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Pippi-tema på 
Barnbokens dag

ANSVAR 
FÖR  

SVERIGE

Surte bröt 
förbannelsen

LÄS
17

Bara vinnare 
i Kvantumserien
I tisdags var det målgång för OK Alehofs Kvantumserien. Sex tisdagar i rad har mellan 180-200 löpare sprungit i Damme-
kärr. Jill Höstman, Ullevi FK, vann damklassen över 5 km och slog banrekord vid fem av sex tillfällen. Maria Zetterlund, 
Ahlafors IF, knep silvret före Josefin Nyqvist, Tingbergs AIS. I tidningen hittar du bilder på alla medaljörer.

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

Säkra siffror till fast pris!

Ett tidigt jultecken...

LÄS
10

Ale Torg

Nyinvigning med 
50% rabatt!
Denna vecka har vi nyinvigning av vårat nya 
färdigmatsutbud i delikatessen. Passa på att 
att köpa alla nya godsaker för halva priset!

Vi erbjuder bland annat 
räksmörgås, croissantbåt, 
kycklingspett, pastasallad,  
paj och massa annat gott! 
Vad blir din favorit?

Hälsningar Madelaine

 Gäller v. 47

ALLA DAGAR
06.00–23.00

10%
RABATT 
PÅ ETT KÖP  
MED DENNA  

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

(999:-)

North Bend So What Overall
North Bend vadderad overall i vind- och 
vattentätt rct-material som andas. Tejpade 
sömmar, förstärkningar och reflexer.  
Miniorstorlekar 80-134.

Gäller tom sönd 22/11

HALVA
PRISET

499:

SPARA
500:

Vi har mottagningar i 
Lödöse och Lilla Edet.
-lista dig hos oss!

Vi tar hand om dig 
och din familj!
Vårdcentralen i Lilla Edet och Lödöse 
erbjuder stabil bemanning med mottagning.
Nu kan du även boka dina planerade besök 
i Lödöse. Under våren 2016 öppnar vi upp 
Rehab-mottagning med sjukgymnast och 
arbetsterapeut.

Lilla Edet 
vårdcentral 

0520-48 88 00

Nu kan du boka tid 
i centrala Lilla Edet 

eller Lödöse: 
Lilla Edet 

Järnvägsgatan 8

Lödöse
Långgatan 11 

www.medpro.se



En historisk flykting-
katastrof, en golfbana 
i kris, en fördjupad 

översiktsplan som skakat 
om ett helt samhälle eller 
ett terrordåd som även om 
det inträffade långt bort på-
verkat oss? Det saknas inte 
ämnen att tycka till om i en 
ledarspalt, men jag känner 
mig mer som en fredsmäk-
lare än en opinionsbildare 
för tillfället. Det behövs en 
sådan när människor blir 
oroliga, upprörda och som 
nu – till och med rädda. 

I Nödinge är besvikelsen 
stor över att visionen om de 
18 hålen i trädgården aldrig 
kommer att bli verklighet 
för boende i Backa Säteri. 
Det kan jag definitivt förstå, 
men samtidigt är det en 
konsekvens av något vi inte 
kan påverka. När golfbanan 
påbörjades var intresset för 
sporten betydligt större än 
idag. Dessutom baserades 
visionen på ett samhälle som 
var under uppbyggnad. Må-
let var att det nya Nödinge 
skulle bestå av golfare, men 
verkligheten blev en annan 
och kalkylen för banan höll 
inte. Verksamheten har varit 
underfinansierad från dag 
ett och nu efter nio år som 
ensam huvudägare drar Ulf 
Runmarker i nödbromsen. 
Det måste man respektera. 
Därmed inte sagt att golf-
banan måste vara förlorad. 

Bolagsstämman gav engage-
rade eldsjälar i uppdrag att 
utreda möjligheten att driva 
verksamheten vidare, men 
med en annan huvudman. 
Det enda som talar emot är 
att även en ny huvudman 
måste ha en rejäl påse med 
pengar och dessa växer inte 
på träd.

Den fördjupade över-
siktsplanen i Nödinge 
behöver snart också en 
egen fredsmäklare...
Åtminstone om man ska 
ta en del av kritikerna på 
allvar. Förtroendet för våra 
demokratiska rättigheter 
att påverka det förslag som 
ställts ut verkar svagt. Det 
förstår jag faktiskt inte. Har 
mycket svårt att tro att en 
fördjupad översiktsplan för 
Nödinge samhälle kommer 
att klubbas av en majoritet 
i fullmäktige om det råder 
ett fortsatt stort missnöje 
med delar av förslaget. Att 
man inte kan få gehör för 
allt ligger i demokratins 
natur, men mycket 
av det som nödinge-
borna har påpekat 
tror jag kommer att 
göra avtryck i nästa 
version av FÖP:en.

Flyktingkatastro-
fen påverkar nu 
även Ale kommun 
på allvar. I en när-
mast desperat akut 
åtgärd öppnades 

ett tillfälligt transitboende i 
Bohusskolans gymnastiksal 
i fredags. Inte ens informa-
tionsavdelningen hängde 
med när Göteborgs stad 
bad om hjälp för ett antal 
flyktingbarn utan tak över 
huvudet. När inte infor-
mationen hann ut blev re-
aktionerna häftiga. Jag kan 
förstå den rädsla och oro 
som skapas när det okända 
plötsligt tar plats väldigt 
nära oss. Då är information 
ett nödvändigt verktyg och 
den får inte lämna utrymme 
för spekulationer. Den mås-
te vara kärnfull och korrekt. 
Den får framför allt aldrig, 
aldrig, aldrig utebli.

Fredsmäkleri

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

JONAS ANDERSSON
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emil@alekuriren.se
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Alekuriren ges ut i Ale kommun samt Lödöse 
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© Upphovsrätt 
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tidningens egendom och får inte utnyttjas 
utan skriftligt medgivande. För fel i annons 
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Granskning
Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 
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Mer än bara tidning
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i en av Sveriges flitigast lästa lokaltidningar. 
Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom 
print och digitala medier såsom film och 
hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov 
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vända sig någon annanstans än till just 
lokaltidningen.

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.
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MEDARBETARE

WEBB & GRAFISK FORM WEBB & FILM

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

GRAFISK FORM
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0303-37 50 05
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KRISTOFFER STILLER
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FRILANS

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

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

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

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

 Starrkärr 103, Älvängen
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www.ipatrol.se

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

TYGLADAN

Hobbyfilt
35-55:-/m

Vaxat tyg
149:-/m

Bordsfilt
70:-/m

Fleece
65:-/m

Vaxduk
30:-/m

Julen är här på både inredningen,  
metervara & färdigsytt

heminredning
Tyger, gardiner & 

MÅLNING, TAPETSERING 

SNICKERIER UTFÖRES!

Ring 0708-65 65 56 
Jean Damm

F-skatt och rotavdrag

HÄRENE AB

Välkommen till en  
genuin julmarknad  
med hantverkare 

från trakten.

Hålanda Bygdegård 
söndag 29 nov kl 11-14

I cafeterian säljs kaffe, 
fika, skinkmackor & gröt.
Ansiktsmålning för barnen!

Varmt välkomna!

Hålanda
BygdegårdJulmarknad

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

BROMSEXPERTEN
KAMPANJ!

Däckbyte och visuell kontroll av 
bromssystemet för bara 200 kr

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

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

 Lunnavägen Alafors • 0303-74 17 03

ALLT INOM HÅRVÅRD
Vi erbjuder

Varmt 
välkomna!

Klippningar • Behandlingar • Fest- & Bruduppsättningar

Öppningserbjudande
KLIPPNING
Dam, herr och barn 

200:-
Salong Svanen

VI SÖKER 
TOMTER OCH 

MARKOMRÅDE 

TEL 031-776 50 80

BOHUSÖ FISK  
& SKALDJUR

Bohusö fisk har 
stängt i Älvängen

Öppnar torsdagar  
Tempo i Skepplanda 

kl 10–13 och ICA i 
Lödöse kl 14–18.

0703-28 58 69

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

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

Välkommen!

Ge bort ett 
present- 

kort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI
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Öppet hus – framtidens Nödinge 
Hur vill du att Nödinge ska utvecklas? Har du frågor och funderingar 

kring Nödinges framtid? Passa på att besöka våra Öppet hus-dagar. 

En del i arbetet med att utveckla Nödinge är fördjupningen av 

översiktsplanen – FÖP Nödinge - ett förslag på hur Nödinge kan se ut i 

framtiden. Planförslaget är på samråd till och med 30 november. Har du 

frågor och funderingar kring Nödinges framtid är du varmt välkommen 

att besöka vår utställning hos Svensk Fastighetsförmedling, Ale Torg. 

Här kan du ta del av handlingarna i planförslaget och se en modell över 

Nödinge. 

Öppet Hus mellan 19/11 – 25/11 Vardagar kl 14-17. Lördag 21/11  
kl 12-15. Du hittar oss hos Svensk Fastighetsförmedling på Ale Torg. 

Varmt välkommen! 

Andrea Wernersson Anna-Karin Gmoser 
Projektutvecklare Projektutvecklare

Läs mer om FÖP Nödinge och hur du kan ta  
del av planförslaget övriga tider på www.ale.se.

NÖDINGE. Ale Fritid 
bjöd in till en förenings-
kväll i onsdags. Huvudte-
mat var att berätta om möj-
ligheten för föreningslivet 
att hjälpa till i integrations-
arbetet med ensamkom-
mande flyktingbarn.

– Vi har idag 80 volon-
tärer som hjälper till med 
läxor, gästar våra språkca-
féer och stöttar vårt arbete 
på olika sätt. Vi utgår från 
Mötesplats Spinneriet i Al-
afors fabriker. Kom gärna 
dit och berätta om era för-
eningar. Där finns många 
intresserade och nyfikna 
ungdomar, det kan jag lova, 
sa Anna Rådvik.

Utvecklingschef, Gu-
nilla Dörner Buskas, be-
rättade att Ale kommun 
räknar med att ta emot ett 
flyktingbarn om dagen den 
närmsta tiden. Nästan alla 
är uteslutande från Afgha-
nisatian.

Vaknafonden informera-
de om möjligheten att söka 
bidrag till integrationsar-
betet, exempelvis till tolk.

Anna Rådvik, projektleda-
re för Mötesplats Spinne-
riet vädjar om föreningsli-
vets stöd.

Nytt transitboende i Ale
BOHUS. Göteborgs stad 
bad kranskommunerna 
om hjälp.

Behovet av boende, 
tak över huvudet för 
ensamkommande flyk-
tingbarn var akut.

Ale svarade med att 
upprätta ett nytt trans-
itboende i Bohusskolans 
gymnastiksal.
Med anledning av den 

snabba handläggningen har 
informationen om det till-
fälliga boendet i Bohus varit 
minimal. På måndagskvällen 
samlade kommunledningen 
föräldrar för en genomgång.

– Det var ett bra möte, 
där vi fick chans att möta den 
oro som finns. Jag tror och 
hoppas att många frågor blev 
besvarade. Ingen tycker att 
gymnastiksalen är en optimal 
lösning. Det är en akut åt-
gärd i en krissituation där det 

handlar om att ge ett antal 
barn tak över huvudet, säger 
utvecklingschef i Ale, Gunil-
la Dörner Buskas.
 Hon berättar att det just 
nu bor 34 ensamkommande 
barn i det nya transitboendet 
vid Bohusskolan.

– Det finns plats för totalt 
50 ungdomar och det kom-
mer nya varje dag. Det är ett 
tillfälligt boende och tanken 
är inte att alla ska bli kvar i 
Ale, utan barnen ska fördelas 

till andra kommuner. Nu av-
lastar vi Göteborgs stad som 
är ankomstkommun under 
handläggningen, säger Gu-
nilla Dörner Buskas. 

Boendet är bemannat  med 
5-8 personal dygnet runt och 
under natten finns även väk-
tare på plats. I personalen 
finns alltid någon som pratar 
dari och arabiska, flyktingar-
nas språk.

Skälet till att ledningen 
valde Bohusskolans gymnas-

tiksal är att den är kommu-
nens egen lokal, möjlig att 
avgränsa från resten av skolan 
och godkänd ur brandsyn-
punkt för kortvarigt boende.

De verksamheter som för-
eningslivet bedriver i gym-
nastiksalen har fått leta andra 
lösningar. Ale kommun kan 
inte i dagsläget uppge hur 
länge lokalen behöver tas i 
anspråk som boende.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

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

www.ale.se

ANSÖK NU!
Webbansökan till Komvux är öppen.

KOM
VUX

Osäker framtid för golfen i Nödinge
NÖDINGE. Ett sjunkande 
medlemsantal, högre 
kostnader än intäkter, 
avsaknad av sponso-
rer och en huvudägare 
som inte känner något 
förtroende.

Det var en mörk verk-
lighet som Ulf Runmar-
ker beskrev för Backa 
Säteri Golf AB:s bolags-
stämma.

– Nu krävs det en ny 
huvudman för att rädda 
banan, sa han.

Huvudägaren Ulf Runmarker 
kallade aktieägarna till bo-
lagsstämma i torsdags kväll. 
Skälet var att i god tid ge en 
bild av golfbanans situation. 
För att rädda en fortsatt verk-
samhet krävs att aktieägarna 
accepterar en kraftigt höjd 

avgift. Runmarker har via 
sitt fastighetsföretag täckt de 
löpande underskotten, men 
anser nu att botten är nådd.

– Jag har haft en tro och 
stora förhoppningar på ba-
nan, men till sist måste även 
jag inse det orimliga. Antalet 
medlemmar sjunker, aktieä-
gare lämnar och intresset från 
sponsorer är svalt. Då finns 
det bara ett sätt att driva ba-
nan på och det är att de som 
spelar betalar kostnaden för 
driften. Därför har jag lagt 
förslaget om att höja avgiften 
till 12 800 kr/år, men den kan 
bli högre om några backar ur, 
sa Runmarker.

Stämman röstade som 
väntat ner förslaget och is-
tället beslutades att den ide-
ella föreningen Backa Säteri 
IF ska inleda en dialog med 
Runmarker om villkoren för 

att ta över verksamheten.
– Jag är villig att samtala 

med alla som är intresserade 
av att rädda golfen i Nödinge, 
men naturligtvis är det kopp-
lat till ekonomi. På något sätt 
måste det till en huvudman 
med muskler, menade Run-
marker.

Backa Säteri IF ska inleda 
en dialog med Ale kommun 
om vikten att behålla banan 
och rekreationsområdet.

Ulf Runmarker bekräftade 
också att han för ett år sedan 
förde ingående samtal med 
Ale GK om ett samarbete, 
men att det till sist blev nob-
ben.

– På något sätt innebär 
det alltid en risk när man tar 
över en verksamhet och den 
var inte Ale GK beredda att 
ta, men är det någon här som 
vill ta upp den bollen igen så 

tycker jag att ni ska göra det.
Irriterade röster ställde 

också frågor om hur ett över-
tagande kommer att påverkas 
av det faktum att Runmarker 
utreder möjligheten att byg-
ga bostäder på delar av om-
rådet.

– Det behöver inte betyda 
någonting. Vår driving range 
går det att ersätta, den är ändå 
för kort och om det skulle bli 
bostäder vid hål fem och sex 
kommer dessa att kompense-
ras med nya. Dessutom är det 
viktigt att påpeka att bostads-
planerna ligger ganska långt 
fram i tiden. Det är sannolikt 
inte klart förrän om fyra-fem 
år, så det betyder inget på 
kort sikt, svarade Runmarker.

Det riktades också kritik 
om att han skulle ha mark-
nadsfört att det var klart med 
byggnation av ytterligare nio 

hål. Efter stämman berät-
tade Runmarker att han vid 
den tiden inte var engagerad. 
Han var bara ett namn på 
ett papper. Det var tidigare 
huvudägaren Martin Stern-
berg som skötte kommuni-
kationen.

– Mitt namn stod med, 
men jag har inte skrivit under 
något såsom det beskrevs på 
stämman. Det fanns en tydlig 
förhoppning om att bygga 
ut banan till 18 hål, men hur 
detta beskrevs för medlem-
marna var jag inte engagerad 
i, förklarade Runmarker.

Golfens framtid i Nödinge 
är fortsatt mycket osäker, då 
det står helt klart att huvudä-
garens miljonstöd är över.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Ber föreningslivet 
om hjälp



LÖDÖSE. Nu sker byte 
av vattenmätare i Lilla 
Edets kommun.

Alla som har en fastig-
het med tillgång till kom-
munalt vatten berörs.

Byte av vattenmätare 
påbörjas i Lödöse.

Det finns omkring 2 500 
vattenmätare i Lilla Edets 
kommun. Dessa ska nu by-
tas. 

– I år hoppas vi på att 
byta i Lödöse och Nygård, 
förklarar Britt-Inger Nor-
lander, teknisk chef i Lilla 
Edets kommun.

Anledningen till det fö-
reståendet mätarbytet är att 
den statliga myndigheten 
Swedac har vissa krav när av-
giften för vatten grundar sig 
på uppmätt förbrukning. Ett 
av de krav som Swedac stäl-
ler är att vattenmätaren ska 
bytas ut efter en viss tid. I 
Lilla Edets kommun är detta 
tidsintervall tio år.

Berörda fastighetsägare 
kontaktas brevledes. Brevet 
skickas ut ungefär två veckor 
för själva bytet planeras.

– Det är viktigt att fast-
ighetsägaren hör av sig till 
oss vid eventuella förhin-
der. Annars utgår en avgift 
för uteblivet byte, berättar 
Linda Holmer Nordlund, 
administratör på kundtjänst, 

tekniska avdelningen.
Det är även viktigt att 

någon i hushållet är hemma 
när bytet ska ske. Ansvarig 
drifttekniker utför inte bytet 
utan att en ansvarig för hus-
hållet finns på plats. Själva 
bytet beräknas ta ungefär en 
halvtimme om inga problem 
uppstår.

JONAS ANDERSSON
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Byte av vattenmätare i Lödöse
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Linda Holmer Nordlund,

BARN & FRITIDEL BYGG & ANLÄGGNING

FORDON & TRANSPORTHANDEL INDUSTRI

Mer information hittar du på:

www.vgregion.se/

Regionfullmäktige 
sammanträder

Tisdagen den 24 november sammanträder  
regionfullmäktige i Vänersborg. 

Under sammanträdet kommer Västra Götalands- 
regionens jämställdhetspris 2015 att delas ut.

Tid: 
Tisdagen den 24 november kl 09.30.
Utdelning av Västra Götalandsregionens  
jämställdhetspris 2015 kl 13.00   

Plats:  
Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg.
 
Den kompletta ärendelistan kan läsas på  
www.vgregion.se/rf. Den finns tillgänglig på Regionens 
Hus, Residenset, Vänersborg och kan även beställas på  
telefon 010-441 01 42.
 
Regionfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och 
du är mycket välkommen som åhörare. 
 
Joakim Larsson
Ordförande
 
Närradion, sänder över Västsverige. För mer information  
www.vgn.nu. Det går också att se och höra  
sammanträdet via www.vgregion.se/webb-tv.
 
Regionfullmäktige fattar beslut om hälso- och sjuk- 
vårdens inriktning, kulturlivets utveckling, kommunika-
tioner, vägar, transporter och andra frågor kring tillväxt 
och utveckling i Västra Götaland.

