kök 
2014 och genomgående fräscha ytskikt. Här bor du 
med gångavstånd till Bohus centrum och pendeltåget 
som tar dig till Göteborg på ca 15 min. Ett bekvämt, 
enkelt och attraktivt boende som ska ses på plats. 
Välkommen! Vån 1/3. 70 kvm. Avg. 4.190:- .

Lödöse
Bohus

Bohus

SKEPPLANDA. Natt-
vandringen har redan 
kommit igång i Skepp-
landa.

Den första organisera-
de vandringen skedde i 
fredags.

– Ju fler som engage-
rar sig för våra ungdo-
mar i samhällena, desto 
bättre är det, säger 
brotts- och säkerhets-
handläggare Lotti Klug.

För inte så länge sedan hölls 
ett upptaktsmöte på Café 
Molin och förra måndagen 
ett informationsmöte i för-
samlingshemmet. 

– Det kom 25 personer till 
informationsmötet och di-
rekt bildades två grupper om 
fem personer vardera som 
var beredda att nattvandra, 
säger Kent Carlsson från 
Skepplandaföreningen.

På informationsmötet 
medverkade bland andra 
drogförebyggare Thomas 
Berggren, Rolf Ljung från 
Nattvandrarna Västra Sveri-
ge och Lotti Klug.

– Väldigt glädjande att vi 
har kunnat få till en struktur 
med nattvandring i Skepp-
landa. Det bygger på invån-
arnas eget engagemang, vi 
från kommunens sida är bara 
med och stöttar arbetet, sä-
ger Lotti.

Skepplandas nattvandrare 
kommer att ha sin utgångs-
punkt förlagd till försam-
lingshemmet. Här ska de 
karaktäristiska gula natt-
vandrarjackorna förvaras.

– Förhoppningsvis finns 
det ännu fler vuxna som vill 
engagera sig. Skönt ändå att 
vi har lyckats komma igång, 
säger Kent Carlsson.

Nattvandring är också på 
väg att startas upp i Nödinge 
och i Älvängen. Information 
om nattvandring finns att 
tillgå på kommunens hem-
sida.

Nu nattvandras det i Skepplanda
Brotts- och säkerhetshandläggare Lotti Klug. 

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.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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Att ta anställning på 
macken, var det självklart 
för dig?
– Ja, det måste jag ändå säga. 
Det föll sig naturligt.

Om du haft ett annat 
yrke?
– Då hade jag förmodligen 
varit entreprenör inom nå-
gon annan bransch eller kan-
ske idrottslärare.

Vad är det bästa med 
jobbet?
– Det är att få ge en service 
som överträffar kundens för-
väntning.

Det som under en lång 
följd av år var en ben-
sinstation under Shells 
vingar blev Gulf förra vå-
ren. Hur har det påverkat 
rörelsen?
– Självklart har det innebur-
it en omställning för oss, till 
det bättre är jag dock noga 
med att poängtera. Som 
Gulfstation är du egen på ett 
annat sätt – mer fri handlare.

Vad är den största utma-
ningen som mackägare?
– Det är att hålla en hög 
servicenivå dag efter dag, 

att alltid kunna leverera det 
bästa.

Hur ser du på framtiden?
– Mackarna tenderar mer och 
mer att bli rena servicestatio-
ner, det ska vara snabbt och 
enkelt för kunden. Tillbehö-
ren kommer att fasas ut mer 
och mer. Vi kommer att se 
en vidareutveckling på driv-
medelsfronten för att möta 
upp framtidens miljökrav. 
Vad det gäller snabbmaten så 
är det ett segment som fort-
sätter öka.

Ni var i år nominerade till 
”Årets station” som utses 
av Svensk Bensinhandel, 
där det blev en andrapla-
cering. Kommentar till 
det?
– Först och främst är det en 
oerhörd stolthet att bli no-
minerad, konkurrensen är 
knivskarp. Samtidigt är det 
ett kvitto på att det vi gör är 
rätt. 

JONAS ANDERSSON

FYRA RAKA
Blyfritt – Diesel

Kassa – Automat

IFK – ÖIS

Pist – Sandstrand

En ledig dag: Då umgås jag med 
familjen.
Äter helst: Grillat.
Lyssnar på i bilen: Mix Megapol.

Att leverera det 
bästa är drivkraften

Vad på frukostbordet kan du inte vara 
utan: Kaffet!
Fotnot: Var under många år given 
lagkapten i Ahlafors IF.

Ålder: 37.
Bor: Älebräcke.
Familj: Gift, tre barn.
Gör: Driver Gulf i Nol.

FÖRETAGARE I FOKUS MATTIAS SKÅNBERG

Han är i princip född på en bensinstation.
Direkt efter gymnasiet började Mattias Skånberg jobba på macken som pappa Thore 
drev.
1999 tog Mattias själv över rörelsen, det som då var Shell men som numera är Gulf.
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www.aleel.se | 0303-33 24 00 info@aleel.se 
Lunnavägen 2, Box 3004, 449 14 Alafors

Teckna nytt elavtal med Ale El och få en  

Må bra-behandling*  
Ange koden ”höst” för att ta del av erbjudandet! 

Vi har både fasta och rörliga elavtal med  

100 % vattenkraft. 
*Erbjudandet har ett värde upp till 500 kronor och  

gäller nya elhandelskunder t.o.m 2015-11-30  

Låt den här goa tjejen hjälpa 
dig med ett schysst elavtal!



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

Just nu!

Ring idag!

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

Första månads-
hyran gratis!

ÄLVÄNGEN. I tisdags 
fyllde Älvängenskolan 
100 år.

Det blev ett värdigt 
firande av jubilaren.

Dåtid, nutid och fram-
tid sammanflätades på 
ett pedagogiskt sätt.

Jubileumsdagen liknade en 
skoldag för 100 år sedan. Äl-
vängenskolan byggdes 1915 
och det celebrerades med 
öppet hus.

– Både personal och elev-
er var tidsenligt klädda da-
gen till ära och lektionerna 
var annorlunda än en vanlig 
dag, berättar rektor Maria 
Lorentzson.

Skoldagen inleddes med 
att alla elever fick ställa upp 
utanför sina respektive klass-
rum och hälsa på sin lärare. 
I varje klassrum bedrevs 
undervisning såsom för 100 

år sedan. Välskrivning, räk-
nelära, geografi och kristen-
domskunskap – allt utifrån 
tidsenliga planscher. 

På eftermiddagen var det 
öppet hus för nära och kära. 
Det var olika aktiviteter i 
skolans alla hus. I det gamla 
trähuset fick man prova på 
att ha en gammaldags lektion 
med psalmsång och skolför-
hör samt vika godisstrutar 
fyllda med hembakt kola. 
På skolgården fick man pro-
va på lekar från förr såsom 
ringdans, leka med kulor och 
styltgång. I paviljongen var 
det försäljning av gamla ting.

I idrottshallen kunde be-
sökarna lyssna till Madelei-
ne Nordenknekt, arkitekt 
från Liljewall. Hon berät-
tade om bygget av den nya 
skolan, som ska står klar i 
Kronogården hösten 2016. 

Det erbjöds även poängpro-
menad för de som ville och 
det gick att njuta av hembak-
ta kolakakor, saft och kaffe.

Dagen avslutades med en 
liten auktion i idrottshallen, 
vilken leddes med bravur av 
Björn Sundelid.

– Vi hade en helt fantastisk 

dag med massor av besökare. 
Försäljningen resulterade i 
att 13 000 kronor kommer 
att gå till roliga aktiviteter 
för barnen på Älvängensko-
lan, avslutar Maria Lorentz-
son.

Gammaldags skoldag
– Älvängenskolan fyllde 100 år

Personalen samlade utanför Älvängenskolan som fyllde 100 år i tisdags.

I samband med öppet hus-firandet regisserades en gammaldags 
skoldag.

Styltgång blev en populär ak-
tivitet på rasten.

SKEPPLANDA. Först 
Nödinge och sedan 
Älvängen.

Nu är det Skepplandas 
tur att berikas med en 
näridrottsplats, på om-
rådet mellan simhallen 
och Alboskolan.

Invigning beräknas 
ske någon gång i april-
maj nästa år.
Nödinge var först ut 2013 
och året därpå färdigställdes 
nästa näridrottsplats i kom-
munen, då i Älvängen. Den 
tredje i ordningen placeras i 
Skepplanda.

– Anledningen att det har 
dragit ut på tiden är att vi 
var tvungna att ta hänsyn till 
Utbildningsnämnden och 
deras framtidstankar kring 
Alboskolan. Nu har vi emel-
lertid fått grönt ljus från alla 
håll vilket innebär att bygget 
kan ta sin början efter nyår. 
Till våren ska det vara klart 
för invigning, säger Anders 
Rollings (S), ledamot i Kul-
tur- och frtidsnämnden.

Klas Arvidsson, som ar-
betar med förenings- och 
anläggningsfrågor i Ale 
kommun, vet näridrottsplat-

sens betydelse i samhället.
– Vi kan se i Nödinge och 

Älvängen där näridrottsplat-
serna numera utgör sam-
lingsplatser för folk i alla åld-
rar. Det har blivit en enorm 
succé. Det handlar om att 
placera näridrottsplatserna 
strategiskt rätt där mycket 
folk rör sig, säger Arvidsson.

– Näridrottsplatserna in-
bjuder till spontana möten 
och spontan idrott. Det är 
precis så vill att det ska vara, 
inflikar Anders Rollings.

Forsvallens idrottsplats 
diskuterades också som en 
alternativ plats, men till slut 
föll valet på norra delen av 
Albotorget mellan simhallen 
och skolan.

– Närheten till Albosko-
lan väger tungt. Det inne-
bär att eleverna kan nyttja 
näridrottsplatsen på raster 
och så vidare, säger Anders 
Rollings. 

Ingen näridrottsplats är 
den andra lik utan de utfor-
mas tillsammans med fören-
ingslivet och ungdomarna på 
respektive ort.

– Här har vi haft en dialog 
med Skepplandaföreningen 
och Skepplanda BTK. Vi 

bjöd dessutom in ett 25-tal 
ungdomar, som ofta rör sig 
i detta område, och förhörde 
oss om deras önskemål. Del-
aktighet är a och o, betonar 
Klas Arvidsson.

Ytan kommer att förses 
med konstgräs och inkludera 
såväl fotbollsmål som bas-
ketkorgar. 

– Det som blir unikt för 
den här näridrottsplatsen är 
att vi ska valla in den, så att 
det går att åka skridskor på 
vintern. Det blir häftigt, sä-
ger Klas Arvidsson.

Noterbart i övrigt är att 
området, på ungdomarnas 
vädjan, kommer att lysas 
upp. På gräsytan där det tidi-
gare låg en minigolfbana ska 
det placeras ut bänkar.

– Vi binder ihop nä-
ridrottsplatsen med det ny-
ligen upprustade elljusspåret 
och tennisbanan som ideella 
krafter väckt nytt liv i, säger 
Anders Rollings.

1,3 miljoner kronor är av-
satt för projektet.

JONAS ANDERSSON

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Anders Rollings, ledamot i Kultur- och fritidsnämnden, tillsam-
mans med Klas Arvidsson, ansvarig för förenings- och anlägg-
ningsfrågor i Ale kommun.

Grönt ljus för näridrottsplats
– Invigning i Skepplanda till våren

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 3 november
Grov olovlig körning
I samband med ett fordons-
stopp på Ale Torg i Nödinge 
rapporteras en man, född 
1992 från Göteborg, för grov 
olovlig körning.

