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Ungas syn på 
FÖP Nödinge

Herlogsson 20-målsskytt 
när Skår slog rekord

LÄS
33

Det var bättre förr...
Smoke Rings Sisters stod i centrum för årets stipendiekonsert i Ale kulturrum på fredagskvällen. Sång och musik från 
1920-talet och fram till moderna tider gav publiken en härlig nostalgitripp. Innan konserten fick årets kulturstipendiater i 
Ale och Vaken Ledare mottaga sina utmärkelser.

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

Säkra siffror till fast pris!

MED LILLA EDET-EXTRA

Ale Torg

Gäller v 48 • 25/11–29/11

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

Erbjudanden
som bär frukt

KIWI SUNGOLD
Zespri, Nya Zeeland. 80g.
Klass 1. Jfr pris 58:82/kg.

EKOLOGISKA APELSINER
ICA I love eco. Spanien. Klass 1.

10:-
2 för

20:-/kg

– Suverän nostalgitripp med Smoke Rings Sisters
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Vard: 10 – 19 | Lör: 10 – 15  |  Sön: se hemsida 
ICA Kvantum 7 – 23 alla dagar  |  www.aletorg.se

SKYLTLÖRDAG
Julshoppingen kan starta på allvar. 

Vi värmer upp med glögg och 
pepparkakor på torget i 

samarbete med Ahlafors IF.28 NOV
KL 12 – 15

Duon som har skrivit 
över 30 böcker

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

Skott- & fyrverkerirädsla
om hur man förebygger och behandlar

Anmälan senast 28 nov
info@aleveterinaren.se
0303-74 26 80

I MEDBORGARHUSET, ALAFORS

TORS 3 DEC
KL 18 – 20

VI
BJUDER
PÅ FIKA

Kostnadsfri föreläsning

ALLA DAGAR
06.00–23.00

10%
RABATT 
PÅ ETT KÖP  
MED DENNA  

KUPONG!

För dig som handlar med

G
äller o

n
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n
 v48

JULKLAPPS- 
DAGAR!

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

ONS 25/11 - SÖN 29/11

RABATT
på alla varor i butiken!

ÄVEN PÅ REA!
Öppet köp t o m 7/1-2016
Gäller ej presentkort, klubbartiklar och 
beställningsvaror. Kan ej kombineras med 
andra rabatter.

24%

Ett solidariskt 
samhälle



Jag måste erkänna att jag 
känner en viss oro för 
välfärden – kärnverk-

samheten som finansieras av 
våra gemensamma resurser. 
Det gäller inte bara Ale, 
utan såväl i regionen som 
övriga Sverige. Statsminis-
tern påtalade mycket riktigt 
att Sverige varit ”för naiva” 
i exempelvis terrorfrågan. 
Han kunde räknat upp fler 
områden, där vi inte lagt 
hela pusslet och när bilden 
klarnar ser en verklighet 
som är allt annat än han-
terbar.

Det stundar tuffa tider 
och vägen fram går genom 
att fokusera på vad som mås-
te göras. Att prioritera det 
nödvändiga. Så har det alltid 
varit, så kommer det alltid att 
vara – och så borde det alltid 
ha varit. Av någon anledning 
glömmer den offentliga ap-
paraten emellanåt bort varför 
den finns till. Ale kommun 
står för den offentliga servi-
cen till aleborna. Med våra 
skattemedel ska en bra skola, 
vård och omsorg garanteras 
– likaså en fungerande infra-
struktur inom vatten, avlopp 
och vägar samt att planera 
för framtida byggnation. Ett 
i mina ögon väldigt tydligt 
uppdrag.

Under de senaste de-
cennierna har ett nytt mer 
bolagiserat synsätt spridit 
sig till kommunerna. De 
jagar tillväxt och konkur-
rerar med varandra om att 

vara den bästa kommunen. 
Det sker inte längre genom 
att vara det, utan geom att 
marknadsföra sig som det. 
Reklambyråerna verkar slåss 
om uppdragen att skapa 
vassast slogans. Trots att 
jag själv har försörjt mig på 
marknadsföring i hela mitt 
liv så äcklas jag över utveck-
lingen.

Om kommun och lands-
ting istället ägnade alla re-
surser åt kärnverksamheten 
hade det känts bättre. Att 
slippa läsa som i Ales fall att 
skolan och vården måste vara 
restriktiva med vikarier skul-
le säkert glädja många. Det 
är ju vården och omsorgen vi 
gemensamt betalar för.

Mäklarnas första fråga 
från en potentiell alebo är 
just hur skolan fungerar 
och om det finns plats inom 
barnomsorgen. När denna 
verksamhet är bra kan en 
kommun inte få en bättre 
marknadsföring. Låt våra 
verksamheter lägga grunden 
för tillväxten. Det är där 
och ingen annanstans som 
satsningarna ska göras.

Ale Invite är ett 
marknadsföringsjippo 
som vår kommunled-
ning i bred politisk 
enighet valt att ägna 
ett nytt miljonregn. 
I sann demokratisk 
anda respekterar 
jag beslutet, men 
jag måste ställa 
mig frågande till 

resonemanget. Det vänder 
sig främst till en målgrupp 
som är långt ifrån att köpa 
sin första bostad och det sker 
i en tid när äldreomsorgen 
och skolan brottas med stora 
ekonomiska problem. Hur är 
det då möjligt att ens tänka 
på marknadsföring?

Jag är en stor beundrare 
av Alebacken som långt 
innan Ale Invite var kommu-
nens främsta marknadsföra-
re, men för att vi ska satsa yt-
terligare miljoner måste vi ha 
något att skryta om. När vi 
har det – behöver vi å andra 
sidan inte säga så mycket. Då 
går det av sig själv. Alla söker 
sig till en kommun med bra 
skolor och en trygg omsorg. 
Använd våra skattemedel till 
det som de är avsedda för. 
Inget annat.

 

Tuffa naiva tider

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

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

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

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

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

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

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

VDANSVARIG UTGIVARE

REDAKTÖR GRAFISK FORM

FOTOGRAF

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

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

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

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2015. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

WEBB & GRAFISK FORM WEBB & FILM

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

GRAFISK FORM

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

GRAFISK FORM

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

FRILANS

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

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

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

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

 Starrkärr 103, Älvängen
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www.ipatrol.se

POTATIS – SYLT - SOLROSFRÖ
King Edward, Snöboll, Asterix, Folva, Amandine, Gul 

mandel m.fl. KRAV-odlad Gala, Carolus. Svenska äpplen, 
morötter, lök, fodermorötter. Solrosfrö 20 kg 240:-. 

Även skalat solrosfrö. Hjortron- lingon- blåbärs- hallon- 
jordgubbs- drottning- salmbärs- och tranbärssylt (60-

70% bärhalt). Säljes från lastbil  LÖRDAG 28/11: 
Kungälv Vikingagrillen vid St1 13, Nol intill Gulf (Tudor) 
13.30, Älvängen gamla busstorget 14, Lödöse P museet 

14.30, Lilla Edet Elkedjan 15. Ej kort. Nästa tur 19/12.

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

Funderat över att  
resa någonstans?

Marianne Enoksson &  
Jonas Andersson berättar om  

hur man tar sig fram som  
funktionsnedsatt i New York

Älvängens Aktivitetshus, Carlmarks väg 4
Torsdag 3 december kl 18.00

Entré 20kr. Vi serverar fika

Hjärtligt välkomna!
I samarbete med:

NU ÖPPNAR VI NYTT

APOTEK

SURTE
Göteborgsvägen 99

Invigning 
Torsdag 26/11 kl 9.00

FARMAKEUT
Apotek

Öppet: vardagar 9 -18 • Tel: 031-98 10 40

20% PÅ ALLA 
egenvårdsprodukter

(Gäller 26/11-4/12)

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

MÅLNING, TAPETSERING 

SNICKERIER UTFÖRES!

Ring 0708-65 65 56 
Jean Damm

F-skatt och rotavdrag

HÄRENE AB

www.lodosemuseum.se

JULIGA OKNYTT   
 
Julpyssla på egen hand på tema  
medeltida oknytt, hedniska tomtar 
och konstiga 
figurer. 

1/12 - 10/1
kl. 11-16
(ej månd.)

 
 

Handla till julbordet hos 
Ehrenhofers Lamm & Vilt

Ehrenhofers 
Lamm & Vilt

Vildsvinsskinka, lamm- & 
viltkorv, rökta produkter, 
ost och marmelader.

Högås 274 Lödöse   
www.ehrenhofers.se

Gårdsbutiken  
är öppen:

Sön 6 dec kl 14-18 
(Ehrenhofers Julmarknad) 

Sön 13 dec kl 14-18
Lör 19 dec kl 14-18
Sön 20 dec kl 14-18

595KR
Sventorpsvägen 1, Älvängen  

tel: 0303-74 91 91

Salong

Studio4

FÄRGNING/SLINGOR

ERBJUDANDE  

VECKA 48–50!

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se
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Som samtalsledare deltar:  

Möt Linda Karlsson, Change agent WTT, 
fd. partner Studio Total.
Linda har drivit konsthall i ett men-
talsjukhus från 1600-talet, eldat upp 
100 000 kr, fått 1000 nallebjörnar att 

ungdomsgård för 85-åringar. Hennes 
projekt har skapat synlighet över hela 
världen, med en liten budget. 

Tema: 

i samverkan med Swedbank

Adam Almgren, Grow  Profilreklam 
Claes Berglund,  Projektcompaniet 
Henrik Kjellberg, Axelssons fastighetsbyrå 
Håkan Sandberg, Autoadapt 
Kenny Hansson, Stendahls 
Kent Hylander,  Alekuriren

Tid och datum: 9 dec, kl 11.30-13.00
Plats: Spinneriet, Alafors Fabriker
Anmälan: ale.se/anmalan

Mer infomation: ale.se/foretagare

Välkommen till Jullunch med julöl

Linda 
Karlsson

Lisa Esberg, Barnupplevelse Sverige 
Malin Eklund, KockMalin  
Marie Sjödin, Mamedia  
Mikael Bill, Beijer
Sabahudin Sabani, Infitio fashion 
Tobias Hellberg, Swedbank

I Bradys tidigare lagerlokal ska nu upp till 50 ensamkommande flyktingbarn ta plats. Det tillfälliga 
boendet i Bohusskolans gymnastiksal upphör. 

Nytt transitboende i Nödinge
– Bohusskolan anses inte längre lämplig
NÖDINGE. Protesterna 
från föräldrar i Bohus 
fick effekt.

Ale kommun backar 
och Bohusskolans tidi-
gare gymnastiksal anses 
inte längre lämplig som 
flyktingboende.

– Vi har redan från 
början sökt efter en mer 
lämplig lokal. Bohus-
skolan var en tillfällig 
lösning, säger Gunilla 
Dörner Buskas, utveck-
lingschef i Ale.

Enligt vad tidningen erfar 

kommer Alebyggen att hyra 
ut Bradys tidigare lagerlokal 
på Rödjans väg i Nödinge, 
granne med Lärlingsgymna-
set, till nytt transitboende.

– Det kan jag varken be-
kräfta eller dementera, men 
vi kommer ha klart med ett 
nytt boende i veckan, säger 
Gunilla Dörner Buskas.

Föräldrar till elever på 
Lärlingsgymnasiet i Ale har 
dock redan blivit informe-
rade om planerna. Redan på 
onsdag ska en första inflytt-
ning ske.

– Vi ser inte att det ska 
behöva påverka vår verksam-

het. Det har gått väldigt fort, 
men vi har hunnit informera 
så gott det går, säger Malin 
Luukinen, rektor på Lär-
lingsgymnasiet.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Julshopping
I  VÅR HERRGÅRD

@kladkallarenKlädkällaren

Följ oss på Facebook och 
Instagram för nyheter 

varje vecka

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

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

7000 kvm lågprisvaruhus
GÄSTVÄNLIG MILJÖ
BRETT SORTIMENT

LÅGA PRISER

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

3490

LED-LJUS
SENSORSTYRD SERVETTER

990

Adventsshopping

FRÅN

5990

FRÅN

5990

FRÅN

790

PRESENTPÅSAR

Gunilla Dörner Buskas är ut-
vecklingschef i Ale.



SURTE. Sabi Sabani, 20, 
och Christian Gherman, 
19, hade aldrig sytt ett 
plagg förut.

Nu har de lanserat ett 
eget klädmärke, Infini-
tio.

Kreativiteten i Web-
fabs lokaler är på topp 
och nu vill de att fler 
unga kreatörer ansluter.

I våras blev de ett av åtta 
företag med inriktning mot 
e-handel som fick chansen 
att ta plats i Webfabs lokaler 
i Surte. Sabi och Christian 
har bestämt sig för att ta fram 
en egen kollektion med klä-
der under namnet Infinitio 
(oändlighet på latin). De har 
lärt sig allt från grunden och 
både designar, syr samt le-
vererar plaggen. Marknads-
föringen sker via nätet, men 
drömmen är så klart att en 
gång kunna öppna en egen 
butik.

– Vi har börjat med att 
försöka få in våra kläder i be-
fintliga butiker. De flesta är 
intresserade och tycker det är 
roligt att två killar börjat sy, 
berättar Sabi.

Deras design är unik och 
snart hoppas de kunna pre-
sentera en polotröja i sam-

met.
– Allt vi gör är i begränsad 

upplaga, än så länge. Lyckas 
vi skapa en storsäljare kom-
mer vi att låta fabrikerna ta 
över, men faktum är att Sabi 
är rätt snabb vid maskinen. 
En tröja tar inte mer än 20 
minuter att sy, säger Chris-
tian som nöjer sig med att 
hålla i saxen.

De har fått energi av att 
jobba tillsammans och hopp-
as att fler unga kreatörer ska 
söka sig till Surte. På torsda-
gar är det ”Open Mind day” 

och då är alla ungdomar med 
en kreativ ådra välkomna till 
Webfab.

Inspiration
– Vi vill att så många som 
möjligt dyker upp. Tillsam-
mans kan vi lösa många pro-
blem och inspirera varandra. 
Första torsdagen var det 15 
ungdomar, både från Ale 
och Göteborg, som dök upp. 
Någon kan fotografera, en 
annan programmera och en 
tredje hade idéer om en App. 
Vi får se om vi kan koka ihop 

något tillsammans, berättar 
Sabi.

Det handlar om att skaffa 
ett brett nätverk och stötta 
varandra. Att kunna göra det 
under ett tak är en stor för-
mån.

– Vi är så tacksamma för 
att Webfab finns och kan vi 
betala tillbaka genom att in-
spirera andra kreativa ung-
domar att komma igång är vi 
bara glada. ”Open mind day” 
på torsdagar ska vara som en 
inspirationskälla för unga en-
treprenörer, säger Sabi.
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ALE. Sedan valet i fjol 
har ett förnyelsearbete 
pågått i Folkpartiet.