Styrelsemöte
Samordningsförbundet Ale, Kungälv,  
Stenungsund och Tjörn  
onsdagen den 25 november 2015. 

Ärende som kommer att behandlas är  
verksamhetsplan och budget för 2016.

Tid: Onsdagen den 25 november 2015  kl. 13.00
Plats: Hotell Fars Hatt, Gamla Torget 2 i Kungälv

Mötet är offentligt.

Handlingar finns att tillgå i konferenslokalen en 
halvtimma innan sammanträdet börjar.

Övriga upplysningar tillhandahålls av förbundschef 
Per Liljebäck tel. 0703 – 05 27 04.

Välkomna!
Jan Sammels 
Ordf. Samordnings- 
förbundet 

Sofie Bichler
Vice ordf. Samordnings-
förbundet

Vi har mottagningar i 
Lödöse och Lilla Edet.
-lista dig hos oss!

Vi tar hand om dig 
och din familj!
Vårdcentralen i Lilla Edet och Lödöse 
erbjuder stabil bemanning med mottagning.
Nu kan du även boka dina planerade besök 
i Lödöse. Under våren 2016 öppnar vi upp 
Rehab-mottagning med sjukgymnast och 
arbetsterapeut.

Lilla Edet 
vårdcentral 

0520-48 88 00

Nu kan du boka tid 
i centrala Lilla Edet 

eller Lödöse: 
Lilla Edet 

Järnvägsgatan 8

Lödöse
Långgatan 11 

www.medpro.se

Förlängd samrådstid 
för FÖP Nödinge
ALE. Nödingeborna 
visar ett sensationellt 
intresse och engage-
mang för den fördjupa-
de översiktsplanen.

Samrådstiden har 
därför förlängts till 30 
november.

– Vi är jätteglada över 
att så många visar att 
de verkligen bryr sig 
om samhällsutveckling-
en, säger komunalråden  
Paula Örn (S) och Mikael 
Berglund (M).

Det känns som att den  för-
djupade översiktsplanen inte 
har undgått någon. Reaktio-
nerna och synpunkterna har 
varit många. 

– I grunden är det väldigt 
positivt, men det finns ock-
så många missförstånd. Den 
fördjupade översiktsplanen 
är en övergripande handling 
och är inte tänkt att ange 
exakt var vägar, parker och 
hus ska placeras. Det handlar 
mer om principer. Ska vi ha 
en stadspark eller inte? sä-
ger Paula Örn och menar att 
många nödingebor oroar sig 
i onödan över detaljer som 
inte är aktuella just nu.

De menar att många fått 
bilden av att den utställda 

FÖP:en är att jämföra med 
en detaljplan.

– Så är det absolut inte. 
Först antar kommunen en 
översiktsplan som visar var 
och hur Ale ska växa i stora 
drag. Nästa steg är en för-
djupad översiktsplan som 
också bara visar i huvuddrag 
för respektive område var 
till exempel bostäder, skolor 
och vägar ska lokaliseras. 
Det som nu är utställt är ett 
första förslag till fördjupad 
översiktsplan för Nödinge 
fram till 2030. Jag blir för-
vånad när många verkar tro 
att den redan är antagen. 
Utställningen sker för att vi 
vill ha in medborgarnas syn-
punkter. De är oerhört vär-
defulla och påverkar själv-
klart det fortsatta arbetet, 
säger Paula Örn.

Samrådstiden är för-
längd till 30 november för 
att alla ska hinna sätta sig 
in i förslaget och formulera 
sina eventuella tyckanden. 
I januari-februari kommer 
en samrådsredogörelse att 
presenteras där alla inkom-
na synpunkter finns listade. 
Dessa ska sedan beaktas och 
bearbetas. Förvaltningen 
kommer sedan att presentera 
ett andra reviderat förslag.

– Det blir troligtvis ti-

digast under senvåren eller 
direkt efter sommaren. Det 
beror lite på hur stora för-
ändringar som ska göras, 
säger Anna-Karin Gmoser, 
projektutvecklare.

Sedan väntar nya samråd 
och diskussioner med orts-
borna om det reviderade för-
slaget. Tidigast under hös-
ten 2016 kan den fördjupade 
översiktsplanen för Nödinge 
vara antagen.

Lång process
– Det är en lång process och 
vi är bara i början av den. Di-
alogen ska nu föra oss vidare 
i arbetet och jag är oerhört 
imponerad över nödinge-
bornas engagemang. Samti-
digt vill jag berätta att Gö-
teborgsregionens objektiva 
experter också har fått ta del 
av förslaget och de hävdade 
spontant att detta var ett av 
de mest genomarbetade ma-
terial de sett. Ett skolexem-
pel som hyllades för öppen 
ridå. Det är inte utan att man 
blev lite stolt. De tror på Ale 
och Nödinges utveckling, sä-
ger Mikael Berglund.

Kommunalråden under-
stryker att utställningen är 
ett förslag, där inget är hug-
get i sten.

– Och näridrottsplatsen 

ska inte rivas, lovar Paula 
Örn.

Den fördjupade översikts-
planen för Älvängen är också 
i startgropen. Diskussionen 
som har blivit runt FÖP:en 
i Nödinge kommer bli en 
lärdom inför utställningen i 
Älvängen.

– Vi ska försöka möta in-
vånarna och företagarna i en  
tidigare dialog. Det är viktigt 
att alla får kunskap om vad 
en fördjupad översiktsplan är 
och varför vi gör den, säger 
Andrea Wernersson, pro-
jektutvecklare. 

Invånarna har goda möj-
ligheter att påpeka brister i 
den fördjupade översiktspla-
nen. De mer avgörande de-
taljerna kommer dock först 
i detaljplanearbetet och då 
kommer invånarna att till-
frågas på nytt.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

FÖRLÄNGT SAMRÅD

Samrådet för Nödinge FÖP 
2030 är förlängt till 30 no-
vember. Öppet Hus på 
Svensk Fastighetsförmed-
ling, Ale Torg: 19/11 – 25/11 
Vardagar kl 14-17. 
Lördag 21/11 kl 12-15. 



Kungörelse
Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndag den 30 
november 2015 kl 18.00 i Medborgarhuset, Alafors.
 
Kommunfullmäktige ska bland annat behandla följande 
ärenden:
• Svar på medborgarförslag från Ledets fiskeförening om 

förflyttning av baracker
• Policy för invånardialog i Ale kommun
Kommunfullmäktige kommer även att ges en återrapportering 
från höstens ortsutvecklingsmöten.
 
Nyhet!
Ale kommun publicerar 2014/2015 kommunfullmäktiges 
beslutsunderlag på www.ale.se för dig som är intresserad av 
fullmäktiges ärenden. Vi sänder kommunfullmäktiges möten 
digitalt via webbradio. Du hittar sändningen på kommunens 
webbplats www.ale.se. Den 30 november börjar sändningen 
kl. 18.00. Dessutom spelar vi in mötena så att du kan lyssna 
på dem i efterhand.
 
Mötet är öppet för allmänheten. Du som besöker 
kommunfullmäktige kan ställa frågor kring de ärenden som 
fullmäktige ska besluta om under punkten Allmänhetens 
frågestund. Kontakta sekreterare i förväg på telefon 0303 33 
00 00 och anmäl att du vill ställa fråga.
 
Välkommen!
Inga-Lill Andersson, ordförande, Cecilia Stedt, sekreterare.

 

 

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.

Föräldraföreläsning - Hur blir 
det för barnen? 
MÅNDAG 23 NOVEMBER KL 18.00 Föreläsning med Ingrid 
Rodman-Holmes om vanliga familjebekymmer som påverkar 
familjen när det gäller hälsa, fokus och trivsel. Entré 60 kr. 
Konferenssal 105, Ale Kulturrum, Nödinge. Anmälan till: 
mathilda.folkesson@abf.se Samarr: Ale kommun och ABF 
Sydvästra Götaland.

Svenska visor med  
Sparlund och Sebastian
TISDAG 24 NOVEMBER KL 18.00 Surte bibliotek. Fika och 
lottförsäljning. Gratisbiljetter hämtas på Surte bibliotek.

STIPENDIEKONSERT  
”IN THE GOLDEN 
DAYS” 
FREDAG KL 19-21.30 Smoke 

Rings Sisters & The Dixie Dan Band. Publiken 
bjuds på en musikalisk tidsresa med början i 
glad Charleston från 1920-talet och fortsätter 
med swing, boogie woogie och vidare mot 
50-talets blues. Det blir en svängig konsert i 
glamourens tecken, med massor av klädbyten 
och i pausen serveras bubbel och tilltugg 
till förmån för Världens barn. Under kvällen 
delas också Ale kommuns kulturstipendium 
och Vaken-ledare stipendiet ut. Teatern, Ale 
Kulturrum, Nödinge. Entré: 200 kr, under 18 år 
100 kr. Förköp på biblioteket i Nödinge eller via 
evenemangskalendern på www.ale.se

NOV

20
2015

BARNTEATER - 
HAMLET MED 
TEATER JAGUAR
LÖRDAG KL 11.00. Hamlet av 

William Shakespeare. Hamlets pappa har blivit 
mördad. Mamma har gift om sig med hans 
farbror. Kompisarna glider ifrån honom. Ofelia, 
som han älskar, förstår honom inte. Fatta 
jobbigt! Hamlet blir i Lasse Beischer och Teater 
Jaguars händer en illustrerad klassiker med 
kärlek och humor. Rappt med skrattet i halsen 
förflyttas vi 400 år tillbaka till ett spännande 
familjedrama. En oväntad plastpappa. 
Galen kärlek! Mord på en kung?  Teatern, Ale 
kulturrum, Nödinge. Passar åldrarna 9-14 år. 
Entré 60 kr. Förköp på biblioteket i Nödinge eller 
via evenemangskalendern på www.ale.se

DEC

5
2015

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

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

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

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

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

Bibbi Arvhede, Margareta Synnerhag och Monica Bertling.
Vi gratulerar vinnarna till var sitt Medlemskort till 
Lunchfilmer våren 2016.
 

Seniormässan 2015 Vinnare 
på poängpromenaden:

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



ALE. Att ha klappar 
under granen och julmat 
på bordet är för många 
en självklarhet. 

Men alla har inte råd, 
vilket har fått Sara Niel-
sen och hennes mamma 
Tina Sjögren att starta 
en egen insamling på 
Facebook.  

– Alla har rätt att fira 
jul, säger Sara.
Genom Facebookgruppen 
”Julhjälpen för barnen i Ale” 
har Sara Nielsen och Tina 
Sjögren startat en insamling 
som ska ge kommunens alla 
barn en chans att få en god 
jul. Idén fick de efter att ha 
sett två tjejer i Stockholm 
som gjorde samma sak. Mål-
sättningen är att kunna hjälpa 
så många familjer som möj-
ligt. 

– En traditionell jul med 
klappar, gran och mat på bor-
det är självklart för så många, 
men inte för alla. De som be-
höver hjälp under julen ska 
ha möjlighet att få det, säger 
Sara.

Enorm respons 
Två familjer har än så länge 
bett Sara och Tina om hjälp. 
Och gensvaret har varit 
enormt. Facebookgruppen 
har runt 200 medlemmar 
som är intresserade att hjälpa 
till. De familjer som behöver 
hjälp kontaktar Sara anting-
en via gruppen eller via mejl. 

Hon lägger sedan ut anony-
miserade efterlysningar om 
vad familjen behöver. Pengar-
na som sedan skänks till grup-
pen kommer i huvudsak gå till 
julmat och julklappar.

– Vi skrev ut på Facebook-
gruppen att en förälder bad 
om ett presentkort på H&M 
till sin son och det bara small 
till – vi fick otroligt många 
svar från människor som vil-
le skänka ett bidrag. Det är 
helt underbart att det finns 
så många som vill hjälpa till, 
säger Tina.

De hoppas nu att fler ska ta 
modet till sig och be om hjälp. 

– Det är inte alltid lätt att 
be om hjälp, men en sak är sä-
ker: man ska aldrig skämmas 
över att be om hjälp. Är man 
med på vår Facebooksida och 
ser att det finns folk som fak-
tiskt ber om hjälp så kanske 
det blir lättare att själv ta det 
steget, säger Sara.

Att hjälpa andra som är i 
nöd har alltid varit självklart 
för Sara och Tina. Båda är 
verksamma inom kyrkan och 
träffar dagligen människor 
som behöver hjälp. 

– Vi har ganska bra insikt 
i hur många familjer har det. 
Vi har haft en dröm om att 
få göra något runt julen. Det 
är en familjehögtid som ska 
förknippas med värme och 
kärlek. Alla har rätt att fira jul 
och alla barn ska få julklappar, 
säger Tina.

KRISTOFFER STILLER

VECKA 47         NUMMER 42||201506

Smådjuravdelningen börjar med  
kvällsmottagning på måndagar! 
Dessutom kommer en ögonspecialist hit  
måndag 23 /11 så ring och boka tid nu!

Norra kilandavägen 22, 449 34 NÖDINGE
Hästavd: 0303-33 59 60
Smådjursavd: 0303-33 59 70

Hästavdelningen har öppet ALLA veckans dagar 
och har dessutom kvällsöppet måndag-fredag

www.aledjurklinik.se

ALE
DJURKLINIK

ALE
DJURKLINIK

NYA ÖPPETTIDER 

FRÅN NOVEMBER!

Smådjursavdelningens nya öppettider:
Mån 8-19, Tis – Tors 8-16, Fre 8-14

LÖDÖSE. En jullåda med 
lite gott och blandat.

Allt är närproducerat.
– Vi erbjuder en 

verklig smakupplevel-
se, utlovar Eva-Maria 
Grönvall på Ehrenhofers 
Lamm och Vilt.

Funderar du på att ge bort en 
julklapp, men vet inte vad? 
Då kan den närproducerade 
jullådan med smakrika god-

saker från lokala gårdsbuti-
ker vara ett alternativ.

– Vi har salufört den här 
lådan under ett antal år och 
den är populär. Mixen av 
produkter är uppskattad, 
förklarar Cecilia Ferdinand 
från Sommarhagens Gård-
smejeri, som är spindeln i 
nätet och den som paketerar 
varorna.

I lådan återfinns en gam-
maldags julost, en rödvaxad 
med mycket smak. Cecilia 
bidrar även med en lagrad 
grönmögelost – Kaxige Karl. 
Från Vikaryd hämtas älg-
korv, Åsas Bageri i Kareby 

delar med sig av sina skurna 
pepparkakor med mandel i 
alternativt tunnbröd för den 

som hellre önskar det. 
Ehrenhofers Lamm och 

Vilt har valt ut en storsäljan-
de läckerhet i hallonmarme-
lad smaksatt med lakrits.

– Marmelad och ost är 
en perfekt kombo, säger 
Eva-Maria Grönvall.

De kunder som beställer 
fem lådor eller fler får dem 
hemkörda, övriga hänvisas 
till Ale Torg en överenskom-
men tid.

– Vi tar upp beställning-
ar från och med nu. Det går 
utmärkt att kombinera sin 
egen jullåda, välja bort eller 
lägga till produkter precis 
som man vill, avslutar Ceci-
lia Ferdinand.

Närproducerad jullåda för finsmakare
Cecilia Ferdinand, Sommarhagens Gårdsmejeri, och Eva-Maria Grönvall, Ehrenhofers Lamm och Vilt, visar upp årets jullåda innehållande 
bland annat god ost och marmelad.

Varierat, smakrikt och närodlat.

Sara Nielsen och Tina Sjögren.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Kroppen, 
knoppen 
& ideal

Schyssta gym Ale bjuder in till  
föreläsning med Mia Börjesson om 
ideal, självbild och självförtroende. 
Helt kostnadsfritt, ingen anmälan.

HUR KAN UNGA BLI 
VÄRLDSMÄSTARE I 
SINA EGNA LIV?

T I S DAG  1 5  D E C E M B E R 
K L  1 8 3 0- 2 0 3 0

T E AT E R N ,  A L E  K U LT U R R U M

FÖRELÄSNINGEN VÄNDER SIG FRÄMST TILL TONÅRINGAR OCH FÖRÄLDRAR MEN ALLA INTRESSERADE ÄR VÄLKOMNA

Klappar till alla!

JULHJÄLPEN FÖR BARNEN I ALE 

Informationslappar med Saras mobilnummer är uppsatta runt 
om i kommunen. Kontakta Sara och Tina via Facebookgruppen: 
Julhjälpen för barnen i Ale eller på mejladressen: 
barnensjulale2015@gmail.com 
Presenterna körs sedan ut till familjerna några dagar innan jul.
Faktiska saker, nya som begagnade, är också välkommet.   



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



VECKA 47         NUMMER 42||201508

Hur kom det sig att din 
hobby blev ditt arbete?

– Jag hade varit hemmafru 
under många år, utbildade 
mig till undersköterska och 
fick arbete i Ale kommun. 
Senare vidareutbildade jag 
mig till äldrepedagog, men 
sade upp mig 2011. Orsaken 
var att verksamheten på akti-
vitetshusen lades ner. Istället 
blev det att jag satsade fullt 
ut på mitt hantverk.

Vad upplever du vara den 
största utmaningen som 
egen företagare?

– Den största utmaningen 
är nog att få tiden att räcka 
till och att kunna prioritera.

Berätta om verksamhets-
inriktningen för respekti-
ve företag?

– Toppen 77 tillhandahål-
ler mjuka handikappshjälmar 
som jag tillverkar och som 
säljs över hela Europa. Hjäl-
marna är till för personer 
som självskadar sig. Kunder-
na utgörs av hjälpmedelscen-
traler, kommuner och pri-
vatpersoner. Trolledalens 
Hantverk har en inriktning 
på tovning och spånad. Mina 

tovade tomtar känns igen på 
stjärnorna som pryder luvan. 
Jag spinner mitt eget garn 
och tillhandahåller spinn-
kurser. Många spinnrockar 
blir det…

Roligast med jobbet?
– Det är att få se resultatet 

av sitt hantverk. Ingen pro-
dukt blir den andra lik. Ullen 
krymper som den vill.

Nu väntar en marknadstät 
period?

– Ja, så är det. Det inleds 
med Kobergs marknad nu 
till helgen och fortsätter med 
Midvinterfest på Bohusläns 
museum, marknad på Tånga 
Hed i Vårgårda 5-6 decem-
ber. Trolledalens Hantverk 
ska även finnas med på Äl-
vängens julmarknad. 

Vad på jul kan du inte vara 
utan?

– Skinka och julmust.
JONAS ANDERSSON

FYRA RAKA
Garn – Ull

Stan – Landet

Jul – Påsk

Kaffe – Te

Gör: Driver Trolledalens 
Hantverk och Toppen 77.
Stjärntecken: Stenbock.

Hett eftertraktade 
tomtar från Hålanda

Favoriträtt: Äppelpaj.
Kändis jag gärna ätit lunch med: Carola.
Bästa jullåt: Still Natt.

Ålder: 53.
Bor: Hålanda.
Familj: Man och tre vuxna 
barn, ett barnbarn.

FÖRETAGARE I FOKUS INGELA BERNDTSSON

Hon inledde yrkesbanan som kontorist, utbildade sig till undersköterska för att 
sedan bli egen företagare.