En man, född 1962 och 
bosatt i Nol, grips misstänkt 
för narkotikabrott och brott 
mot vapenlagen.

En lägenhetsinnehavare 
på Södra Klöverstigen i 
Nödinge lämnar bostadsdör-
ren olåst för en kort stund 
varpå en okänd gärningsman 
tillgriper målsägandes jacka.

Fredag 6 november
Grovt rattfylleri
En 73-årig kvinna från 
Skepplanda gör sig skyldig 
till grovt rattfylleri och grov 
olovlig körning. Kvinnan 
grips i samband med en 
dikeskörning på Skepplanda-
vägen.

Söndag 8 november
Narkotikabrott
En 20-årig kvinna från Nol 
hittas på en bänk i centrala 
Nödinge. Kvinnan är påver-
kad av okända substanser 
och förs till Kungälvs sjuk-
hus. Brottsrubriceringen 
lyder narkotikabrott, eget 
bruk.

Dikeskörning i Drängeda-
len. Föraren, en man född 
1981 och bosatt i Alingås, 
är misstänkt för grovt ratt-
fylleri.

Polisen stoppar en 
EU-moped i Bohus. Föraren, 
en yngling född 1999 från 
Göteborg, saknar behörighet 
och gör sig därför skyldig till 
olovlig körning.

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55



Oförskämt lyxig.
Helljus som inte bländar och som alltid anpassar sig efter varje trafi ksituation. 
En förarstol som ger dig massage. Ett rejält lastutrymme. Och ett nästintill obegripligt 
smart infotainmentsystem. Det är vad vi kallar lyx. Som inte kostar skjortan.
Välkommen in och provkör! 

Upptäck mer av nya Astra på opel.se

Nya Opel Astra.
Utmanar överklassen.

SVERIGEPREMIÄR
FÖR NYA ASTRA
PROVKÖR NU!

Nya Astra fr. 159 900 kr
 Nu med Privatleasing

 fr. 2 895 kr/mån*

Bränsleförbrukning blandad körning 3,4-5,5 l/100 km. CO2 utsläpp blandad körning 93-128 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. *Opel Privatleasing via Opel Finans: Månadskostnaden baseras på avtalstiden 36 mån, inkl. moms 
exkl. uppläggnings- och aviavgift. Månadskostnaden är rörlig. Max körsträcka 1500 mil/år (totalt 4500 mil), övermil debiteras. Flexcare-service och Opel Försäkring ingår. Sedvanlig kreditprövning sker.

Med Opel Privatleasing får du alltid:
• Försäkring • Ingen depositionsavgift
• Service  • 3 års fri vägassistans
• 3 års garanti • 36 mån leasingavtal
• Ingen kontantinsats • 45 000 km körsträcka

Utmana-
dina-

fördomar-
priser!

KÖP EN OPEL NU!
Slutförsäljning av år 2015 modeller.
Vi tycker det ska löna sig att utmana sina fördomar.
Kom in och provkör och upptäck att Opel inte är som du tror. 
Skynda, gäller endast bilar i lager. Välkommen!

Modell Utmanarpris Ord.pris

Nya Opel Corsa 1,4 turbo 100 hk fr. 141.900:- 180.900:-

Opel Astra 1,4 turbo 140 hk fr. 164.900:- 187.900:-

Opel Mokka 1,6 115 hk fr. 169.900:- 192.900:-

KUNGÄLV Filaregatan 7
0303-20 86 00  
www.kongahallabil.se
Vard 9 -18,Lör 10-14

CORSA

Utmana
dina

fördomar!

Reservation för slutförsäljning.

Ex. Opel Astra: Bränsleförbrukning blandad körning 6,1 l/100 km, CO2utsläpp blandad körning 144 g/km. 
Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Erbjudandet gäller bilar i lager och varierar beroende på bilmodell.

KUNGÄLV Filaregatan 7
0303-20 86 00
www.kongahallabil.se

Vard 9-18,
Lör 10-14
Sön 11-15

Bränsleförbrukning blandad körning 3,4-5,5 l/100 km. CO2 utsläpp blandad körning 93-128 g/km. 
Bilen på bilden är extrautrustad. *Opel Privatleasing via Opel Finans: Månadskostnaden baseras på 
avtalstiden 36 mån, inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgift. Månadskostnaden är rörlig. Max 
körsträcka 1500 mil/år (totalt 4500 mil), övermil debiteras. Flexcare-service och Opel Försäkring ingår. 
Sedvanlig kreditprövning sker.

BOHUS. Det blev en 
klang och jubelföreställ-
ning när Nol IK Futsal 
inledde seriespelet i 
lördags.

Gästande Halmstad FK 
närmast förnedrades i 
Bohushallen.

– Vi gör det riktigt bra, 
konstaterade tränardu-
on Peter Karlsson/Joa-
kim Olsson direkt efter 
slutsignalen.

Intresset var stort och för-
väntningarna rejält uppskru-
vade inför premiärdrabb-
ningen. Mycket folk hade 

tagit plats i Bohushallen och 
många lär säkert återkom-
ma efter att ha bjudits på 
fotbollsgodis av den högre 
skolan av ett inspirerat hem-
malag. 

– Vi uppträder lite nervöst 
de första fem minuterna, se-
dan rullar det på. Även om 
vi inte bjuds något riktigt 
motstånd så ska killarna ha 
beröm för sin insats, sam-
manfattade Joakim Olsson.

Basen i Nol IK Futsal 
utgörs av spelare från olika 
Aleklubbar, men därutöver 
har det handplockats någ-
ra intressanta lirare utanför 
kommungränsen. En av dem 
är Johan Friberg Da Cruz, 
tidigare i GAIS men nume-
ra i Assyriska, som utsågs till 

bäste spelare i hemmalaget. 
Friberg Da Cruz svarade 
för tre fullträffar och ett par 
målgivande passningar.

– Jättekul! Det är bra fot-
bollsspelare allihop, det gör 
det lätt att lira.

Lirade gjorde verkligen 
ett spelsuget hemmalag. Nol 
IK:s bolltrollare Bojan Il-
lic inledde målskyttet efter 
3.25. Drygt halvvägs in på 
den första halvleken kom ett 
matchavgörande ryck. Tre 
mål inom loppet av två och 
en halv minut gjorde ställ-
ningen till 4-0.

6-1 i paus följdes upp med 
ytterligare sex hemmamål 
i den andra halvleken. Det 
var smånätt och finurligt 
från Nols sida, gästerna från 
Halland agerade stundtals 
statister.

– Att låta bollen göra job-
bet och ha ständiga platsby-
ten är det som är modellen 
i futsal. Vi lyckades riktigt 
bra med det. Det märktes att 
killarna tyckte det var roligt, 

myste Joakim Olsson.
I serien ingår förutom Nol 

och Halmstad även Borås 
AIK, FC Frölunda Ungdom 
och Futsal Club Frölunda. 

Nästa match för Nol IK 
Futsal spelas borta mot Bor-
ås AIK i Almåshallen lörda-
gen den 28 november.

JONAS ANDERSSON

Fotbollsgodis i Bohushallen
– Nol IK Futsal överlägsna i premiären

Futsal, Sydvästra Götaland
Nol IK Futsal – Halmstad FK 12-1 (6-1)

FUTSAL

Niclas Elving och Nolpojkarna 
hade stundtals lekstuga med 
gästerna från Halmstad.

Johan Friberg Da Cruz var på 
ett strålande spelhumör.

Hamdan Ramadans kvicka fötter gör stor nytta i futsal. Andreas Skånberg en inomhusmålvakt av bästa kaliber.
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FRAKTFRI 
HEMLEVERANS

Endast exp. avgift 195:- tillkommer

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

ÖPPETTIDER 2015
Vardag Helg
10 - 19 10 - 17

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

SE VÅRA KAMPANJER PÅ
SKANSKABYGGVAROR.SE

Uterum för alla årstider!
Dröm dig fram till det färdiga resultatet. Sitter 
ni och äter höstgryta hela familjen medan löven 
singlar ned därutanför? Är uterummet somma-
rens samlingsplats, där det äts frukost och byts 
om till badbyxor? Hur vill du använda det, och 
när? Oavsett vad du bestämmer dig för har vi 
något som passar. Självklart till oslagbara priser, 
kvalitet i minsta detalj och med leverans direkt 
hem till din dörr utan mellanhänder.
Gör drömmen om ett uterum till verklighet!

Just nu får du 10% butiksrabatt på Isomax, 
uterumspartiet för alla årstider. Beställ senast 
30 november 2015.

10%
BUTIKSRABATT

PÅ ISOMAX

KOM IN OCH PRATA UTERUM MED OSS
I inspirerande miljöer fi nns det mesta ur vårt sor-
timent  på plats. Önskar du tips och råd fi nns vår 
personal alltid till hands.Välkommen till vår butik!

GÖTEBORG. Sedan den 
mirakulösa segern i 
bortapremiären mot 
Stenungsund har det 
bara blivit en poäng för 
Ale HF:s herrar.

I lördags fick tabel-
ljumbon IK Nord däre-
mot kapitulera.

– Vi var så in i Norden 
bra på vissa positioner, 
säger tränare Janne 
Franzén nöjt.

Han hade skäl att vara nöjd. 
Den till synes solklara borta-

segern över IK Nord började 
inte som en dans. Hemmala-
get sprang ifrån och hade 5-1 
efter bara några minuter.

– Jag vet inte varför vi är 
så trögstartade, men återigen 
visade killarna prov på en 
härlig moral. Sakta men sä-
kert åt vi oss ikapp och innan 
paus tog vi ledningen, berät-
tar Franzén.

I andra halvlek var det 
stundtals propaganda och 
ren uppvisning av Ale HF. 
Statistiken avslöjar att ett an-
tal spelare var rejält på hug-
get. Simon Liljeblad sköt 14 
skott och gjorde mål på 12.

– Hyggligt med tanke på 
att han lämnade onsdagsträ-

ningen med en stukad fot. 
Han är riktigt på gång nu och 
efter en säsong med fotboll 
har han börjat få kondition. 
Handboll är ju ingen lek, det 
gäller att du är i form om du 
ska leverera, säger Franzén 
med ett snett leende.

Het var också Joakim 
Samuelsson. Åtta avslut och 
sju mål. Rasmus Nagy im-
ponerade också med fem mål 
på sju avslut.

– Vi förde lite extra statis-
tik den här matchen. Det är 
intressant att följa upp och 
när killarna spelar som idag 
är det rolig läsning för alla, 
menar Franzén.

I målet höll David Niel-

sen hög klass matchen ige-
nom.

På söndag väntar Sär-
ökometerna som likt IK 
Nord tampas i bottenträsket. 
Bara en seger på sex försök.

– Det känns som att vi har 
en bra chans att skaffa oss lite 
stabil mark i tabellen. Nu har 
vi mött alla topplagen förut-
om Rya och kan vi ta några 
fullpoängare till ser det rik-
tigt bra ut. Dessutom har vi 
bjudit alla lag bra motstånd, 
så det känns som att vi redan 
har acklimatiserat oss för di-
vision tre handboll, avslutar 
Janne Franzén.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

”Så in i 
 Norden bra!”

Division 3 västsvenska västra
IK Nord – Ale HF 25-30 (13-14)

HANDBOLL

– Ale HF tog årets andra bortaskalp
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BANDY
Allsvenskan södra
Surte BK – IF Boltic 2-8 (1-2)
Mål SBK: Carl-Oscar Bridholm, Mattias 
Timan. Matchens kurrar: Tobias Motéus 
Magnusson 3, Fredrik Åkerlind 2, Jonas 
Tell 1.