På stämman i helgen 
togs ett stort steg när 
en klar majoritet rösta-
de för ett namnbyte.

Liberalerna ska tydli-
gare ange vilken ideo-
logi partiet står för.

Det är en nöjd ordförande 
i Ale, Stefan Ekwing, som 
lokaltidningen får en prat-
stund med på måndagen.
– Det här blir precis den ny-
starten som partiet behöver 
både lokalt och nationellt. 
Ingen ska tveka över vad vi 
står för politiskt. Libera-
lismen värnar öppenheten 
och individernas valfrihet, så 
länge valfriheten inte går ut 
över någon annan. Nu heter 
vi det vi är – Liberalerna, sä-
ger han.

– Diskussionen om ett 
namnbyte har pågått en 
längre tid och i Ale har parti-
et genomfört en omfattande 
studiecirkel med fokus på li-
beralismens rötter.

– Det är viktigt att påmin-
na oss själva vad vår ideologi 
står för. 

Beslutet togs av en klar 
majoritet, men en viss tvek-
samhet fanns det. Folkpartiet 
är ett inarbetat varumärke 
menade kritiker, och något 

man inte bara kan kasta bort.
– Namnbytet är en lång-

siktig satsning och det var 
dags för något nytt. I april 
presenteras ett nytt varu-
märke. Det ser vi fram mot, 
säger Stefan Ekwing.

Rose-Marie Fihn, par-
tiets gruppledare i Ale gläds 
också över namnbytet.

– Flera partier har bytt 
namn för att distansera sig 
från sitt förflutna. Vi har inte 
bytt namn för att vi skäms 
för vår historia och ideolo-
gi, utan tvärtom, för att vi 
är stolta över bådadera. Vår 
uppgift är att ta kampen 
mot ofriheten oavsett om 
det handlar om höga skat-
ter, detaljreglerande byggla-
gar, politik som baserar sig 
på förlegade fördomar och 
social utsatthet. Sådan är 
liberalismen och det är ut-
gångspunkten för Libera-
lernas politik och fortsatta 
förnyelse.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

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 Flera knivskadade 
på fest i Nödinge
NÖDINGE. En fest i 
hyresgästföreningens 
lokal på södra Klöversti-
gen fick oväntat besök. 

Tillställningen urar-
tade och övergick i ett 
stort slagsmål, där tre 
personer knivskars. 

Polisen grep fyra 
personer som nu sitter 
anhållna för grov miss-
handel.
Polisen larmades 00.23 och 
var snabbt på plats med två 

patruller. Senare anslöt yt-
terligare fem polisbilar och 
tre ambulanser. Objudna 
gäster hade förstört fest-
stämningen och ett större 
bråk utbröt.

– När vi kom fram var det 
väldigt rörigt, men vi hitta-
de tre personer som blivit 
knivskurna varav en fick fö-
ras till sjukhus. Ytterligare 
två fick ambulansen ta med 
för undersökning då de bli-
vit misshandlade med bland 
annat sparkar mot huvudet, 

säger polisens presstalesman 
Peter Adlersson.

I samband med insatsen 
grep polisen fyra personer, 
tre män och en kvinna i ål-
dern 20-25 år. De sitter nu 
anhållna skäligen misstänkta 
för grov misshandel.

– Det finns många vitt-
nesuppgifter och sakta men 
säkert klarnar nog bilden 
över vad som hände, avslutar 
Peter Adlersson.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Polisen anhöll fyra personer efter att flera personer blivit knivskurna i samband med att en fest 
på Södra Klöverstigen i Nödinge fick objudna gäster på besök. 
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Unga kreatörer sökes

Tro det eller ej, men grabbarna kan faktiskt sy. Sabi Sabani och Christian Gherman, båda ur-
sprungligen från Nödinge, lanserar ett eget klädmärke, Infinitio, och plaggen syr de själva.

Folkpartiet bytte 
namn till Liberalerna

Liberalerna i Ales ordföran-
de, Stefan Ekwing, är nöjd 
med namnbytet.

– I Webfabs lokaler kan man inspirera varandra

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



 

 

www.ale.se 
0303-33 00 00

På gång

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

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

På med reflexen och bra 
vinterskor, den som inte  
syns finns inte
Risken att bli påkörd och dödad 
av en bil är tre gånger så stor i 
mörker som i dagsljus. Redan 
i skymningen ökar risken. Att 
bära reflexer är ett enkelt och 
billigt sätt att minska risken.
Med reflexer syns du på ungefär 
125 meters håll i mörker om du 
möter en bil som har halvljuset påslaget. 
Då har föraren god tid på sig att sakta in. Om du saknar 
reflexer och har mörka kläder syns du inte förrän bilen är 
20–30 meter från dig. Placera reflexerna långt ner på ben och 
armar. Då syns de bäst.

Vad tycker vi? Vi tycker om 
Nödinge. En utställning med 
elever och ungdomars tankar 
om framtidens Nödinge
Vernissage 27 november 2015 kl 13.00–14.00 Var:
Biblioteket Ale Kulturrum. Medverkande: Elever i klass 
6A & 6C på Kyrkbyskolan ungdomar från Ungkan och 
ungdomsrådet. Arkitekturpedagog Mariella Petersson
Arrangör: Kulturverket
 

Mötesplatsen för äldre
• Tunnbrödsbakning på Bohus servicehus  

25 november kl 10.00 i vävsalen.
• Tunnbrödsbakning på Älvängens aktivitetshus  

27 november kl 10.00 i vävsalen.
• Gör din egen julgrupp på Bohus servicehus  

3 december kl 10.00 i vävsalen.
• Gör din egen julgrupp på Älvängens aktivitetshus  

3 december kl 13.30 i vävsalen.

Alla aktiviteter till självkostnadspris.

Nyuppstart av nattvandring i Nödinge
Vill du göra en god insats för unga i Ale? Vill du träffa andra
vuxna och få koll på vad som händer i Nödinge på kvällar och
helger? Då kanske Nattvandring kan vara något för dig?
Vi inbjuder till en informationskväll om Nattvandring i
Nödinge, MÅNDAGEN DEN 30/11 KL 19 i Teatersalen på Ale
Kulturrum. Då får du träffa representanter för Nattvandrarna
regionalt, fältare, brotts- och drogförebyggare från
kommunen, som kommer att berätta mer. Du förbinder dig
inte till någonting och ingen föranmälan krävs!
Välkommen!

Inkomstuppgifter i 
barnomsorgen 

Du har väl lämnat in din årliga uppgift om 
månadsinkomst till Barnomsorgen? Det 
är viktigt att vi fått in rätt uppgifter inför 
samkörningen med skatteverket för att undvika 
att du får en extra räkning i efterskott. Du 
registrerar dina uppgifter på www.ale.se e-tjänst 
barnomsorg. Den som inte uppgraderat 
sin inkomst senast 31 december kommer 
automatiskt att få så kallad maxavgift.

Pendelparkeringen på 
Fabriksvägen i Älvängen
Vecka 49 påbörjas arbetet med att bygga om 
pendelparkeringen på Fabriksvägen i Älvängen.
Den kommer stängas helt och hållet under byggnation och vi 
hänvisar till pendelparkeringen i centrala Älvängen. Det finns 
en extra parkering på den grusade ytan bakom La Plaza som 
kommer att användas som pendelparkering under byggtiden.
Om pendelparkeringarna inne i Älvängen är fullbelagd 
hänvisar vi till pendelparkeringarna i Nol eller 
pendelparkeringen vid Lödöse Södra. Vid frågor angående 
byggnationen kontakta Rolf Fant, Västtrafik.

Sökes: Arrangörer till appfest
Ales nya ungdomsapp ”Ung i Ale”, ska snart lanseras. Nu 
söker vi dig som vill vara med i en grupp som planerar och 
genomför releasefesten. Intresserad? Vill du veta mer? Prata 
med en fritidsassistent på din fritidsgård eller på Ung i Ale 
på facebook.
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NÖDINGE. Även 
ungdomarna har 
involverats i arbetet 
med FÖP Nödinge 2030.

”Delaktiga invånare 
barn och unga” är ett 
projekt initierat av 
Kultur- och fritid med 
medel från kommunsty-
relsen.

– Det övergripande 
målet med projektet 
är att skapa en håll-
bar mall för hur man 
ska kunna arbeta i Ale 
med delaktighet och 
medborgardialog när 
det gäller närmiljöer-
na för barn och unga, 
säger projektledare Lisa 
Haeger.

Arkitekturpedagog Mari-
ella Petersson har haft en 
nyckelroll i projektet. Vid 

upprepade tillfällen har hon 
träffat elever i årskurs 6 på 
Kyrkbyskolan och tillsam-
mans har de tittat på den 
fördjupade översiktsplanen 
för Nödinge. Därutöver har 
det skett en workshop på fri-
tidsgården Ungkan där ung-
domarnas åsikter samlats in. 

Förra fredagen var det 
Ungdomsrådets tur att få 
säga sitt om FÖP Nödinge 
2030. På Svensk Fastig-
hetsförmedlings kontor, 
där utställningen äger 
rum, samlades rådets 
representanter tillsammans 
med Mariella Petersson och 
Lisa Haeger.

– Vi fick till en väldigt bra 
dynamik i gruppen och en 
oerhört intressant diskus-
sion kring Nödinges fram-
tid. Såväl Ungdomsrådets 
medlemmar som eleverna på 
Kyrkbyskolan vill se ett mer 
färgglatt torg. De upplever 
dagens samhälle som ganska 
grått och tråkigt, förklarar 
Mariella Petersson.

– Vad det gäller torget 

i övrigt så tycks eleverna i 
årskurs 6 vara mer föränd-
ringsbenägna än killarna och 
tjejerna i Ungdomsrådet.

Största nyttan med att 
låta ungdomarna komma 

till tals i FÖP-arbetet?
– De har en unik kunskap 

om närmiljön, de har växt 
upp, lekt och utforskat plat-
serna. Samtidigt som ungdo-
marna tänker innovativt och 

lyfter fram sina egna idéer 
om framtidens samhälle, så 
finns det ett tydligt helhets-
tänk.

Mellanstadieelevernas vi-
sioner för Nödinge kommer 

att presenteras i samband 
med en utställning på Ale 
bibliotek. Vernissage sker nu 
på fredag.

Ungdomar tycker till om Nödinges framtid

Ungdomsrådets representanter Isabella Andersson, Johannes Sandberg och Oliver Andersson i samspråk med arkitekturpedagog Mariel-
la Petersson.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Samrådet går mot sitt slut

Bernt Antonsson är en av många engagerade nödingebor. Han gästade Anna Wernersson (bilden) 
och Anna-Karin Gmoser, projektutvecklare, när Ale kommun höll öppet hus för den fördjupade 
översiktsplanen i lördags.

Med anledning av det sto-
ra engagemanget för den 
förrdjupade översiktsplanen 
(FÖP) i Nödinge förläng-
des samrådstiden till den 30 
november. Sedan i torsdags 
har kommunen bemannat 
utställningen hos Svensk 
Fastighetsförmedling på Ale 

Torg.
– Vi är väldigt glada över 

det stora intresset. Syftet är 
att få in synpunkter och det 
hade varit  bekymmersamt 
om medborgarna inte tyckt 
till. Snart ska vi ställa sam-
man allt i ett första utkast 
till en samrådsredogörelse, 
säger Magnus Lödahl, pl-
anarkitekt.

– Helt klart har vi fått lite 
att jobba med. Omfattning-

en av förändringarna avgör 
tidsåtgången, säger Elin Ce-
lik, planarkitekt.

En utställning planeras 
efter sommaren. Då ska ett 
reviderat förslag och en sam-
rådsredogörelse presenteras. 
Samtliga inkomna synpunk-
ter ska bemötas.

Förslaget till fördjupning-
en översiktsplanen anger ett 
nytt trafikflöde. Istället för 
återvändsgator föreslås att 
biltrafiken ska silas genom 
samhället. Det ska förbättra 
tillgängligheten och binda 
ihop södra och norra delarna 
av Nödinge.

Silningsprincip
– Den här principen har en-
gagerat flest. Tanken är att 
fördela trafiken på flera ga-
tor. Exakt vilka trafikmäng-
der som respektive väg får 
ska vi utreda. Det är svårt att 
veta omfattningen idag. Nu 
är det mer en princip som vi 
har presenterat. Alternativet 
är att ha en bilfri zon i mit-
ten och återvändsgator som 
då belastas tyngre. Oavsett 
är målet självklart att ska-
pa en säker trafikmiljö, inte 
minst för skolbarnen. Den 
fördjupade översiktsplanen 
ska framför allt skapa förut-
sättningar för Nödinge att 
utvecklas i framtiden, säger 
Elin Celik.

Begreppet ”attraktiv små-
stad” har också förvirrat 
många som anser sig ha flyt-
tat till Nödinge för att slippa 
staden.

– Det har växt fram och 
tanken har varit att arbetet 
med FÖP:en ska ge svar på 
vad en attraktiv småstad kan 
vara för Nödinge. För oss 
känns beskrivningen när-
het, identitet och trygghet 

som en bra målbild, säger 
Magnus Lövdahl.

Under förra veckan höll 
Ale kommun öppet hus och 
tog emot ytterligare syn-
punkter på framtidens Nö-
dinge. Bernt Antonsson, 
boende på orten sedan 1976, 
är en av de som har engage-
rat sig hårt. Framför allt vill 
han värna bobollplanen och 
stoppa den föreslagna bygg-
nationen.

Protestlista
– 350 hushåll har skrivit på 
min protestlista. Förutom 
att vi vill bevara och utveckla 
bobollplanen säger vi också 
nej till att släppa in biltrafik 
på Rödklöver- och Vitklö-
vergatan, säger Bernt.

Han menar också att ex-
pansionstakten på 5% är för 

hög, att Nödinge kommer 
att växa för snabbt.

– För att vara en centra-
lort i en tillväxtkommun 
är det ingen exceptionnellt 
hög tillväxt. Behovet i Gö-
teborgsregionen är stort 
och Ale är en av de kommu-
ner som behöver växa, inte 
minst för att öka underlaget 
för handel och service, säger 
Anna-Karin Gmoser, pro-
jektutvecklare.

Den föreslagna trafik-
strukturen i Nödinge har 
fått mycket kritik, men allt 
har inte varit negativt.

– Cykelboulevarderna och 
att underlätta för alla som 
cyklar gillas av många. Li-
kaså ser nödingeborna fram 
mot fler bostäder i centrum. 
Villaägare som kommit upp i 
åren vill gärna flytta närmare 

servicen, säger Anna-Karin 
Gmoser.

Bernt Antonsson har 
knackat dörr för att få fler att 
tycka till och upptäckte då 
ett problem.

– Förslaget för fördjup-
ningen av översiktsplanen 
finns bara på svenska. Det 
borde man tänkt på. Särskilt 
i Nödinge finns det många 
som inte kan språket, säger 
Bernt Antonsson.