Som hantverkare och ansvarig för två separata företag är Ingela Berndtsson van 
vid att ha många bollar i luften.

Nu väntar en marknadstät period där Ingelas tovade tomtar är hett eftertraktade 
bland kunderna.

Är kvinnor smartare 
än män när de ska 
förvalta en förmögenhet?

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

BEATRICE HINDGREN
Fastighetsmäklare

0708-56 07 64

SANDRA DEEKEN
Fastighetsmäklare

0703-01 35 15

DANIEL ERIKSSON
Fastighetsmäklare

 0722-09 11 01

MARIE ENGSTRÖM
Fastighetsmäklare

0704-22 50 44

NICLAS HYLANDER
Fastighetsmäklare

0723-88 52 97

LARS-ERIK ERIKSSON
Franchisetagare

Fastighetsmäklare
0705-67 54 61

DANJELA TODOROVIC
Mäklarassistent
0708-18 78 14

Vill du visa din bostad på
Sveriges största visningshelg?
KONTAKTA OSS REDAN IDAG om du funderar på att sälja din bostad.
I god tid hjälper vi dig att värdera och förbereda din försäljning så att bostaden 
är redo för visning på Sveriges största visningshelg den 9-10 januari.  
Välkommen till mäklaren med koll på läget.

Svensk Fastighetsförmedling Ale, Ale Torg 16, 449 31 Nödinge, Tel 0303-74 90 00 
www.svenksfast.se/ale.

SVERIGES STÖRSTA

Visnings-
helg

9-10 januari

Vad sägs om

EL TILL 
INKÖPSPRIS?
www.aleel.se

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



Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...

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

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

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

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

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

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

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

Försäljning & service
Nyckeltillverkning

0303-74 86 11

AUKTORISERD 
MAN-VERKSTAD

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

PERSONBILAR • LASTBILAR • SLÄPVAGNAR • TRAILERS

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

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

Titta gärna in i vår välsorterade VVS-butik

Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

UTHYRNING AV:
• Minigrävare

• Grävmaskiner
•  Självlastande minidumpers

• Släpvagnsliftar

Hamnvägen 2, Surte | www.surtemaskinuthyrning.se

Ring 0705-22 08 32

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leveranser

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

Bilverkstad

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

Nödinge Rödjansväg 2, Tel. 0303-350 990

Öppet Lördag 9.00-15.00, Söndag 11.00-15.00

SKEPPLANDA

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

Nödinge Rödjansväg 2, Tel. 0303-350 990

Öppet Lördag 9.00-15.00, Söndag 11.00-15.00

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

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

2:a på besiktningen?
Vi reparerar och ombesiktigar

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
Niclas 0303-74 66 57

Efterkontroll 
bilprovning 2:or

5598/01
ISO/IEC 17020 (B)

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leveranser

Vi harBildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

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

www.mecaalvangen.se

Bygg & Interiör Ale AB
0706-561327

www.biaab.se

- Vi hjälper dig med lösvirkeshus
och monteringshus.

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

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

VOLVO NÄRSERVICE ALE

Allt inom byggnAds-
plåtslAgeri!

Vi hjälper dig även med rotavdraget

Älvvägen 6, 446 37 Älvängen
Tel: Bengt 0705-33 49 11, Brasse 0705-33 10 08 

Lorenssons EL

0725-55 99 91
Service  ||  Installation  ||  ROT-arbeten  ||  F-skatt
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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!

MARKSTEN DEKORSTEN
FONTÄNER m.m.MURAR

Varmt välkomna på ett besök!

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

ALAFORS. Ett fyrtiotal 
personer hade hör-
sammat inbjudan om 
kundkväll hos Ale El.

Elmarknaden diskute-
rades både ur ett globalt 
och lokalt perspektiv.

Representanter från 
Elkontakten i Ale var 
inbjudna att informera 
om förutsättningarna 
för solceller.

Inför den stundande vintern 
passade Ale El på att bjuda in 
till kundkväll, för att bland 
annat diskutera prisbilden på 
el idag och hur den kan kom-
ma att förändras i framtiden.

– För er som har rörligt 
elpris har prisbilden varit 
gynnsam hela det här året. 
Priset var extremt lågt i som-
ras. Nu har vi en temperatur 
som är varmare än normalt 
för årstiden samtidigt som 
vi upplever en bra nivå i våra 
vattenmagasin. Det finns 
heller inget väderinstitut 
som säger att det ska bli nå-
gon smällkall november och 
december utan mycket tyder 
på en mild jul- och nyårs-
helg. Således lär inte elpriset 
skjuta i höjden, sade mark-
nadschef Malin Flysjö.

– Om vi lyfter blicken 
framåt i tiden kan situa-
tionen vara en annan. Det 
finns ett politiskt beslut att 
Oskarshamns andra reaktor 
inte ska startas upp igen. 
Ringhals andra reaktor och 
Oskarshamns första ska av-
vecklas 2019. 2020 ska även 
Ringhals första reaktor av-
vecklas. Man kan ju fundera 
på vad som händer om något 
oförutsett inträffar och vi får 
ett underskott i produktio-
nen. Då kan vi få mer slag 
i elpriserna, om baskraften 
inte finns på samma sätt som 
nu. Priset styrs alltid av till-

gång och efterfrågan, poäng-
terade Flysjö.

Frågor dök upp om hu-
ruvida det är bäst med ett 
rörligt eller fast elprisavtal. 
Malin Flysjö tycker oavsett 
avtal att man som kund ska 
vara uppmärksam på elbola-
gens olika erbjudanden.

Uppmärksam
– Det tål att vara uppmärk-
sam när man jämför priser. 
Kolla så att ni inte jämför 
äpplen och päron. Syna kor-
ten!

Malin Flysjö presenterade 
också kundernas möjlighet 
till timtaxa. Ale El har idag 
cirka 40 kunder som har 
anammat just detta koncept.

– Våra elmätare är utrus-
tade med den funktionen 
och som konsument har du 
rätt att få timtaxa.

Ale El har bedrivit elhan-
del sedan 2011 och för första 

gången någonsin erbjuds fö-
retagets kunder ett femårs-
avtal.

– Vi har fått en hel del 
förfrågningar på det. Den 
bedömning som görs av 
branschen är att priset har 
bottnat och att det på sikt lär 
gå upp. Nu går det att teckna 
ett femårsavtal med ett pris 
på 34,2 öre. Det är fantas-
tiskt bra!

Driftchef Mikael Hans-
son och planeringschef Jan 
Mohr berättade om hur led-
ningsnätet är uppbyggt och 

Ale Els nuvarande projekt.
– Vi jobbar med att grä-

va ner alla våra ledningar, 
men någon tidsplan för när 
det ska vara gjort finns inte. 
Vi bygger inga nya luftled-
ningar utan renoverar bara 
befintliga, förklarade Mikael 
Hansson.

Bäverattacker är ett rela-
tivt nytt fenomen som emel-
lanåt genererar avbrott.

– Vi försöker trädsäkra i 
kända bäverområden, po-
ängterade Hansson.

Kronogården i Älvängen 

och Green Village i Surte är 
bostadsområden där Ale El 
plöjt ner åtskilliga miljoner i 
nya ledningsgator.

– Den investeringen bör-
jar betala sig när inflyttning-
en tar fart, underströk Jan 
Mohr.

Kvällen avrundades med 
att besökarna fick en redo-
görelse på ämnet solceller, 
hur egen elproduktion går 
till och hur de ekonomiska 
villkoren kan se ut för privat-
personer.

 JONAS ANDERSSON

Syna korten när du jämför priser
– Ale El bjöd in till kundkväll

Mikael Hansson, driftchef på Ale El, redogjorde för hur ledningsnätet ser ut.

Ett fyrtiotal personer kom till kundkvällen på Ale Els kontor i Alafors.

ALAFORS. I förra veck-
an skedde ett inbrott i 
Furulundsparken.

En hel del maskiner 
och verktyg tillgreps.

Ärendet är polisan-
mält.

Det var på tisdagsmorgo-
nen som en förbipasseran-
de till Furulundsparken 
upptäckte inbrottet. Gär-
ningsmännen hade klippt 
upp ett hål i staketet. Med 
hjälp av en skärbrännare 
forcerades dörren till källa-
ren, som är belägen under 
rotundan.

– De har tagit en gräs-
klippare, högtryckstvätt, 
diverse verktyg, engångsar-
tiklar, julsaker och städma-
terial, suckar Gittan Otter 
i Ahlafors IF:s Furulunds-
kommitté.

Tack och lov skedde ing-
en åverkan i övrigt i den 
vackra folkparken, men 
stölden blir naturligtvis 
kännbar för föreningen.

– Vi har gjort en polisan-
mälan och vårt försäkrings-
bolag är inkopplat, avslutar 
Gittan Otter.

JONAS ANDERSSON

Inbrott i 
Furulundsparken

Nästan fullsatt i biosalongen. 

Handelsbanken berättade 
om Swish som betalnings-
funktion både privat som för 
företagare.

Bond lockade 
företagare till 
salongen
ALAFORS. Företagarna 
Ale arrangerade för an-
dra gången en biokväll för 
medlemmar. 85 företagare 
mötte upp när det vanka-
des James Bond i Medbor-
garhuset i Alafors. Innan 
den rykande färska filmen 
gick upp på duken hade 
Handelsbanken fått möj-
lighet att föredra om betal-
ningsfunktionen Swish.

– Den står under stän-
dig utveckling. Idag har vi 
3,5 miljon användare och 
framgången beror själv-
klart mycket på att alla 
svenska banker gick sam-
man. Oavsett vilken bank 
du har kan du använda 
Swish. Det är en mycket 
säker, enkel och utvecklad 
teknik som har framtiden 
för sig. Nästa generation 
vill ha allt i sin telefon, inte 
minst plånboken.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ



Upplev

Traditionellt 
julbord
    i traditionell miljö!

395kr

Endast

/person

Boka  
bord  
i tid!
Michael: 

0706-98 00 32

Vi har även  
Catering

Smörgåstårtor och 
tårtor på beställning

Menyer och bufféer 
för  alla tillfällen

Julbord och
jultallrikar

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

www.miascatering.se

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

JULBORDS- 
CATERING!

Jag fixar maten 
– ni fixar festen!

FÖR MER INFORMATION

0708-22 35 46

www.kockmalin.se
eller

Klassiskt
Julbord

För slutna sällskap
(min 20 personer)

Vardagar under lunchtid 
 Klädkällarens herrgård

Start 30 november

Boka bord?

catering?

Prata med oss!

Tel: 0701-44 35 31 • henrikdaniel.se

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

Begränsat  

antal platser!

Boka i tid!

KLASSISKT SVENSKT 

JULBORD
395:-
Fredag 11 dec kl 19

Lördag 12 dec kl 15-18,
Andra sittningen från kl 19 
julbordstömning och 
musikunderhållning!
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Automower® 

950:-
Rider/traktor 

1250:-
Gräsklippare 

690:-

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

Vinterpris på vårservice!

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

ALAFORS. Nu är det jul 
igen på Ahlafors Bryg-
gerier.

Den första tappningen 
ägde rum på torsdags-
kvällen och på fredagen 
var det försäljningsstart 
på Systembolaget.

– Ahle Julöl har blivit 
en återkommande 
klassiker vid den här 
tidpunkten, förklarar 
Christer ”Cralle” Sund-
berg.

Ahle Julöl har varit en trogen 
följeslagare sedan Ahlafors 
Bryggerier grundades 1996. 
Många är de ölrescentcenter 
som låtit hylla Ahle Julöl.

– Vi brukar få genomgåen-
de högt betyg i tidningarna, 
konstaterar ”Cralle”.

Ahlafors Bryggerier räknar 
med att producera cirka 16 
000 flaskor av årets julbrygd. 
Försäljning kommer att ske 
på Systembolaget Ale Torg, 
Kungälv, Bäckebol, Lilla 
Edet och Angered.

– I begynnelsen svarade 
Ahle Julöl för ungefär 25 
procent av vår totala årspro-
duktion, men så är inte läng-
re fallet. Vi tappar inte heller 
lika mycket julöl som tidiga-
re, konkurrensen har hårdnat 
betydligt inom just detta seg-
ment. Det finns fler julöl än 
någonsin på Systembolagets 
hyllor, berättar Mats Pihl.

Många av de julöl som 
säljs nu har en alkoholhalt på 
6-7 procent, att jämföra med 
Ahle Julöl som mäter 4,5.

– Vi tillhandahåller ett 
matöl som passar för i prin-

cip hela julbordet. Det är en 
bidragande orsak till varför så 
många uppskattar Ahle Julöl.

Förutom julölet, vad är 
mer på gång i bryggeriets 
innandömen?

– Nästa år fyller bryggeriet 
20 år och det vill vi naturligt-
vis fira med ett jubileumsöl. 
Vi har dock inte bestämt oss 
för vilken sort det ska bli, sä-
ger Sundberg.

Hur har 2015 varit rent 
försäljningsmässigt?

– Vi har haft en relativt bra 
försäljning, inte minst vad det 
gäller Ahlafors Lagom (folk-
öl som säljs i dagligvaruhan-
deln) som har blivit en succé. 
Det är en satsning som över-
träffat våra förväntningar.

JONAS ANDERSSON

Premiär för Ahle Julöl

Mats Pihl med de första flaskorna av årets julbrygd från Ahlafors Bryggerier. Ahle Julöl säljs på Sys-
tembolagen i närområdet.

Panelen som fick svara på frågor om varför man bör handla och fika Fairtrade. Från vänster Paula 
Örn, Andreas Kjällgren, Tobias Håkansson, Malin Eklund och Ann Åström.

Fikade Fairtrade i Ale kulturrum gjorde Paula Örn, Malin Eklund, Tobias Håkansson och Björn Järbur.

NÖDINGE. Nu uppfyller 
Ale kriterierna för Fair-
trade City.

Diplomeringen ägde 
rum i Ale kulturrum på 
fredagseftermiddagen.

– Vi firar att vi kom-
mit en bit på vägen, 
förklarade Kommun-
styrelsens ordförande 
Paula Örn (S).

Diplomeringen i teatersa-
longen föregicks av en fika-
stund dit allmänheten var in-
bjuden. Kommunen bjöd på 
kaffe och Fairtradetårta.

– Självklart vill vi cele-
brera att vi nu är Fairtrade 
City-diplomerade, konsta-
terade Andreas Kjällgren, 
som arbetar med miljöfrågor 
i Ale kommun och som ingår 
i styrgruppen.

Fairtrade City-diplome-
ringen har funnits sedan 2001 
i Storbritannien. Initiativet 
togs av ideella krafter inom 
den engelska biståndsorga-
nisationen Oxfam. Idag är 1 
700 städer runtom i världen 
diplomerade, Ale är nummer 
72 i Sverige.

– Samverkan mellan kom-
mun, näringsliv och fören-
ingsliv har varit en fram-
gångsfaktor i Ale. Jag är 
verkligen imponerad! Man 

har dessutom satt djärva mål, 
att 100 procent av inköpen av 
kaffe, te och bananer inom 
kommunen ska uppfylla de 
krav på rättvis handel som en 
Fairtrademärkning innebär 
till 2018, säger Catja Kalou-
dis, projektledare för Fairtra-
de City.

Diplomeringen innebär 
att kommunen lever upp till 
kriterier som rör etisk upp-
handling, ett aktivt informa-
tionsarbete samt ett utbud 
av Faitrademärkta produkter 
i butik, på serveringsställen 
och på arbetsplatser.

– En viktig förutsättning 
för ett produktivt och lång-
siktigt arbete är en bred för-
ankring hos olika aktörer i 
samhället. Det gäller att spri-
da budskapet och exempelvis 

få den lokala fotbollsklubben 
att engagera sig, att fören-
ingen använder sig av schysst 
tillverkade bollar. Jag brukar 
säga att barn ska inte sparka 
på barn, säger Catja Kaloudis.

Vad för Fairtradepro-
dukter finns att köpa i dag-
ligvaruhandeln?

– Det finns så mycket mer 
än bara kaffe och te, bland 
annat socker, sirap, blommor, 
glass och kryddor. En annan 
fördom är att det vore jätte-
mycket dyrare med Fairtra-
devaror, men så är inte fallet. 
Det är några kronor dyrare, 
men någon större skillnad är 
det inte, klargör Tobias Hå-
kansson, butikschef på Coop 
Extra i Älvängen och ledamot 
i styrgruppen.

Ale Fairtrade 
City-diplomerade
– Samverkan för rättvis handel och etisk konsumtion

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Kommunstyrelsens ordförande, Paula Örn (S), fick ta emot bevi-
set för att Ale numera är Fairtrade City-diplomerat. 



DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN

DELIKATESSEN

Pssst!

Missa inte rabatten på förstasidan...

BLACKYSKINKA ROQUEFORT

VÅR EGNA 
POTATISSALLAD GRILLADE 

KYCKLINGKLUBBOR

LUSSEKATTER

COOPTÅRTA
6-BITAR

VÖRTLIMPA

49:-
Ordinarie pris 59:-

Endast avhämtning

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

KANONPRIS!Laxpasta.
Onsdag 18/11

Fläskpannkaka med lingon.
Torsdag 19/11

 Beef bourgion.
Måndag 23/11

Vegetarisk lasagne.
Fredag 20/11

Bakad potatis med valfri 

röra.

Tisdag 24/11

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.
Priserna gäller onsdag–söndag v47 2015 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se

ALLA DAGAR
06.00–23.00

FÄRSK LAXFILÉ

7990
/KG

SVENSK 
LÖVBIFFVECKANS

SHOPEXPRESSVARA

STORPACK

:-59
Max 1 paket/kund

/ST

790
/HG

PÅLÄGG
CHARKMÄSTER

FLÄSKKOTLETT
BENFRI

4990
/KG

LÄSK

15:-
/ST

BACON

20:-
3 FÖR

79:-
/ST

SMÖR

MORÖTTER
2KG

10:-
/ST

KYCKLING-
KLUBBOR

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

1290
/HG 1990

/HG

2990
/KG

20:-
2 FÖR

129:-
/KG

Begränsat parti

FÄRSK KYCKLINGFILÉ

7990
/KG

Lagerbergs

ÄPPLEN

10:-
/KG

10:-
2 FÖR

2 köp/hushåll

5 :-
/ST

max 5st/hushåll
+ Pant

15:-
/ST

Max 2st/medlem

Medlemspris 

2590
/ST

Max 2st/hushåll
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Måndag 9 november
Falsklarm
Någon tänder eld på ett 
papper under en rökdeckare 
varpå Aroseniusskolans 
automatlarm utlöses. Rädd-
ningstjänsten rycker ut. En 
elev är misstänkt för gär-
ningen.

Onsdag 11 november
Rattfylleri
En man född 1969 och 
hemmahörande i Tyresö 
stoppas på Skepplandavä-
gen. Mannen är misstänkt 
för grov olovlig körning och 
rattfylleri.

Torsdag 12 november
Trafikolycka
På lokalkörbanan mellan 
Älvängen och Skepplanda 
kör en bil in i en refug. De 
tre personerna, samtliga 
unga män, är tillsammans 
ute ur bilen och försöker 
knuffa den från platsen, utan 
resultat. Olycksplatsen är 
rondellen norr om Handels-
plats Älvängen.