Division 2 Göteborg damer
Sportlife Kungälv IBK – Surte IS IBK 
3-9 (0-3, 3-3, 0-3)
Mål SIS: Carolina Berntsson 2, Carolina 
Björkner 2, Linda Karlsson, Sandra 
Boström, Therese Lamberg, Elin Fridh, 
självmål. Matchens kurrar: Carolina 
Björkner 3, Sandra Boström 2, Carolina 
Berntsson 1.

Division 3 Göteborg damer
Marstrands IBK – Ale IBF 4-4 (1-1, 
3-3, 0-0)
Mål Ale: Caroline Hermansson, Moa West-
lund, Lena Gustafsson, Hanna Hansson. 
Matchens kurrar: Ida Bergenhus 3, Elina 
Petersson 2, Hanna Hansson 1.

Division 3 Göteborg
Ale IBF – Herrestad 5-9 (0-4, 3-1, 2-4)
Mål Ale: Linus Holm 2, Alfred Olofsson, 
William Kennheden-Skånberg, Tobias 
Hellman. Matchens kurrar: Linus Holm 3, 
Alfred Olofsson 2, Tobias Hellman 1.

Herrestad – Surte IS IBK 4-4 
(0-0, 3-1, 1-3)
Mål SIS: Daniel Antonsson, Pontus 
Jonsson, Daniel Dahlman, Peter Larsson. 
Matchens kurrar: Oliver Engström 3, 
Daniel Dahlman 2, Daniel Antonsson 1.

Division 6 Göteborg
Korsvägen – Skår IBK 3-10
Mål SKIBK: Hugo Falk 3, Fredrik Herlogs-
son 2, Mattias Hansson 2, Kalle Siren 2, 
Joakim Hansson.

Division 3 västsvenska västra
IK Nord – Ale HF 25-30 (13-14)
Mål Ale: Simon Liljeblad 12, Joakim 
Samuelsson 7, Rasmus Nagy 5, Niklas 
Eriksson 3, Marcus Ahlbom 2, Jonathan 
Franzén. Matchens kurrar: Simon 
Liljeblad 2, Rasmus Nagy 1.

Division 3 Göteborg västra dam
Ale HF – Sporttjejerna 19-23
Mål Ale: Jenny Jensdottir  6, Linda 
Granlund 5, Johanna Sjöholm  3, Amanda 
Franzén 2, Ranja Hallström, Evin Omari, 
Sara Johansson  1 vardera. 
Matchens kurrar: Linda Granlund 2, Ranja 
Hallström 1.

Division 1 sydvästra Götaland
Nol IK Futsal – Halmstad FK 12-1 (6-1)
Mål NIK: Johan Friberg Da Cruz 3, 
Sebastian Bråten 2, Hardi Kalkali 2, 
Niklas Elving 2, Bojan Illic 2, Rahel Faraj. 
Matchens lirare: Johan Friberg D Cruz.

DM
Frölunda U – Nol IK Futsal 3-13
Mål NIK: Hardi Kalkali 5, Marcus Hansson 
3, Hamdan Ramadan 2, Boban Ilic, 
Jean-pierre Marques, Bojan Ilic 1 varde-
ra. Matchens lirare: Hardi Kalkali.  

SURTE IS IBK vs
LINDÅS IBK  
14 NOVEMBER KL 14.45
BOHUSHALLEN

SURTE IS IBK vs
LINDOME IBK 

HERRAR DIV 3

14 NOVEMBER KL 12.30
BOHUSHALLEN ENTRÉ 

20kr

DAMER DIV 2

PARKERA PÅ GRUSPLAN
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INNEBANDY

HANDBOLL

FUTSAL

Daniel Jönsson i en av många dueller med gästerna från Boltic. Karlstadlaget backade hem och ställde om framgångsrikt. De chanser som bjöds förvaltades väl. Det 
räckte för att straffa Surte i premiären.

Tobias Motéus Magnusson har klivit ner från rollen som anfallare och spelar i år halv – på ett im-
ponerande sätt dessutom.

Inga premiärpoäng för Surte BK
BOHUS. Spelmässigt 
helt okej, resultatmäs-
sigt en katastrof.

Bandypremiären för 
Surte BK kan beskrivas 
ur många perspektiv.

Att gästande Boltic 
tog med sig samtliga po-
äng till Karlstad är ändå 
ofrånkomligt. 

Det var hemmalaget som an-
gav tonen under den första 
kvarten av årets allsvenska 
seriespel. Självklart till viss 
del beroende på att gästan-
de Boltic med ett extremt 
säckförsvar önskade denna 
matchbild.

– De ville inte alls bjuda 
upp till dans, men fullföl-
jer sin gameplan perfekt. Vi 
blev lite överraskade av att 
de punktmarkerade Johan 
Janebrink från start. Han är 
viktig i vår uppbyggnadsfas, 
men jag tycker ändå att vi 
löste det ganska bra. Fredrik 
Åkerlind fick ta ett större 
ansvar och gjorde det strå-
lande, summerar årsfärske 
tränaren Ante Grip sina in-
tryck från matchinledning-
en.

Med kvarten spelad och 
Surtes Peder Remman på 
utvisningsbänken passade 
Karlstadlaget på att göra 
0-1. Tio minuter senare 
blottade sig hemmaförsvaret 
igen och Niclas Anders-
son, en av gästernas främ-
sta, satte tvåan. Boltic fick 
sedan ett gyllene tillfälle att 
frånta matchen all nerv när 
Ted Wiklund klev fram 
till straffpunkten, men han 
missade grovt. Istället för 
ett tredje bortamål kunde 
Mattias Timan panga in ett 
frislag och redueringen i den 
35:e spelminuten gav Surte 
råg i ryggen.

– Vi avslutade halvleken 
riktigt bra och jag tror både 
Timan och Jonas Tell hade 
mer eller mindre öppet mål. 
Tyvärr var det en dag när vi 
hade stolpe ut, men jag är 
stolt över att killarna spela-
de sig till fantastiska lägen. 
Rent spelmässigt är jag nöjd 
med killarnas prestation. 
Egentligen var det bara mål-
skyttet som inte fungerade 
idag, säger Ante Grip med 
lite distans.

Surte inledde andra halv-
lek lika start starkt som den 
första avslutades och återi-
gen var det Jonas Tell som så 
när prickat in kvitteringen. 

En matchavgörande sekvens 
blev när två av tre domare 
pekade på hörna för hemma-
laget, men huvuddomaren 
valde att avstå. Bolticmålvak-
tens utkast nådde en friställd 
Joakim Larsson som satte 
1-3. Blytungt. 20 minuter 
in på den andra akten hade 
även 1-4 och 1-5 ramlat in 
bakom en maktlös Emil 
Elofsson i målet.

– Det speglade inte 
matchbilden. Vi vann hörn-
statistiken med 11-4, vilket 
vittnar om en del. Dessvärre 
hittade de fyra utvisningar 

hos oss innan de visade ut 
någon i Boltic och jag tycker 
inte att vi spelade fulare, sä-
ger Ante Grip.

Surte får snabbt slicka sina 
sår. Redan på onsdag går 
bussen mot Jönköping och 
på lördag gästas Ale Arena av 
Nitro/Nora BS.

– Det fanns trots allt en 
hel del positivt att ta med sig 
så det känns bra att matcher-
na ligger tätt, avslutar träna-
re Grip.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

– Boltic förvaltade sina chanser bättre

Allsvenskan södra
Surte BK – IF Boltic 2-8 (1-2)

BANDY

Ante Grip höll inte med domaren om allt och konstaterade att ut-
visningarna duggade tätare hos hemmalaget.
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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



Överlägsna damer i derbyt

www.aleibf.se

 

BÖRJA SPELA

INNEBANDY!

HERRAR DIV. 3

ALE KULTURRUM
LÖRDAG 14 NOV KL 12.15

ALE IBF-SÄVEDALENS IBK
DAMER DIV. 3

ALE KULTURRUM
LÖRDAG 14 NOV KL 14.30
ALE IBF-IBK GÖTEBORG

Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

F02 KL 14.30
NÖDINGE SK vs IK Sävehof

VECKANS
MATCH

ALE KULTURRUM
SÖNDAG 15 NOVEMBER

Varmt  
välkommen!
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– Avgjorde redan i första perioden
KUNGÄLV. Surte IS IBK:s 
damer dominerade stort 
när SKIBK besegrades i 
årets första derby.

Gästerna avgjorde 
tillställningen i Mimers 
Hus redan i den första 
perioden.

– Men det var först 
när vi gjorde 5-0 i 
mitten på andra perio-
den som jag kände mig 
säker, säger tränare 
Tommi Pasanen.

Säsongen har fått en tung 
start för Sportlife Kungälv 
IBK:s damlag. Utan poäng 
ställdes man mot tabellfyran 
Surte IS IBK. Att ett derby 
alltid innebär extra tänd-
vätska var inte tillräckligt för 
hemmalaget. Surtes damer 
var nämligen minst lika mo-
tiverade och dessutom flera 
klasser bättre än sin mot-
ståndare. Carolina Bernts-
son spräckte målnollan efter 
fyra minuter och Elin Fridh 
petade in 0-2 från nära håll. 
Det rullade på, men det blev 
ändå lite spänning när alla 
trodde att derbyt redan var 
avgjort.

Efter halva matchen och 
två raka fullträffar av Caro-
lina Björkner som betydde 
5-0 till Surte bytte matchen 
karaktär. Hemmalaget re-
ducerade två gånger om och 
hade bud på ett tredje. Inför 
den avslutade perioden var 
det återigen ”bara” tre mål 
som skiljde lagen åt. Då väx-
lade Surte upp på nytt och 
gjorde 3-0 i den sista akten.

– Vi är bättre än Sportlife 
och visade det under större 
delen av matchen. Förutom 

en liten svacka under sista tio 
i mittperioden så har vi full 
koll. Jag tror vi tappade lite 
fokus efter vårt femte mål, 
funderar Pasanen.

Det blev till sist en över-
tygande seger till Surte och 
den kunde med bättre skärpa 
varit ännu större. Gästerna 
brände många klara mål-
chanser i Mimers Hus, men 
sparade kanske lite på krutet 
till lördagens viktiga drabb-
ning med Lindås hemma i 
Bohushallen.

– Vi kan väl hoppas på det. 
I vår egen hemmaborg anser 
jag att vi är favoriter, men 
det kommer bli jämnt. Det 
är alltid täta matcher mot 
Lindås som jag tycker är ett 
spelskickligt lag. Det känns 
skönt att vi är skadefria och 
har alla spelare tillgängliga, 
säger Pasanen.

I Surte levererade samt-
liga spelare, men ett extra 
överbetyg måste gå till back-
duon Carolina Björkner och 
Sanda Boström som till-

sammans svarade för hela sex 
poäng. Veteranen Björkner, 
33, och talangen Boström, 
16, håller högsta klass. 

Den gode Pasanen kan 
defintivt konsten att hit-
ta rätt mix i laget och hade 
mycket att gläjdas åt.