BEGREPPSFÖRKLARING

Översiktsplan
I översiktsplanen talar kommunen om hur man vill främja en 
långsiktig god utveckling när det gäller bebyggelse och mark- 
och vattenanvändning i övrigt för hela kommunen.
Endast allmänna intressen behandlas, ej juridiskt bindande, 
antas av kommunfullmäktige.
Samråds med länsstyrelsen, regionala samverkansorgan, grann-
kommunerna och andra berörda.
Fördjupningar av översiktsplanen kan göras för exempelvis en 
del av kommunen eller en särskild fråga där man vill att över-
siktsplanen ska vara mer detaljerad såsom i Nödinge. 

Detaljplan
Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenom-
råden används till de ändamål området är mest lämpat för.
Allmänna och enskilda intressen behandlas, reglerar rättigheter 
och skyldigheter och är juridiskt bindande, antas av samhälls-
byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.
Samråds med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndighe-
ten, kända sakägare och fastighetsägare som berörs.
Ett planbesked redovisar kommunens intention angående att 
starta en prövning av markens lämplighet för ett ändamål i de-
taljplan.

Bygglov
Bygglov krävs vanligtvis för nybyggnad, tillbyggnad och vissa 
andra ändringar av byggnader än tillbyggnad.
Grannar och andra berörda informeras och ges möjlighet att 
lämna synpunkter på ansökan ifall den avviker från detaljpla-
nens bestämmelser eller ligger utom detaljplan.

NÖDINGE. Samrådstiden för fördjupningen av över-
siktsplanen, Nödinge 2030, går mot sitt slut.

En sammanställning över alla inkomna synpunk-
ter görs i en samrådsredogörelse.

Ett reviderat förslag till fördjupningen av över-
siktsplanen  ska ställas ut efter sommaren.

– FÖP Nödinge har engagerat många

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

Förutom att vi 
vill bevara och 
utveckla boboll-
planen säger vi 

också nej till att släppa 
in biltrafik på Rödklö-
ver- och Vitklövergatan,.
BERNT ANTONSSON
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Vår barnförsäkring  
täcker allt. Nästan.
Ring eller kom förbi för en trygg start i livet.

lansforsakringar.se/barn

Den fördjupade översiktsplanen om 
Nödinge är nu ute på samråd. Pro-
cessen skall någon gång under hösten 

2016 resultera i en beslutad och färdig plan 
som översiktligt beskriver hur Nödinge skall 
se ut från 2030 och 50 år framåt. Om vi tänker 
att det som nu diskuteras har sin tidsmedel-
punkt 2055 så är det också det som måste vara 
utgångspunkten i våra bedömningar. Det enda 
vi kan vara helt säkra på är att 2055 så ser det 
inte ut som idag.

 Många människor har engagerat sig i det 
redovisade förslaget och det är jättebra. Redan 
innan det formella samrådet startade genom-
fördes många olika möten för att samla in olika 
synpunkter. Dialogdagen den 28 april 2015 var 
en succé med många deltagare och många vik-
tiga synpunkter. Under hela tiden tills Nödinge 
är färdigbyggt kommer nya förslag att presen-
teras, framförallt detaljplaner och bygglov, och 
det kommer att vara viktigt att hela tiden för-
söka hitta ”Vinn -vinn-lösningar”.

Det finns några goda exempel. I Vancouver 
ville politiken, i början på 1970-talet, bygga en 
motorväg rätt genom centrum och det gillade 
inte befolkningen så det blev folkstorm. I den 
lärprocess som följde bestämde sig staden för 
att inte driva förändringsarbete utan att invol-
vera invånarna. 40 år senare har man vunnit ti-
teln ”världens bästa stad att leva i” flera gånger. 
Resultaten har uppnåtts genom ett gemensamt 
konstruktivt arbete där man hela tiden lyss-
nat på varandras argument och försökt hitta 
vinn-vinn-lösningar så långt det går.

Hovås – ett gott exempel
Ett annat exempel är Nya Hovås i södra Gö-
teborg. Genom att satsa på omfattande dialog 
baserat på beslutet att bygga 1300 nya bostä-
der har man fått in över 8000 invånarförslag 
och genomfört mer än 1500 invånarmöten. 
Resultatet har blivit ett förbättrat resultat med 
många användbara inspel från de närboende 
som arbetats in i det fortsatta arbetet. Som en 
konsekvens av det breda förankringsarbetet 
blev också antalet överklaganden mycket färre 
och alla kunde hanteras i första rättsinstans.

 Tre viktiga utgångspunkter för arbetet med 
förslaget som vi nu har dialog om är.

1. Vi måste alla göra något åt klimatfrågan. 
FN:s klimatpanel är överens om att människan 
ligger bakom de pågående klimatförändringar-
na. Vi kommer inte klara tvågradersmålet om 
vi inte ändrar vårt sätt att leva. Därför är det 
viktig att bland annat utnyttja möjligheten som 
våra pendeltågsstationer innebär och bygga 
samhällen runt dessa där många kan erbjudas 
bostad.

2. För att servicen i Ale ska utvecklas po-
sitivt behöver vi ha centrumbildningar som 
kan utgöra navet för kommunens tillväxt. Om 
vi inte har egna centrumbildningar så kom-
mer vårt närmsta centrum antagligen att vara 
Kungälv.  Det kommer att innebära att utbudet 
av service, både kommunens, affärer och kul-
tur kommer att vara begränsat. Ett livskraftigt 
centrum behöver vara minst 10 000 och helst 
15 000 invånare för att skapa möjligheter till 
företagare och andra att skapa ett heltäckande 
utbud. Livskraftiga centrum i Nödinge och Äl-
vängen kommer alla invånare i Ale att ha stor 
nytta av.

3. Tillväxt ger också kommunen möjlighe-
ter till ökade skatteintäkter vilket ger möjlighet 
att klara såväl skola som äldreomsorg trots att 
utvecklingen av befolkningsstrukturen i nulä-
get innebär att kostnaderna kommer att öka 
mer än intäkterna.

 De tre argumenten ovan har varit viktiga 
när kommunfullmäktige i Ale har bestämt att 
Nödinge och Älvängen skall växa och utvecklas 
till attraktiva småstäder.

Konkretisera
Eftersom det är viktigt i dialogprocesserna att 
alla känner sig lyssnade på och att förslagen går 
att känna igen när vi går från ord till handling 
är det viktigt att förslag lämnas in som är så 
konkreta som möjligt. Att endast säga att det är 
bra som det är eller jag vill absolut inte ha trafik 
genom mitt område gör att det är väldigt svårt 
att arbeta in dem i de förslag som skall genom-
föras i framtiden. Mer användbara förslag kan 
hellre utformas:

- Om man skall tillåta gångfartstrafik genom 
Nödinge är det viktigt att en ringväg runt sam-
hället prioriteras för att minimera trafiken så 
långt det går.

 Dialog är viktigt och kommunen kommer 
denna månad att fastställa principer för hur 
medborgardialog skall genomföras i framtiden. 
Utgångspunkten är att ”Ingen är smartare än 
alla”. Hjälps vi åt så kommer förslagen att bli 
bättre och fler känna sig tillfreds.

 Fortsätt att lämna in dina synpunkter och 
förslag – gärna så konkreta 
som möjligt. Tycker du nå-
got i förslaget är bra får du 
gärna säga det också. Svar-
stiden för den fördjupade 
översiktsplanen är förlängd 
till den 30 november. Så du 
har några veckor på dig.

Björn Järbur
Kommunchef, Ale kommun

Dialog är vägen till 
framtidens Nödinge

Dialogen med invånarna bidrar starkt till att hitta 
vinn-vinn-lösningar när framtidens Nödinge planeras.

Kommunchef, Björn Järbur, uppmanar till ett fortsatt engagemang hos 
ortsborna, men ber om konkreta förslag.

”Ingen är smartare än alla” – hjälps vi åt blir förslagen bättre.

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

Ale Torg

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar

vilken vecka!
Wow! 

Gäller v 48 • 25/11–29/11

VETEMJÖL
Kungsörnen. 2kg. Gäller ej Ekologiskt, 

Vetemjöl special, Fullkorn, Mjöl för kakor.
Jfr pris 6:50kr/kg

Max 2 köp/hushåll.

13:-/st

Kortpris

ÄGG
10-pack.

15:-/st

2 för

BAKPLÅTSPAPPER
ICA. 20 meter, 24 ark.

jfr pris 0:52/st, 0:62/meter.

25:-

Kortpris

SMÖR
Arla. 500 g. Gäller ej Ekologiskt.

Jfr pris 50:00/kg
Max 2 köp/hushåll.

25:-/st

BLOCKCHOKLAD
Fazer. 100–175 g.  

Jfr pris 57:14–100:00/kg

20:-
2 för
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Vår julklapp till er:

Dela upp betalningen  

med Resurskort,räntefri 

delbetalning.

Vid köp av progressiva glasögon

bjuder vi på 
andra paret 
till dig eller 
en vän!

E
rb

ju
da

nd
er

na
 k

an
 e

j k
om

bi
ne

ra
s 

m
ed

 a
nd

ra
 e

rb
ju

da
ne

n 
el

le
r 

ra
ba

tt
er

.

Gratis synundersökning
inklusive tryckmätning
(Gäller glasögon)

Alla bågar i butiken 475:-
Nytillpassning av linser 695:-

med 
riktigt 
bra priser!

Ale Optik
       God Jul
Ale Optik
       God Julönskarönskar

Öppet mån-tors 9.30 - 18, fre 9.30 - 16, lör 10-14. Lunchstängt 13 - 14

Guldmedalj
för bästa  

progressiva glas!

Lärlingsgymnasiet i Ale flyttade till Nödinge i augusti. Skolinspektionen genomförde i höst en till-
syn av verksamheten och hittade inga anmärkningar, vilket är mycket ovanligt. 

Malin Luukinen, rektor.

NÖDINGE. En av Sveri-
ges bästa skolor finns i 
Ale.

Skolinspektionens 
tillsyn av Lärlingsgym-
nasiet innehöll inga 
anmärkningar.

– Det är väldigt ovan-
ligt och självklart ett 
fantastiskt fint kvitto på 
vår verksamhet, säger 
rektor Malin Luukinen.

Var tredje år gör Skolinspek-
tionen en tillsyn. För en må-
nad sedan var Lärlingsgym-
nasiet i Ale under luppen. I 
fredags ringde myndigheten 
upp.

– De ville bara meddela att 
det inte fanns några anmärk-
ningar och passade samtidigt 

på att berömma våra engage-
rade pedagoger. De upplev-
de att skolan lyckats fokusera 
på både höga studieresultat 
och eleven som individ, be-
rättar Malin Luukinen.

Normala anmärkningar 
från Skolinspektionen rör 
det systematiska kvalitetsar-
betet och elevers möjligheter 
till studiero.

– Flytten till våra fina lo-
kaler i Nödinge har självfal-
let varit ett jättelyft. Vi kän-
ner verkligen att eleverna är 
stolta över sin skola och det 
här gör ju inte saken sämre. 
Det brukar inte vara fler än 
två skolor varje år som klarar 
Skolinspektionens gransk-
ning utan anmärkning. Det 
här ska vi fira, lovar Malin 
Luukinen.

För tillfället går 159 elev-
er på Lärlingsgymnasiet i 
Ale. 80% av eleverna går rakt 
ut i arbetslivet efter avslutad 
utbildning.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

En av Sveriges 
bästa skolor
– Skolinspektionen hade inga anmärkningar

Ale har brutit skoltrenden
ALE. Trenden är tydlig. 

Kunskapsresulten i 
Ale håller på att förbätt-
ras, och främst när det 
gäller de yngre elever-
na. 

Årskurs 6 ligger nu 
högre än riket i de flesta 
ämnen.

 
– Det känns väldigt roligt 
att arbetet med att öka våra 
elevers lust att lära nu ger 
resultat över rikssnittet sä-
ger Dennis Ljunggren (S), 
ordförande i Utbildnings-
nämnden.
– Det är betryggande att se 
att långsiktiga satsningar ger 
resultat. Vi är skyldiga våra 
barn och elever att ge dom 
den bästa starten de kan få 
och nu är den långvariga 
trenden av låga skolresultat 
bruten för Ales elever, sä-
ger Elena Fridfelt (C), vice 
ordförande.

Förklaringen till det för-

bättrade resultatet består 
av en mängd olika faktorer. 
Bland annat har alla skolor 
förstärkt sitt kvalitetsarbete 
genom exempelvis förbätt-
rad uppföljning. 

En annan förklaring är att 
medvetna satsningar på pe-
dagogiskt ledarskap lett till 
att omsättningen på rektorer 
i Ales skolor minskat de se-
naste åren. Alla skolor har nu 
en god stabilitet och rektorer 
med hög utbildningsnivå. 

Lust att lära
Många skolor bedriver även, 
på temat Lust att lära, eget 
utvecklingsarbete inom del-
aktighet och inflytande. Man 
har arbetat med formativ 
bedömning samt höga för-
väntningar på alla elever. I 
detta arbete har många av 
kommunens lärare deltagit i 
olika Lyft som innebär stora 
satsningar på förstärkt kvali-
tet i undervisningen genom 
kollegialt lärande.

– Jag är mycket glad över 
att våra duktiga pedagogers 
arbete med bland annat 
systematiska kvalitetsarbete 
nu visar resultat säger Eva 
Lejdbrandt, sektorchef för 
Utbildning, kultur och fritid.

 
Årskurs 6

Årskurs 6 fick betyg första 
gången läsåret 2012-2013. 
Därefter har andelen som 
uppnått målen i alla ämnen 
ökat väsentligt i Ale. I den 
nationella mätningen har 
Ales elever har högre resul-
tat än riket i de flesta ämnen. 
När det gäller andel elever 
med betyg A-E ligger Ales 
elever högre än riket i alla 
ämnen utom musik, fysik 
och kemi.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

 – Årskurs 6 bättre än genomsnittet i riket
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i samarbete med 

ACCEPTERAT PRIS 1 495 000 kr/bud. TOMT 1 148
kvm. EP 128 kWh/m²/år. Egnahemsvägen 4. ALE
Marie Engström 0303-74 90 04.
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ACCEPTERAT PRIS 2 350 000 kr/bud. TOMT 3 488
kvm. EP 83 kWh/m²/år. Ryksdamm 305. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06.
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ACCEPTERAT PRIS 995 000 kr/bud. AVGIFT 3 264 kr/
månad. EP 148 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Alkaliev 17b. ALE Sandra Deeken 0303-21 10 36.
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VILLOR ALE BOSTADSRÄTTER ALE

SVERIGES STÖRSTA

Visnings-
helg

9-10 januari

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

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.
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PROCORTEXX
Revolutionerande frisörprodukt
Oavsett hur skonsam färg eller 
permanent du använder, skadar 
alltid en kemisk process håret. 
När hårets bindningar bryts, 
blir det torrare, skörare och 
försvagat.