Fredag 13 november
Kollision i Alvhem
Två personbilar kolliderar 
på E45 vid norra Alvhem, 
södergående riktning. Polis 
och ambulans tillkallas. De 
båda inblandade förarna 
avförs till Kungälvs sjukhus, 
oklar skadebild.

Lördag 14 november
Narkotikabrott
En falskskyltad bil stoppas 
i Nödinge. I bilen färdas en 
man, född 1976 och hemma-
hörande i Hägersten, och en 
kvinna, född 1980 från Säve. 
Föraren är misstänkt för 
drograttfylleri, grov olovlig 
körning, narkotikabrott och 
märkesförfalskning.

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

Delar av lotsgruppen, bestående av Pia Areblad, näringslivschef, 
Bodil Ljungqvist, miljö- och hälsoskyddsinspektör, och Aida Karim-
li, näringslivskoordinator, i samspråk med entreprenören Bakhi-
ar Kaldad.

Planeringsmöte inför trygghetsvandringen i Skepplanda nästa 
onsdag. Från vänster brotts- och säkerhetshandläggare Lotti Klug, 
ortsbon Staffan Andersson samt parkchef Anders Alfredsson.

SURTE. Lotsgruppen är 
skapad för att underlät-
ta företagarens vardag.

Det är den enkla 
vägen in till kommunen 
som gäller.

– Vi är bara ett samtal 
eller mejl bort, säger 
näringslivschef Pia 
Areblad.

Lotgruppen består av repre-
sentanter från kommunens 
olika avdelningar; miljö, 
bygg, infrastruktur, kundcen-
ter, mark- och exploatering 
samt näringsliv. Medverkar 
gör också räddningstjänsten.

– Vi har en otrolig bredd 
i rummet och det är själva 
grejen. Lotsgruppen kan be-
handla de flesta frågor som 
dyker upp på bordet, säger 
Pia Areblad.

Lotsgruppen samman-
träder en gång i månaden, 
senast var i tisdags. Lokaltid-
ningen fanns med när Bakhi-
ar Kaldad dök upp i Webfabs 
lokaler i Surte för att dryfta 
sitt ärende. Bakihar driver 
sedan tidigare Studio 4 och 
Ale Klinik i Älvängen. Han 
var också med och drog igång 
Ale Bilvård, som han nyligen 
sålde till bekanta. Nu är Bak-

hiar intresserad av att starta 
upp verksamhet i före det-
ta Ale Taxis lokaler, granne 
med Frukt & Grönsakshuset. 
Fastigheten ägs numera av 
Ale kommun.

– Det är en bilvårdsfirma 
likt den i Älvängen. Jag öns-
kar komma igång så fort som 
möjligt, säger Bakir.

Bodil Ljungqvist, miljö- 
och hälsoskyddsinspektör, 
lovade att kolla förutsättning-
arna i lokalen, bland annat 
gällande nuvarande oljeav-
skiljare.

– Jag ska se vad jag kan få 
fram och återkommer sna-

rast, förklarade Bodil.
– En person utses som 

huvudansvarig för ärendet 
och håller sedan kontinuer-
lig kontakt med företagaren. 

Det är viktigt att uppmärk-
samma att lotsgruppen inte 
är beslutsfattande, avslutar 
Pia Areblad.

JONAS ANDERSSON

– Lotsgruppen ger en hjälpande hand

NÖDINGE. 2009 genom-
förde Ale kommun den 
första trygghetsvand-
ringen i Skepplanda.

Sex år senare är det 
dags igen.

Onsdagen den 25 
november välkomnas 
ortsborna till biblioteket 
där genomgången inför 
promenaden äger rum.

I fredags träffades en styr-
grupp på kommunhuset 
i Nödinge för att planera 
trygghetsvandringen i Skepp-
landa nästa onsdag. 

– Skepplandaborna har 
själva tagit initiativ till den 
här trygghetsvandringen. Jag 
fick ett samtal och på den vä-
gen är det, säger brotts- och 
säkerhetshandläggare Lotti 
Klug.

– Det finns ett oerhört en-
gagemang på orten vilket är 
väldigt positivt. Till höstens 
ortsutvecklingsmöte kom 125 
personer, nattvandring har 
startats upp och nu har vi en 
trygghetsvandring framför 
oss.

Vandringen utgår från bib-
lioteket där deltagarna bjuds 
på fika. Från kommunen 
medverkar, utöver samord-
nare Lotti Klug, tjänstemän 
från gata/park samt infra-
struktur. Närvarar gör också 
Alebyggen, räddningstjäns-
ten och förhoppningsvis även 
polisen om inget oförutsett 
inträffar.

– Vi går i alla väder, upp till 
klass 2-varning, understryker 
Lotti Klug.

JONAS ANDERSSON

Trygghetsvandring stundar i Skepplanda

volkswagentransportbilar.se

Bränsleförbrukning Caddy blandad körning 4,1–6,0 l/100 km, 112–219 g CO2/km. Bränsleförbrukning Transporter Skåp blandad körning 5,9–8,3 l/100 km, 153–219 g/km. Bilarna på bilden är extrautrustade.

Caddy Skåp 4MOTION 

från 185.000:– exkl moms 

Transporter Skåp 4MOTION 

från 271.100:– exkl moms

Vinterns
snöstjärnor.

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

NÖDINGE. Det var riggat 
med aktiviteter för folk 
i alla åldrar i Ale kultur-
rum i lördags.

Störst intresse tilldrog 
sig ändå Barnbokens 
dag.

Årets tema var Pippi 
Långstrump vilket inte 
gick att ta miste på.

Innebandycup, Arkivens 
dag, Barnbokens dag, barn-
teater och Röda Korsets ba-
sar. Allt på samma gång.

– Det var folk i rörelse 
från tidig morgon, berät-
tar kultursamordnare Sofie 
Pheiffer Rittfeldt.

Arkivens dag, som av tra-
dition uppmärksammas över 
hela landet andra lördagen 
i november, firades för för-
sta gången i Ale kommun. 
Utställningar, föredrag och 
filmvisning erbjöds besö-
karna. Ale Släktforskare var 

dessutom på plats för att be-
rätta om sitt arbete.

I biblioteket fick barnen 
sitt lystmäte. Arrangemanget 
präglades av det faktum att 
Pippi Långstrump i år fyller 
70 år. Sagostund, pyssel och 
bokfiskedamm stod på pro-
grammet. 

I Lilla teatern spelades 
barnföreställningen ”Armen 
och Tarmen” för fullsatt sa-

long. Armen och Tarmen är 
en föreställning där kunskap 
och humor går hand i hand. 
Karin Sillberg från Alafors 
svarar för en enastående in-
sats på scenen.

– Kul att få spela på hem-
maplan och roligt att det 
kom så mycket folk. Före-
ställningen har fått väldigt 
bra respons, säger Karin vars 
produktion hade premiär i 
september.

Nu på fredag väntas åter-
igen rikligt med besökare 
till Ale kulturrum då det är 
dags för årets stipendiekon-
sert. Smoke Ring Sisters & 
The Dixe Dan Band utgör 
huvudnumret. Biljetter finns 
att köpa på kommunens 
hemsida (evenemangskalen-
dern) eller på biblioteket i 
Nödinge.

Fler bilder på alekuriren.se

JONAS ANDERSSON

Full fart i Ale kulturrum

Sagostund på biblioteket. Naturligtvis handlade berättelsen om 
Pippi.

Amelia och mamma Astrid Jonsson köpte bröd av Röda Korsets 
Inga-Britt Karlbom.
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Underlättar företagarens vardag
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Ale kommun ligger lågt i sta-
tistiken för nyföretagare, men 
i veckan blev det tillökning. 
My Breidensjö har gått sin 
egen väg. Hon trivdes aldrig i 
skolan. Till slut hoppade hon 
av gymnasiet och utbildade 
sig till diplomerad nageltera-
peut. I en källarlokal i centrala 
Älvängen öppnar hon nu sin 
egen salong.

– Det känns helt fan-
tastiskt. Självklart var det 
många som reagerade när 
jag hoppade av skolan, men 
det passade verkligen inte 
mig. Jag var knappt där och 
då måste det vara bättre att 
göra något annat, säger hon.

 Varifrån kommer intresset 
för naglar? 
– Det var egentligen en kom-
pis som började med det. Jag 

tror vi gick i åttan. Vi beställde 
hem lite material och pillade 
mest för skoj. Sen blev det att 
kompisarna ville ha hjälp och 
på den vägen är det. 

Varför är naglar så roligt?
– Hantverket i sig är kul. Du 
skapar nya varianter hela tiden. 
Naglar är väldigt personligt 
och alla har sin stil, men det 
roligaste är ändå mötet med 
kunderna. Vi pratar om allt 
och det uppstår ofta en väldigt 
nära relation. Det skvallras om 
både det ena och det andra. 
Att gå till nagelsalongen är att 
unna sig lite vardagslyx. 

Vad är viktigt för att Mysis 
Nails ska lyckas?
– Framför allt så handlar det 
om att göra snygga naglar som 
kunderna är nöjda med och 

berättar om. De är mina mark-
nadsförare. För att de ska vara 
nöjda krävs också att de håller, 
gärna i minst fyra veckor och 
det brukar jag se till att de gör. 

Hur ser tnagelrenderna ut 
just nu?
– Oj, det vet jag nästan inte. 
Alla har sin uppfattning om 
vad som är inne och snyggt. 
Den franska manikyren är 
dock på väg bort. Det ska se 
mer naturligt ut idag. När det 
gäller färger närmar vi oss nu 
en tid när de flesta vill ha svart 
eller silver. På samma sätt är 
det nyonfärger som gäller un-
der sommartid. 

Vilka är dina kunder?
– Det började med kompisar 
och kompisars kompisar. Se-
dan kom mammorna och via 
Instagram har jag även hittat 
kunder utanför kommunen 
eller rättare sagt, de har hittat 
mig. En kvinna åker från Kål-
lered. Det är helt otroligt!

Varför har det blivit inne 
med att fixa naglarna?
– Det är egentid när den är 
som bäst.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Här gäller
fingertoppkänsla

My Breidensjö, 19, hade aldrig tänkt tanken att starta eget.
Inte förrän nu.

I veckan öppnade hon sin egen nagelsalong i centrala Älvängen.

MY BREIDENSJÖ

Ålder: 19
Bor: Älvängen
Gör: Har precis öppnat egen 
saling, ”Mysis Nails”.
Utbildning: Diplomerad 
nagelterapeut, Lillys Nails i 
Göteborg.
Intressen: Hänga med vänner 

och bara umgås.
Lyssnar på: ”Oj, jag är en allä-
tare. Allt från dunka dunka till 
akustiskt”.
Drömresa: Maldiverna.
Favoritfärg: Lila
Favoriträtt: Kyckling med 
nudlar.

VECKANS PROFIL

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 2.500.000:- som utgångspris.
Visas enl ök. S:t Peders Väg 3.
Henrik Kjellberg 0727-316 360,
henrik@axelssonsfast.se

Pris 2.800.000:- som utgångspris. 
Visas enl ök. Marierovägen 25.
Gunnar Carlström 0723 618 618,
gunnar@axelssonsfast.se

Pris 2.500.000:- som utgångspris. 
Visas enl ök. Göteborgsvägen 26.
Henrik Kjellberg 0727-316 360,
henrik@axelssonsfast.se

Lättskött 
förvaltnings-
objekt!

Riktigt bra 
investeringstillfälle i 
centrala Lödöse där 
denna fastighet med 
servicebutik, pizzeria 
samt automatstation ska säljas. Årliga intäkter om 370 
000 kr där hyresgästerna står för all drift och skötsel. 
Nyskrivet 3-årsavtal med servicebutiken, arrendeavtal 
med Statoil samt löpande avtal med pizzerian.

Investerings-
tillfälle i 
Vänersborg!

Chans att förvärva 
en fastighet med 
verksamhetslokaler 
några stenkast i från 
Vänersborgs centrum. 
En tomställd industrilokal gjord för verksamhet kring 
bil och motor. Garage, tvätthall, verkstadsdel och 
kundmottagning/butik. En till största delen uthyrt 
kontorshus med två entréer. All mark är asfalterad med 
möjlighet till upp mot 50 parkeringsplatser. 280 kvm..

Central 
butiksfastighet!

Kommersiell fastighet 
med utmärkt läge i 
centrala Lilla Edet. Total 
yta ca 320 kvm fördelat 
på två lokaler. Stor 
utvecklingspotential 
för rätt köpare. Fastigheten säljs tomställd. Kontakta 
handläggande fastighetsmäklare för mer information/
visning.

Lödöse

Väners
borg

Lilla
 Edet
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VÄLKOMMEN SOM MEDLEM PÅ ALE GOLFKLUBB
Älvdalens vackraste och populäraste 18-håls golfbana. Endast 25 min. från  Göteborg                            

Bli medlem i Ale GK 2016, vi bjuder på spelrätt. En av Västsveriges natur 
skönaste banor. Få ett rikare liv genom att bli en del av gemenskapen på  
Ale GK. Gammal som ung är varmt välkomna!

Årsavgiften för 2016 betalas antingen månadsvis med AUTOGIRO eller med  
hälften I samband med medlemsansökan och resterande under februari 2016.

Kontakta oss för mer information: 0303-336033,  E-post: info@alegk.se

BLI MEDLEM I ALE GK 2016 
VI BJUDER PÅ SPELRÄTT

Målgång för Kvantumserien

Wilma Nielsen vann klas-
sen för flickor 14-15 år.  
Tvåa kom klubbkamraten 
från Sävedalens AIK, Julia 
Nielsen. Julia Jungle Gö-
testam, Nödinge, sprang 
hem bronset.

Mirella Carlsson, Team Kung-
älv, vann kvinnornas långlopp 
över 10,2 km. Anki Larsen, 
OK Alehof, var tvåa. Å andra 
sidan var det bara två startan-
de i gruppen.

NÖDINGE. Under sex tis-
dagar  i oktober-novem-
ber har 1200 starter ägt 
rum i Dammekärr.

Löpare i alla åldrar 
har utmanat varandra 
och sig själva i OK Ale-
hofs populära motions-
tävling, Kvantumserien.

I tisdags var det mål-
gång.

Dan Johansson har varit 
tävlingsansvarig och kan 
vittna om ett normalår i 
antalet deltagare, men med 
en osedvanligt hög kvalitet. 
Banrekorden har avlöst var-
andra. Bäst av dem alla var 
Jill Höstman, Ullevi FK, 
som slog rekord vid fem av 
sex tillfällen på slingan som 
mätte 5 km för damer.

– Hon var helt otrolig. 
Riktigt imponerande, säger 
Dan Johansson.

Sedan 10 år tillbaka är 
ICA Kvantum huvudsponsor 
av arrangemanget. Tävlings-
upplägget är i princip det-
samma som när det kallades 
Terrängserien.

– Skillnaden är att löparna 
efter avslutad runda får lov 
att hämta ut 1 kg bananer på 
ICA Kvantum, Ale Torg. Det 
är en kul grej. I år hade även 
butikens PaprICA-klubb en 
runda för de allra yngsta som 
mätte 900 meter, berättar 
Dan Johansson.

I tisdags var det final och 
prisutdelning. Tävlingsled-
ningen räknar ihop de tre 
bästa tiderna för varje en-
skild deltagare. Medaljer i 
guld, silver och brons, vänta-
de de tre främsta i varje klass.

 – Det är stort för de små 
och i år hade vi betydligt fler 
ungdomar än tidigare. Nästa 
år hopppas vi kunna väcka 
och få ut alla vuxna igen, 
avslutar en nöjd Dan Johans-
son. 

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

I klassen pojkar 7 år vann Oliver Jaregård före Leo Söder, 
Bohus IF friidrott. På tredjeplats placerade sig Olle Berner, Yt-
terby Boys. 

I klassen för pojkar 8-9 år var Filip Jonsson, Bohus IF friidrott, 
snabbast. Han vann före Max Grundström, Nödinge SK, och 
Edvin Schalin, Bohus IF friidrott. 

I klassen pojkar 12-13 år vann Alexander Wallberg, OK Alehof. 
Jesper Zetterlund tog hem bronset till Ahlafors IF. 

Julia Svennblad, ÄIK, var snabbaste tjej i klassen flickor 12-13 
år. Julia Lindblad, Sävedalens AIK tog silver och Hanna Fors-
berg, Bohus IF friidrott, bronset. 

Adam Söderqvist, Lerum friidrott, vann guld i klassen pojkar 
10-11 år. Silvret gick till Emil Lindblad, Sävedalens AIK. Bronset 
till Melker Cederflo, Kongahälla AIK. 

Wilma Lundström från Nödinge var snabbaste tjej i klassen 
flickor 7 år. Silverpengen tog Märta Hansson, även hon från Nö-
dinge, hand om. Bronset gick till Agnes Pryts, OK Alehof.

Flickor 8-9 år. Wilma Reinholdsson, OK Alehof, sprang samtliga 
lopp och vann före Tilda Lindqvist, Bohus IF friirdott. Disa Abra-
hamsson, Ytterby IS, tog hand om bronset.

Malin Prytz, OK Alehof, tog hem den ädlaste valören i klassen 
flickor 10-11 år. Hon vann före Louise Karlsson, Kongahälla AIK, 
och klubbkamraten Elina Reinholdsson

Långloppet över 10,2 km för herrar vanns av Joakim Engström, 
Kongahälla AIK. Hans medeltid var 38,36. Silvret gick till OK 
Alehofs Fredrik Sturesson. Peter Petersson, Solvikingarna tog 
hem bronset.

Fler bilder 
hittar ni på
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ALAFORS. Lars Lager-
bäck, Olle Nordin, Conny 
Karlsson och Stuart 
Baxter för att nämna 
några.

Ahlafors IF:s nästa trä-
nare, Håkan Lindström, 
har jobbat med de stora 
grabbarna.

– Jag har gjort en 
spännande resa i elit-
fotbollen, men det är på 
gräsrotsnivån som jag 
trivs bäst och ser fram 
mot att lära känna en ny 
förening, säger han.

I torsdags presenterade 
Ahlafors IF sin nya huvud-
tränare. Håkan Lindström, 
en stockholmare från Här-
nösand som har flyttat till 
Mölndal för att följa sin 
dotters handbollskarriär på 
nära håll tar vid där Michel 
Berntsson-Gonzales valde 
att sluta.

– Som jag har förstått det 
har ni haft en mycket stark 
höst med ett stabilt försvars-
spel och det är en mycket 
bra utgångspunkt. Först när 
defensiven sitter kan man 
börja fila på offensiven, säger 
Håkan Lindström som inte 
gjorde någon hemlighet av 
sin målsättning.

– Jag älskar att tävla, men 
framför allt att vinna. Vi ska 
vara med och åtminstone 
nosa på en serieseger. Att 
det ska vara målet anser jag 
är självklart, men sen kan du 
i vissa fall behöva justera din 
målsättning under säsongen.

Resan har gått genom 
mängder av klubbar, de flesta 
i närheten av Stockholm. De 
största ögonblicken hämtar 
han naturligtvis från AIK:s 
gyllene epok i slutet av 90-ta-
let då klubben gjorde entré i 
Champions league. Det var 
matcher mot lag som Arse-
nal, Barcelona och Fiorenti-
na.