– Med sådana spelare är 
det inte så svårt. Det var ock-

så roligt att Carolina Bernts-
son fick hänga in två bollar 
och Therese Lamberg som 
kämpat länge för att göra sitt 
första seriemål fick också ut-
delning.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Surte nära seger efter vändning

Kaptenkram. Sandra Boström, Surtes backkomet, gjorde en ny 
felfri insats och krönte kvällen med att sätta 7-3 i krysset. Lag-
kapten Sofie Karlsson var först fram att gratulera.

Carolina Berntsson såg till att Surte kopplade greppet direkt om derbypoängen i Mimers Hus. 1-0 
var en projektil i bortre krysset.

Div 2 Göteborg damer
Sportlife KIBK – Surte IS IBK 3-9

INNEBANDY

Div 3 Göteborg
Herrestad – Surte IS IBK 4-4

INNEBANDY

UDDEVALLA. Surte vän-
de ett 3-1-underläge 
borta mot Herrestad.

Hemmalaget kom 
tillbaka och räddade en 
poäng i slutminuterna.

– Med tanken på 
matchbilden får vi vara 
nöjda, säger tränare 
Tobbe Engström.

Fredagens match mellan 
Uddevallalaget Herrestad 
och Surte IS IBK blev en 
målvaktskamp. Gästernas 

Oliver Engström svarade 
för en av karriärens svetti-
gaste matcher. Det blev en 
mållös första period. I andra 
skaffade sig hemmalaget en 
3-1-ledning. Bara formstar-
ke Daniel Antonsson lyck-
ades näta.

– Vi höjde rösten inför 
tredje och bestämde oss 
för att ge det här chansen. 
Peter Larsson satte 3-2 i 
power play och plötsligt var 
vi inne i matchen, berättar 
Engström.

Förra årets skyttekung 

Daniel Dahlman hittade 
äntligen rät och 3-3 var inte 
nog. Pontus Jonsson sat-
te dessutom ledningsmålet 
3-4 en dryg halvminut efter 
kvitteringen.

–Med tanke på att vi re-
dan har tre uddamålssegrar 

så kände jag att det kanske 
skulle bli en fjärde, därför 
var deras 4-4 i slutminuterna 
ganska tungt. Men det hade 
nästan varit för bra och sett 
till att vi hämtade upp ett 
underläge i början av tredje 
får vi vara nöjda med en pin-
ne, avslutar Engström.

Surte är trea i tabellen.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

- ÄLSKA HANDBOLL

MATCH
Herr div 3

SÖNDAG 15 NOV KL 17.00 
ALE HF– SÄRÖKOMETERNA

ALE KULTURRUM, NÖDINGE
Matchsponsorer:Matchsponsorer:

www.laget.se/alehf



NOL. Saman Khosravi 
har varit med och grun-
dat Ale Kampsports-
huset IF som bedriver 
professionell träning i 
brottarlokalen i Nol.

Nu har hans bror, 
Sebastian Espe, anslutit 
efter studier i Australien 
och är redan landslags-
aktuell.

Dessutom har vännen 
Ehsan Barghi klivit in i 
klubben – och han bese-
grade för en tid sedan 
självaste världsmästa-
ren i Thaiboxning.

Den lilla kampsportsför-
eningen i Ale fortsätter att 
skörda framgångar. Tolv kil-
lar tränar numera med sikte 
på den yttersta eliten och 
mot MMA. I år avgörs VM 
i Indonesien och Sebastian 
Espe är en av två svenska 
fighters som får resa. Han 
kommer att ställa upp i Sans-
hou, en Kung Fu-gren, och 
träningen har varit stenhård 
den senaste månaden.

– Det ska bli en rolig upp-
levelse och som det känns 
just nu kommer jag att vara 
i min bästa form någonsin. 
Genom att få tävla i VM mot 
de allra bästa skaffar jag mig 
värdefull erfarenhet. På sikt 
är målet MMA, men vägen 
dit är lång, säger Sebastian 
som låter storebror Saman 
Khosravi sköta träningsupp-

lägget.
– Brorsan har dynamit i 

sin uppercut. Jag tror det kan 
gå riktigt bra i Indonesien, 
säger Saman.

Att något är på gång vi-
sade Sebastian nyligen i en 
tävling i Eskilstuna, där det 
blev silver.

I väntan på VM-medaljer 
gläds klubben åt nye med-

lemmen, Ehsan Barghi, 
från Iran. Via kontakter fick 
han nys om Ale Kampsports-
huset. För en tid sedan ställ-
de han upp i en K1-gala för 
kickboxning som avgjordes 
i Borlänge. På plats fanns 
Alexander ”The Mauler” 
Gustafsson.

– Vi hade 17 dagar på oss 
att få honom i form. Det var 

hans andra proffsmatch och 
eftersom motståndet var tuf-
fast tänkbara behövde vi vara 
oerhört noggranna. Ehsan 
vägde 91 kg på invägningen, 
världsmästaren vägde 100 
kg, berättar tränare Saman.

Huvudpersonen själv tog 
skalpen med lugn.

– Jag ska fortsätta besegra 
tunga namn. Jag har redan 
mycket erfarenhet och en 

stark tro på både mig själv 
och gud. Segern över världs-
mästaren visar att jag är på 
rätt väg. Jag hoppas få kom-
ma upp i MMA i framtiden 
och bli en stor mästare, säger 
Ehsan hoppfullt.

VM i Indonesien startar 
13 november.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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Matchvärd:

VS NITRO/NORA BS

ALE ARENA 
LÖRDAG 14/11

KL 14.00

SURTE BK

ALLSVENSK 
BANDY

HÅLANDA. Gunilla 
Wallengren är hemma 
igen efter VM-äventyret 
i Qatar.

Hon kan blicka tillba-
ka på ett lyckat mäster-
skap.

– Silvret jag tog på 
1500 meter är karri-
ärens hittills största 
framgång, säger Gunilla 
till lokaltidningen.

Gunilla Wallengren kopplar 
av hemma i bostaden i Hå-
landa och passar samtidigt 
på att summera de nyligen 
avslutande VM-tävlingarna 
i Qatar

– Jag är väldigt nöjd med 
min insats, konstaterar Wal-
lengren vars förberedelser 
inför Paralympics i Rio nästa 
år snart tar sin början.

Hålandastjärnan fick en 
flygande start på VM med 
sin silverplats på 1 500 me-
ter. Hon följde upp det med 
att bli femma på 400 meter 
samt sjua på 800 respektive 5 
000 meter.

– Med stolpe in hade det 
blivit ytterligare någon med-
alj. Det är små marginaler.

Gunilla Wallengren drab-
bades av en blodpropp i vå-

ras och kunde inte träna or-
dentligt. Att hon ändå kunde 
hitta formen och knipa ett 
VM-silver är imponerande.

– Jag svarade för en be-
drift som inte många trodde 
var möjlig. 

– Framgången på VM 
sporrar mig inför uppladd-
ningen av nästa säsong. Jag 
vill samtidigt ta tillfället i 
akt att rikta ett stort tack 
till mina föräldrar, Iris och 
Lars-Eric Wallengren, tilli-
ka tränare, som ställer upp i 
vått och torrt. Per Carlsson 
från Bohus IF Friidrott har 
också bidragit med värdefull 

kunskap och vi har hittat ett 
koncept som visat sig funge-
ra väldigt bra.

Det ryktas om ett sam-
arbete med SKF?

– Ja, det stämmer. SKF, 
som för övrigt är med och 
sponsrar Svenska Parasport-
förbundet, har utvecklat ett 
kullager till min tävlingsrull-
stol som innebär att jag får ut 
mer kraft i körningen. Det är 
ett led i satsningen inför Rio 
2016, avslutar Gunilla Wal-
lengren.

JONAS ANDERSSON

Nöjd Wallengren 
kopplar av hemma

Ett silver blev det för Gunilla Wallengren på VM-tävlingarna i 
Qatar. Nu tar hon ny sats och ställer in siktet på Paralympics i 
Rio 2016.
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Ale IBF:s damer 
kryssade mot 
Marstrand
KUNGÄLV. Efter två seg-
rar och två förluster kryssa-
de Ale IBF:s damer för för-
sta gången i år. Söndagens 
möte med Marstrands IBK 
i damtrean blev en jämn 
uppgörelse, men Ale hade 
vid ställningen 1-4 i mittpe-
rioden vittring på samtliga 
poäng. Då hände något.

– Marstrand satt lite 
press och började klättra 
på våra ryggar. Vi tappade 
fokus ett tag och de fick tre 
snabba mål inom loppet av 
en och en halv minut. Vi 
lyckades samla ihop oss och 
jämna ut spelet igen, säger 
tränare Thomas Johans-
son.

Den avslutande perioden 
blev mållös och lagen de-
lade på poängen.

– Surt att tappa 4-1 så 
snabbt som vi gjorde, men 
samtidigt var det starkt att 
komma tillbaka in i match-
en och en poäng i Mimers 
Hus mot tabelltvåan är inte 
helt fel, avslutar Thomas 
Johansson.

I Ale gjorde Hanna 
Hansson, Lena Gustafs-
son, Moa Westlund och 
Christina Farne målen.

På lördag väntar toppla-
get IBK Göteborg hemma i 
Ale Kulturrum. Dags för en 
riktig skalp?

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Framgångar för Ale Kampsportshuset IF. Från vänster: Sebastian Espe, 21, som kommer att representera det svenska landslaget i 
VM i Indonesien. På bilden ses även hans tränare och storebror Saman Khosravi, tillsammans med Ehsan Barghi, 26, som nyligen 
vann mot världsmästaren i Thaiboxning.

Alefighter till landslaget



Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0706-83 66 71 • alefolketshus@gmail.com

www.alefolketshus.se

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

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

alefolketshus@gmail.com

Esters varieté
Lör 21 nov kl 11

Ålder från 4 år

En clownföreställning med fart och 
fantasi om att göra något stort av det 

lilla och enkla.

Publiken är på plats. Varietémusikern 
Rudolf spelar upp ouvertyren. 

Utroparen presenterar de fantastiska 
artisterna. Ridån går upp men scenen 

förblir tom, ingen gör entré. Artisterna 
har gett sig av. Det är katastrof! De 
enda som är kvar är städerskan Ester 

och Rudolf – och publiken förstås. Stor 
sorg utbryter. Men Ester ger inte upp 
och får till slut med sig Rudolf på att 

spela upp till en annan varieté. 

Ge bort presentkort eller
biljetter till våra arrangemang. 

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

Välkomna! 
Folkets hus
Ale

Entré: 60 kr

Vinnare av 
presentkortlotteriet nr.1-100!

 200 kr: Birgit Nilsson,  
100 kr: Solvig Hermansson, Marie-

Louise Carlsson, Ulla Jonsson, EvaHanna 
Persson, Anita Hansson, Tony Karlsson, 

Anki Holmqvist, Joakim Bengtsson

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

från 11 år

Söndag 29 nov kl. 18 Entré 80 kr
Onsdag 2 dec kl. 19 Entré 80 kr

The Hunger Games - Mockingjay part 2 

Spionernas bro

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

från 15 år

Onsdag 11 nov kl. 19 Entré 80 kr
från 15 år

 En underbar jävla jul

Tjuvheder
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ALAFORS. Manufakturen 
i Älvängen har för vana att 
sponsra luciatruppen med 
jackor. Det här året utgör 
inget undantag. Ale Lucia, 
som presenterades i lokal-
tidningen förra veckan, övar 

varje måndagskväll i före 
detta församlingshemmet i 
Alafors under ledning av Sti-
na Johansson, Malin Haa-
rala och Erica Eriksson. 
Som ”lussemammor” åter-
finns Gunilla 

Johansson och Maj-Lis 
Carlsson.