Skydd och fantastiskt resultat
ProCortexx skapar nya 
bindningar i hårstråt, stärker 
befintliga samt adderar 
mer elasticitet, styrka och 
smidighet. Effekten blir ett 
glansigt, lättkammat och 
motståndskraftigt hår.

Värmeskydd
ProCortexx innehåller även 
extremt högt värmeskydd som 
reducerar skador på håret, 
reparerar och förenklar arbete 
med fön och stylingverktyg 
efter behandlingen.

Gilla oss
på Facebook

Vi bjuder på en helt unik 
ProCortexx-behandling 
vid klippning+färgning

Gäller endast t o m 5/12 2015

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

NÖDINGE. Rekordlåg 
arbetslöshet.

Statstiken för sista 
oktober är en glädjande 
läsning.

– Arbetsmarknadssi-
tuationen i Göteborgsre-
gionen är den bästa på 
20 år, säger Bernt Käll-
gren på Arbetsförmed-
lingen Ale/Lilla Edet.

Andelen öppet arbetslösa 
och sökande i program i ak-
tivitetsstöd är nere på 4,5% 
i Ale kommun, att jämföra 
med 5,4% motsvarande pe-
riod förra året.

– Procentsatsen för riket 
är 7,8% och för Västra Gö-
talands län 7,1%. Vi upple-
ver en rekordlåg arbetslöshet 
i Ale vilket är fantastiskt ro-
ligt, säger Bernt Källgren.

I Lilla Edet är 6,4% öppet 
arbetslösa, en nedgång med 
en procentenhet jämfört 
med i fjol.

– Vad det gäller arbets-
lösheten bland ungdomar, 
18-24 år, så har den minskat 
kraftigt i Ale. Förra året vid 
den här tidpunkten var den 
13,9% och nu är den 8,9%. 
I Lilla Edet är situationen 
aningen mer bekymmersam. 
Andelen arbetslösa ungdo-
mar uppgår till 15,1% vilket 
är knappt två procentenheter 

högre än riket, säger Käll-
gren.

En grupp som har svårt 
att ta sig in på arbetsmarkna-
den är utomeuropeiskt födda 
medborgare. Det är en fråga 
att ta på allvar.

– Gapet tenderar att öka.
Arbetsförmedlingen me-

tod med så kallade instegs-
jobb kan vara ett sätt att få 
fler nyanlända invånare i sys-
selsättning.

– Med instegsjobb men-
as arbete kombinerat med 
undervisning i svenska för 
invandrare (SFI). Om delta-

garen arbetar 50 procent och 
studerar på 50 procent kan 
arbetsgivaren få upp till 80% 
i bidrag.

Med färre arbetssökan-
de på Arbetsförmedling-
ens kontor, hur använder 
ni era resurser nu?

– Vår viktigaste roll är 
att hjälpa företagen att hitta 
rätt kompetens. Vi erbjuder 
bland annat rekryterings-
träffar. Bara den närmaste 
framtiden har vi fem träffar 
inbokade, säger Reimond 
Ardner som är Arbetsför-
medlingens representant 

för Jobbsökarna i Ale, Lilla 
Edet, Kungälv, Tjörn, Orust 
och Stenungsund.

– Jobbsökarna är ett sam-
arbete mellan Företagarna 
och Arbetsförmedlingen och 
hjälper företaget med allt 
som rör rekryteringsproces-
sen, som bland annat löne-
stöd, anställningsformer, att 
formulera rekryteringsan-
nons och att hitta lämpliga 
kandidater, avslutar Rei-
mond Ardner.

JONAS ANDERSSON

Bernt Källgren och Reimond Ardner på Arbetsförmedlingen kan konstatera att det är tummen upp på 
arbetsmarknaden i Göteborgsregionen och att arbetslösheten fortsätter att sjunka i Ale och Lilla Edet.

Rekordlåg arbetslöshet
– Positiva tongångar även för 2016

SURTE. Förra helgen 
hölls en starta eget-kurs 
i Webfabs lokaler.

Fem deltagare från Ale 
kommun medverkade.

– Mycket intressant 
och givande, säger 
Solveig Olausson från 
Alafors.

Solveig Olausson har ny-
ligen startat upp Solveigs 
Klipperi vars affärsidé 
grundar sig på att besöka 
olika äldreboenden och 
erbjuda klippning och hår-
vård.

– Det var med anledning 
av mitt nybildade företag 
som jag bestämde mig för 
att gå den här kursen.

Ingrid Alestig, inhyrd 
konsult på uppdrag av Busi-
ness Region Göteborg, var 
kursledare.

– Vi går igenom grun-
derna, vad man bör tänka 
på som egen företagare. 
Det handlar om att kunna 
specificera sin affärsidé, vi 

går igenom marknadsfö-
ring och försäljning. Na-
turligtvis tittar vi också på 
ekonomi och olika typer 
av bolagsformer, förklarar 
Ingrid Alestig.

Vad upplever delta-
garna vara det största 
hindret när det gäller att 
starta eget företag?

– Många är rädda för 
ekonomin, skatter och la-
gar. Jag brukar dock hävda 
att det behöver man lära sig 
en gång, sedan är det klart. 
Det som är det stora kruxet 
är ofta försäljningen. Det 
gäller att få in tillräckligt 
med pengar så att verksam-
heten bär sig.

Utbildningen varade i 
två dagar med många gi-
vande diskussioner som 
följd.

– Bland annat upplystes 
vi om de olika nätverk som 
finns i Ale. Jag kan verkli-
gen rekommendera den 
här kursen, avslutar Solveig 
Olausson.

JONAS ANDERSSON

Starta eget-kurs i Surte
Ingrid Alestig ledde starta eget-kursen i Webfabs lokaler i Surte.
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Välkommen in till McDonald’s®

Ale Torg önskar Jörgen Hansson
med medarbetare! 
Lämna in kupongen i kassan när du vill beställa. Erbjudandet är 
personligt och gäller endast en gång per person och köptillfälle 
på McDonald’s Ale Torg. Rek. pris värdemeny fr. 55 kr/st. 
Värde Happy Meal 35 kr. Lokala avvikelser kan förekomma.

Köp två värdemenyer
– få ett Happy Meal™!

Fortsätt arbetet med att 
anlägga fibernätet! Så 
tyckte nästan 100 av 

de medlemmar i Skepplanda 
Fiberförening som hörsam-
mat kallelsen till stormötet 
i Skepplanda bygdegård på 
torsdagskvällen.

På dagordningen stod frå-
gan om mandat för styrelsen 
i föreningen att kunna 
finansiera arbetet med fiber-
nätet med hjälp av banklån 
motsvarande bidragsdelen. 

Detta på grund av 
Jordbruksverket, som är 
bidragsinstans för de pengar 
på runt 3,5 miljarder som 
regeringen 2014 beviljade, 
byter sina datasystem under 
vinter/våren och inte räknar 
med att kunna effektuera 
pengarna via Länsstyrelsen 
till de föreningar som söker 
bidraget, förrän någon gång 
under sommaren 2016. 
Bidragets storlek är i Västra 
Götaland 40% av totalkost-
naden, alltså en betydande 
del av den totala kostnaden.

Efter att mötet öppnats 
av ordförande Leif Anders-
son, föredrog föreningens 
kassör Mikael Söderberg 
mötets beslutsärende, att 
finansiera via banklån, 
motsvarande bidragsdelen, 
det fortsatta arbetet med 
byggandet av fibernätet. 
Han beskrev också de 
konsekvenser det innebär 
om man måste vänta ett 
år eller mer på att komma 
igång med grävningar och 
anslutningar. Mötet hade 
sedan att ta ställning till 

om man skulle ge styrelsen 
mandat att kunna gå vidare 
eller om man ska avvakta 
tills bidraget är klart. Mötets 
ordförande Lars Kopp kun-
de då konstatera, när frågan 
ställts, att medlemmarna 
med överväldigande majo-
ritet röstade för styrelsens 
förslag.

Nästa punkt på dagord-
ningen var frågor kring 
fibernätet, där många med-
lemmar hade både 
frågor och synpunkter på 
bland annat mark- och fast-
ighetsavtal, abonnemangs-
kostnader, anslutningar, 
utrustningar, med mera.  
Mikael Söderberg svarade 
på frågor och klargjorde 
frågeställningarna, där han 
också berättade om nuläget 
i nätbyggandet, samt visade 
en del av den utrustning 

som skall monteras i sam-
band med anslutningen till 
fastigheterna. Mötesdelta-
garna kunde lämna mötet 
med goda kunskaper om 
vad som kommer att hända 
framgent. 

Noterades också att nästa 
föreningsstämma blir någon 
gång under första halvåret 
2016, då som årsmöte. 

Skepplanda Fiberför-
ening, har nu över 700 
medlemmar, och sträcker sig 
geografiskt från södra Skön-
ningared till Verle i norr, 
samt omfattar även områden 
både i öst och väst.

Föreningens hemsida 
uppdateras nu kontinuerligt, 
och där kan man också följa 
det fortsatta arbetet.  

Skepplanda fiberförening

Stormöte i Skepplanda bygdegård

Närmare hundra personer hade hörsammat inbjudan till Skepplan-
da Fiberförenings stormöte. 

Färsk kvalitetslax
Endast hela & halva bitar.

99:-/kg

TEL 0303-74 80 40
MÅN-LÖR 7 – 22   SÖN 9 – 22

69:-
3 för

Kaffe
Gevalia. 450-500g. 
Endast ICA-kort

5:-
/st

Juleskum
Cloetta. 100g.

/kg
Fläskkotlett
Med ben. Storpack.

4990

15:-
Svenska äpplen

/kg

Entrecote/Ryggbiff
I bit. Naturkött. Urspr Brasilien.

/kg
139:-

Ägg
ICA. 10-pack.

15:-

Värmeljus
ICA Home. 50 st.

2990

Havregryn
I love ECO. 750 g.

10:-
/st Glögg

Blossa. 75 cl.

2490
/st

Varmrökt lax
Hemmarökt av Axel själv!

169:-/kg

M
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T IAS  TIPSAR!

“Supergod!”

PENSIONÄRS- 
RABATT!
Varje tisdag kl 7 –15

Gäller ej post, spel 
eller tobak.

på hela köpet!
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ALAFORS. Västsvenska 
Handelskammaren, 
Svenskt Näringsliv och 
Business Region Göte-
borg fanns på plats när 
företagare i Ale diskute-
rade näringslivsklimat.

Ales fantastiska 
klättring på Svenskt 
Näringslivs ranking har 
imponerat på alla.

– Er styrka ligger i att 
alla drar åt samma håll. 
Politiker, företagare 
och tjänstemän, säger 
en imponerad Johan 
Trouvé, vd Västsvenska 
Handelskammaren.

Onsdagens företagarlunch 
diskuterade näringslivskli-
mat med promenenta gäster 
som Johan Trouvé, Patrik 
Andersson, vd Business 
Region Göteborg och Eli-
sabeth Sandberg, Svenskt 
Näringsliv. Dessutom fanns 
Kommunstyrelsen i Ale på 
plats och flera kommunala 
tjänstemän. Runt borden dis-
kuterades konkreta åtgärder 
för att få företagare att våga 
nyanställa, få fler att starta 
eget samt att få till stånd fler 
nyetableringar. Borden visa-
de sig dela uppfattningar om 
det mesta. Peter Lindberg, 

Klädkällaren, ledde samtalet 
vid sitt bord och summerade.

– Det börjar med ett här-
ligt engagemang och där 
måste jag ge Paula (Örn) 
och Mikael (Berglund) be-
röm. Ni är grymma. Ni visar 
tydligt att ni vill något med 
näringslivet. Sen tror vi att 
det är viktigt att förbereda in-
dustrimark, att det går snabbt 
att hänvisa ett företag som 
vill etablera till en attraktiv 
tomt. Vi skulle också gärna se 
en form av nyföretagarskola 
och en ökad marknadsföring 
av Ale. Dessutom tror vi på 
konkurrens, det utvecklar. 

Helena Björklund, vd på 
AleVeterinären vill göra det 
lättare att starta eget.

– Vi måste sänka trösk-
larna och dessutom måste vi 
företagare våga berätta om 
våra framgångar. En form av 
mentorskap för nya företaga-
re borde diskuteras.

Emris Olsson, Svenska 
Stenhus, var en av flera som 
ville berömma Ale kommun.

– Jag har jobbat mot kom-
munens tjänstemän i många 
år. Numera jobbar jag med 
dem. Det är en stor skillnad, 
tack för den attitydsföränd-
ringen.

Johan Trouvé som följt 
Ales positiva utveckling på 

avstånd konstaterade att Ale 
verkligen sticker ut i väst.

– För övriga regionen är 
jag orolig, men ni har hittat 
rätt och drar åt samma håll. 
Det är nummer ett att alla 
inser att de har en roll i nä-
ringslivsklimatet. I en enkät 
som vi gjort bland kommu-
nala tjänstemän i GR svara-
de 100% att de anser att ett 
bra näringslivsklimat är vik-
tigt, men ytterst få ansåg att 
de kunde påverka det – trots 
många företagskontakter. I 
Ale har ni förstått att alla kan 
påverka klimatet.

Elisabeth Sandberg be-
kräftade det privata näringsli-
vets roll och betydelse.

– I Ale finns det 629 fö-
retag med minst en anställd. 
Tillsammans har de 4600 
anställda och bidrar med 876 
miljoner i skatteintäkter. Det 
motsvarar 1760 sjuksköter-
skor.

Det råder numera en op-
timistisk stämning när före-
tagare och politiker strålar 
samman.

– Vi är självklart väldigt 
stolta över den positiva resa 
som näringslivsklimatet haft i 
Ale kommun, men vi är inte 
nöjda än. Det är nu det rik-
tiga arbetet börjar. Nu krävs 
det mer för att fortsätta klätt-

ra mot toppen, menar Kom-
munstyrelsens ordförande 
Paula Örn (S).

Enligt Svenskt Närings-
liv är det inom upphandling, 
service till företagare och till-
lämpning av lagar och regler 
som Ale har sina främsta för-
bättringsområden.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Fotnot: Ale placerade sig på 
plats 43 i Svenskt Näringslivs 
ranking över näringslivsklima-
tet i landets kommuner. 2012 
låg Ale på plats 241.
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MISSA INTE ÄLVÄNGENS  
JULMARKNAD 6 DEC 

KL 12.00-16.00

www.alvangen.com

Företagsklimat till lunch
– Stort engagemang i Ale

Det var fullt hus när företagare, politiker och tjänstemän strålade samman för att diskutera nä-
ringslivsklimatet i Ale. 

Finfrämmat. Patrik Andersson, BRG, Elisabeth Sandberg, Svenskt 
Näringsliv, Johan Trouvé, Västsvenska Handelskammaren och 
möteskoordinator Frida Zetterström. 



DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN

DELIKATESSEN

Pssst!

Missa inte rabatten på förstasidan...

BRÄNNEBOSKINA BRIE DE MEAUX

VÅR EGNA 
RÖDBETSSALLAD

LUSSEKATTER

HALLON/MARÄNGTÅRTA
6-BITAR FOCCACIA

Endast avhämtning

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

Kräftgryta med ris.
Onsdag 25/11

Torsk med äggsås och potatis.
Torsdag 26/11

Lax, potatis och vitvinssås
Måndag 30/11

Moussaka.
Fredag 27/11

Flygande Jacob.
Tisdag 1/12

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.
Priserna gäller onsdag–söndag v48 2015 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se

ALLA DAGAR
06.00–23.00

VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

STORPACK

:-59
Max 1 paket/kund

/ST

FLÄSKYTTERFILÉ

KAFFE
LÖFBERGS

20:-
3 FÖR

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

15:-
/ST89:-

/ST

SMÖR

5990
/KG

Max 2st/hushåll

75:-
3 FÖR

49:-
KANONPRIS!

FÄRSK LAXFILÉ

7990
/KG

Max 1 sida/kund

RYGGBIFF OCH ENTRECOTE 
I SKIVOR

PÅLÄGG
CHARKMÄSTER

20:-
2 FÖR

1490
/HG

1490
/HG

149:-
/KG

2990
/KG

FÄRDIGKOKT
JULSKINKA

20:-
/ST

Medlemspris 
Max 2st/medlem

Max 1köp/hushåll

TVÄTTMEDEL

99:-
5 FÖR

Via/Comfort

SERLA

99:-
5 FÖR

Toalettpapper 6-pack
Hushållspapper 3-pack

690
/HG
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Fotograf med passion för livet under vattenytan 
USPASTORP. Han är foto-
grafen som har ett stort 
intresse för livet under 
vattenytan. 

Nu tillhör Tobias 
Dahlin, från Uspastorp, 
en av landets mest 
framgångsrika under-
vattensfotografer. 

I fredags var han en 
av tre som belönades 
med ett kulturstipendi-
um i Ale kommun. 

– Det betyder mycket 
för mig, säger han. 

 
Sedan barnsben har livet un-
der vattenytan varit Tobias 
Dahlins största passion här i 
livet. Som 5-åring lärde han 
sig snorkla och när han fyllde 
15 tjatade han till sig ett dyk-
certifikat från sin pappa. In-
tresset för vad som fanns un-
der vattenytan kombinerade 
han sedan med sitt andra 
stora intresse; fotografering. 

– Först köpte jag vattentä-
ta engångskameror som jag 
använde på semesterresor. 
När jag var 18 år köpte jag 
min första undervattenska-
mera. Fascinationen för vad 
som händer under vatten-
ytan har alltid funnits. Det 
är en slags värld som ligger 

så pass nära oss men som få 
har sett. Det var väl någon 
slags vilja att dela med sig av 
den världen som drev mig. I 

början handlade det mycket 
om att visa vad man hade sett 
därnere, det var ingen större 
eftertanke på hur bilderna 

blev. Sedan fick jag upp in-
tresset för bilden och vad 
den kunde uttrycka, säger 
han.

SM-guld och NM-guld 
En dröm gick i uppfyllel-
se och under 2006 övergick 
undervattensfotograferingen 
till en mer seriös hobby för 
Tobias Dahlin. Med både 
SM-guld och NM-guld på 
meritlistan tillhör han nu en 
av Sveriges mest framträdan-
de UV-fotografer. 

– Förr var jag en dykare 
som fotograferade – nu ser 
jag mig själv mer som en 
fotograf som dyker. Det är 
en stor skillnad. Fotografe-
randet är det primära. Jag 
försöker göra rena bilder 
och försöker tänka mycket 
på bakgrunden. Det är ett 
litet signum för mina foton, 
menar han.

Nya Zeeland, Australien, 
Malaysia och Kuba finns 

med på listan av platser som 
han har besökt under åren. 
Men den senaste tiden har 
han lagt all sin energi på 
hemmaplan. Den senaste 
boken ”Västerhavet – en ho-
tad skönhet”, som lanserades 
förra året, är fylld med bilder 
från den svenska västkusten. 

– Jag har stannat på hem-
maplan efter att jag fick barn. 
Det fungerar inte att göra en 
längre resa just nu. Men jag 
tycker om att fotografera i 

svenska vatten, det är svårare 
att få bra bilder men västkus-
ten håller hög klass. Svenska 
vatten är inte lika väldoku-
menterade som tropiska vat-
ten och det har också varit 
en bidragande faktor till att 
jag har gjort den här boken, 
säger han.

”Känner mig hedrad” 
För cirka tre veckor sedan 
fick Tobias Dahlin reda på 
att han var en av tre som till-
delats Ale kommuns kultur-
stipendium. I fredags kväll 
hyllades han i Ale kulturrum. 

– Jag känner mig hedrad. 
Det betyder mycket för mig 
och för min fortsatta satsning 
och ett slags erkännande för 
det man håller på med. Jag är 
stolt, säger han. 

Stipendiet på 8000 kronor 
ska han nu använda till sitt 
nästa fotoprojekt.

– Jag har börjat fokusera 
mer på Sveriges insjöar och 
det finns långtgående planer 
på att göra en ny bok. Det 
blev ett tomrum efter att min 
senaste bok blev klar. Jag an-
sökte därför om ett stipendi-
um för att finansiera den här 
idén och jag är oerhört glad 
över att jag fick det, säger 
han.  

Är det fortfarande lika 
roligt att hålla på? 

– Ja, absolut. Jag tycker 
fortfarande att det är en fri-
hetskänsla att komma ner 
och röra sig i en tredimen-
sionell värld - det är så vack-
ert. 

KRISTOFFER STILLER

TOBIAS DAHLIN

Ålder: 39
Bor: Uspastorp
Gör: Undervattensfotograf 
Gör också: Lärare i samhälls-
kunskap och geografi på Kitas 
gymnasium
Fritidsintressen: Dykning och 
foto
Familj: Fru och tre barn
Aktuell: En av tre kultursti-
pendiater i Ale

Juryns motivering: ”Med en 
nationellt erkänd talang för 
undervattensfotografering 
dokumenterar Tobias vår 
kommuns vackra undervat-
tensvärld.”
Antal dyk per år: 75 i snitt
Annat: Vunnit två SM-guld 
i undervattensfotografering 
och ett NM-guld

Tobias Dahlin har börjat intressera sig för Sveriges insjöar och se vad han hittade i Hultasjön.

Tobias Dahlin är en av Sveriges och Nordens främsta undervattenfotografer.
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Arkeologi främjar integration
KUNGÄLV. Andreas An-
telid är arkeologen som 
inte trodde det fanns 
jobb och därför utbilda-
de sig till pedagog.

Det skulle visa sig 
vara en lyckad kombi-
nation.

Nu jobbar han med 
båda yrkena.

Han är en av årets tre kultur-
stipendiater i Ale och även 
om Andreas Antelid numera 
bor i Kungälv är han nolare 
i grunden. Det var under en 
sommarlovsaktivitet i Starr-
kärr-Kilanda som han kom 
i kontakt med arkeologi för 
första gången.

– Det var spännande att 
gräva och få fantisera lite 
kring det man hittade. Kan-
ske är det just därför som jag 
tycker stenåldern är den roli-
gaste epoken. Vi vet egentli-
gen väldigt lite om den tids-

åldern, vilket gör att fantasin 
får vara med, säger Andreas.

När det blev dags att välja 
yrke varnades han för att bli 
arkeolog.

– Jobben är väldigt få och 
konkurrensen stor. Så jag 
bestämde mig för att läsa 
till gymnasielärare. När jag 
väl var klar kände jag ändå 
att det var arkeologi som 
intresserade mig mest. Det 
blev ytterligare några år i 
skolbänken och idag kan jag 
ofta kombinera båda yrkena, 
säger Andreas.

Som arkeolog blir de fles-
ta uppdragen i projektform. 
För två år sedan fick han 
chansen att driva ett arke-
ologiprojekt med syftet att 
inkludera nyanlända ungdo-
mar.

– Hur arkeologi kan an-
vändas för att underlätta in-
tegrationen är intressant. Vi 
lät en grupp ungdomar från 

det individuella programmet 
i Ale gymnasium gräva runt 
Backa Säteri. De fick också 
träffa det tidigare kommu-
nalrådet Sven Pettersson 
som är uppväxt där. Det blev 
ett spännande och givan-
de möte. Samtidsarkeologi 
hjälper oss att förstå mycket, 
säger Andreas som anser att 
Backaområdet i Nödinge är 
den mest intressanta platsen 
i Ale.

– Det är vår äldsta boplats. 
Där bodde människor för 
8-10 000 år sedan och mar-
ken är rik på fornlämningar.

Han jobbar också åter-
kommande med elever i års-
kurs fyra i Ale. 

– Vi träffas tre gånger och 
pratar arkeologi. De första 
gångerna går vi till en forn-
lämning nära skolan. Sista 
gången gräver vi runt Vi-
kingagården och barn älskar 
det. Helst vill de hitta skelett 

och guld, men faktum är att 
alla fynd har något att berät-
ta, säger Andreas Antelid.

Arbetsstipendiet är riktat 
till en konferens i Canada.

– Där kommer jag att få 

chansen att berätta om hur 
vårt kulturarv kan hjälpa till 
i integrationen av nya med-
borgare.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

ANDREAS ANTELID

Ålder: 37 år.
Yrke: Arkeolog/pedagog.
Bor: Ulvstorp Kungälv.
Familj: Gift, barnen Noan 
6 år, Isa 4 år och Leon 10 
mån.
Kan jag inte vara utan: 
Telefonen.
Nyårslöfte: ”Jag ska börja 
träna – igen!”
Bäst med julen: Myset, 
mörkret och ljusen.
Om jag fått leva i en annan 
tidsålder: ”Då hade jag valt 
stenåldern”.

Andreas Antelid är en av årets tre kulturstipendiater i Ale. Han är 
både arkeolog och pedagog. 



Fyll i, klipp ut och posta 
talongen till:

Alekuriren "Ale Lucia" 
Göteborgsvägen 94 
446 33 Älvängen

Talongen skall vara 
redaktionen tillhanda senast 
torsdag 3 december.

Röstningen pågår t.o.m. 3 december 2015

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

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

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

Var med och utse Ale Lucia
2015

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

fotograferade årets lucia kandidater

RÖSTA MED TALONGRÖSTA MED SMS

Felicia 
Zackrisson

15 år, Alafors

 
Studerar 
Musik på LM Engström

Drömyrke 
Lovsångsledare

Drömresa 
Billuffa i Europa

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

Fritidsintressen 
Musik, vara i kyrkan, 
sticka mössor

Sångerfarenheter 
Kör, skolavslutningar, 
sjunger i Kyrkan

Min bästa sida 
Jag älskar människor

Min sämsta sida 
Svårt att tacka nej till 
något

Varför vill du bli Ale 
Lucia? 
Jag får sjunga

Favoritjulsång
Kärleksvisan av Sarah 
Dawn Finer

1

Rebecka 
Carlinger

16 år, Nödinge

 
Studerar 
Naturvetenskap på 
Sigrid Rudebeck

Drömyrke 
Barnläkare

Drömresa 
Jorden runt

Vem får följa med? 
Min syster

Fritidsintressen 
Måla, läsa och lyssna 
på musik

Sångerfarenheter 
Kör, musikaler samt 
sjungit solo på flera 
framträdanden

Min bästa sida 
Omtänksam och 
pålitlig

Min sämsta sida 
Blyg

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

Favoritjulsång
Stilla Natt

2

Josefine 
Björkman
16 år, Nödinge

 
Studerar 
Kunskapsgymnasiet - 
Samhäll

Drömyrke 
Förlagsredaktör

Drömresa 
Phuket, Thailand

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

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

Sångerfarenheter 
Kör, varit med på Star 
for life 3 gånger

Min bästa sida 
Hjälpsam och 
omtänksam

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

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

Favoritjulsång
Stjärngossarnas visa

3

Andrietta 
Eliasson

16 år, Nödinge

 
Studerar 
Praktiska i Kungsbacka

Drömyrke 
Professionell 
hundtränare

Drömresa 
Jorden runt

Vem får följa med? 
Mina vänner

Fritidsintressen 
Sjunga och att vara 
med vänner

Sångerfarenheter 
Sjungit solo på 2 
skolmusikaler

Min bästa sida 
Spontan

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

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

Favoritjulsång
Tänd ett ljus

4

Josefine 
Wennerlund
16 år, Älvängen

 
Studerar 
Munkebäcksgymnasiet

Drömyrke 
Det får vi se

Drömresa 
Italien

Vem får följa med? 
Vänner och familj

Fritidsintressen 
Hjälptränare i Ahlafors 
IF, sjunga och spela 
gitarr

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

Min bästa sida 
Glad och har lätt att 
tala inför människor

Min sämsta sida 
Rastlös

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

Favoritjulsång
Himlen i min famn och 
tänd ett ljus

5

Demi 
Gustafsson
16 år, Alafors

 
Studerar 
Rytmusgymnasiet

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

Drömresa 
Afrika

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

Fritidsintressen 
Musik, hänga på 
Rytmus och umgås

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

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

Min sämsta sida 
För social och lite 
envis

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

Favoritjulsång
En stjärna lyser så klar

6

Emma 
Fors

16 år, Älvängen

 
Studerar 
Rytmusgymnasiet

Drömyrke 
Sångerska

Drömresa 
Nya Zeeland

Vem får följa med? 
Mina bästa vänner

Fritidsintressen 
Musik, kyrkan, vänner 
och politik

Sångerfarenheter 
Skolavslutningar, 
studerar musik på 
gymnasiet

Min bästa sida 
Positiv

Min sämsta sida 
Lat

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

Favoritjulsång
Cee Lo Green - Mary 
Did You Know

7

Jag röstar på Lucia nummer: 7654321

NAMN

ADRESS

TELEFON

POSTNR ORT
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ÄLVÄNGEN. Redan 
över 30 skrivna böcker.

Barnboksförfattarna 
Erika Johansson och 
Herman Sjöholm, 11 år, 
har kommit långt med 
tanke på deras ringa 
ålder.

– I framtiden hoppas 
vi att böckerna ska bli 
både film och dataspel, 
säger skribenterna från 
Alvhem.

Hönorna Hermes och Erik 
samt tuppen Sebbe är böck-
ernas huvudfigurer. Karaktä-
rerna är skapade utifrån dem 
själva. Hermes är Herman, 
Erik är Erika och Sebbe är 
kompisen Sebastian.

– Vi har väldigt livlig fan-
tasi så det är inte svårt att 
hitta på nya äventyr. Ibland 
skriver vi tillsammans, men 
ofta var och en för sig. Se-
bastian är idéspruta fast det 
är vi som skriver, berättar 
Erika när de båda författar-
na besöker lokaltidningens 
redaktion.