– Hemmamatchen mot 
Arsenal mot Råsunda glöm-
mer jag aldrig. Inte för att 
det var en sportslig succé, 
utan det var mer grejen av att 
verkligen vara bland de allra 
största klubbarna. Jag minns 
att jag stod i spelargången 
och trodde någon släckte 
ljuset, det föll som en skug-
ga över mig. Jag vände mig 
om och såg att det var Ar-
senals båda mittbackar som 
stod bakom mig…så enormt 
stora, minns Håkan och 24 
gulsvarta A-lagsspelare spär-
rade upp öronen lite extra.

Han är rik på historier och 
erfarenheter. Åren bakom 
tränare som Stuart Baxter 
och gode vännen Olle Nord-
in i AIK har naturligtvis varit 
lärorika. Det största även-
tyret hänvisar han ändå till 
tiden i Assyriska. Sju år med 
spel i både Allsvenskan och 
Superettan.

– Det var en spännande 
period i föreningens historia 
och en klubb med härlig pas-
sion, säger Håkan.

Trots alla år i fotbollen är 
han nu inne på ett helt okänt 
territorium. Göteborgsfot-
bollen är som ett blankt pap-
per, även om han hjälpte till 
och flyttade koner i Fässberg 
förra säsongen.

– Så är det, men jag tänker 

ändå bara fokusera på Ahla-
fors och vårt spel. Motstån-
darnas eventuella spetskvali-
teter brukar sprida sig ändå. 
Jag ser det inte som en nack-
del att jag är obekant med 
lagen runt Göteborg. 

Sjövallens idrottsområde 
gjorde omgående ett strakt 
intryck på Håkan.

– Det är svårt att inte bli 
förtjust när man ser en an-
läggning med både konstgräs 
och naturgräs, dessutom i ett 
naturskönt läge. Här förstår 
jag att killarna trivs.

Som coach är han precis 
som sin föregångare mycket 
intensiv. På den punkten blir 

det med andra ord inget nytt.
– Det känns bra att det 

inte finns någon fjärdedoma-
re i division tre. Han brukar 
ligga illa till, säger Håkan 
skämtsamt och erkänner för 
spelarna att vid ett tillfälle 
rök en hel kabyss i frustra-
tionen.

– Men jag har blivit lugna-
re med åren. 

Vid sin sida kommer Hå-
kan Lindström att ha Ola 
Holmgren och fystränaren 
Mikael Nording. Stefan 
Johansson tar hand om 
målvakterna och Lennart 
Johansson sköter materialet 
även nästa säsong.      

Håkan Lindström tar över AIF

Surte tog första skalpen på övertid

– Meriterad stockholmare vill nosa på serieseger

HÅKAN LINDSTRÖM

Ålder: 54
Bor: Mölndal
Moderklubb: IFK Tumba
Yrke: Teamleader DHL
Tidigare klubbar: Många, 
bland andra Värmbols FC 
2011-12, Assyriska 2003-10, 
AIK 1996-02, Djurgårdens 
damer, Hammarby damer, 
Svenska Fotbollsförbundet 
med flera.
Meriter: Tre finaler i Svenska 
cupen (förlust i samtliga), 
målvaktstränare i AIK under 
tiden i Champions League 

1999, assisterande tränare 
i Assyriska när laget gjorde 
allsvensk debut 2005.
Bästa spelare han tränat: 
Mario Jadonic.
Bäste träningsspelaren: An-
dreas Andersson.
Bäst inställning till match: 
Teddy Lucic. ”Har aldrig sett 
han göra en dålig match”.
Klubben i hjärtat: Assyriska.
Bästa fotbollsminne: Champi-
onsleaguemötet mot Arsenal 
på Råsunda med AIK 1999. 

Håkan Lindström är ny huvudtränare för Ahlafors IF med meriter från bland annat AIK, där han skuggade Stuart Baxter och Olle 
Nordin under sex år.

Matchhjälte! Mattias Timan vispade upp bollen i taket efter en fräck hörnvariant som bara han 
själv kände till. Segermålet kom i den tredje övertidsminuten.

BOHUS. Mattias Timan 
blev stor matchhjälte 
när Surte BK tog årets 
första skalp i Ale Arena.

I den tredje övertids-
minuten vispade han 
in segermålet efter en 
egen hörnvariant. 

– Jag kände mig het 
och ville överraska, det 
var en otrolig känsla att 
se bollen gå i mål, säger 
han.

Efter två förluster mot Boltic 
och Jönköping blev det tred-
je gången gillt för Surte.

Hemmamötet med Nitro/
Nora BS blev en svängig och 
ytterst dramatisk uppgörel-
se. Gästerna gick upp i en 
3-1-ledning och Surte såg ut 
att vara ett slaget lag redan 
efter en halvtimme. Ineffek-
tiviteten i anfallsspelet har 
varit ett problem i serieupp-

takten, men plötsligt föränd-
rades allt. Under loppet av 
åtta minuter fick hemmala-
get äntligen utdelning med 
råge. Jonas Tell två gånger 
om och Simon Artig såg till 
att Surte gick till halvtidsvila 
med 4-3.

– Det var proppen ur och 
precis vad vi behövde. Stäm-
ningen var på topp i omkläd-
ningsrummet i pausen. Av-
slutningen på första halvlek 
gav oss nödvändig energi och 
framför allt självförtroen-
de. Nu var vi äntligen med i 
matchen på allvar, säger två-
målsskytten Mattias Timan.

Hörnskyttet har också va-
rit ett bekymmer för Surte i 
säsongsinledningen. På årets 
37:e hörna bröts förbannel-
sen. Tre minuter in på an-
dra halvlek lyckades Daniel 
Bengtsson peta in en retur. 
5-3 och lite andrum. Gäs-
terna reducerade, men Jo-
nas Tell var skoningslös från 
straffpunkten strax efteråt. 
Hemmalaget hade bra kon-

troll på matchen och när Si-
mon Artig sköt sitt andra mål 
för dagen kändes slaget vun-
net. Måns Lundvall hade 
dessförinnan motat en straff 
från Nitro/Nora.

– Sen vet jag inte vad som 
hände, men de satte hög 
press på oss och vi gjorde 
några enkla misstag. När de 
gjorde 7-5 spreds en oro och 
med 7-6 rasade vi ihop. Kvit-
teringen kom som ett brev på 
posten och det kändes som 
att de skulle göra fler. Vi tap-
pade allt. Jag började nästan 
grina. Det kändes så onödigt, 
berättar Mattias Timan.

Slutminuterna blev oer-
hört dramatiska. Nitro/Nora 
satte skräck i Ale Arena, men 
än var slaget inte förlorat. 
Surte jobbade fram en vän-
sterhörna. Johan Janebrink, 
tre assist för dagen, slog bol-
len mot andreskytten, men 
Timan stod närmare och stal 
bollen.

– Jag chansade på en egen 
variant. Det är bra att bryta 

mönstret ibland. De var up-
penbarligen inte med på den 
och det var bara att vispa upp 
den i taket från ganska nära 
håll, säger Timan som verk-
ligen led under avgörandets 
minuter.

– Deras 7-7 var blytungt 
och just då kändes bandy som 

det värsta i livet, några minu-
ter senare var det plötsligt 
väldigt roligt igen!

På söndag väntar nästa 
svåra utmaning, Nässjö bor-
ta.

– De slog Frillesås i helgen 
och verkar riktigt vassa. Det 
blir en tuff nöt att knäcka, 

men nu har vi en härlig trä-
ningsvecka framför oss med 
mycket positiva känslor efter 
senaste matchen. Målskytte 
handlar om självförtroende 
och det fick vi en bra dos av 
nu.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Allsvenskan södra
Surte BK – Nitro/Nora BS 8-7 (4-3)
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TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

– Timan avgjorde med en egen hörnvariant

FEM SNABBA

Lagerbäck eller Olle Nordin
AIK eller Hammarby
Ronaldo eller Zlatan
Anfall eller Försvar
Gräs eller Konstgräs



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

DAGGKÅPANS

Behandling av vårtor och svamp.

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

f.d Kungälvs Transporttjänst

Din partner inom renhållning och återvinning

 

                                                                                             

  

 
  

 

Omhändertagande fotvård för alla  

www.fotalvan.se 

 

 För att dina fötter är värda det bästa 

0707-53 51 13 

 
Göteborgsvägen 94 

Älvängen 
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www.fotalvan.se
Ulla Krafft 

Medicinsk Fotterapeut 
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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



BOHUS. Efter tre raka 
uddamålssegrar har det 
bara blivit en poäng på 
de senaste två match-
erna.

Surte IS IBK:s herrar 
har fått lite grus i ma-
skineriet.

– Det är små margi-
naler. Nu har vi haft lite 
stolpe ut, men vi är med 
i matcherna och kom-
mer snart stå som seg-
rare igen, säger tränare 
Tobbe Engström.

Lördagens möte med Lindo-
me började bra. Toni Hilka-
mo sköt elegant 1-0 i power 
play strax före den första pe-

riodpausen. Det såg stabilt 
ut för tabellfyran Surte, men 
i mittperioden förändrades 
allt.

– Vi svarar för vår sämsta 
insats för året och är inte alls 
med på noterna. De får göra 
alldeles för enkla mål, men 
de har också lite flyt med 
returer och skott som tar på 
spelare och ändrar riktning, 
säger Tobbe Engström.

Hemmalaget var fast be-
slutna att jämna ut spelet i 
den tredje perioden, men 
gästerna hade fått vind i 
seglet och redan i den fjärde 
minuten av slutakten satte de 
2-5 bakom en maktlös Oli-
ver Engström i Surtemålet. 
Det blev aldrig något drama 
i Bohushallen. Lindås gjorde 
vad som krävdes för att hålla 
undan.

– Det är ingen övermäktig 
motståndare som vi förlorar 
mot idag. Vi är egentligen 
minst lika bra, men vi hade 
varken domarna eller margi-
nalerna på vår sida idag. Då 
går det inte att vinna, särskilt 

inte när vi inte riktigt kom-
mer upp i nivå, menar Tobbe 
Engström som nu får foku-
sera på Sävedalen som väntar 
kommande lördag.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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SURTE IS IBK vs
GULDHEDENS IK 
24 NOVEMBER KL 19.00

BOHUSHALLEN

DAMER DIV 2

ENTRÉ 20 KR
PARKERA PÅ  
GRUSPLAN

I veckan som gått har Bohus 
IF pingisherrar varit i farten, 
både A- och B-laget har spe-
lat matcher. A-laget hade en 
sammandragning i Trollhät-
tan och ställde mot Wargöns 
IK och Eds FF. 

I den inledande matchen 
ställdes man mot Wargöns 
IK. Wargöns IK är hittills 
obesegrade och hade inför 
dagens match bara tappat 
en match. Matchen inleddes 
med att Peter Kornesjö fick 
ge sig efter en tapper insats, 
där andra set blev avgörande 
och där fick Peter ge sig med 
15-13. Efter detta fortsatte 
Johnny Sallander med att 
vinna sin match ganska kom-
fortabelt, trots en femsetare. 
Tillställningen gick vidare 
och Åke Mentor fick ovän-
tat inkassera en förlust i sin 
match, samtidigt som Jonas 
Härsjö enkelt kunde manöv-
rera ut sin motståndare och 
vinna sin match. Efter ytter-
ligare två singlar var ställ-
ningen 3-3 (förlust för Jonas 
och seger för Johnny). Nu 
gick det plötsligt tyngre för 
de gulsvarta samtidigt som 

motståndarna visade varför 
de leder serien. Wargön tog 
fyra raka segrar, bland annat 
segrar i både dubbelmatch-
erna. Nu var matchen mer 
eller mindre avgjord. Bohus 
IF lyckades sprattla till och 
vinna ytterligare en match, 
men slutresultatet skrevs till 
8-4 till Wargön. 

– Vi tar fyra matcher på 
dem, vilket jag tycker är im-
ponerande, säger Åke Men-
tor efter matchen.

– Fram till idag har de 
bara tappat en match och så 
kommer vi som nykomlingar 
och tar fyra matcher, fortsät-
ter Peter Kornesjö.

Efter förlusten, repade 
grabbarna snabbt nytt mod 
och tog sig an matchen mot 
Eds FF på ett imponerande 
sätt. Bohus IF satte högsta 
fart och allt satt som det 
skulle. Bohus IF gick fram 
till en 6-0-ledning. 

– Alla visade vad vi verk-
ligen kan, säger en strålade 
glad Peter Kornesjö.

Johnny Sallander och Åke 
Mentor tog två singelsegrar 
och Peter Kornesjö och Jo-

nas Härsjö bidrog med var 
sin singelvinst. Efter den-
na inledning var självklar 
matchen avgjord. Peter och 
Jonas tappade var sin singel, 
men sedan tog sig alla i laget 
i kragen och städade av dub-
belmatcherna på ett enkelt 
sätt. Slutresultatet skrevs till 
8-2.

Efter fyra matcher stå-
tar vi med tre poäng och en 
mittenposition i en haltande 
serie.

– Vi kommer att få kämpa 
hela året, men målsättningen 
att hänga kvar ligger fast, sä-
ger Johnny Sallander.

Från och med i år, har 
även föreningen i ett B-lag 
i seriespel. I säsongens an-
dra match ställdes man mot 
topplaget Rudalens BTK. 
Ett av skälen till att ha ett 
B-lag är att ge de unga lo-
vande killar chansen att spe-
la tuffa matcher och skaffa 
sig rutin och erfarenhet. 
I matchen mot Ruddalen 
ställde vi upp med ett lag 
som bestod av en kille född 
1998 och tre som är födda 
mellan 2002-2004. Motstån-

darna visade sig var allt för 
duktiga och gav inte Bohus-
killarna en chans i matchen. 
Slutresultatet skrivs till klara 
8-0. Laget bestod av Ludwig 
Jönnå, Tobias Skyman, Jo-
nas Ekström och Gustav 
Berts. 

Detta ger dem erfarenhet 
som de kommer att ha nytta 
av senare i karriären, säger 
man från ledarhåll. Ingen 
skugga skall fall över killar-
na, de ger allt och lite till, 
men det räcker tyvärr inte 
till mot ett så erfaret mot-
stånd.

Även föreningens 
veteraner har varit i farten. 
Jonas Lundell och Magnus 
Olofsson gick segrande ur 
matchen mot Lektorps IF. 
Slutresultatet skrevs till klara 
5-0. I den andra drabbning-
en fick grabbarna vika ned 
sig mot BTK Linne med 
2-3. Efter fyra matcher har 
laget två segrar och två för-
lust och ligger i mitten av 
serien.

Jan Johansson 
Bohus IF bordtennis

Blandade framgångar för Bohus IF pingisherrar

NYGÅRD. Stefan Szilagyi 
är ny tränare för Lödö-
se/Nygårds herrar, som 
blir ett division 5-lag 
nästa säsong – trots 
kvalnederlaget.

Elmer/Fåglum drar 
sig ur seriespelet och då 
erbjuds LNIK platsen i 
femman.

– För oss var det 
självklart att ta chansen 
när förbundet ställde 
frågan, säger ordföran-
den Lars Hansson.

Spelarbrist ska vara orsaken 
till att Elmer/Fåglum drar 
sig ur seriespelet på herrsi-
dan. Laget som blev jumbo 
den gångna säsongen i divi-
sion 4 Västergötland norra 
kommer inte till spel med 
något seniorlag nästa år. 

LNIK:s kvalgrupp vanns 
av FC Alingsås, men som 
bästa tvåa blir det ändå av-
ancemang uppåt i seriesyste-
met för Tingevis och tillika 

Alevis hjältar.
– Det blir häftigt med 

derbyn mot Edet FK och 
Hjärtums IS. Vilket fotbolls-
år vi har att se fram emot, 
säger Lars Hansson.

Stefan Szilagyi, med 
ett förflutet som spelare i 
Ljungskile SK, tar över trä-
narsysslan i klubben. Szilagyi 
har tidigare tränat bland an-
nat Bergsjö IF och Nödinge 
SK.

– En kanonlösning, häv-
dar Lars Hansson.

Som assisterande tränare 
kommer Joakim Lorentzon 
att fungera medan Roger 
Brunberg får huvudansvaret 
för juniorerna.

Damlaget har också klart 
med ny tränare efter Torben 
Christiansen, som är har 
fått en ny uppdragsgivare i 
Skoftebyns IF. Dan Hans-
son kommer att leda laget 
och till sin hjälp får han Gö-
ran Löfström.

JONAS ANDERSSON

Division fem nästa för LNIK!
– Och Stefan Szilagyi blir ny tränare

Trots kvalmissen får Lödöse/Nygård IK spela division 5-fotboll 
nästa år när Elmer/Fåglum drar sig ur seriespelet. LNIK har även 
gjort klart med en ny tränare i Stefan Szilagyi, med ett förflutet 
som spelare i Ljungskile SK.

Linus Warnholtz och Surte IS IBK fick inkassera årets första förlust 
på hemmaplan.
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Lindås starkast i Bohushallen
– Surtes första förlust hemma

Division 3 Göteborg
Surte IS IBK – Lindome 4-7 

INNEBANDY

BOHUS. Surtes inneban-
dydamer tog sin fjärde 
seger för säsongen.

Lindås IBK hängde med 
i målprotokollet, men på 
planen var det hemmala-
get som styrde.

– Tjejerna spelar på en 
bra nivå just nu, bortsett 
några onödiga misstag i 
början av matchen är jag 
mycket nöjd, summerar 
tränare Tommi Pasanen.

Gästande Lindås hade maxi-
mal utdelning i första perio-
den. 0-1 och 0-2 inom loppet 
av fem minuter. Båda målen 
var bjudningar från hemma-
laget som revanscherade sig 
snabbt och innan den första 

periodpausen var det kvitte-
rat.

– Det kändes att vi ägde 
matchen, men om motstånd-
aren tar vara på dina misstag 
går du aldrig säker. Trots att 
vi dominerade var det oav-
gjort inför mittperioden, sä-
ger Pasanen som sedan fick 
se sina adepter trycka gasen 
i botten.

Therese Lamberg, Jes-
sica Ljunggren och Katja 
Kontio gjorde mål i rask 
takt. Vid 5-2 kändes matchen 
punkterad. Det var den inte. 
Lindås kom tillbaka. Inför 
tredje perioden var det bara 
5-4 på tavlan.

– Det var ofattbart med 
tanke på hur matchen såg ut, 
men vi var ändå ganska tryg-
ga och säkra på att ro match-
en i hamn, säger Pasanen.

Gästerna tog en förödan-
de utvisning direkt i upptak-

ten på tredje perioden. Lin-
da Karlsson satte 6-4 och 
Surte kunde sedan spela av 
matchen.

– Självklart önskar man 
alltid en större ledning, men 
jag var aldrig orolig. De ska-
pade väldigt lite och vi lyck-
ades trycka ut dem i sarg-
kanterna. Jag tycker inte att 

de hotade oss på något sätt. 
Vi var det klart bättre laget, 
menar Pasanen.

Linda Karlsson kunde i 
slutminuten sätta 7-4.

På söndag väntar Kärra 
IBK borta. Kommer femte 
segern då?