Kröningen av Ale Lucia 
äger rum lördagen den 5 de-
cember i Medborgarhuset.

Luciatruppen övar i Alafors
Kandidaterna är från vänster: Emma Fors, Andrietta Eliasson, Josefine Wennerlund, Rebecka Car-
linger, Josefine Björkman, Felicia Zackrisson och Demi Gustafsson.
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Julmarknad på Kungsgården

Nästa helg, 21-22 november, arrangerar Ale Slöjdare sin traditionella julmarknad i magasinsbygg-
naden på Kungsgården i Alvhem. Ett tiotal utställare kommer att finnas på plats för att visa och 
sälja sina alster. På lördagen kommer Lena Hellmark och övriga tomtegummor att underhålla med 
julmusik. Utanför entrén sker korvgrillning och inne i magasinet serveras kaffe och glögg.

JONAS ANDERSSON
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NÖDINGE. Årets kultur-
stipendiater är utsedda. Sti-
pendierna delas ut vid den 
traditionsenliga Stipendie-
konserten i Ale kulturrum 
nästa fredag. Följande sti-
pendiater kommer att upp-
märksammas:

Andreas Antelid – Ar-
betsstipendium 9 000 kronor

”Med ett outtröttligt en-
gagemang och stor kunskap 
låter Andreas ständigt nya 
grupper ta del av vårt ge-
mensamma kulturarv. An-
dreas sätter Ale kommun på 
kulturarvskartan nationellt 
såväl som internationellt.”

Tobias Dahlin – Arbetss-
tipendium 8 000 kronor

”Med en nationellt erkänd 
talang för undervattensfo-
tografering dokumenterar 
Tobias vår kommuns vackra 
undervattensvärld.” 

Ing-Britt Karlsson – 
Belöningsstipendium 3000 
kronor

”Genom sitt stora, långa 
och lustfyllda engagemang 
för sin hembygd bevarar 
Ing-Britt Ale kommuns 
vackra Prästalund för nuva-
rande och kommande gene-
rationer.”

I samband med konser-
ten förkunnas det också vem 
som erhåller stipendiet för 

Vaken ledare.

JONAS ANDERSSON

Kulturstipendiater utsedda

Andreas Antelid erhåller ett arbetsstipendium på 9 000 kronor.
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Slottsromantik
4 dagar i M� klenburg-Vorpommern
Schloss Frauenmark
Längtar du efter en skön semes-
ter är detta slott utan tvekan en 
perfekt bas för ett par dagar 
i avkopplingens tecken. Det 
charmiga lilla familjedrivna 
slottet är helt unikt med en 
traditionell brittisk lantlig stil. 
Allt från den höga sandstenska-
minen i den mysiga hallen och 
de arkitektoniska detaljerna till 
konstverken och inredningen, 
som alla bidrar till att skapa en 
genomgående äventyrlig stämn-
ing på slottet. Besök också 
Törnrosaslottet i Schwerin (31 
km) och Wismar (63 km) vid 
Östersjökusten. 

Pris per person i dubbelrum

1.999:-
Pris utan reskod 2.149:- 

• 3 övernattningar
• 2 x frukostbuffé 
• 1 x champagnebrunch 
   (på rummet om man önskar)
• 3 x 3-rätters middag
•  1 x välkomstsherry 

Ankomst: Valfri 27/3-29/8 2016.
Schloss Frauenmark

4 nätter 2.599:- 

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

Förälskad i Köpenhamn
3 dagar i Danmark

Quality Hotel Dan ���� 
Hotellet ligger centralt i Kastrup nära metron, inom en kvart kan du stå 
på Kongens Nytorv med alla sevärdheter inom räckhåll. Upplev t.ex. 
Tivoli, Nyhavn, Christiania och shoppa loss på Ströget.                                              
Endast slutstädning.

Pris per person i dubbelrum

1.099:-
Pris utan reskod 1.249:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  Shuttlebuss till och från 

Kastrup flygplats

Ankomst: Valfri t.o.m. 20/6 
2016. 

1 barn 0-5 år gratis 

Quality Hotel Dan ����

Julmarknad på Tivoli

14/11 2015-3/1 2016

Stockholms skärgård
Weekend vid H  eludden

Skepparholmen ���� 
Hotellet bjuder på rekreation, konst och stämning 
och ligger på en halvö i skärgården med havs-
utsikt och nära till naturen. Upplev Stockholm!

Ankomst: Fredag t.o.m. 11/12 2015 samt 15/1-3/6 2016.

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

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

inkl. kaffe
•  1 x kaffe & kaka
•   Rabatt på entré till 

wellness

 

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

Extranatt 
inkl. frukost 

499:- 

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:

3 nätter 1.599:- 

NÖDINGE. Det blir något 
av en allaktivitetsdag i 
Nödinge nu på lördag.

Starrkärrs Röda 
Korskrets har en central 
roll i sammanhanget 
då de ser till att hålla 
serveringen öppen när 
besökare i olika åldrar 
väntas till Ale kultur-
rum.

– Alla våra intäkter 
under den här dagen går 
till flyktingkatastrofen, 
poängterar Elsie Svens-
son.

Barnbokens dag är en kär 
tradition vars arrangemang 
den här gången har lite ex-
tra fokus på 70-årsjubileran-
de Pippi Långstrump. Det 
kommer att bli sagostunder, 
tipspromenad, pyssel och fis-
kedamm. Ale bibliotek står 
som värd och uppmanar de 
yngre besökarna att komma 
utklädda.

Arkivens dag firas runt-
om i landet andra lördagen 

i november. Ale kommun 
uppmärksammar den här 
dagen för allra första gång-
en. Temat är gränslöst. Det 
kommer att bjudas en rad 
intressanta föreläsningar i 
musiksalen och i teatersa-
longen visas filmer från Ale 
förr i tiden. För den musika-
liska underhållningen svarar 

Spelmanslaget Kafferast och 
utanför entrén står veteran-
fordon uppställda.

Med anledning av ovan 
nämnda arrangemang har 
Starrkärrs Röda Korskrets 
valt att flytta sin årliga basar 
från Smyrnakyrkan i Älväng-
en till Ale kulturrum.

– Vi kommer att ha sälj-

bord med bland annat textil 
och hembakat. Det blir lot-
terier av allehanda slag och 
naturligtvis barntombola, 
säger eldsjälen Christina Ek-
strand som också låter med-
dela att det är kontant betal-
ning som gäller.

JONAS ANDERSSON

Allaktivitetsdag i Ale kulturrum

Elsie Svensson och Christina Ekstrand från Starrkärrs Röda Korskrets förbereder inför lördagens basar 
i Ale kulturrum. 

NÖDINGE. Det skulle bli 
en enda hyllningskon-
sert 2011.

Det har betydligt 
många fler framträdan-
de än så för tjejerna i 
Smoke Ring Sisters.

Nästa fredag blir det 
glitter och glamour i Ale 
kulturrum när den skön-
sjungande trion utgör 
huvudnumret på årets 
Stipendiekonsert.

Stina Klintbom, Skönning-
ared, Theresa Skjolden, 

Kungälv, och Sara Ljung-
gren, Åsa, utgör gruppmed-
lemmarna i Smoke Ring Sis-
ters. Tillsammans med The 
Dixie Dan Band och dess 
kapellmästare Dan Lindén, 
intar de teatersalongen fre-
dagen den 20 november.

– Vi kommer att bjuda på 
en autentisk tidskapsel från 
1920- till 50-talet med al-
lehanda kläduppsättningar 
och koreografi, berättar Sara 
Ljunggren och fortsätter:

– Det andas lite extra gla-
mour över just den här före-
ställningen som bär namnet 
”In the golden days”.

Vad bjuds det på för typ 
av musik?

– Jazz, swing och närlig-

gande genres. Det kommer 
att bli glatt och härligt – en 
riktig show kan vi utlova. 
Helheten är viktig för oss 
och vi går all in när för att 
det ska bli en autentisk upp-
levelse, klargör Stina Klint-
bom.

Alice Babs, Monica Zet-
terlund, Duke Ellington, 
Frank Sinatra och Ella 
Fitzgerald är några av de 
storheter som kommer att 
tolkas i samband med Sti-
pendiekonserten. 

– Det blir en föreställning 
i två akter där vi börjar i rätt 
tidsordning, från 20-talet 
med charlestondans och 
ända fram till 50-talets Las 
Vegas. Det blir en salig röra. 

En och annan överraskning 
kommer vi också att bjuda 
på, säger Theresa Skjolden.

Ingen risk att det bara 
blir pensionärer i publi-
ken?

– Åh nej! Detta är en fa-
miljeföreställning där barn-
barnen tycker det är lika kul 
som mormor. Vi har tagit 
upp ett par moderna låtar 
och som vi satt vår speciel-
la prägel på, förklarar Sara 
Ljunggren.

Biljetter går att köpa via 
kommunens hemsida (eve-
nemangskalendern) alterna-
tivt på biblioteket i Nödinge.

Glitter och glamour i teatersalongen
– Stipendiekonsert med Smoke Ring Sisters

Smoke Ring Sisters, bestående av Sara Ljunggren, Theresa Skjolden och Stina Klintbom, står för underhållningen i samband med Stipendi-
ekonserten i Ale kulturrum fredagen den 20 november. 

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se



Det har skrivits en 
hel del om Bohus 
IF under senare tid, 

där jag själv har figurerat. 
Jag skulle här vilja ge några 
egna reflektioner kring det 
hela för att förklara min syn 
på saken.

Hösten 2010 började 
jag skissa på att bilda Ale 
Kommuns första rikti-
ga Friidrottsklubb med 
grundstenarna gemenskap, 
delaktighet, framåtanda och 
att se varje friidrottaren 
utifrån deras egna behov 
och drömmar. Bohus IF 
hade en dalande verksamhet 
men visade intresse att ta in 
friidrotten i sin verksamhet 
och då bildades Bohus IF 
Friidrott. 4 maj 2011 körde 
vi igång klubbens första 
friidrottsträning och det 
kom mer intresserade än vad 
jag hade förväntat mig och 
många av de som då började 
är aktiva i klubben idag.

Nu har klubben ca 300 
aktiva friidrottare, 34 träna-
re, en föräldraförening och 
en styrelse. Men som i alla 
föreningar finns det få eld-
själar och jag kan med gott 

samvete kalla mig Bohus 
IF Friidrotts ”Eldsjäl”. På 
grund av den stora arbetsbe-
lastning en klubb av den här 
storleken medför, står jag nu 
vid ett vägskäl och jag vågar 
påstå att även klubben gör 
det. Med den omfattning vi 
har idag har jag inte råd att 
lägga ner all tid på min fritid 
och försaka både min familj 
och arbete.

35 års engagemang
Jag har hållit på med 
friidrott sedan 1980 och då 
först som aktiv friidrotta-
re och sedan som tränare 
från barnnivå till elitnivå. 
Friidrotten har givit mig så 
mycket tillbaka som jag idag 
är tacksam för, och när möj-
ligheten att utöva friidrott 
skapades i Ale kommun 
tack vare friidrottsdelen i 
Bohushallen så kände jag 
att det är ”pay back time” i 
mitt närområde. Klubben 
har med gemensamma 
krafter under åren byggt 
upp en egen mindre ”light 
arena” på Jennylund IP, 
där friidrottarna kan hoppa 
höjd & längd, stöta kula och 

kasta diskus & spjut. Detta 
har betytt otroligt mycket 
för verksamheten då det i 
Ale inte finns någon riktig 
utomhusarena för friidrott. 
Genom ett medborgarför-
slag från mig och Gunilla 
Wallengren som vi lämnade 
in till kommunen år 2011 
kommer en fullvärdig 
friidrottarena börja byggas 
uppe på Jennylund med 
start mars/april 2016 och 
beräknas vara klar senvåren 
2017. Vi båda har varit på 
kommunfullmäktige ett 
antal gånger för att förklara 
och promota en friidrott-
sarena för alla som vill hålla 
på med friidrott oberoende 
av funktionshinder eller 
inte. 