De fyller snabbt bor-
det med mängder av alster. 
Böckerna om Super-Chick-

en har redan haft en egen 
utställning på biblioteket i 
Skepplanda och några går att 
låna hem.

– Allt började när vi bytte 
platser i klassrummet. När 
Erika och jag hamnade bred-
vid varandra hände något. 
Vi inspirerade varandra och 
gick från att leka med lego 
till att skriva böcker, säger 
Herman.

De flesta av böckerna är 
handgjorda och finns bara i 
ett exemplar. Det gör dem 
särskilt unika. Vad som gör 
dem läsvärda är enligt för-
fattarna det breda innehållet.

– Vi har med allt. Action, 
humor och gåtor!

Att allt inte är gramma-
tiskt rätt eller stavat enligt 
ordboken saknar betydelse.

– Så länge alla förstår spe-
lar det ingen roll. Det vikti-
gaste är att det är spännande 
att läsa. 

Som en krydda och för 
att marknadsföra böckerna 
har duon dessutom skrivit 
en egen sång som är tilläg-
nad boklanseringen av Su-
per-Chicken. Det är självaste 
”Stockholm i mitt hjärta” 
som fått en helt annan text.

– Vi älskar att uppträda 
och spela teater också, av-
slöjar Herman Sjöholm och 

Erika Johansson innan de 
lämnar redaktionen.
Lyssna till duons häftiga sång!

Massproducerar böcker
– Herman Sjöholm och Erika Johansson har redan skrivit över 30

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

Barnboksförfattare som barn. Erika Johansson och Herman Sjöholm från Alvhem, båda blott 11 år 
gamla, har redan medverkat till över 30 böcker.

ERIKA JOHANSSON

Ålder: 11 år
Bor: Alvhem
Gör: Går i årskurs 5 på 
Alboskolan
Drömyrke: Journalist och 
författare
Idol: Författaren Camilla 
Läckberg
Favoriträtt: Tacos
Favorit-tv: Disney channel
Favoritämne i skolan: Bild 
och rasterna…
Önskeklapp: Iphone

HERMAN SJÖHOLM

Ålder: 11
Bor: Alvhem
Gör: Går i årskurs 5 på 
Alboskolan
Drömyrke: Författare eller 
programmerare
Idol: Notch skaparen av 
Minecraft
Favoriträtt: Spaghetti och 
köttfärssås
Favorit-tv: Cartoon Network
Favoritämne i skolan: Bild, 
musik och rasterna…
Önskeklapp: Kickbike

GLÖGGKVÄLL
Tors 3/12 kl 19-21 mode-
visning och erbjudanden. 

Alla är välkomna!
Anmälan:pernillafager-
holm@hotmail.com

Vi ordnar julklappen 
till dina anställda.
Kontakta oss så  
hjälper vi till!

FÖRETAGS- 
JULKLAPP

JULKLAPPS- 
KVÄLL

Torsdag 17/12 19–21.
Finaste julgåvan  

finner du hos 
oss!

INREDNING | KLÄDER | DELIKATESS
SMYCKEN | KAFFE & TE | CHOKLAD

Välkommen till livsstilsbutiken  
på Ale Torg!

Decembers öppettider 
Mån-fredag: kl 10–19
Lördag: kl 10–15
Söndag 6:e,13:e, 20:e kl 11–15
Julveckan: kl 10–20 
Julafton:  kl 10–13

Kommunal Ale ser att 
vi har stora arbets-
miljöproblem i vår 

kommun. Det är delvis följ-
den av ett hårt sparbeting 
i sektor Arbete, trygghet 
och omsorg, där många 
medlemmar arbetar. Men 
problemet är inte bara av 
ekonomisk art, det handlar 
också om en hårdnad atti-
tyd från arbetsgivarens håll. 

Den plötsliga nödbrom-
sen i ekonomin slår på olika 
sätt inom olika verksam-
heter. Inom barnomsor-
gen blir konsekvensen att 
vikarier inte kallas in, vilket 
gör att kvaliteten inte kan 
säkras då det finns för få 
vuxna per barn. Personalen 
har inte möjlighet att ta ut 
sina raster och det är inte 
säkert att de kan gå hem 
efter avslutat arbetspass, 

då det inte finns tillräckligt 
med personal för att ge 
barnen en trygg omsorg. 
Barnen drabbas av att verk-
samheten går på lågvarv, 
de får färre utflykter och 
aktiviteter. 

Undersköterskorna som 
arbetar inom hemtjänst 
och på äldreboenden har 
det tuffare än någonsin då 
en redan slimmad per-
sonalstyrka har minskats 
ytterligare. Att bemanning-
en på nätterna är lägre än 
minimigränsen är mer en 
regel än ett undantag. Det 
ligger också på underskö-
terskorna själva att ansvara 
för att besparingarna görs. 

För att undvika att om-
sorgstagarna blir drabbade 
gör de sitt yttersta för att 
räcka till, priset för det är 
den egna hälsan. Sjuktalen 
stiger, personalen är både 
fysiskt och mentalt utmat-
tade. Trots personalens 
slit måste vi tyvärr säga att 
många gamla inte får den 
goda omvårdnad som både 
deras anhöriga och perso-
nalen inom äldreomsorgen 
hade önskat dem. Vi befa-
rar också att Ale kommer 
att stå sig slätt i konkurren-
sen om undersköterskorna, 
en yrkesgrupp som hela 

Sverige (och Norge) inom 
kort kommer att skrika 
efter.

Vi, medlemmar i 
Kommunal Ale, upplever 
dessutom att vi sedan ett 
par år tillbaka har blivit 
allt tystare på våra arbets-
platser. Det klimat som 
råder gör att vi drar oss 
för att rikta kritik mot våra 
arbetsgivare. Vi har sett 
att arbetskamrater som ifrå-
gasatt och ställt krav, full 
rimliga sådana, har blivit 
motarbetade, omplacerade 
eller rent av uppsagda av 
personliga skäl. Intresset 
för att samarbeta med fack-
et är svalt och våra fackliga 
ombud respekteras inte sina 
roller. 

Det här är inte något 
som gäller en enskild 
arbetsplats eller en viss 
enhetschef, utan medlem-
mar från olika kommunala 
verksamheter vittnar om 
samma sak. Vi begär av 
Ales kommuns politiker att 
de ska ta sitt ansvar som 
arbetsgivare och vända den 
negativa utveckling som 
bara rullar på. Kommunals 
dörr står öppen för ett 
konstruktivt samarbete.  

Kommunal Ales styrelse 

Arbetsklimatet i Ale 
kommun har hårdnat

Sjuktalen stiger, 
personalen är 
både fysiskt och 
mentalt utmat-

tade. Trots personalens 
slit måste vi tyvärr säga 
att många gamla inte får 
den goda omvårdnad 
som både deras anhöri-
ga och personalen inom 
äldreomsorgen hade 
önskat dem.
KOMMUNAL ALE



Så mycket välfärd bidrar Ales näringsliv med:

Näringslivsrådet i Ale i samarbete med:
ALEKURIREN AB  |  JIO ELTJÄNST  |  STC 
ADINA HÄLSAN  |  NORDISK RÖRMÄRKNING | BS ELCONTROL
NÖDINGE EKONOMITJÄNST  | AXELSSONS FASTIGHETSBYRÅ

ETT POSITIVT 

NÄRINGSLIVSKLIMAT ÄR 

GRUNDEN FÖR VÄLFÄRDEN!

JiO Eltjänst med 
20 anställda...

...bidrar till

130 031 
skolluncher i 

Ales grundskolor

Nödinge Ekonomitjänst 
med 6 anställda...

...bidrar till

43 
platser på Nol-

skolans fritidshem

Alekuriren AB med 
10 anställda...

...bidrar till

19 
platser på 

Hövägens förskola

STC Trainingclub med 
8 anställda...

...bidrar till

12 
undersköterskor  

på Backavik

Axelssons Fastighets-
byrå med 2 anställda...

...bidrar till

17
platser på Albo-

skolans fritidshem

BS Elcontrol med 
33 anställda...

...bidrar till

63 
platser på  

Båtmans förskola

Adina Hälsan med 
20 anställda...

...bidrar till

83 329 
skolluncher i  

Ales grundskolor

Nordisk Rörmärkning 
med 6 anställda...

...bidrar till

18 
komvuxplatser  

i Ale
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Nu lottar vi ut 10 biljetter till Teatervindens 
premiär av ”Den gamla goda(?) tiden”.

LÖR 2 JAN KL 19.00 
ALE KULTURRUM
Genom att stryka under rätt svar på frågorna 
nedan och skicka in annonsen till Alekurirens 
redaktion har Du chansen att vinna en 
entrébiljett.

Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 ÄLVÄNGEN. 
OBS! Märk kuvertet 
 ”TEATERVINDEN”. 
Vi måste ha Ditt svar senast fredag 
4 december! Vinnare dras på 
scenen i samband med Älvängens 
julmarknad söndag 6 december.

NAMN _______________________

ADRESS ______________________

TELEFON _____________________

Agneta Danielsson slog igenom som en del i ett känt tantpar i Kurt Olsson-serien 
Fådda blommor. Vilket namn hade hennes rollfigur?
1. Alfrida X. Agneta 2. Alfhild

Var har Teatervinden sin replokal?
1. Surte X. Nol 2. Hålanda

Christel som skrivit manus och regisserat den nya revyn har dubbla efternamn. 
Vad heter hon mer än Olsson?
1. Lindström X. Lindberg 2. Lindstrand

Vinn biljetter

Det var inte helt självklart 
att Magnus Ericsson skulle 
hamna i byggbranschen. I 
ungdomsåren funderade han 
på att välja en helt annan yr-
kesinriktning.

– Jag ville bli bonde. Min 
bästa kompis pappa drev det 
största jordbruket som fanns 
i Skepplanda. Jag valde mel-
lan att gå jordbrukslinjen el-
ler bygg- och anläggning på 
gymnasiet. Till slut bestäm-
de jag mig för att utbilda mig 
till snickare.

När startade du eget?
– 2007 grundades JME 

Byggservice. Dessförinnan 
hade jag arbetat på ett antal 
olika firmor i Göteborg, se-
nast på Göfastgruppen. Där 
skötte var och en sitt eget 
område, alltifrån inköp till 
försäljning. Det gjorde att 
steget till att bli egenföreta-
gare inte var speciellt stort.

Beskriv vardagen som 
egen företagare?

– Det är mycket jobb och 
engagemang som krävs. Du 
ska vara både säljare och ut-
förare på samma gång och 
samtidigt lite kontorsnisse, 
ha ordning på papper och 
dylikt. Marknadsföringen är 
också en viktig del. Den bäs-
ta reklam du kan få är emel-
lertid nöjda kunder.

Vad är det som driver 
dig?

– Jag älskar mitt jobb och 
mötet med kunderna, att få 
till en dialog där man hittar 
den bästa lösningen på ett 
projekt.

Kan du berätta om dina 
byggplaner i Skepplanda?

– Det finns ett område 
bakom bygdegården som är 
uppritat. Jag för en dialog 
med kommunen. Min plan 
omfattar ett område med 20 
villor och 16-20 lägenheter. 

Du äger ett annat bolag 
också?

– Det stämmer. Smartp-
honeexperten såg dagens ljus 
förra året. Det var en kom-

pis i fotbollen som lansera-
de en affärsidé om att laga 
smartphones, läsplattor och 
så vidare.  Jag tände på idén 
och på den vägen är det. Jag 
är själv inte direkt verksam i 
det dagliga arbetet, jag har 
varken tid eller kompetens 
för det. Det har däremot 
Erik Häggström som arbe-
tar i butiken under dagarna. 
Vi befinner oss fortfarande 
i en utvecklingsfas, men det 
råder ingen tvekan om att vi 
erbjuder en tjänst som är ef-
terfrågad på marknaden.

JONAS ANDERSSON

FYRA RAKA
Skruv – Spik

Samsung – iPhone

Jul – Midsommar

Morgon – Kväll

vice och Smartphoneexperten.
Stjärntecken: Tvilling.
Intressen: Fotboll, bilar och att 
umgås med familjen.

Med visioner för 
Skepplanda

Äter helst: Grillat.
Lyssnar på: Allätare, gärna rock.
Bäst på julbordet: Köttbullarna och 
skinkan.

Ålder: 43.
Bor: Skepplanda.
Familj: Fru och två barn.
Gör: Driver JME Byggser-

FÖRETAGARE I FOKUS MAGNUS ERICSSON

En entreprenör som driver två separata bolag inom olika branscher.
Magnus Ericsson brinner för sin hemort och har visioner om att få bygga ett nytt 
bostadsområde bakom Skepplanda bygdegård.
– Jag älskar mitt jobb, tycker det är toppen kanon!

www.axelssonsfast.se

Henrik Kjellberg
Fastighetsmäklare/Kontorschef

Ale/Lilla Edet
0727-316 360

henrik@axelssonsfast.se

Gunnar Carlström
Fastighetsmäklare

Ale/Lilla Edet
0723-618 618

gunnar@axelssonsfast.se



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

Priserna ovan gäller tom 2015-11-27. 

Ange koden Alekuriren vid beställning.

Avtalslängd* Elpris öre/kWh  
Exkl. skatt och moms

Elpris öre/kWh 
Iinkl. skatt och moms

Fast avgift kr/mån Inkl. 
moms

Vintersäkring (jan-mar) 33,00 78,00 25
Fast elpris 1 år 31,30 75,88 25
Fast elpris 3 år 32,10 76,88 25
Fast elpris 5 år 33,20 78,25 25

Ring oss på 0303-33 24 00 eller besök 

aleel.se/elavtal så hjälper vi dig!

Just nu kan du bland annat köpa 5-årsavtal  
för 78,25 öre/kWh* (inkl skatt och moms).  

*Fast avgift tillkommer med 25 kr/mån.

Dags att  
binda elpriset?
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Tio rätta lösningar belönas med varsin 
trisslott. Vi vill ha din lösning senast 4/12 
2015.  Vi publicerar vinnarna vecka 50. 
Märk kuvertet "Adventskryss" 
och skicka korsordet till: 

Alekuriren
Göteborgsvägen 94 446 33 Älvängen

Namn:

Adress:

Tel:

Vinn en trisslott!
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VÄSTRA GATAN 69, KUNGÄLV  
Mån-fre: kl 10–18, lör kl 10–15, sön 11-16
0303-924 15, E-post: butik@ewas.nu

Adventserbjudande!
Passa på att köpa den perfekta  

julklappen eller unna dig något fint

20%rabatt 
på en valfri vara

Gäller fred 27/11-sönd 29/11

Nu är julens 

produkter här! 

Välkommen in för 

att hitta dina julklappar!