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Tredje raka för Surtes damer

Division 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Lindås IBK 7-4 

INNEBANDY

Linda Karlssons 6-4 i power play var guld värt i början av tredje 
perioden.
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VÄLKOMMEN TILL 38:E 
UPPLAGAN AV NOLCUPEN

ALE KULTURRUM • NÖDINGE
20 - 22 NOVEMBER

Mer information på  
www.sportnik.se/nolcupen

20142015

SPELORDNING:
Fredag P15
Lördag P12, F12, F15
Söndag P10, P11, P13 Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

VECKANS
MATCHER

P04 KL 14:30 
Nödinge SK – IK Sävehof

F05 KL 15:20
Nödinge SK – Backa HK

NÖDINGE IDROTTSHALL
SÖNDAG 22 NOVEMBER

Varmt  
välkommen!

Kamp om platserna

Bättre och bättre, match för match. Rasmus Nagy tillhör numera startspelarna i Ale HF. Sex mål 
och riktigt het så länge han fick spela mot Särökometerna. 

Alexander Sörensen och hela Ale IBF fick äntligen spelet att 
stämma. Sörensen svarade för tre av målen.

NÖDINGE. Åren med 
spelarbrist är ett minne 
blott.

Numera är det kon-
kurrens om platserna i 
Ale HF.

Ett angenämt faktum, 
men också en utmaning.

– Ja, alla vill ju spela och det 
blir inte lättare när alla dess-
utom är så bra. Idag hade vi 
fyra sexmålsskyttar. Nackde-
len är att spelet blir lite sön-
derryckt eftersom vi byter 
mycket, men vi ska inte kla-
ga. Vi vinner ju, säger träna-
re Janne Franzén.

Ale HF kontrollerade 
söndagens hemmamatch 
mot Särökometerna, men 
en plötsligt måltorka i slutet 
av andra halvlek gav ändå 
matchen lite nerv.

– De var bättre än jag 
trodde. Ett par riktigt bra 

skyttar och en fantastisk 
målvakt, tyckte Ales Simon 
Liljeblad.

Efter en spelmässigt jämn 
första halvlek tog Ale HF tag 
i taktpinnen efter paus. Med 
ett varierat anfallsspel och en 
storspelande målvakt, Ham-

pus Eskilsson, kunde hem-
malaget gå ifrån i målproto-
kollet. Ledningen var hela 
åtta mål innan Särökometer-
na samlade kraft på nytt.

– Vi tappade lite skärpa 
och släppte dem onödigt 
nära. Det är unga killar och 

har mycket att lära. Det är 
fokus i 60 minuter som gäl-
ler, menar Franzén.

Ale HF möter nu jagande 
Torslanda borta på söndag.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

– Ale HF har 
angenäma 
problem

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Särökometerna 28-25

HANDBOLL

Division 3 Göteborg
Ale IBF – Sävedalen 9-1 (3-0,3-0,3-0)

INNEBANDY

- ÄLSKA HANDBOLL

VILL DU
SPELA

HANDBOLL?
Vi har verksamhet från

3 år till seniorer.

www.laget.se/alehf

Vid tisdagens partävling i 
Alvhem deltog 8 par. Medel 
var 84 poäng och följande 
par placerade sig över medel:

1. Elsa Persson/Rikard Johansson 117
2. Curt Nilsson/Leif Bengtsson 99
3. Kåge Samuelsson/Kjell Andersson, 
Marie-Louise Björklund/Karl-Eric Nilsson 91
5. Torsten Johansson/Ronny Andersson 87

BRIDGE

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Lindås IBK 7-4 (2-2, 3-2, 2-0)
Mål SIS: Linda Karlsson 2, Jessica Ljunggren, 
Therese Lamberg, Elina Svensson, Ebba Norrman 
och Katja Kontio 1 vardera. Matchens kurrar: Linda 
Karlsson 3, Elina Svensson 2, Therese Lamberg 1.

Division 3 Göteborg damer
Ale IBF – IBK Göteborg 4-6
Mål Ale: Emma Eklund 2, Ida Bergenhus, Elina 
Petersson. Matchens kurrar: Emma Eklund 3, Moa 
Westlund 2, Elina Petersson 1. 

Division 3 Göteborg
Surte IS IBK – Lindome 4-7 (1-0, 1-4, 2-3)
Mål SIS: Niklas Pettersson, Daniel Antonsson, Toni 
Hilkamo, Daniel Dahlman. Matchens kurrar: Daniel 
Antonsson 3, Oliver Engström 2, Daniel Dahlman 1.

Ale IBF –Sävedalens IBK 9-1 (3-0, 3-0, 3-1)
Mål Ale: Alexander Sörensen 3, Alfred Olofsson 
2, Tobias Hellman, Patrk Jonasson, Mattias Svahn 
och Patrik Kindmark 1 vardera. Matchens kurrar: 
Alexander Sörensen 3, Anton Hermansson 2, 
Alfred Olofsson 1.

Allsvenskan södra
Surte BK – Nitro/Nora BS 8-7 (4-3)
Mål SBK: Jonas Tell 3, Mattias Timan 2, Simon 
Artig 2, Daniel Bengtsson. Matchens kurrar: Jonas 
Tell 3, Johan Janebrink 2, Mattias Timan 1.

Jönköping Bandy – Surte BK 5-3 (3-2)
Mål SBK: Adam Rohr, Johan Janebrink, Jonas Tell. 
Matchens kurrar: Adam Rohr 3, Fredrik Åkerlind 
2, Jonas Tell 1.

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Särökometerna 28-25 (14-13)
Mål Ale: Rasmus Nagy 6, Simon Liljeblad 6, Joakim 
Samuelsson 6, Niklas Eriksson 6, Jonathan Franzén 
2, Urban Tallheden och Mattias Skarin. Matchens 
kurrar: Rasmus Nagy 2, Simon Liljeblad 1.

DM
FC Komarken – Nol IK 1-5
Mål NIK: Marcos Valenzuela Abello, Sebastian 
Bråten, Marcus Hansson, Nima Kadivar, Hardi 
Kalkali.

BANDY

HANDBOLL

FUTSAL Ale IBF:s första seger
NÖDINGE. På sjunde 
försöket tog Ale IBF:s 
herrar äntligen årets 
första seger.

Jumbokollegan Säve-
dalen spelades ut efter 
noter.

Alexander Sörensen 
var tillbaka i laget och 
blev tremålsskytt.

Ale IBF har fått en mar-
drömsstart på säsongen. Det 
nya unga lagbygget gick på 
pumpen i de sex inledande 
matcherna, men i lördags 
bröts trenden. Sävedalen fick 
inte en lugn stund. Alexan-
der Sörensen spräckte nollan 
redan efter två minuter och 
innan den första periodvilan 
satte Alfred Olofsson 2-0 
och 3-0.

Mittperioden blev en ko-
pia av den första. Ett tidigt 

Alemål av Alexander Sören-
sen och sedan ytterligare två.

– Oerhört skönt och väl-
förtjänt. Vi har full kontroll 
på den här matchen och alla 
tar jobbet. Självklart blir vi 
vassare med en spelare som 
Alexander Sörensen i laget. 
Nu får vi ny energi, säger 
tränare Tobias Hellman.

Myggenäs borta på lördag 
ska väl gå av bara farten nu 
när ångan är uppe...

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Ales damer 
föll på nytt
NÖDINGE. Ale IBF:s 
damer får vänta på tred-
je segern. Serietvåan IBK 
Göteborg var lite effek-
tivare och skaffade sig en 
tremålsledning i andra 
perioden. Emma Eklund 
som inledde målskyttet 
med matchens första mål 
var också ensam om att hit-
ta rätt i sista perioden. Det 
räckte inte för att hämta in 
IBK Göteborgs ledning.

– Vi gläds åt att ha 
Emma Eklund tillbaka i 
laget. Sista perioden vnn vi 
skotten med 20-4, men det 
handlar ju om att göra mål. 
Vi får ta revansch i returen. 
Att förlora mot IBK är ing-
et att skämmas över, säger 
tränare Thomas Johans-
son som trots uteblivna 
poäng hittade mycket att 
glädjas åt.

– Ja, vilken fantastisk 
återväxt vi har. Han-
na Hansson och Agnes 
Berglund svarade återigen 
för en felfri insats, blott 14 
år gamla.

På söndag väntar IBK 
Älvstranden på bortaplan.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0706-83 66 71 • alefolketshus@gmail.com

www.alefolketshus.se

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

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

alefolketshus@gmail.com

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

från 15 år

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

från 11 år

Onsdag 18 nov kl. 19 Entré 80 kr
från 7 år

The Hunger Games - Mockingjay part 2 

 En underbar jävla jul

Lördag och söndag 
21-22 nov kl 11-16

Försäljning av hantverk och 
kaffe-servering i ett julpyntat magasin
Vi kommer även att ha korvgrillning

Välkomna!

Avfart 91 från E45 - följ sedan skyltning

Ale Golfklubb Alvhem

PÅ

ALFHEMS KUNGSGÅRD

NUMMER 42         VECKA 47         2015| 21NÖJE|

Lördagen den 28 november 
är det dags för Repslagar-
museets årliga julmarknad. 
En start på julfirandet som 
har blivit en kär tradition i 
Älvängen.

Portarna med kanonsa-
lut av hemvärnet. Ett 30-tal 
hantverkare finns på plats 
för att sälja sina produkter, 
bestående av till exempel 
honung, varma sockor, sjalar, 
smide, smycken, juldeko-
rationer, träslöjd, keramik, 
kort, böcker, ägg, hudvårds-
produkter, produkter i lapp-
teknik och mycket mer.

Ett uppskattat inslag på 
förra årets julmarknad var 
luciatåget med Lucia och 
tärnor från scoutkåren i 
Guntorp. Ett inslag som 
återkommer i år.

I kaféet underhåller MR 
Junior med diverse trolle-
ri och reptricks. Dessutom 
finns det möjlighet för bar-
nen att slå eget julsnöre, göra 
egen garntomte, få napp i 
fiskdammen eller möjlighet 
att varva ned en stund i sa-
gohörnan och lyssna på en 
julsaga. 

Dans kring granen blir det 
för både små och stora med 
start på gården, dansen fort-
sätter sedan ner längs med 
den långa repslagarbanan.

Det går bra att bara kopp-
la av med lite glögg, advent-
skaffe med dopp, eller för 
den lite mer hungrige finns 
hemvärnet här och säljer 

hamburgare och korv. 
Det finns goda vinstchan-

ser i tomtejakten och jul-
klappslotteriet med vinster 
från alla hantverkare och 
företag.

Den som ännu inte har 

haft möjlighet att se vår fina 
fotoutställning Kreativt och 
Natur(ligt) har nu chansen. 
Varför inte passa på att köpa 
en fin fototavla till julklapp?

Julmarknad på Repslagarmuseet
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Lördagen den 28 november arrangeras traditionsenlig julmarknad på Repslagarmuseet i Älvängen. 
Julklappslotteriet är ett givet inslag.

Musiklärare Bosse Jansson har tagit hjälp av Mediaverkstan, här representerade av David Rydén, 
Jörgen Hansson och Fernando Carceras, i arbetet med att dokumentera Alerockens historia. Nu finns 
materialet upplagt på Facebooksidan Alerocken Retro.

NÖDINGE. Alerocken 
Retro.

En Facebooksida och 
YouTubekanal med sam-
ma namn.

– Här samlar vi 
inspelat material från 
svunnen tid, säger ini-
tiativtagaren och tillika 
musikläraren Bosse 
Jansson.

Det var när Bosse Jansson 
rensade bland lådor och fann 
en hög med kassetter och 
VHS-band från olika uppla-

gor av Alerocken som idén 
föddes till att dokumente-
ra Alerockens historia, från 
1978 och fram till nu.

– Vi efterlyste dessutom 
inspelat material och fick 
faktiskt respons från allmän-
heten, berättar Bosse.

Med Mediaverkstans hjälp 
har det skapats en Face-
booksida och YouTubekanal. 
Filmer från Alerocken läggs 
ut successivt.

– Intresset är stort, kon-
staterar Bosse Jansson.

Det första klippet som la-
des upp var en film från 1991 

med en ung Anders Bältsjö 
på scenen.

– Kvaliteten på filmerna 
är av varierande slag, men 
vad spelar det för roll? Det 
är charmigt att se de gamla 
skolbanden.

Mer material, ljudband 
eller filmer, efterlyses för att 
utveckla Facebooksidan yt-
terligare.

– Det är bara att höra av 
sig eller titta in till Ale kul-
turrum där Mediaverkstan 
har sin hemvist, avslutar 
Bosse Jansson.

JONAS ANDERSSON

Nostalgi på Facebook 
och YouTube
– Stort intresse för Alerocken Retro 

www.ipatrol.se
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Luciatåg 
kl 12.00

30-tals hantverkare visar och säljer sina alster
Massor med erbjudande och fynd

Traditionell

på Repslagarmuseet i Älvängen

JulmarknadJulmarknad

0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

•  Kanonsalut kl 11.00
•  Hemvärnet serverar 

hamburgare/korv
•  Dans runt granen kl 13.30
•  Glögg
•  Kaffe med juldopp
•  Lotterier 
•  Tomtejakt med fina vinster

Fiskedamm, slå ditt julsnöre,  
gör en egen garntomte

lördag 28 november 11-15

Välkomna!

Passa på att 
julklappshandla 

redan nu!

Repmagi  

med Mr Junior  

kl 13.00

För barnen:

NÖDINGE. Årets avslu-
tande föreställning i Ale 
Riksteaterförenings regi 
står för dörren.

Torsdagen den 26 
november kommer 
estradören Mattias Enn 
till Ale kulturrum.

”Svenska Amerika-Li-
nien” är en flytande 
epok från dåtid till 
nutid.

Estradören Mattias Enn 
sjunger och berättar om en 
flytande epok på Atlanten 
mellan Sverige och USA. 
Ombord på legendariska 
M/S Kungsholm och Grips-
holm är det sent 1920-tal. 
Fartygen lämnar det gamla 
och trötta Sverige bakom 
sig och seglar mot det nya 
och moderna USA. Livet 
för resenärerna ombord är 
i lyxklass, men i USA vän-
tar börskrasch, depression, 
spritförbud, och ransone-
ring. Och så kommer Pearl 
Harbor 1941.

– Vi möter kungligheter, 
filmstjärnor och andra pas-
sagerare ombord, förklarar 
Margareta Nilson, ordfö-
rande i Ale Riksteaterfören-
ing.

– Jag kan verkligen lovor-
da den här föreställningen. 
Nutidshistoria och passa-
gerares livsöden varvas med 
skrönor, sanningar och hem-
ligheter till dåtidens musik 
av Evert Taube, Karl Ger-
hard och Cole Porter.

Svenska Amerika Linjen 
grundades år 1915 och de 
ståtliga fartygen M/S Kungs-
holm, M/S Gripsholm, och 
M/S Stockholm trafikera-
de sträckan Göteborg-New 
York och världshaven fram 
till 1975.

Mattias Enn har sällskap 
på scenen av pianisten Cari-
na E Nilsson.

Biljetter till föreställ-
ningen går att köpa via 
kommunens hemsida (eve-
nemangskalendern) eller på 
biblioteket i Nödinge.

JONAS ANDERSSON

Mattias Enn, sångare, och Carina E Nilsson, pianist, i föreställning-
en Svenska Amerika-Linien som visas i Ale kulturrum torsdagen 
den 26 november.
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ÄLVÄNGEN. Hösten av-
slutas med ett annorlun-
da musikcafé på Repsla-
garmuseet.

Lennart Palm bjuder 
på en härlig musikkväll 
med kryss.

Ta med penna, njut av 
god musik och lös krys-
set!
Mannen som kryssar mellan 
melodierna, Lennart Palm, 
kommer till Repslagarmu-
seet torsdagen den 26 no-
vember. Lennart spelar el-
orgel och är en flitigt anlitad 
musiker som reser över hela 
Sverige.

Under flera säsonger var 
han musikansvarig för Mats 
Ljungs populära nyårsrevyer 
i Skara. Palm spelade orgel 
i dansorkestern Matz-Ste-
fanz med Lailaz och har ofta 

ackompanjerat sångaren och 
skådespelaren Stefan Ljung-
qvist.

Lennart Palm brukar re-
gelbundet bistå programle-
daren Anders Eldeman med 
instrumentala inspelningar 
till radioprogrammet Melo-
dikrysset. Redan som åtta-
åring gjorde han sitt första 
betalda framträdande, då 
liksom nu är det orgeln som 
gäller och som frilansande 
musiker har han samarbetar 
med allt från Göteborgsope-
ran till Sean Banan.

För några år sedan fick 
han förfrågan om att göra 
musikaliskt kryss till en för-
ening och sedan dess har 
förfrågningarna duggat tätt. 
Det är inget annat än live-
musik som gäller.

JONAS ANDERSSON

Melodikryss med Lennart Palm

Lennart Palm bjuder in till melodikryss på Repslagarmuseet i Äl-
vängen torsdagen den 26 november.

Gilla oss på 
Facebook

facebook.com/alekuriren

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:- 

Estradören Mattias 
Enn till Nödinge
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Klockan 07,00. En far 
som gör entre, glatt 
sjungandes trots att 

han mest vill krypa ner i 
sängen och somna om igen. 
Han har svalt det dåliga 
morgonhumöret och startar 
nu dagen för sina barn med 
en sång. Trötta sura ögon, 
täcken som åker upp och 
desperat försöker stänga ut 
tonerna som skränar ut från 
pappans mun.

Efter upprepade väck-
ningar, tjatande om kläder så 
sitter de tre vid köksbordet 
och äter frukost. Den yngste 
med sina äggmackor, den 
äldre med skinkmacka och 
så pappan med enbart kaffe, 
stressad över det där mötet 
han lovat att hinna till.

På nyheterna pratar de 
om flyktingkatastrofen, om 
barn som drunknar i ett hav 
som vi svenskar glatt betalar 
pengar för att besöka och 
helt plötsligt känns inte mitt 
möte så viktigt längre. Jag 
tänder två ljus och släcker i 
köket. Mina barn mumsar 
obekymmrat på sina mackor 
och jag tittar på dom, så 
oskyldiga och samtidigt till-
hör dom jordens framtid.

Klockan närmar sig 
skolstart och tystnaden bryts 
när alla ska borsta tänderna 
på den minimala toaletten. 
De två små monstren fräser 
tandkräm över spegeln och 
mitt upp i allt ska den yngsta 
förmågan slå en drill. Toan 
utrymms, skor knyts och 
väskor packas.

I bilen, sen till jobbet. 
Startar spotify och låter 
tonerna från ett piano fylla 
bilen och finner mig själv 
leendes tänka på hur bra vi 
har det, inga större bekym-
mer och definitivt inget krig 
att fly ifrån.

Stilla sovandes i sängen, 
min fars röst som sjunger 
långt bort ”go morgon, go 
morgon hör fåglar sjunga 
glatt”

Vi föds som kopior men 
dör som original.

Lars Andreasson

God morgon!

Nu kastar kommu-
nens planerare och 
politiker lystna 

blickar på träningsytorna 
som Idrottsparken i Surte 
erbjuder barn och ungdo-
mar, ja faktiskt alla Surte- 
och Bohusbor. Man har 
idéer om att ta grusplanen 
norr om gräsplanen för att 
bygga en ny förskola.