Jag är tacksam och glad 
att politikerna inom alla 
partier vill satsa på friidrot-
ten i kommunen och det 
varit ett hyfsat lätt beslut 
då Bohus IF Friidrott växer 
på det positiva sätt den har 
gjort under åren och att det 
finns en idrott som lockar 
många flickor.

Visst har det varit käm-
pigt ibland under dessa ca 

5 åren från idé till där vi är 
idag. Problemet har inte 
varit att få in ungdomar till 
verksamheten, utan att finna 
tränare och hjälpsamma 
föräldrar som kunnat ställa 
upp för sina barn/ungdomar 
och klubben. 

På gott och ont
Att vara eldsjäl är på gott 
och ont, men för mig har 
det varit helt underbart att 
se alla friidrottare utvecklas 
efter sin förmåga och lyckas 
på sitt egna sätt. Detta har 
gett mig energi att kämpa 
med föreningen så att det 
blir så bra som möjligt för 
utövarna av denna fantas-
tiska idrott. Jag har därför 
orkat lägga ner ca 1000-
1500 ideella timmar/år på 
klubben och det har jag inte 
gjort för egen vinning utan 
för alla barn & ungdomar 
i föreningen. Men även jag 
efter dessa år måste inse att 
det inte håller i längden och 
därför har klubben en längre 
tid pratat om att anställa 
någon som kan ta hand om 
helheten och vara spindeln 
i nätet. Jag har aldrig tänkt 

att det skulle vara jag, men 
när en styrelseledamot på 
styrelsemötet i maj 2015 
frågade om inte jag kunde ta 
den rollen så väcktes en tan-
ke inom mig, även om jag 
vid det aktuella mötet sa nej. 
Det jag påpekade var att en 
ändring from 1 september i 
år är ett måste, för jag klarar 
inte av att lägga all ideell 
tid på min fritid då klubben 
växer i raketfart.

Otack världens lön
Nu står jag här med ett facit 
i handen att klubben ville 
ha mig så länge jag gjorde 
allt arbete helt ideellt. Inga 
klagomål och blev det miss-
uppfattning, så klarade vi ut 
dessa genom en dialog.

Jag blev inhyrd med ett 
tidbegränsat kontrakt från 
och med 1 september som 
sträckte sig till och med 29 
februari 2016 som sportchef 
med en rimlig ersättning 
i relation till föreningen. 
Målet var att styrelsen 
och jag tillsammans fram 
till december skulle jobba 
fram ett längre kontrakt till 
nästkommande årsskifte. 

Men efter 1 månad och 7 
dagar fick jag ett mail från 
styrelsen och ett samtal 
från en suppleant om att 
avtalet var uppsagt. Någon 
förklaring om vad som hade 
hänt mellan 1 september 
och 7 oktober 2015 fick jag 
inte. Någon dialog med mig 
hade heller inte förts innan 
beslutet. Självklart blev jag 
oerhört besviken och jag 
kände mig lurad efter alla 
ideella timmar jag lagt ner 
på föreningen. Då dög jag!

Som sagt – nu står både 
jag själv och föreningen vid 
ett vägskäl. Ska föreningen 
splittras eller ska man bygga 
vidare på de grundstenar 
som lagts. Ska bli intressant 
att se, även om mitt engage-
mang är över.

Per Carlsson
Avgående eldsjäl Bohus IF Friidrott

Drömmen som blev sann, men blev den det?
Per Carlsson, Bohus IF, tackar för sig:
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Snart bär det av till 
vårdcentralen i Älväng-
en och det för med sig 

en del förberedelser. För 
det första: tålamod. Ska 
man på den öppna motta-
ningen så är det ett måste.

Sedan är det bra att ha 
med egen stol, gärna typ 
jaktstol som inte tar stor 
plats. Det finns ju någ-
ra sittplatser i sofforna i 
entrén, men det gäller att 
hänga med om man ska få 
en plats där. I korridoren 
finns några minimala fäll-
stolar som man får balanse-
ra på. Om man tycker om 
att stå så är det inte nödvän-
digt med stol, men det kan 

bli lite jobbigt att invänta 
sin tur efter ett par timmar. 

Sedan kan det vara bra 
att ha på sig några plagg 
utan friktion så att man 
kan slinka förbi andra som 
uppehåller sig i korridoren 
då det inte finns plats att 
mötas på ett normalt sätt. 
Vad arkitekten tänkte på vet 
bara gudarna. Men om man 
går sidledes så går det att 
mötas förutsatt att inte fäll-
stolarna är upptagna för då 
får man köra den så kallade 
”kugghjulsmetoden” som 
man använder i trafiken för 
att det ska gå smidigt. Men 
om någon är rullstolsburen 
eller har rollator så blir 

det inte lätt. Man får då 
utrymma korridoren men 
det går ju bra, man har gott 
om tid...

Jag ska inte gnälla, för 
det mesta får man träffa 
en läkare till slut. Må vara 
att denne inte har tid för 
några längre utläggningar 
om åkomman man söker 
för. Framför allt så är det en 
dålig idé att söka för någon 
åkomma som gör det svårt 
för en att gå eller stå. Ja 
ibland måste man vara frisk 
för att vara sjuk. Lycka till 
och om några av ovanståen-
de råd kan vara till nytta så 
blir jag glad.

 Egbert Bruse

Inga friska tag på nya 
vårdcentralen

Osynlig satsning på förskolan
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MEDLEMSMÖTE
(S) I ALE

Torsdag 19 nov kl 18.30 
Nols Folkets hus

• Kyrkopolitik

• Nämndbudgetar

• Nytt partidistrikt

MEDLEMSMÖTE
(S) SKEPPLANDA

Tisdag 17 nov kl 18.00 
Skepplanda bibliotek

Tema:
Översiktsplan för  

Skepplanda för möjlighet till 
framtida byggnation

Välkomna!

Den tydliga sats-
ningen att värdera 
förskoleklass är 

osynlig.
Hur kan Joakim Östling 

och Åsa Ericson påstå att 
satsningen från kommunen 
att värdera det viktiga arbete 
som görs förskoleklasserna 
är tydlig? Om satsningen 
över huvud taget finns 
undrar jag varför kommu-
nen blandar ihop sin egen 
satsning på förskolelärare 
med Skolverkets förstelärar-

satsning?
Som förskolelärare har 

jag aldrig fått möjlighet att 
söka till kommunens förste-
lärartjänster. I annonserna 
till förstelärartjänsterna 
var lärarlegitimation ett 
skallkrav för att kunna söka. 
Varför formulerade ni an-
nonsen så om ni menade att 
förskolelärare skulle söka? 
Utan det kravet hade ju alla 
legitimerade 
förskolelärare 
haft chans att 

söka förstelärartjänsterna. 
Nu har bara de som inte 
tycker behörighet och lärar-
legitimation är viktigt valt 
att söka. Man kan nästan 
säga att några förskolelärare 
som ljugit om sin behörig-
het blivit belönade med en 
förstelärartjänst. Det känns 
inte bra. Inte alls bra.

 Legitimerad, 
duktig och besviken förskolelärare

Att göra Patrons Ahlmans 
Allé till genomfartsled 
vore ett svek mot de, 

framförallt barnfamiljer, som 
flyttat hit för att få en trygg och 
tämligen säker barnmiljö. Allén 

använd stundtals som lekområde 
då det nu inte är så frekvent tra-
fik under dagtid. Jag förstår inte 
avsikten med att öka trafiken 
genom området. 

Jag begär, som kommunin-
nevånare, ett svar från förslags-
ställarna om avsikten med detta 
förslag.

Hans Rutgersson

Varför sviker ni barnen?

Inget seriöst svar
Åsa och Joakim har fel. 

Fortfarande saknar en 
av de nytillsatta för-

stelärarna lärarlegitimation. 
Skolverket har avslagit den 
sökandes ansökan eftersom 
rätt utbildning saknas. I 
kommunen finns två förste-
lärare som inte är legitime-
rade. Båda är förskolelärare 
och alltså inte kvalificerade 
att leda undervisningen i 
skolan. Deras lönetillägg 
betalas av Ale kommun, inte 
av Skolverket.

I svaret på min insändare 

säger Åsa och Joakim att 
satsningen på obehöriga 
förstelärare är medveten, 
annars hade inte de lärarna 
som Åsa och Joakim vill ha 
kunnat bli förstelärare. I 
samma svar säger Åsa och 
Joakim att man medvetet 
verkar för att höja nivån på 
lärarnas ämnesbehörighet 
och lärarlegitimation. Det 
går ju inte ihop. Antingen är 
ämnesbehörighet och lärar-
legitimation viktigt, eller så 
är det inte viktigt.

Om ämnesbehörighet och 

lärarlegitimation är viktigt, 
varför undervisar förskolelä-
rarna då i skolan överhuvud-
taget?

Åsa och Joakim säger att 
det är viktigt att våra elever 
undervisas av välutbildade 
pedagoger. Om skolsektorn 
verkligen menar detta kan 
pedagoger utan lärarexamen 
eller de med fel examen 
aldrig vara de rätta för en 
förstelärartjänst.

Karl 
Fortfarande orolig för Ale kommuns 

skolframtid

Replik till Åsa Ericson och Joakim Östling vecka 45

Hur låter detta: I Ale kommun är det 
oerhört viktigt att eleverna undervisas 

av välutbildade pedagoger och vi arbetar 
medvetet och aktivt för att höja nivån på 
lärarnas ämnesbehörighet och legitime-
ring. Av det skälet är vi glada och stolta 
när vi nu kan berätta att vi valt att tillsätta 
fem förstelärare utan lärarlegitimation. Av 
dessa fem olegitimerade lärare saknar en 
lärarexamen och två är utbildade för-
skolelärare.

Joakim och Åsa saknar uppenbart för-
mågan att förstå vad satsning på utbildning 
och legitimering innebär.

Varför formulerade ni inte annonsen till 
förstelärare så här: I Ale kommun kräver vi 
utbildning och lärarlegitimation för alla lä-
rare, även förstelärare, men vi litar på dig 
och kommer inte kontrollera din ansökan. 
Om vi i efterhand förstår att det du ang-
er i ansökan inte stämmer kommer vi med 
efterhandskonstruktioner göra allt för att 
du ska få behålla din tjänst. Välkommen att 
söka!

Enligt Skolverket ligger Ale kommun på 
plats 261 av rikets 289 kommuner i merit-
värde.