ÖPPET MÅN TILL FRE 10–18  LÖR 10–15 SÖN 11-16   
VÄSTRAG. 59 I KUNGÄLV • 0303-106 19 • JEANETTEOCO.SE

Ring och boka tid nu!

Vi fixar julens 

vackraste  

frisyrer!

Julbordslunch 
30/11 – 21/12 måndag-fredag 
kl. 12-14. Pris 350:-/person.

Kvällsjulbord 
3/12, 10/12, 17/12 kl. 18-21. Pris 
495:-/person. Barnkuvert 275:-

Kvällsjulbord med  
show och dans 
27/11, 28/11, 4/12, 5/12, 11/12,  
12/12, 18/12, 19/12. 
Julbordet står uppdukat mellan  
kl. 18-21. Pris 599:-/person. 

Julbord för hela familjen 
Söndagen den 29/11, 6/12, 13/12, 
20/12. Två sittningar, kl. 13 och 17. 
Pris 425:-/person. För barn upp till 
12 år serverar vi barnens egna 
julbord med barnens favoriter och 
givetvis iordningställer vi även ett 
stort lekrum för alla barn. Barn upp 
till 12 år 200:-. Barn under 4 år gratis.

Julbordsweekend  
Kaffe- och brödbuffé vid ankomst. 
Glögg- och pepparkaksbuffé,  
Fars Hatts traditionella och väl 
tilltagna julbord med dessert- och 
godisbord samt kaffe. Show under 
julbordet och därefter dans till 
liveband. Övernattning med riklig 
frukostbuffé med kall såväl som 
varm mat. Favorit i repris är givetvis 
också att man som julbords- 
weekendgäst fritt disponerar  
våra utomhusbubbelpooler med  
angränsade bastu. Pris 1.375:-/person 
i dubbelrum.

Gamla Torget 2, Kungälv 
www.farshatt.se

Bordsbeställning 
0303-109 70

Varmt välkomna!

GE BORT EN 
PERSONLIG 
JULKLAPP!

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

f t

Till exmpel:

CANVAS FR. 350:-
KALENDER FR. 149:-

28/11 Liseberg
29/11 Kungälv

12/12 Liseberg
13/12 Kungälv

Rolf Berg signerar:

Nu på söndag den 29/11   
signerar Rolf Berg sina  
tomtar hos oss!

TEL 0303-166 75, VÄSTRA  GATAN 71,  KUNGÄLV • VARD 10-18 • LÖRD 10-15

VI HAR SÖNDAGSÖPPET 11-16 FRAM TILL JUL

12 cm

225:- (325:-)

20 cm

399:- (599:-)
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PÅ ÖNSKELISTAN!
PÅ ÖNSKELISTAN!
PÅ ÖNSKELISTAN!
PÅ ÖNSKELISTAN!
PÅ ÖNSKELISTAN!
PÅ ÖNSKELISTAN!
PÅ ÖNSKELISTAN!
PÅ ÖNSKELISTAN!
PÅ ÖNSKELISTAN!

Fritös FZ707015/104916  
• Tillagar 1 kg pommes frites 

med bara 1 sked olja

• Praktisk timer 

PÅ ÖNSKELISTAN!
PÅ ÖNSKELISTAN!

Fritös FZ707015/104916  
• Tillagar 1 kg pommes frites 

med bara 1 sked olja

• Praktisk timer • Praktisk timer 

ORD PRIS 1.995 

1.495

Vattenkokare CVK2101X/106291

• Utrustad med kalkfi lter 
som är enkelt att rengöra 
under rinnande vatten

• Effekt: 1500 watt, 
kapacitet: 1 liter

PÅ ÖNSKELISTAN!
PÅ ÖNSKELISTAN!

Vattenkokare CVK2101X/106291

• Utrustad med kalkfi lter 
som är enkelt att rengöra 
under rinnande vatten

• Effekt: 1500 watt, 

ORD PRIS 399 

179

Ångtvätt SC1 Premium/106022

• Rengör kakel, spishällar och golv helt 
utan kemikalier

• Med förlängningsslangen kan du enkelt 
rengöra hörn och fogar

ORD PRIS 1.095 

999
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Nols kyrka

E45

ELON I NOL
ÖPPETTIDER
Mån–fre 9–18 
Lördag 10–14

Alevägen 37
Tel 0303-74 08 38
www.elon.se
nol@elon.se

NOL

VI 
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KONKURRENTERS 
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Hur länge har du jobbat 
som florist?
– Jag var färdig med min ut-
bildning 2010. En kväll satt jag 
hemma på nätet och tittade på 
olika sorts yrken. Då slog det 
mig – blomsterdekoratör vill 
jag bli.

Vad har du gjort tidigare?
– Efter att jag gick ut estetis-
ka programmet på gymnasiet 
så började jag jobba på Volvo. 
Därefter har jag haft en rad 

olika yrken, arbetat i butik, 
inom äldrevården med mera.

Vad är roligast med jobbet 
som florist?
– Att genom kundkontakt få 
skapa det där lilla extra. Här 
på slottet har vi många bröllop 
och det älskar jag.

Vilken är din egen favorit-
blomma?
– Pioner är jag barnsligt för-
tjust i. Så här i juletid är en 

snittad amaryllis i en vas väl-
digt fint. 

Julen har infunnit sig på 
Thorskog Slott, hur känns 
det?
– Underbart! Trots att det är 
stressigt så infinner det sig 
ändå ett lugn när man öppnar 
dörren till slottet. Personalen 
är samspelt och alla hjälps åt 
med att skapa den rätta käns-
lan – en hemtrevlig miljö.

Hur tänker du själv fira jul?
– Först ska jag arbeta några 
timmar på Älvblomman, se-
dan blir det julfirande hemma i 
Prässebo med familj och släkt. 

Vad önskar du dig av 
tomten?
– Bara kärlek, inget annat.

JONAS ANDERSSON

Skapar 
julstämning 
på slottet

Emma Enlund upplever sin första jul som florist på Thorskog Slott.
Det är hon som ser till att det blir dekorerat i varje skrymsle och vrå.

– Jag känner mig privilegierad att få jobba i denna sagolika miljö.

EMMA ENLUND

Ålder: 28.
Bor: Prässebo.
Gör: Florist. Arbetar på 
Älvblomman och på Thorskog 
Slott.
Intressen: Allt som är kre-
ativt, älskar att skapa med 

händerna. 
Favoriträtt: Plockmat.
Stjärntecken: Stenbock.
Lyssnar på: Radion – Rix FM.
Kan jag inte vara utan på jul: 
Rödkål!

VECKANS PROFIL
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Moderaternas Camilla Waltersson Grönvall, Lilla Edet, och Mikael Berglund, Ale.

LILLA EDET. Nyligen höll 
Moderaterna sin parti-
stämma.

Riksdagsledamot Ca-
milla Waltersson Grön-
vall från Lilla Edet fanns 
naturligtvis på plats.

Tillsammans med par-
tivännen, Ale kommuns 
oppositionsråd Mikael 
Berglund, vässar de nu 
argumenten för att vin-
na väljarnas förtroende 
i nästa val, såväl på 
riksnivå som lokalt.

Alliansens nederlag i senas-
te riksdagsvalet medförde att 
Fredrik Reinfeldt bestämde 
sig för att lämna uppdraget 
som partiordförande. Anna 
Kinderg Batra har tagit över 
rodret och ledde följaktligen 
partistämman i Karlstad, 15-
18 oktober.

– Vi tvingades konstatera 
att vi inte kunde leverera de 
svar som väljarna önskade i 
valet 2014. Nu har det skett 
en förnyelse inom partiet. Det 
har skett en febril aktivitet in-

ternt och på stämman presen-
terades ett tydligt paket att ta 
avstamp på inför framtiden, 
säger Camilla Waltersson 
Grönvall, som är utnämnd till 
utbildningspolitisk talesperson 
för Moderaterna.

Rubrikerna för de frågor 
som partiets medlemmar dis-
kuterade och ställde sig bakom 
var följande:

• Ansvar för ekonomin och 
fler vägar till första jobbet

• En förnyad migrations- 
och integrationspolitik

• Ordning och reda i väl-
färden

• Mer kunskap i skolan
• Säkerhet i en orolig om-

värld
• Trygghet mot brott
• Ökad jämställdhet och 

samhörighet
• Fler bostäder
• Levande landsbygd och 

bra miljö
– Det är en rak och tydlig 

politik och i allra högsta grad 
verklighetsnära och relevant. 
Vi har ett starkt fundament att 
stå på. Nu gäller det att sprida 
våra idéer så att människor i 
samhället vet vart vi står i olika 
frågor, säger Camilla Walters-
son Grönvall.

– Det handlar om att vinna 
tillbaka väljarnas förtroende. 
Personligen så tycker jag att 
Anna Kinberg Batra har tagit 
ett väldigt stor ansvar, redan 
initialt visat ett väldigt stort 
ledarskap genom att lyssna och 
lita på sin organisation. Hon 
har väntat på de utredningar 
som gjorts i de olika arbets-
grupperna efter valet och nu 
har partiets enats om en po-
litik, stakat ut färdriktningen 
som ska ta Moderaterna fram-
åt, avslutar Mikael Berglund.

Tar redan sats mot 
en ny valrörelse
– Moderaterna har stakat ut färdriktningen

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

INVIGNING AV 
NY BILTVÄTT! 

VÄLKOMMEN ÖNSKAR  
MATTHIAS MED PERSONAL.

0303-74 06 52

LÖRDAG 28 NOVEMBER 

KL 08.00–16.00!

Nu är installationen 
av en ny toppmodern 
biltvättsmaskin klar.  
Kom och fira med oss!

VINTERSÄKRA BILEN
Matthias hjälper dig att:

 » Kolla kylarvätskan
 » Kolla spolarvätskan
 » Kolla oljan
 » Kolla lufttryck
 » Byta torkarblad – 50 kr i  

rabatt vid köp av ett par nya.

6:e tvätten  

GRATIS!

Vi bjuder  
på kaffe och 

lussekatt till alla 

som tvättar  
bilen!

HALVA PRISET PÅ  
VALFRI BILTVÄTT!

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!

Mer än bara 
lokaltidning

Printshop 

Filmproduktion

Webbproduktion

Reklambyrå

www.ipatrol.se
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FRI SERVICE

3 ÅR

FRI SERVICE

3 ÅR

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

NYA CITROËN BERLINGO  
STARKARE // EFFEKTIVARE // SMARTARE

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

citroen.se

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

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

FRI SERVICE

3 ÅR

FRI SERVICE

3 ÅR

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

NYA CITROËN BERLINGO  
STARKARE // EFFEKTIVARE // SMARTARE

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

citroen.se

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

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

Vardagar  8–17
www.frontbilar.se

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

JUST NU!
ETG (AUTOMAT)

0:-
Gäller enbart lagerbilar

Österrike. Österrike är 
förmodligen landet som 
bäst bevisar att det går 
lysande för den europe-
iska bilindustrin. 

Här byggs bilar från 
BMW, Jaguar, Mercedes, 
Mini och Peugeot under 
samma tak. 

Jajamän - du läste 
rätt! I Graz ligger näm-
ligen Magna Steyr vars 
affärsidé är att sköta 
produktionen åt bilföre-
tag som inte har kapaci-
tet själva. 

Vi är här för att prov-
köra nya Peugeot 208.   

”Småfranska” har många an-
hängare även när det gäller 
bilar och storsäljaren Peuge-
ot 208 är ett utmärkt exem-
pel. Men nu är det dags för 
andra bullar – det är nämli-
gen hög tid för en uppdate-
rad 208 att göra entré. Det 
är alltså ingen ny bil, utan 
en redan bra bil har blivit 
bättre.       

Lätt omarbetad
Det krävs ett minst sagt 
vältränat öga för att se de 
yttre förändringarna. Men 
efter att ha tagit ett ärevarv 
runt bilen kan vi konstatera 

att dimljusen och den lil-
la kromsargen i nosen fått 
sig en uppfräschning. Även 
grillen har blivit lätt omar-
betad och detsamma gäller 
bakljusen som ser ut att ha 

fått klösmärken av lejonet 
på motorhuven. Tidigare 
fanns 208 i två karossutfö-
randen: tre- eller femdör-
rars. Minstingen har däre-
mot längre framdörrar och 

Tyrolerhatten av för 208

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

Boka din service nu. 
info@karebymotorservice.se

Tel. 0303-22 20 01

VÄLKOMNA TILL VÅR FULLSERVICEVERKSTAD I KAREBY

JUST NU

Hjulbyte inkl förvaring 495:-

10% RABATT på service



finns nu bara om man väljer 
racerjärnet 208 GTi på lika 
många hästkrafter, alltså 208. 
Även inredning, instrumen-
tering och säten är desamma 
som tidigare, liksom pek-

skärmen. Där kan man styra 
färddatorn och flera av bilens 
funktioner och inställningar, 
men också koppla ihop sys-
temet med en smartphone.

Motorfloran består av tre-

cylindriga bensinare på 68, 
82 respektive 110 hästkraf-
ter. Önskar du än mer krut 
så är det nya 208 GTi som 
gäller och då ingår en fyra 
på 208 hästar. Snålast i gäng-

et är en trevlig dieselfyra 
på exakt hundra hästkrafter 
som dricker 0,30 liter milen. 
Den största och viktigaste 
nyheten är nödbromssyste-
met ”Active City Brake” som 

fungerar upp till 30 km/h 
och bromsar bilen automa-
tiskt om en olycka är före-
stående. Grundpriset börjar 
från 113 900 kronor, vill du 
däremot ha den överjästa 
småfranskan på 208 hästar 
så ökar prislappen till hela 
229 900. Men då är körgläd-
jen på topp och det märks att 
fransmännen lagt ner stor 
möda på att styva upp chas-
sit, fintrimma styrningen 

och uppgradera bromsarna. 
Eftersom vi befinner oss i 
Graz så är det bara att lyfta 
på Tyrolerhatten för nya, 
eller snarare uppdaterade, 
Peugeot 208.        

 

Johannes Gardelöf 
Staffan Swedenborg
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PEUGEOT 208 1,2 PURE TECH 5D ALLURE

Motor: 3-cyl bensinmotor 
med dubbla överliggande 
kamaxlar och fyra ventiler 
per cyl. 
Max effekt: 110 hk vid 5 
500 varv/minut. 
Max vridmoment: 205 Nm 
vid 1 500 varv/minut. 
Kraftöverföring: Motorn 
fram, framhjulsdrift. 5-väx-
lad manuell.
Fjädring fram: fjäderben 
med undre triangellänk. 
Fjädring bak: torsionsaxel.
Styrning: Kuggstång med 

elektrisk servo. Vändcirkel: 
10,4 meter. 
Bromsar: Skivor fram och 
bak. ABS. Antispinn/sladd.
Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-
stånd 254, längd 397, bredd 
174, höjd 147. Tjänstevikt 1 
225. Bränsletank 50 liter.
Prestanda: Toppfart 190 
km/h. Acceleration 0-100 
km/h 10,9 sek.
Förbrukning/Miljö: 4,5 liter 
per 100 km under blandad 
körning. CO2: 103 g/km. 