 Politikerna försöker 
lugna surteborna med att 
det inte blir än på något 
eller några år. Framtid i 
Ale frågar sig varför skall 
politikerna envisas med att 
ständigt skala bort de få 
fördelar och trivselytor som 
Surte har kvar?

 Idrottsföreningarna 
har en mycket omfattande 
verksamhet på Idrottsparken 
som kommer att försvinna 

eftersom de ytor de behöver 
inte står till buds någon an-
nan stans. Hur många barn 
blir tvungna att sluta med 
lek och idrott?

 En ny ”Näridrottsplats” 
tycker majoritetspolitikerna 
räcker som ”kompensa-
tion” när man tänker ta den 
stora fina träningsytan som 
fotbolsungdomarna i dag 
använder mycket flitigt.

Här ges det sken av att 
idrottsföreningarna skall 
vara med och diskutera 
hur de skall mista sin enda 
fullstora grusplan.

 Har de beslutande inte 
lärt sig något av sina tidigare 
fadäser?

Hur gick det när bibliote-
ket i Surte skulle läggas ner?

Jag minns folkstormen. 
Jag minns också att det 

fanns rakryggade politiker 
som sade nej till nedlägg-
ningen. Nedläggningen 
var visserligen maskerad 
till att flytta biblioteket till 
Glasbruksmuséet. Men där 
av blev det intet.

 Det finns fullgott för att 
inte säga ett absolut genia-
liskt alternativ till att beröva 
barn och ungdomar sin fina 
idrottsplats.

Det finns förslag fram-
taget om att mala ner glas-
brukets gamla silos och göra 
plats för en förtätning, som 
det ju så populärt heter, med 
bostäder och en förskola om 
åtta avdelningar nästan mitt 
i Surte. 

Rolf Engström
Framtid i Ale

Varför beröva barnen sin fotbollsplan?

Media har ett flertal 
gånger under året 
rapporterat om 

övergrepp och incidenter 
på boenden för ensamkom-
mande flyktingbarn. Det 
värsta så här långt är väl 
våldtäkten som ägde rum på 
ett boende i Vindeln i janu-
ari. Senare exempel är förra 
veckans knivslagsmål vid ett 
boende i Alingsås där fyra 
personer skadades, och hän-
delsen i Timrå där ett antal 
ensamkommande vandali-
serade boendet genom att 
bland annat smeta avföring 
på golv, väggar och perso-
nalrummets dörr i vad som i 
Sundsvalls tidning beskrevs 
som en missnöjesyttring på 
grund av fel mat och brist på 
aktiviteter.

Att sådana här händelser 
inträffar är inte speciellt 
märkligt. Ensamkommande 
flyktingbarn har ofta varit 
med om fruktansvärda hän-
delser, traumatiska upple-
velser som påverkar dem på 
många olika sätt.

Enligt ett forskningspro-
jekt som FoU i Väst/GR lät 
genomföra 2011 till 2013 

uppvisade 52 procent av de 
ensamkommande som kom 
till Göteborg år 2008 olika 
former av psykisk ohälsa.

Posttraumatiskt stres-
syndrom (PTSD) är vanligt 
förekommande i den här 
gruppen. I dokumentation 
från Göteborgsregionens 
kommunalförbund anges 17 
olika reaktioner/symptom 
som kan synas efter trau-
matiska händelser. Bland 
andra anges sexualiserat 
beteende, hyperaktivitet, 
självmordsbenägenhet, då-
ligt uppförande, aggressiva 
beteenden, dålig självkänsla 
och missbruk.

HVB-hem
Tidigare har ensamkom-
mande vanligtvis placerats 
på HVB-hem, då de har 
ansetts vara i behov av speci-
ell omvårdnad – vilket känns 
logiskt och självklart. Till 
följd av den senaste tidens 
flyktinganstormning har 
dock detta ändrats.

Nu i helgen flyttade 50 
ensamkommande flyk-
tingbarn in i Bohusskolans 
gymnastiksal. Den ordinarie 

verksamheten – skolverk-
samhet på dagtid och fören-
ingsverksamhet på kvällar 
och helger – har tvingats 
bort.

Som föräldrar till barn 
på Bohusskolan och den in-
tilliggande förskolan känner 
vi stor oro över att våra barn 
ska tillbringa sina skoldagar 
i stort sett tillsammans med 
50 mer eller mindre trauma-
tiserade ungdomar.

Transitboende
Boendet är ett så kallat tran-
sitboende, vilket innebär att 
det är de ensamkommandes 
första anhalt i Sverige i vän-
tan på kommunplacering. 
Det innebär att myndighe-
terna inte vet någonting om 
dem, de vet inte vilka som 
uppvisar aggressiva eller sex-
ualiserade beteenden, vilka 
som är självmordsbenägna, 
har en missbruksproblema-
tik, och så vidare.

Att Ale kommun väljer att 
flytta på ordinarie verksam-
het för att placera ensam-
kommande på en skola som 
i övrigt är i bruk och fylld 
med elever mellan 6 och 15 

år är helt obegripligt och 
fullständigt ansvarslöst. Det 
finns en anledning till att 
transitboenden aldrig tidiga-
re har placerats på en skola 
med full verksamhet: Det är 
helt enkelt olämpligt.

Otrygga människor leder 
till otrygga miljöer. Bohus-
skolan är just nu en av Sveri-
ges mest otrygga skolor.  Att 
det finns personal dygnet 
runt är en klen tröst.

Vi ringde i helgen, vid 
olika tillfällen, upp kom-
munalrådet Paula Örn (S), 
bland annat för att höra hur 
kommunen har resonerat 
kring riskbilden. Hon ser 
överhuvudtaget ingen risk i 
det här. ”Vad kan hända?”, 
frågade hon.  ”Vad kan 
hända?” Antingen är hon 
bara naiv eller så är hon helt 
världsfrånvänd. Våldtäkt, 
knivslagsmål, vandalisering. 
Det är tre av sakerna som 
kan hända. Som har hänt. 
Om Paula Örn hade gjort 
lite research så hade hon 
vetat det.

Dessutom är det allmänt 
känt att det finns en hotbild 
(mordbrand och annat) 

kring flyktingboenden i 
Sverige i dag. Den här 
hotbilden omfattar nu också 
skolbarnen. Eller är tanken 
att de ska fungera som 
”mänskliga sköldar” för att 
minska attentatsrisken?

Informationsgivning-
en kring det här har varit 
under all kritik. Mindre än 
ett dygn före inflyttningen 
informerades föräldrarna 
till skolbarnen. Föräldrarna 
till förskolebarnen har i skri-
vande stund (söndag kväll) 
överhuvudtaget inte fått nå-
gon information. Vi föräld-
rar har inte fått någon som 
helst möjlighet att påverka 
eller ge våra synpunkter på 
det här experimentet.

Det här var ett snabbt 
beslut. Ogenomtänkt och 
förhastat. Gör om, gör rätt. 
Flytta omedelbart boendet 
till en lokal – vilken som 
helst – som inte ligger i en 
skola full med barn.

Kanske Folkets hus i 
Älvängen eller varför inte 
Vikingagården som nu står 
tom? 

Oroliga föräldrar

Gör om, gör rätt!
– Helt ansvarslöst att ha transitboende bland skolbarn

Här använder jag 
ordet ’mänsklighet-
en’ som förutom 

jordens befolkning också 
kan betyda medmänsklig-
het. Människor ur jordens 
befolkning drunknar i hav, 
flyktingar i små båtar som 
inte är sjödugliga. Med-
mänskligheten drunknar 
i form av rasism, när fyra 
asylboenden brinner upp 
inom loppet av en vecka 
och branden är möjligtvis 
anlagda. 

Det fanns en bild som 
spreds snabbt på sociala me-
dier - bilden på Alan Kurdî. 
Det finns ett ordspråk som 
säger ”en bild säger mer än 
tusen ord” och här passar 
den in. Tusen ord hade inte 
kunnat beskriva ett barns 
oskuldsfullhet så tydligt som 
denna bild fångade in. Ing-
et blod syntes till på bilden, 
inga människor som strider, 
inga vapen och inget eld... 
bara en pojke, men han är 
död. Man kan tro att han so-

ver sött. Alan Kurdî var en 
flyktingspojke – världens sö-
taste 3-åring – som spolades 
upp ihopkrupen och livlös på 
stranden i turkiska Bodrum. 
Jag önskar att det aldrig skett 
en sådan händelse. Bilden 
skakade mig personligen och 
den har skakat samhället. 

I förrgår berättade min 
pappa till mig om bränderna 
i asylboenden med en oro-
lig stämma, men trots detta 
kände jag ingen oro. Svensk 
medmänsklighet är i allra 
högsta grad levande och ut-
trycker sig starkt i flytingkri-
sen idag, det vet jag, bränder 
på några byggnader kan inte 
överskugga detta. 

Insamligen i ”Hela Sve-
rige skramlar” drog in över 
40 miljoner kronor; Lands-
lagsspelaren Jimmy Dur-
maz grät på bild i Aftonbla-
det över flyktingkrisen och 
svenska fotbollslandslaget 
skänkte pengar till Unicef; På 
bara en dag fick Radiohjälpen 
in 4 miljoner kronor för att 

hjälpa flyktingarna. Med den 
verkliga bilden av Sverige, 
inte den rasistiska bilden som 
målas upp med den orangea 
färgen av elden som härjat i 
asylboenden, och med soli-
dariteten som finns i svensk-
arnas hjärtan, med dessa 
siffror som nämnts ovan och 
värmen som Sveriges be-
folkning mottagit flyktingar 
talar svenskarna klarspråk. 
Svenskarna har inga pro-
blem att göra sitt för (med)
mänskligheten och Sverige 
kommer inte att svika, vi har 
alltid värnat demokrati och 
här finns ingen plats för ra-
sism överhuvudtaget.    

Nu när ni läst färdigt den-
na text, låt oss alla ställa oss 
upp och hålla en tyst minut 
för lille Alan och mänsklig-
heten som drunknar. App-
låder för medmänskligheten 
som lever, den lever eftersom 
vi bryr oss. Låt oss alltid bry 
oss. 

Alexandra Kubresli
Surte

Applåder för mänskligheten

Svar till oroliga föräldrar

Transitboendet är tillfälligt
Alla kommuner i Sve-

rige är med och tar 
emot de människor 

som nu flyr till vårt land. 
Ales kommunstyrelse fattade 
redan tidigt beslut om att 
förbereda för att ta emot 
flyktingar. Vi tar idag främst 
emot ensamkommande 
flyktingbarn och - ungdo-

mar som hänvisas till vår 
kommun från migrations-
verket. I dagarna öppnade 
vårt första evakueringsboen-
de, som tar emot nyanlända 
flyktingar under några 
dagar.

 Frågan om att hjälpa 
Göteborgs stad i deras roll 
som ankomstkommun för 

ensamkommande flykting-
barn och ungdomar genom 
att öppna ett temporärt 
transitboende kom överras-
kande och akut i torsdags. 
Kommunen behövde snabbt 
hitta en plats där flykting-
arna kunde få en sovplats, 
mat och tak över huvudet. 
Vi valde Bohusskolans 
idrottshall eftersom den 
är kommunens egen lokal, 
möjlig att avgränsa från res-
ten av skolan och godkänd 
för kortvarigt boende. 

Vi har satt in extra sä-
kerhet på skolan och kring 

transitboendet.
 Ale kommun arbetar 

intensivt med att ta fram 
fler lokaler för boende 
både för ensamkommande 
flyktingbarn och -ungdomar 
samt för familjer och vuxna 
flyktingar. Transitboendet i 
Bohusskolans idrottshall är 
tillfälligt, men vi kan inte i 
dag säga hur länge lokalen 
kommer att användas som 
boende.

Björn Järbur
Kommunchef Ale kommun

Gunilla Dörner Buskas
Utvecklingschef Ale kommun

Frågan om att 
hjälpa Göte-
borgs stad i 
deras roll som 

ankomstkommun för 
ensamkommande flyk-
tingbarn och ungdomar 
genom att öppna ett 
temporärt transitboen-
de kom överraskande 
och akut i torsdags.
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www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling

En film som skildrar det lilla, personliga 
dramat i en människas liv. En film om sorg 
och hur många mil man ibland måste vandra 
för att hitta sig själv. Regi: Jean-Marc Vallé.

Söndag 22 november kl. 16.00
Nols kyrka

F I L M E F T E R M I D D A G

Fika ingårKostnad 30 kr

WILD

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling

Avtackning av  
kyrkoherde  

Björn Nilsson
Söndagen den 22 november

Efter gudstjänsten kl. 11.00 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

Onsdagsträff • Lars-Eric Frendeberg ”Från läsarsånger till Elvis”.
ONSDAG 25 NOVEMBER KL 13 I NÖDINGE FÖRSAMLINGSHEM

Så har vi då genomfört 
det fjärde miniseminariet 
som handlade om hur vi 
äldre kan bli bättre på att se 
farorna i vårt lite våldsbe-
nägna samhälle och försöka 
undvika eller minimera 
dessa faror.

Carina Björklund och 
Dan Norin från Kungälv-
spolisen var de som på ett 
intressant och trevligt sätt 
berörde vad vi äldre kan 
möta för faror, och hur vi 
skall minimera de risker vi 
utsätts för. De hade med sig 
en stor och samlad polisiär 
erfarenhet som de sedan 
på ett bra och informativt 
sätt fick oss att fundera och 
diskutera runt. Inte bara 
polisen var uppe till diskus-
sion, utan det diskuterades 
också sådana saker som 
deras organisation och hur 

det kommer att beröra oss 
ute i samhället. Tyvärr fick 
vi väl veta att organisationen 
inte har tillförts några nya 
tjänster, så gemene man kan 
nog inte förvänta sig några 
underverk i framtiden.

Vi fick bra tips på hur 
man kan undvika de allra 
flesta faror, och fick också 
bra exempel på vad våra kri-
minella i samhället har för 
sig. De tog även upp aktuell 
statistik i ämnet, som visade 
att det inte har blivit fler 
brott statistiskt sett. Men 
mörkertalet är stort, och vi 
lite äldre tycker nog att det 
känns si så där att gå ut i 
mörka natten. Vi fick också 
till oss att den nya organi-
sationen träder i kraft efter 
årsskiftet.

En kortare genomgång 
gjordes också på hur sam-

verkan sker mellan de olika 
aktörerna inom räddnings-
området. Det är roligt att 
träffa på föreläsare som är så 
pålästa inom sitt arbetsom-
råde. Ett stort tack för att vi 

fick tillgodogöra oss del av 
deras erfarenhet.

Jan Larsson
Studieorganisatör Surte-Bohus PRO

Polisen gästade Bohus servicehus

Carina Björklund och Dan Norin från Kungälvspolisen i samband 
med PRO miniseminarium i Bohus servicehus.

PRO Lödöse-Nygård hade 
tisdagen den 10 november 
sista medlemsmötet för 
i år, i Alegården. Mötet 
började med information 
av fotvårdsterapeut Annika 
Abramsson-Laxman, om 
hur vi bör sköta våra fötter. 
Efter det blev det kaffe och 
smörgås och sedan lottdrag-
ning.

Så blev det dags för dag-
ordningen, som bland annat 
innehöll nästa års budget. 
Det blir ingen höjning av 
medlemsavgiften. Det infor-
merades om den nya vård-
centralen i Lödöse och att 
boulestallarna i Lilla Edet 
skall rivas, men att det byggs 
en ny boulehall i Göta.  

                Pia Ek

Medlemsmöte i Alegården

SPF Seniorerna Lilla 
Edetbygden hade ons-
dagen den 11 november 
författarbesök i Träffpunkt 
Hägern. Uddevallaförfat-
taren Maria Gustavsdotter 
berättade humoristiskt och 
intresseväckande om sitt 
författarskap, som började 
med tidningsnoveller, och 
fortsatte med historiska 
romaner och deckare. Ett 
gediget forskningsarbete 

ligger bakom de historiska 
romanerna. Mest kända är 
trilogin från 1400-talets 
Kalmar och böckerna om 
prästdöttrarna Morlandeus 
på 1600-talet i Morlanda 
socken, Orust. Mycket 
nöjda åhörare fick tillfälle 
att ställa frågor och kunde 
också gå hem med signera-
de romaner.

Gunilla Wallstedt

Författarbesök på Träffpunkt Hägern

Slutet vått allting vått 
kunde man travestera SPF 
Seniorernas Ale vandring i 
Älvängen. Höstens avslutan-
de planerade vandring gick 
i Kronogården och Utby 
under ledning av Ingrid 
Pettersson. Vi drabbades 
av årets sämsta väder. Trots 
det ställde 21 personer upp. 
Av dessa var Inga-Lill och 
Göran Jorbrant med för 
första gången. Denna vecka 

börjar spontanvandringarna. 
Kolla på gästboken.

Fortfarande finns det 
plats på resan till julmark-
naden i Rostock 23-25 no-
vember. En mycket prisvärd 
resa.

Det traditionella julbor-
det aväts i Medborgarhuset 
den 27 november.

SPF Seniorerna Ale kan 
njuta av Ales Lucia och 
en ungdomskör den 10 

december i 
Medborgar-
huset.

Det finns 
ett fåtal 
platser kvar 
till Crazy for 
you på Ope-
ran den 20 
januari. Jazz 
lyssnar vi på 
Radison den 
30 januari.

Vi är pu-
blik på Bing-
olotto den 14 
februari.

Lennart 
Mattsson

SPF Seniorerna Ale i Kronogården

Nödinge. Peter Nilsson från 
Nödinge kan vinna pris i en regional 
innovationstävling. Han ska tävla 
inför en jury, nästan som Idol eller 
tv-serien Uppfinnarna, 17 november 
på Stadsbiblioteket i Göteborg, i 
samband med Nyföretagardagen

 – Vår förhoppning är att hitta så 

många smarta idéer som möjligt, som 
kan bli lyckade nya produkter och 
tjänster på marknaden, säger Marie 
Olsson, innovationsrådgivare på 
Almi och tävlingsledare.

Totalt är det 28 idéer från hela 
Västra Götaland som gör upp. Juryn 
utser den idé som anses ha bäst 
potential och förutsättningar att nå 
marknaden. Juryn tittar på idéns ny-
hetsgrad, hur den tillfredsställer ett 
behov på marknaden och ger ökad 
kundnytta samt dess kommersiella 
möjligheter på lång sikt.

Vinnaren får 15 000 kronor, an-
drapristagaren vinner 8 000 kronor 
medan tredjepristagaren får 5 000 
kronor.

Peter Nilsson från Nödinge 
kan vinna uppfinnarpris

ÄLVÄNGEN. Lördagen 
den 28 november bju-
der Smyrnakyrkan in 
till konsert med kören 
Watoto från Uganda.

Med sång och rytmer 
från sydligare bredd-
grader utlovas en härlig 
kväll i höstmörkret. 

Under kvällen kom-
mer det att finnas 
möjlighet att ge pengar 
till Watotos arbete för 
föräldralösa barn samt 
chansen att skriva upp 
sig som fadder. 

Watoto är glada över att få 
presentera produktionen, 
Oh What Love, som hade 
premiär i januari i år. Genom 
denna dynamiska upplevelse 
med barnen, som en gång 
varit föräldralösa, delas deras 
resa till försoning och visar 
på att Gud längtar efter att 
få vara en kärleksfull far till 
alla människor. 