/Legitimerad lärare

”Välutbildade pedagoger viktigt”
Replik på förra veckans svar om:



Vi vet alla något om 
behovet av att vara 
vaksam. Nyhetsrap-

porteringen påminner oss 
om bedragare och inbrotts-
ligor. På större tågstationer 
uppmanas vi att hålla hårt i 
plånböcker och värdesaker. 
Och omgivna av informa-
tion som vi alla är (genom 
tv, radio, internet mm.) 
måste vi också vara försik-
tiga med vad vi accepterar 

som ”fakta”.
Men vem påminner oss 

om att vara uppmärksamma 
på det som är gott? Bor-
de vi inte vara minst lika 
vaksamma när det gäller att 
spana efter de små och stora 
tecknen på Guds närvaro i 
livet? Borde vi inte hålla ett 
extra öga på oss själva, så 
att vi inte blir så besvikna 
på andra att vi slutar bry 
oss? Och borde vi inte vara 

angelägna 
om djupet i 
våra liv – om 
att där ska 
finnas plats 

för tacksamhet, förlåtelse, 
frid och tro, hur än tillvaron 
ser ut?

Vi närmar oss både 
kyrkoårets och kalenderårets 
slut. Slutet på det gamla, 
början på det nya. Vi övar 
inför den dag då allting 
sammanfattas, den dag då 
Jesus kommer tillbaka. Och 
vi kan vara säkra på att Jesus 
inte kommer att fråga efter 
vem som bäst skyddat hus 
och ägodelar, eller vem som 
varit mest framgångsrik i att 
genomskåda bedragare, eller 
varit mest lyckad. 

Nej, Jesus frågar efter 

om vi bevarat våra hjärtan 
rena, mjuka och öppna både 
för Honom och för andra 
människor. Så var vaksam 
och beredd – himmelriket är 
nära!

Ida Olenius
Präst i Lödöse församling
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www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling

Avtackning av  
kyrkoherde  

Björn Nilsson
Söndagen den 22 november

Efter gudstjänsten i Starrkärrs kyrka anordnas 
avtackningsmingel för avgående kyrkoherde 

Björn Nilsson i församlingshemmet.

Mat serveras i form av buffé.

Tillställningen är kostnadsfri men vi behöver din 
anmälan till församlingsexpeditionen senast  
den 19 november på 0303-444 000 eller  

starrkarr.pastorat@svenskakyrkan.se. 

Meddela ev specialkost/allergier.

Alla är välkomna!

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

Gudstjänst för stora och små 
Henny Forsberg. Förskolan Paradiset, barnkörerna  
Peacedrums och Songbirds. Kyrkfika. 
SÖNDAG 15 NOVEMBER KL 17 I SURTE KYRKA

Mässa• Henny Forsberg.  
Ida Andersson, sång och Lowe Pettersson, piano. 
SÖNDAG 15 NOVEMBER KL 11 I NÖDINGE KYRKA 

Onsdagsträff• Jessica Camsel talar om Oloo School för föräldralösa barn i Kenya.
ONSDAG 18 NOVEMBER KL 14 I SURTE FÖRSAMLINGSHEM

BASAR
LÖRDAG 14 NOV KL 10.00

ALE KULTURRUM, NÖDINGE

Lotterier • hembakat 
försäljning • kaffeservering

OBS! KONTANTBETALNING

Starrkärrs Röda Korskrets
Välkomna Styrelsen

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

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

Skepplanda Hålanda församling bjuder in till 

FAMILJENS SÖNDAGSEFTERMIDDAG 

 

SKEPPLANDA FÖRSAMLINGSHEM  
SÖNDAG 15 NOVEMBER! 
Vi börjar 15.00 och slutar 17.00 

Kom och ha kul med oss, en eftermiddag med härlig gemenskap,  
vi ska leka, pyssla, fika och ha roligt tillsammans. 

Bjud med mormor, morfar, farmor, farfar och alla kusiner……. 

Ingen anmälan! 

Har du frågor ring  Sara 0303– 44 25 06 

Hjärtligt välkomna önskar Sara, Pia, Peter och Liselotte! 

 

 

 

39 medlemmar i SPF 
Seniorerna Ale firade 
Gustav Adolfs-dagen 
med att vandra runt 
Prästtjärn i Partille. 
Dimman var inte fullt 
så tät som 1632. Gösta 
Mårdborg som var an-
svarig fick beröm för en 
pratvänlig sträckning.

Denna vecka går vi i 
Kronogården i Älvängen 
och inspekterar den nya 
bebyggelsen. De som 
önskar avslutar med 
lunch hos Mr Johansson.

Den 17 november 
avslutas träffarna på 
Backavik för säsongen. 
Leif Stensson berättar 
och visar bilder om sina 
resor.

Styrelsen har 
planeringsdag den 18 
november.

37 har anmält sig till 
resan till julmarknaden i 
Rostock 23-25 novem-
ber. Det finns plats för 
fler.

Julbordet aväts i 
Medborgarhuset i 
Alafors den 27 novem-
ber. Anmälan senast 22 
november till Ingelore 
Lindahl.

Ale Lucia jämte ung-
domskör kommer till 
månadsmötet i Medbor-
garhuset den 10 decem-
ber. Lokalombuden i 
Nol-Alafors ansvarar.

Lennart Mattsson

SPF Seniorerna 
Ale gick i Partille

SPF Lilla Edetbygden har haft 
två välbesökta informationsträffar. 
Den första 22 oktober då Sylvia 
Vide, specialist i allmänmedicin, 
berättade om läkemedelsförskriv-
ningar till äldre. Hon betonade 
rätten för äldre med en läkeme-
delsgenomgång med sin läkare. 
Många äldre har uppåt tiotalet 
med mediciner, och många passar 
inte ihop med varandra. Andra 
kanske förskrevs långt tillbaka i 
tiden och behöver kanske bytas 
mot modernare med eller doseras 
annorlunda. Vissa smärtstillande 

tabletter är helt olämpliga för äldre. 
Träffen avslutades med trafikinforma-
tion av Ove Svensson.

Vid den andra träffen, 5 november, 
talade Annica Trotzig under rubriken 
”Vardagsjuridik för pensionärer”. 
Huvudpunkter var gåva, fullmakt och 
testamente. Vid gåva av fast egendom 
måste ett gåvobrev utfärdas. Vid andra 
gåvor kan ett gåvobrev vara bra för 
att undvika framtida tvister mellan till 
exempel barnen. Fullmakt för makarna 
att företräda varandra är ofta minst lika 
viktigt som ett testamente. Detta för 
att det inte ska uppstå svårigheter om 

den ena parten blir oförmö-
gen att till exempel sköta sin 
ekonomi. Hon uppmanade 
också deltagarna att se över 
eller skriva nya testamenten. 
En ny arvsförordning trädde 
nämligen i kraft 17 augusti i år. 
Den reglerar arvsordningen vid 
bland annat flytt till annat EU-
land. Ett antal gamla begrepp 
har också ändrats eller utgått. 
Det finns också en del formalia, 
som måste uppfyllas för att 
testamentet ska vara giltigt. 
Båda träffarna avslutades med 
kaffe och kaka.

Mats Berglund
SPF Seniorerna Lilla Edetbygden

Välbesökta informationsträffar

I onsdags hade Skepplanda 
Hembygdsförening besök 
på hembygdsgården Grön-
köp av 80 barn från Garn-
vindeskolan, avdelningen 
Sländan. Det var barn från 
årskurs 0,1,2 och 3. De blev 
indelade i grupper om tio 
och blev guidade runt i de 
olika byggnaderna av de 
aktiva i föreningen. 

I ladugården fick de vara 
med och mala mjöl från en 
handdriven kvarn. I smedjan 

berättades det om hur man 
värmer järn och smider 
verktyg och redskap. Inne i 
gammelstugan värmde elden 
i spisen gott och barnen fick 
höra historier om hur man 
levde förr. Barnen förund-
rades över att möblerna var 
så hårda och att man levde 
många personer på en så 
liten yta. På stugans vind 
finns museiföremål från 
gamla tider. Dåtidens själv-
hushållning innebar att man 

först fick tillverka föremålen 
som skulle användas för till-
verkning av mat och kläder.

Barnen var mycket 
intresserade av föremålens 
användning och lyssnade 
ivrigt. Roligast var nog ändå 
att veva och snurra på allt 
från köttkvarnar till spinn-
rockar.  I sockenmagasinet 
fanns mycket att titta på för 
barnen, bland annat skoma-
keri, vävstol, snickeri och 
lanthandel. Där finns även 
en gammaldags skrivmaskin 
och det hamrades flitigt på 
tangenterna. Årets bästa 
replik står en av eleverna 
när han vid skrivmaskinen 
utropade: ”Kolla, den är 
direktprintande!”

Besöket har förberetts av 
lärarna då barnen innan de 
kommer till Grönköp har 
läst om gamla tider i skolan. 
Då det passar det bra att få 
se föremålen och miljöerna 
i verkligheten. Det blev en 
lyckad förmiddag och vi i 
Skepplanda Hembygdsför-

ening ser alla fram emot 
nästa gång som skolan besö-
ker oss. Skepplanda Hem-
bygdsförening arbetar med 
att förmedla vårt kulturarv 

och att få visa barnen hur 
allmogen levde och verkade 
i det agrara samhället ser vi 
som vårt viktigaste uppdrag. 

Siv Grahn

Garnvindeskolans elever besökte Grönköp

Elever från Garnvindeskolan på studiebesök hos Skepplanda 
Hembygdsförening.

Vaksamhet och väntan
BETRAKTELSE
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Karin Gustafsson. I Hålanda 
kyrka hölls tisdagen 3 novem-
ber begravningsgudstjänst för 
Karin Gustafsson, Hålanda. 
Officiant var kyrkoherde Vivi-
anne Wetterling.

Arne Kristiansson. I Nols 
kyrka hölls onsdagen 4 novem-
ber begravningsgudstjänst 
för Arne Kristiansson, Nol. 
Officiant var kyrkoherde Björn 
Nilsson.

Stina Olsson. I Surte kapell 
hölls onsdagen 4 november 
begravningsgudstjänst för Stina 
Olsson, Nödinge. Officiant var 
komminister Henny Forsberg.

Ingela Olsson. I Nödinge 
kyrka hölls fredagen 6 novem-
ber begravningsgudstjänst för 
Ingela Olsson, Nödinge. Offi-
ciant var komminister Reine 
Bäck.

JORDFÄSTNINGAR

TACK

Equmeniakyrkan i Surte 
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 Surteskolan. Välkommen! 
Lör 14/11 kl 10-14, Höst- och 
julmarknad. Second hand, 
auktion, lotterier, servering 
och trevlig samvaro. Väl-
kommen! Sön 15/11 kl 11, 
Gudstjänst. Roland Ernebro. 
Lisa Hylén. Fika. Ons 18/11 
kl 17.30, Sånglek för barn 4-6 
år. Ons 18/11 kl 18.30, Tonår. 
Ons 18/11 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen! 
Programmet kan ändras, men 
på www.surtemissionskyrka.
se hittar du ett uppdaterat 
program.

Pingstkyrkan Bohus
Ons 11/11 kl 19, Bibelläsning 
och bön. Sön 15/11 kl 11, 
Elvor Ohlin. Ons 18/11 kl 19, 
Bibelläsning och bön.

Nödinge församling
Fre 13/11 kl 10, i Surte kyrka: 
Vardagsgudstjänst. Henny 
Forsberg. Sön 15/11 kl 11, i 
Nödinge kyrka: Mässa. Henny 
Forsberg. Ida Andersson, sång 
och Lowe Pettersson, piano. 
Kl 13, i Surte kyrka: Finsk 
gudstjänst. Irma Nurmo. Kl 
17, i Surte kyrka: Gudstjänst 
för stora och små. Henny 
Forsberg. Förskolan Paradiset, 
barnkörerna Peacedrums och 
Songbirds. Kyrkfika.