– Efter att förlorat mina 
föräldrar kände jag mig en-
sam, jag hade ingen kvar som 
älskade mig. Nu vet jag att 
Gud är min far. Han älskar 
mig och bryr sig om mig. 
När jag reser med kören vill 

jag visa människor att Gud 
älskar dem med, säger sex-
åriga Jackie Nakku. 

Gary Skinner, grundaren 
av Watoto säger:

 – Guds hjärta för de 
minsta är inte bara att se de-
ras individuella återupprät-
telse, utan att se de blomstra, 
efter att deras liv blivit för-
vandlade. Barnens berättel-
ser är äkta och representerar 
tusentals barn som genom-
går denna förändring.

Produktionen indikerar 
på det växande moderna 
Afrika, en kontinent som 
kommer fram ur ruinerna 
och utforskar sin sanna iden-
titet. Barnen och unga vuxna 
är nyckeln till framtiden. 

– Genom deras unika per-
sonligheter kommunicerar 
och delar barnen känslan av 
den tillhörighet de funnit i 
Gud deras fader, säger James 
Skinner. 

Sedan 1994 har Watotos 
barnkör rest över hela värl-
den för att dela den svåra si-
tuationen hos Afrikas föräld-
ralösa och sårbara barn. Var 
och en av barnen har förlorat 
en eller båda sina föräldrar, 
men de har blivit räddade 
och bor nu i en Watoto by. 

JONAS ANDERSSON

Kör med föräldralösa barn från Afrika
– Konsert i Smyrnakyrkan nästa lördag

Elias Berg och Marie Nordvall hälsar välkommen 
till konsert i Smyrnakyrkan nästa lördag.
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www.svenskakyrkan.se/skepplanda

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

”AMAZING GRACE”
Musikmässa

Folkligt och annat med 
säckpipa och nyckelharpa

Skepplanda kyrka 
söndag 22 november kl 17.00

Alban Faust, riksspelman och 
 instrumentbyggare

Peter Corneliusson, orgel

Välkomna!
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Jag startar dagen med 
en stor kopp kaffe, 
fairtrade förstås! Jag har 

handlat i veckan och affären 
var överfylld med varor och 
hade allt jag behövde. Jag 
har tankat bilen och bensin 
fanns i tappen det var bara 
att tanka, inte några köer. 
Några dagar i veckan åker 
jag med lokaltrafiken, och 
det fungerade perfekt. 
Elektriciteten har fungerat 
som vanligt. Leveransen av 
pellets till vår värmepanna 
kom som vi hade kommit 
överens om. Så det är varmt 
i vårt hus. Ett av barnen går 
i gymnasium, ett annat på 
högskolan och lärare och 
övrig personal har varit på 
plats. Det talas om sys-
temkollaps, ett samhälle i 
upplösning, jag håller inte 
alls med! Hade man talat 
om Afghanistan och inte 
minst Syrien då hade jag 
hållit med, men min bild av 
dagens Sverige är något helt 
annat. Det verkar som om 
det är något annat som vill 
förmedlas av somliga. Kan-
ske handlar det om vilken 
mening vi lägger i ord som 
solidaritet, människosyn och 
människovärde?

Julhandeln har börjat 
så smått, man beräknar att 
vi kommer att lägga ut 70 
miljarder på den. För något 
år sedan beslöts det om 60 
nya JAS-plan som kommer 
att kosta oss 60 miljarder, i 
runda slängar. Förra reger-
ingen sänkte skatter för si så 
där 130 miljarder. Samtidigt 
hörs röster om att vi inte har 
råd att ta emot människor av 
kött och blod som har flytt 
undan krig, förföljelse och 
förtryck. Låt oss stänga våra 
gränser, någon annan kan 
ta emot dem….  Det är som 
författaren Theodor Kal-
lifatides skrev så träffande 
på Twitter, Jag förstår inte 
riktigt hur den flyktingstra-
gedi vi bevittnar debatteras 
som ett större problem för 
oss än för alla som genom-
lever den. När jag var ung 
så satt vi ofta och sjöng i 
ungdomsgruppen i kyrkan 
Lena Granhagens sång, Det 
brinner i min grannes hus, 

och säg vad skall jag göra? 
För tänk om elden sprider 
sig och vad den kan förstöra! 
Mitt vackra hus, mitt fina 
hus...  En sång som också 
säger mycket om dagens 
situation.

Tänk, jag tror att Jesus 
förstår, för redan innan han 
var född fanns det inte plats 
på något härbärge för Josef 
och Maria, utan det fick 
bli ett enkelt stall där han 
föddes fram. Sedan dröjde 
det inte länge förrän Josef, 
Maria och Jesus var tvungna 
att fly, hals över huvud 
undan Herodes förföljelse, 
men tack och lov, Egypten 
tog emot dem. I söndagens 
bibelberättelse säger Jesus, 
Jag var hungrig och ni gav 
mig att äta, jag var törstig 
och ni gav mig att dricka, 
jag var hemlös och ni tog 
hand om mig, jag var naken 
och ni gav mig kläder, jag 
var sjuk och ni såg till mig, 
jag satt i fängelse och ni be-
sökte mig.’ Då kommer de 
rättfärdiga att fråga: ’Herre, 
när såg vi dig hungrig och 
gav dig mat, eller törstig och 
gav dig att dricka? När såg 
vi dig hemlös och tog hand 
om dig eller naken och gav 
dig kläder? Och när såg vi 
dig sjuk eller i fängelse och 
besökte dig?’ Kungen skall 
svara dem: ’Sannerligen, 
vad ni har gjort för någon 
av dessa minsta som är mina 
bröder, det har ni gjort för 
mig.’ Stämmer det här, skall 
vi ta Jesus ord på allvar, så 
är det ju ingen mindre än 
Jesus själv som kommer 
som flykting till vårt land! 
Visst känner vi oss små och 
otillräckliga när vi hör vad 
Jesus säger. Men låt oss 
ändå försöka att bevara våra 
hjärtan och vår medmänsk-
lighet, för tappar vi den så 
kollapsar mycket av det goda 
i vårt samhälle.

Vi ber, Gud, beskydda 
alla världens flyktingar var 
än de befinner sig. Öppna 
våra hjärtan, låt kärleken 
fylla våra liv och handlingar. 
Amen.

 Gud vare med oss alla!
Per Kjellberg

Pastor Equmeniakyrkan i Surte

Det brinner i min grannes hus, 
och säg vad skall jag göra?

BETRAKTELSE

Majvor Ahlm. I Skepplanda 
kyrka hölls tisdagen 10 novem-
ber begravningsgudstjänst för 
Majvor Ahlm, Skepplanda. 
Officiant var komminister 
Mika Auvinen.

Kuno Karlsson. I Surte kyrka 
hölls torsdagen 12 november 
begravningsgudstjänst för 
Kuno Karlsson, Bohus. Offi-
ciant var komminister Reine 
Bäck.

Juho Korpelainen. I Nödinge 
kyrka hölls fredagen 13 novem-
ber begravningsgudstjänst för 
Juho Korpelainen, Nödinge. 
Officiant var komminister 
Reine Bäck.

JORDFÄSTNINGAR

Equmeniakyrkan i Surte 
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! Sön 22/11 kl 11, 
Gudstjänst. Henrik Fransson. 
Sång Birgit Hansson. Fika. Tis 
24/11 kl 10, Barnrytmik för 
barn 1-2 år med deras föräld-
rar. Sopplunch för 20:- efter 
babyrytmiken. Tis 24/11 kl 
10.45, Babyrytmik för barn 4 
mån-1 år med deras föräldrar. 
Sopplunch för 20:- efteråt. 
Ons 25/11 kl 15, Onsdagsträff 
för daglediga. Vi gästas av 
Gråbogruppen. Ons 25/11 kl 
17.30, Sånglek för barn 4-6 
år. Ons 25/11 kl 18.30, Tonår. 
Ons 25/11 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen! 
Programmet kan ändras, men 
på www.surtemissionskyrka.
se hittar du ett uppdaterat 
program.

Pingstkyrkan Bohus
Ons 18/11 kl 19, Bibelläsning 
och bön. Sön 22/11 kl 11, 
Rune Axelsson Jesus i Gamla 
Testamentet 4. Ons 25/11 kl 
19, Bibelläsning och bön.

Nödinge församling
Domsöndagen 22/11 kl 11, i 
Surte kyrka: Gudstjänst. Reine 
Bäck. Kl 15, i Bohus service-
hus: Gudstjänst, Reine Bäck. 
Kl 17, i Nödinge kyrka: Mässa. 
Reine Bäck.

Equmeniakyrkan Älvängen
Tor 19/11 kl 15, RPG i 
Smyrnakyrkan: ”Alesnick-
arna som byggde. Göteborg” 
Bernt Johansson berättar. Kl 
19, ”Jord att leva på - Skapad, 
älskad, kallad”  Samling i Kyr-
kornas Globala vecka med Ulf 
Söhdal, Alingsås. Sön 22/11 kl 
17, ”Jord att leva på” - tema-
gudstjänst  Inga-May Persson, 
Sång Ingrid Levin. Servering.
Mån 23/11 kl 18, Spårarscout. 
Kl 18.30, Upptäckarscout. Tis 
24/11 kl 10, Tisdagsbön. Kl 
10 - 13, Stickcafé. Kl 16-18, 
Konfirmanderna. Kl 17-18, 
Barnkören.

Smyrnakyrkan Älvängen
Ons 18/11 kl 10 - 12.30 Smyr-
naCaféet. Kl 18.30 - 19.30 
Bön. Kl 18.30 - 20.30 Språk-
café i Nödinge. Tor 19/11 
kl 15, RPG i Smyrnakyrkan: 
Alesnickarna som byggde 

Göteborg – Bernt Johansson. 
Kl 18.15 - 19.30, Hobby. Fre 
20/11 kl 19.30, Greenhouse. 
Lör 21/11 kl 10 - 13, Second 
Hand & Café. Sön 22/11 kl 
10.30 Bön inför gudstjänsten. 
Kl 11, Gudstjänst. Elias Berg 
predikar. Avslutning Äventy-
ret. Kyrkkaffe. Mån 23/11 kl 
10, RPG Stavgång. Tis 24/11 
kl 08.30 - 09, Bön. Ons 25/11 
kl 10 - 12.30, SmyrnaCaféet. 
Kl 14.30 - 15, Sångstund på 
Björkliden. Kl 18.30 - 19.30, 
Bön.

Starrkärr-kilanda församling
Ons 18/11 Älvängens kyrka 
kl 18.30, Taizébön. Älväng-
ens kyrka kl 19, Stickcafé. 
Tor 19/11 Nols kyrka kl 
18.30, Bön för församlingen. 
Sön 22/11 Starrkärrs kyrka 
kl 11, Mässa, Nilsson och 
Nordblom. Avskedpredi-
kan av kyrkoherde Björn 
Nilsson. Mingel i försam-
lingshemmet. Anmälan 
0303-444000. Nols kyrka kl 
16, Filmeftermiddag med 
pilgrimstema. Dagens film 
heter ”Wild” och är base-
rat på en sann historia om 
Cheryl som gavs sig iväg på 
vandringsleden PCT i USA. 
Ons 25/11 Älvängens kyrka 
kl 18.30, Bön för försam-
lingen.

Guntorps Missionskyrka
Ons 18/11 kl 18.30, Även-
tyrar & UtmanarScout. Tis 
24/11 kl 19, ALPHA. Ons 
25/11 kl 18.30, Spårar & 
UpptäckarScout.

Skepplanda Pastorat
Skepplanda sön 22/11 kl 17, 
Musikmässa ”Amazing grace” 
Alban Faust  riksspelman, 
Peter Corneliusson orgel V 
Wetterling präst. Ons 25/11 kl 
18.30, Veckomässa. Hålanda 
sön 22/11 kl 12, Gudstjänst 
V Wetterling. S:t Peder sön 
22/11 kl 10, Mässa V Wet-
terling. Ale-Skövde se övriga. 
Tunge se övriga.

Lilla Edets pastorat
Fuxerna-Åsbräcka församling
Ons 18/11 kl 18.30, Mässa, 
Nordblom. Lör 21/11 kl 
11-15, Julmarknad. Sön 
22/11 kl 10, Högmässa, 
Nordblom. Tis 24/11 kl 09, 
Mässa i förs hem, Wester-
gaard.

Anders Johansson Johan Ekstedt 
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Trygghet  •  Omsorg  •  Kompetens

Etabl. 1932

Dygnet runt   

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

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

 SURTE  LÖDÖSEÄLVÄNGEN

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

DÖDA PREDIKOTURER

Vår Käre 

Timo Saarinen 
* 24 januari 1957  

har lämnat oss. 

Nol 
28 september 2015 

KERSTIN 
RAIMO 
REIJO 
SEPPO 

Övriga vänner 

Du finns i våra minnen 
Vi tänker på Dig 

Vår älskade Mamma 
Svärmor och Mormor 

Inger Holm 
* 19 februari 1926  

har idag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad. 

Bohus 
8 november 2015 

LENA 
KERSTIN och 
SVEN-GÖRAN 

Oscar, Erik 
Övrig släkt och vänner 

Himlens hav har 
ingen strand 

bara ljus. 
Bo Setterlind 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum tisdagen  

1 december kl. 11.00 i 
Surte kapell. Efter akten 
inbjudes till minnesstund 

i församlingshemmet. 
Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå,  
tel. 031-98 32 50 senast 
fredagen 27 november. 
Lika välkommet som 

blommor är en gåva till 
Hjärt-Lungfonden, 

gåvotel. 0200-88 24 00. 

Vår käre Pappa 
Svärfar och Farfar 

Arne Axelsson 
* 25 oktober 1941  

har efter en tids 
sjukdom idag lämnat 

oss i stor sorg och 
saknad. 

Skepplanda 
9 november 2015 

MIKAEL och LENA 
Jens, Tove 

Övrig släkt och vänner 

Mamma har räckt 
Dig handen 

Du har fattat den 
 

Tack för allt käre Pappa 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum onsdagen  
2 december kl. 11.00  
i Skepplanda kyrka. 

Akten avslutas i kyrkan.  
Valfri klädsel. 

Utrota 
barncancer.
Din gåva gör skillnad.
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Vem känner du
som snart fyller år?

Skicka in din
grattisannons 

idag!

Alekuriren ”Familj”
Göteborgsvägen 94

446 33 Älvängen

TACK

Stor kram och tack för all 
uppvaktning på min födel-
sedag till mina barn, barn-
barn, barnbarnsbarn, 
goda vänner, grannar och 
bekanta.

Birgit Börjesson

UNDANBEDES

All eventuell uppvakning i 
samband med min födelse-
dag undanbedes vänligen

Edith Sundberg

Veckans ros till Skepplanda 
Hembygdsförening för en 
fantastisk guidning i Grön-
köp.

Barn och personal Sländan 
Garnvindeskolan

VECKANS ROS

Vill jag ge till dig som 
hjälpte mig, då jag cyklade 
omkull på Göteborgsvägen.
Onsdagen 11 nov kl 14:00.
Tack för att du hjälpte mig 
och cykeln hem.

Kram
Anette

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

Obs! Bilar köpes! Årsmodell 
97-14, alla märken, taxi m.m. 
Ev. hämtas. Kontant betalning 
sker banktid. Övrig tid ban-
köverföring. Trollhättan 
OBS! Spara annonsen!
Tel. 0763-18 59 06

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

Sprutlackering av kök och 
nytillvärkning av köksluckor. 
Fria hembesök och f-skatte-
bevis finnes.
Tel. 0760-74 86 95

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

Lövved säljes. Ca. 2,5 kubik-
meter/lass, 1200 kr. Lastat 
och klart. Låna kärran och kör 
hem. Nygård.
Tel. 0706-08 62 99

Digital - analog TV 26” Philips, 
handbok medföljer. Yttermått 
(HxBxD) 49x80x21. 
Pris: 200 kr.
Tel. 0706-04 36 65

Fyra stycken dubbade 
vinterdäck på fälg för Opel 
Aqila.
Tel. 0762-90 39 15

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

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

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

SÖKES
Hej. Vi är ett ungt par som 
letar efter sin första bostad. 
Villa eller fritidshus , även 
renoveringsobjekt är av 
intress. Vår budget är 
900.000 kr.
Tel. 0704-97 84 47

ÖVRIGT 
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

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.

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

Rent hus innan Jul eller nyår?
Vill du ha städ eller 
fönsterputs innan Jul eller 
kanske till och med nyår? Då 
är du hjärtligt välkommen 
att kontakta oss på vår 
mail: ammm14@live.se 
eller kontakta numret 
0707753988.”

GRATTIS

Britt Jacobsson 
90 år 19/11

Jag vill dig hjärtligt hylla, 
när du nittio skall fylla.

Kramar från din 
”sommartös”

Susan

Grattis 
Oscar Rödin 

1 år, 15 juli 2014.
Varma kramar från 

Storasyster Emma, Mamma 
Malin & Pappa Lars.

Välkommen älskade 
Oscar Rödin 

15 juli 2013. 5288g 52 cm.
Stolt storasyster Emma 

lyckliga föräldrar 
Lars & Malin.

Grattis 
Oscar Rödin 

2år, 15 juli 2015. 
Vi älskar dig mest av allt i 

hela världen! Kramar 
Storasyster Emma, 
Mamma & Pappa. 

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

Ring till oss
0303-74 99 40

alekuriren.se

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

Eventuell uppvakning på 
födelsedagen undanbedes.

Bertil Hansson

ÖVRIGT

Norrmannebo Gårdsloppis
Sön 22 och 29/11 Kl.11-
14. Se Facebooksida Norr-
mannebo Gårdsloppis 
200kvm loppis, bjuder på 
fika, tama får och nytt varje 
vecka. Norrmannebo 290, 
Romelanda. 0701-470740 

Välkomna!
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SUDOKU MEDELVECKANS FRÅGA

NÄSTA VECKAS FRÅGA
Handlar du julklappar på nätet?
Gör din röst hörd på www.alekuriren.se

ALEMAN & LILLA EDIT

Denna vecka gratulerar vi @fotbolls_moa7 

som som varit på Älvevi konstgräsplan och 

tagit denna bild och därmed vann veckans 

#MinAleBild. 

RÄKNA UT DITT NYA 
ELPRIS PÅ ALEEL.SE

#MINALEBILD

Har du börjat handla julklappar än?

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.

78% NEJ

22% JA



TRÄNA GYM, KONDITION OCH 
GRUPPTRÄNING PÅ ALLA KLUBBAR!
Den perfekta gåvan till dig själv  
eller någon du bryr dig om.  

JULKLAPPSTIPS
ÅRETS BÄSTA

450KR

10-KORT

ORD. PRIS 900 KR | MAX 3 PER KUND

HALVA  

PRISET!

ORD. PRIS 5083 KR 
2990 KR

HELÅRSKORT40%
RABATT

ORD. PRIS 2795 KR 

1990 KR
HALVÅRSKORT

Kontakta oss för mer information. 

ANVÄND FRISKVÅRDSPENGEN  
INNAN ÅRSSKIFTET!

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

Reservation för slutförsäljning!
Kampanjen pågår t o m 24 december

30%
RABATT
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