Equmeniakyrkan Älvängen
Tor 12/11 kl 19.30, Köröv-
ning. Sön 15/11 kl 11, Guds-
tjänst Leif Jöngren, konfir-
manderna medverkar, sång av                                    
Marianne Collvin Servering 
Församlingsmöte. Kl 18.30, 
Tonåracafé. Mån 16/11 kl 
18.30, Upptäckarscout. Tis 
17 nov kl 10, Tisdagsbön. Tor 
19/11 kl 19, ”Jord att leva på” 
Samling i Kyrkornas Globala 
vecka med Ulf Söhdal.

Smyrnakyrkan Älvängen
Ons 11/11 kl 10 - 12.30 
SmyrnaCaféet. Kl 18.30 - 
19.30 Bön. Tor 12/11 kl 14, 
Sångstund på Backavik. Kl 
18.15 - 19.30 Hobby. Fre 
13/11 kl 18.30 Greenhouse 
On Tour. Lör 14/11 kl 10 - 13, 
Second Hand & Café. Sön 
15/11 kl 16 Med hjärta och 
själ. Tema: mission. Försam-
lingsmöte. Missionsoffer. 
Äventyret. Servering. Mån 

16/11 kl 10, RPG stavgång. 
Tis 17/11 kl 08.30 - 09, Bön. 
Kl 14, Bibelsamtalsgruppen. 
Ons 18/11 kl 10 - 12.30 Smyr-
naCaféet. Kl 18.30 - 19.30 
Bön. Kl 19 - 21, Språkcafé i 
Nödinge.

Starrkärr-kilanda församling
Ons 11/11 Älvängens kyrka 
kl 18.30, Bön för försam-
lingen. Tor 12/11 Nols kyrka 
kl 18.30, Veckomässa Nord-
blom. Sön 15/11 Älvängens 
kyrka kl 11, Mässa, Göte 
Siverbo. Nols kyrka kl 11, 
Mässa, Nordblom. Kilanda 
kyrka kl 18, Kvällsmässa, 
Nordblom. Mån 16/11 
Älvängens kyrka kl 12.30, 
Syföreningen träffas. Ons 
18/11 Älvängens kyrka kl 
18.30, Taizébön. Älvängens 
kyrka kl 19, Stickcafé.

Guntorps Missionskyrka
Ons 11/11 kl 18.30, Spårar 
& UpptäckarScout. Sön 
15/11 kl 16, SCOUT-
GUDSTJÄNST Obs Tiden! 
Lars Gunther. Medverkan 
och invigning av scouter. 
Mån 16/11 kl 18.30, Luci-
akväll 1. Tis 17/11 kl 19, 
ALPHA. Ons 18/11 kl 
18.30, Äventyrar & Utma-
narScout. 

Skepplanda Pastorat
Skepplanda sön 15/11 kl 10, 
Gudstjänst Auvinen. Hålanda 
sön 15/11 kl 12, Mässa Auvi-
nen. S:t Peder sön 15/11 kl 10, 
Gudstjänst Olenius. Tis 17/11 
kl 18.30, Veckomässa. Tor 
19/11 kl 12, Sopplunch. Ale-
Skövde sön 15/11 kl 12, Mässa 
Olenius. Tunge sönd 15/11 se 
övriga.

Lilla Edets pastorat
Fuxerna-Åsbräcka församling
Ons 11/11 kl 18.30, Mässa, 
Nordblom. Sön 15/11 kl 10, 
Högmässa, Westergaard. Tis 
17/11 kl 09, Mässa i förs hem.

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi � nns här för dig

Trygghet  •  Omsorg  •  Kompetens

Etabl. 1932

Dygnet runt   

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

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

 SURTE  LÖDÖSEÄLVÄNGEN

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

DÖDA PREDIKOTURER

Utrota 
barncancer.
Din gåva gör skillnad.

BCF_plugg_50x100.indd   2 2013-04-26   10:42

1 av 3 får 
cancer.  
Men alla 
drabbas.
Bli månadsgivare i dag. Gå in  
på cancerfonden.se eller ring 
oss på 020-59 59 59.

Vår älskade 
Far och Morfar 

Tomas Olsson 
* 26 augusti 1946  

har idag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad. 

Kilanda 
1 november 2015 

ELISABETH, RICKARD 
med familjer 

Vila i frid 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum torsdagen 26 

november kl. 11.00 i 
Kilanda kyrka. 

Efter akten inbjudes 
till minnesstund i 

församlingshemmet. 
Tacksam för svar om 

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

måndagen 23 november. 
Valfri klädsel. 

Ett varmt tack till Er alla 
som vårdat och stöttat 

Tomas under hans 
sjukdomstid. 

Vår Kära 

Inger Olsson 
* 8 juni 1934  

har idag lämnat oss  
i sorg och saknad. 

Surte 
2 november 2015 

KG 
MIKAEL och ANN 

Oskar, Lovisa, Johanna 
OLA och ANNA 

Ida, Gustav, Henrik 
CECILIA och KALLE 

Sofia, Linus 
Släkt och vänner 

Någonstans inom oss  
är vi alltid tillsammans 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum onsdagen  

25 november kl. 13.00  
i Surte kyrka. Efter akten 
inbjudes till minnesstund 

och lunchbuffé i 
församlingshemmet. 

O.s.a till AleÄlvdalens 
Begravningsbyrå, tel. 
031- 98 32 50 senast 

måndagen 23 november. 
Valfri klädsel. 

Tack till Hemtjänsten  
i Ale kommun och 
Klockareängen i 

Skepplanda för god 
omvårdnad. 

Vår Älskade 

Birgitta 
Lindberg 
* 2 april 1950  

har idag somnat in efter 
en tids sjukdom. 

 
Surte 

31 oktober 2015 
 

Vi saknar Dig 
jättemycket och minns 

Dig med lika stor 
glädje. 

 

JAN-ÅKE 
HELENA och MARTIN 

Frida 
MARIA och MICKE 

Filip, Clara 
GÖSTA 

PER-ERIK med familj 
CLERY 

Övrig släkt och vänner 

Har du nôn skog  
i din himmel, du Gud 
Te gå i en finen kväll 

En tocken där gammel 
skog, du vet  

mä smörsôpp å kantarell 
Ur Kvällsbôna, G. Ehne  

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen 

27 november kl. 13.00 
i Surte kyrka.  
Valfri klädsel. 

Efter akten inbjudes 
till minnesstund i 

församlingshemmet. 
Tacksam för svar om 

deltagande till Ale 
Begravningsbyrå tel. 
031-98 32 50 senast 

tisdagen 24 november. 
I stället för blommor, 

tänk gärna på 
Barncancerfonden, 

gåvotel. 020-90 20 90. 

Till alla Er som på olika 
sätt hedrat vår käre 

Arne 
Kristiansson 
vid hans bortgång, 
vill vi framföra vårt 

varma tack. 

SONJA 
med FAMILJ 

Mer än bara 
lokaltidning

Printshop 

Filmproduktion

Webbproduktion

Reklambyrå

0303-74 99 40  •  info@alekuriren.se

www.alekuriren.se
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UNDANBEDES

All eventuell uppvaktning i 
samband med min födelse-
dag undanbedes. vänligen 
men bestämt, bortrest

Gerhard Andersson
Älvängen

VECKANS ROS

Ett stort fång rosor vill 
jag ge till Jan-Erik Sören-
sen från Bohus, som hit-
tade min plånbok och tog 
sig tid att hitta mig samt 
återlämna den till mig. 
Jag är så otroligt tacksam 
att det fortfarande finns 
människor som dig.

mvh 
Marika

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

Dubbdäck. Continental. 
195/65 R15. Aluminiumfälg 5 
hål. Rullat 3 månader. 4 700:-
Tel 0705-53 54 77

Lövved säljes. Ca. 2,5 kubik-
meter/lass. lastat och klart. 
Låna kärran och kör hem. 
Nygård.
Tel. 0706-08 62 99

Fyra stycken vinter-
däck Michelin X-ice på Alu-
fälg 185/65 R15 (Fyrbults) 
använda ca. 400 mil. 3000 kr.
Tel. 0703-68 27 12

UTHYRES
En 2:a uthyres i andrahand 
från och med i januari 2016 i 
Bohus centrum. Hyra: 5500 kr 
varmhyra. Vid intresse:
Mail. Andie.148@spray.se

ÖNSKAS HYRA
Söker bostad till mig och
min 15-åriga son i Ale 
kommun. Allt av intresse 
men minst 2 rum och kök. 
Gärna runt Nol, Alafors eller 
Älvängen med kollektivtra-
fik inom rimligt avstånd. 1a 
eller 2a hand. Vi är lugna och 
skötsamma. Inga betalnings-
anmärkningar och kan betala 
ett par månaders hyra i depo-
sition. Referenser finns. Önsk-
värd hyra max 8000:-. 
Mvh Susan.
Tel. 0766-50 80 15

ÖVRIGT 
(Garage) Loppis Älvängen, 
Lördag 14 november 12.00 - 
15.00. Söndag 15 november 
12.00 - 15.00. Hålstensvägen 
20, Älvängen. (industriområde 

bredvid E45) Mängder av 
märkeskläder dam, möbler, 
barncyklar, barnvagnar, 
leksaker, skor, barnkläder
Mer info på facebook: (Garage) 
Loppis i Älvängen 14 och 15 
november

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

Har du fallfrukt? Jag är intres-
serad av att plocka både fall-
frukt och från träd. Päron, 
äpple och plommon är av 
intresse. Såklart kommer vi att 
vara rädda om din mark och 
dina växter. Tack. 
Tel. 0704-10 04 44

Upphittad cykel i Älvängen! 
Återfås mot beskrivning.
Tel. 0303-74 63 93

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

250 kr/rabatt vid bokning 
av tömning & bortforsling 
eller flytt. Vi hjälper er med 
att tömma er vind, garage, 
trädgård eller bostad m.m. 
Hjälp idag.se ring och boka 
0707-710918

GRATTIS

Ett stort grattis till 
vår prinsessa 

Ellie 
som fyller 1 år den 13/11.
Vi älskar dig över allt annat

Mamma & Pappa

Grattis
Isak

nu när du 2 år ska fylla
Önskar

Farmor & Farfar

Hipp hurra vad du är bra!
Grattis i förskott på din 

födelsedag min lille
Tönt

den 15/11 ska jag skämma 
bort dig ordentligt.

Kärlek
Knasthok

Grattis 
Anette

på födelsedagen
den 9 nov

Många kramar från 
Familjen

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

Ring till oss
0303-74 99 40

alekuriren.se

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

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
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SUDOKU MEDELVECKANS FRÅGA

NÄSTA VECKAS FRÅGA
Har du börjat handla julklappar än?
Gör din röst hörd på www.alekuriren.se

ALEMAN & LILLA EDIT

Stort grattis till @runningwithbirds som fångat 

detta vacka landskapsfoto vid Hälltorpssjön i 

Alafors och därmed vann veckans #MinAleBild. RÄKNA UT DITT NYA 
ELPRIS PÅ ALEEL.SE

#MINALEBILD

Har vi för många ”Temadagar” 
– Så som fars dag, kanelbullens dag osv?

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

Gör så här: Ladda upp en bild på Facebook eller Instagram 

och tagga den med #MinAleBild, skriv gärna med vart 

bilden är tagen. En vinnare väljs ut varje måndag och 

presenteras i nästa nummer av Alekuriren samt på vår 

Facebook och Instagram.

26% NEJ

74% JA



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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