+ PLUS... 
Utrymmen och komfort, nya 
säkerhetssystem, behändigt 
format .

- MINUS...
Priset drar lätt iväg.

Tyrolerhatten av för 208

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

PRIS FRÅN 329.900 KR
ORD.PRIS 409.900 KR

1.6 CRDi KOMFORT ORD. PRIS 211.900 KR

.htooteulB hco rosnesnger 

)

d Sportswagon 4,0-4,4 l/100 km, CO2

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

Kampanjpris från 184.900 kr

Ränta

2,99%
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Måndag 16 november
Trafikolycka
Två bilister kolliderar på 
Nödingevägen. Inga person-
skador. En av förarna saknar 
körkort och visar dessutom 
tecken på att vara narkoti-
kapåverkad. Han tas med för 
provtagning och en rapport 
om drograttfylleri skrivs. 
Den misstänkte är född 
1995 och hemmahörande i 
Nödinge.

Larm om lägenhetsbrand 
på Emanuel Bagares gata i 
Lilla Edet. När räddnings-
tjänsten anländer kan de 
konstatera att det brinner i 
ett källarförråd. De bryter 
upp en dörr för att kunna 
släcka branden.

Torsdag 19 november
Narkotikabrott
Polis kallas till McDonalds 
Ale Torg med anledning av 
att där finns en påverkad 
ung man. Mannen, som är 
född 1999 och hemmahö-
rande i Kungälv, är misstänkt 
för narkotikabrott, såväl 
innehav som eget bruk.

Fredag 20 november
Brand
Ett föremål med brännbar 
vätska kastas in i Kilanda 
gamla skola. Elden självdör, 
men enligt räddningstjänsten 
förelåg stor spridningsrisk. 

Söndag 22 november
Grov misshandel
Larm inkommer om ett 
större slagsmål i och utanför 
en föreningslokal på Södra 
Klöverstigen i Nödinge. 
Det verkar röra sig om ett 
gäng som kommit objudna 
till en fest och ställt till 
bråk. När polis kommer till 
platsen lugnar det hela ner 
sig. Tre personer har blivit 
knivskurna varav en måste 
köras till sjukhus för vård. 
Ytterligare två personer har 
blivit misshandlade och har 
smärtor i rygg och huvud. 
Dessa två förs också till 
sjukhus för kontroll. Tre män 
och en kvinna i 20-25-års-
åldern grips misstänkta för 
grov misshandel. 

En man född 1999 och 
hemmahörande i Kungälv 
grips vid Ale kulturrum 
misstänkt för narkotikabrott, 
innehav och eget bruk.

Vi utför service/reparationer på din bil
Montering & balansering – Hjulskifte – Däckförvaring 

EXTRAÖPPET - DROP IN - HJULSKIFTE
Lördag 28 nov kl 10-14

Hjulskifte    200 kr    
Däckförvaring    300 kr
Byte bromsklossar fram eller bak  500 kr per axel + material
Byte bromsbackar bak (handbroms)  1000 kr + material
Kamremsbyte från    1000 kr + material

CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 Alvhem • BOKNING: 0520 655 181

NOL. En favorit som går 
i repris.

På första advent 
är det öppet hus på 
brandstationerna i 
Bohus Räddningstjänst-
förbunds område – Nol, 
Surte, Kungälv, Mar-
strand och Kode.

Budskapet för sön-
dagen är glasklart och 
lyder: Testa din brand-
varnare!

Det är tredje året i BORF:s 
regi som brandstationerna 
öppnas upp för allmänheten. 
Intresset brukar vara stort.

– De tidigare åren har vi 
haft väldigt många besöka-
re. Det är naturligtvis vår 
förhoppning att det ska bli 
så på söndag också, säger 
Kristoffer Säwström som 
tillsammans med sina kolle-
gor på stationen i Nol håller 
på att planera för ett antal 
utåtriktade verksamheter.

– Fokus ligger på kampan-
jen Testa din brandvarnare! 
På första advent uppmanar 
vi alla att de ska se över sina 
brandvarnare, testa så att de 
fungerar och samtidigt göra 
ett batteribyte, säger Peter 
Jigfelt och fortsätter:

– För att få hjälp att kom-

ma ihåg det så har kam-
panjen Aktiv Mot Brand en 
SMS-påminnelsetjänst där 
man kan anmäla sitt mo-
bilnummer till någon av 
oss brandmän på stationen 
och få ett meddelande varje 
år när det är dags att byta. 
Tjänsten är gratis.

Som brukligt är utlyser 
BORF en teckningstävling 
för alla barn i samband med 
söndagens öppet hus. Det 
vinnande bidraget blir sena-
re motiv till det klistermärke 
som tas fram med uppma-
ningen: Glöm inte släcka 
ljusen!

– Vi bjuder alla besökare 
på fika och för den som öns-
kar är det fritt fram att prov-
sitta våra räddningsfordon. 
Därutöver kommer vi att de-
monstrera hur vår vattenka-
non fungerar och med hjälp 
av en provdocka visar vi hur 
brand i kläder släcks, förkla-
rar Kristoffer Säwström.

Första advent och det fak-
tum att det lackar mot jul 
innebär många levande ljus i 
hemmen. 

Vad vill ni från rädd-
ningstjänsten säga till 
kommuninvånarna?

– Ser man inte ljuset ska 
det inte vara tänt. Det är en 
bra regel, säger Fredrik Jo-
hansson och tillägger:

– Se till att ljuset står fritt 
och inte i närheten av en gar-
din eller liknande. 

Att ha fungerande brand-
varnare på varje våningsplan 
i huset är också något som 
borde vara en självklarhet 
i alla hem anser Kristoffer 
Säwström.

– En fungerande brand-
varnare är avgörande för hur 
utgången av en brand ska 
bli, inte minst på kvällar och 
nätter när folk ligger och so-
ver. Jag tycker det ska finnas 

minst två brandvarnare i var-
je bostad.

Vintertid innebär också en 
ökad risk för halka. Vad för 
råd vill ni ge bilisterna?

– Den första halkan kom-
mer alltid överraskande för 
många. De som ännu inte 
har lagt på vinterdäcken re-
kommenderar vi att göra det. 
Ta det försiktigt, anpassa far-
ten och håll avstånd.

Öppet hus på brandstationerna

Nu på söndag hälsas allmänheten välkommen till öppet hus på BORF:s brandstationer. Här ses Kristoffer Säwström, Trimor Huskaj, Ingela 
Wall, Fredrik Johansson och Peter Jigfelt på stationen i Nol.

En uppmaning från räddnings-
tjänsten.

Nytt och begagnat! Kanonpriser!
Kungälv, Kareby. Tel. 0303-22 20 01
Öppet Mån-fred 10-18, Lördag 11-15

www.karebybil.se

ERBJUDANDE från

ALLTID MINST 150 BILAR I LAGER

Audi A6 2,4 Aut -06  74 900:- 
Audi A1 1,2 TFSI Proline -11  103 900:-
BMW 325 i E90 218hk helskinn -06  62 900:-
Citroën Xsara Picasso -04   14 900:-
Dacia Logan MCV 1,6 E85  -10   38 900:-
Hyundai i30 1,6 CRDi -14  154 500:-
Honda CR-V 2,0 Comfort -09  109 800:-
Kia Cee´d 1,6 EX 5dr -07  44 800:-
Kia Sorento 2,5 CRDi Aut 4WD -07  74 900:-
Kia Picanto 1,0 Ex Eco Nybilsgaranti 2021 -14  84 900:-
Kia Cee´d SW 1,6 Komfort -12  98 900:-
Kia Picanto 1,2 Automat Edition -14  104 900:-
Kia Cee´d SW 1,6CRDI Premium -12  104 900:-
Kia Picanto 1,0 Special Edition -15  99 800:-
Kia Rio 1,2 Edition Komfort -14  109 800:-
Kia Sportage 1,6 Ex -11  124 900:-
Kia Cee´d SW 1,6 CRDi Komfort -13  124 900:-
Kia Cee´d 1,6 CRDi ECO Komfort 5dr -13  128 900:-
Kia Cee´d SW 1.6 CRDi ECO Komfort -13  133 900:-
Kia Cee´d SW 1,6 CRDi Komfort -13  138 900:-
Kia Sportage 1,7 CRDI Komfort -13  148 900:-
Kia Cee´d 1,6 CRDi Aut Komfort -13  149 800:-
Kia Sportage 1,7 CRDi Komfort -12  159 800:-
Mazda 5 2.0 Sport Aut 7-sits -09  108 900:-
Mercedes-Benz A 150 5dr -06  34 900:-
Mitsubishi Space Star 1,2 AS&G 5D ELEG -13  84 900:-
Mitsubishi Lancer 2,0 Turbo Ralliart Aut -10  99 900:-
Nissan Qashqai 1,6 Acenta -09  84 900:-
Opel Astra 1,6 NJOY -03  18 900:-

Opel Astra 1,9 CDTI Enjoy Kombi -06   48 900:-
Opel Corsa 1,3 CDTI EcoFlex Enjoy -08  59 900:-
Peugeot 307 1,6 Edition Kombi -05  18 900:-
Peugeot 307 1,6 HDi XS Kombi Drag -06   24 900:-
Peugeot 208 1,2 VTi 3dr Allure -13  88 900:-
Renault Twingo 1,2 -11   47 900:-
Saab 9-3 1,9 TDi Vector Kombi -07  38 900:-
Saab 9-3 1,9 TDi Aut Vector Kombi -07  54 900:-
Saab 9-3 Cab 1,8T Vector -04  79 900:-
Seat Ibiza 1,2 TSI Kombi Ecomotive -11  59 900:-
Skoda Fabia 1,2 HTP Ambiente -10  59 900:-
Suzuki Swift 1,2 4X4 Comfort -11  83 900:-
Toyota RAV4 AWD Automat 158hk -12  158 500:-
Volkswagen Passat 1,8T 18” LM -02   19 900:-
Volkswagen Polo 1,4-06  38 900:-
Volkswagen Golf 2,0 FSi 3dr -05  44 800:-
Volkswagen Caddy 1,6 TDI DSG -13  74 900:-
Volkswagen Caddy 1,6 TDi -15  149 900:-
Volvo S70 2,4 Classic -00   24 900:-
Volvo V50 1,8 drag -05   36 900:-
Volvo V70 D5 Business -05  37 500:-
Volvo S60 2,4D Business drag -05  44 900:-
Volvo V70 2,5T Business R-fälgar -05  48 900:-
Volvo V50 2,0D Kinetic drag -08  69 900:-
Volvo V70 2,5FT Momentum Business -11  119 900:- 
Volvo V60 D2 Momentum Drive -12  124 900:-
Volvo C30 D2 R-Design -12  139 800:-
Volvo V60 T4F Momentum -12   149 900:-
Volvo C30 D2 R-Design -12  138 900:-

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
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KUNGÖRELSE
Onsdagen den 2 december 2015 har Lilla Edets kommunfullmäktige
sammanträde i Edetsalongen, Folkets hus kl. 18.00. Välkommen!

Kommunfullmäktige behandlar bland annat följande ärenden: 

• Taxor och avgifter 2016
• Antagande av detaljplan för Kroken 2:18
• Svar på motion om tydlig skyltning vid avfarten mot Lödöse,  

för muséet och järnvägsstationen
• Sammanträdesdagar 2016 för kommunfullmäktige

Bert Åkesson  Maria Olegård
Ordförande   Sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagordning och handlingar finns att läsa 
på lillaedet.se/KF, Medborgarservice i kommunhuset och på biblioteket i 
Lödöse fr.o.m. den 25 november 2015.

LÖDÖSE. Hösten 2003 
lades dåvarande vård-
central ner.

Den 1 februari öppnar 
Lödöse Läkarhus i helt 
nya lokaler på Kloster-
gatan.

I samma fastighet 
tillskapas fjorton lä-
genheter i ett så kallat 
trygghetsboende.

Det var i oktober som Häl-
so- och sjukvårdsnämnden i 
Västra Götalandsregionen 
godkände Backa Läkarhus 
AB att bedriva vårdcen-
tral och barnavårdcentral i 
Lödöse. Lödöse Läkarhus 
blir den elfte enheten i det 
privata vårdföretagets regi. 
Etableringen är efterlängtad.

– Vi vill hälsa Backa Lä-
karhus välkomna till Lilla 
Edets kommun. Vi är oer-
hört glada över den satsning 
som nu sker i Lödöse, som är 
ett led i en förbättrad servi-
ce för ortsborna. Utan Sven 
Karlsson hade inte exploate-
ringen varit möjlig och kom-
binationen med ett trygg-
hetsboende är förträfflig, 
förklarade kommunalrådet 
Julia Färjhage (C) vid den 
nyligen utlysta pressträffen 
på byggarbetsplatsen.

Backa Läkarhus AB har 
funnits sedan 2002 och be-
driver vårdcentraler i Göte-
borg och Bohuslän. Drygt 79 
000 invånare har valt vård-
central i deras regi.

– Beslutet att få etablera 
i Lödöse är för oss mycket 
positivt. Vi hoppas på stort 
intresse och att invånarna 
i Lödöse med omnejd ser 
fördelen med en vårdcentral 
nära, säger projektledare och 
tillika biträdande verksam-
hetschef Karin Svensson 
Stolt.

Trygghetsboende
I samma hus som vårdcen-
tralen byggs också ett trygg-
hetsboende för äldre, likt 
Hägern som invigdes i cen-
trala Lilla Edet för några år 
sedan och som snabbt blev 
mycket uppskattat. Även 
denna gång är det byggher-
ren Sven Karlsson, GeKå 
Fastigheter, som driver pro-
jektet. Idén bakom en sam-
lokalisering av trygghets-
boende och vårdcentral är 
kunskapen om att de flesta 
äldre upplever närheten till 
en vårdcentral som den vik-
tigaste och mest trygghets-
skapande faktorn vid val av 
bostad.

– Vi märker av en väldigt 
stor efterfrågan på den här 
typen av bostäder. Så fort det 
blev känt att vi hade planer på 
ett trygghetsboende i Lödöse 
hörde pensionärsföreningar 
av sig till mig. Ganska snart 
blev det fulltecknat och där-
för har vi nu sökt bygglov 
för en huskropp till. Utöver 
bostäder är tanken att hem-
tjänsten ska flytta in där, så 
att vårdcentralen kan fort-
sätta att utvecklas, förklarar 
Sven Karlsson, som hoppas 
på ett besked i ärendet innan 
jul.

Börjar på noll
Backa Läkarhus AB bedriver 
verksamhet från Strömstad i 
norr till Kungsbacka i söder. 
Göta älvdalen ser de som 
tillväxtområde.

– Vi ser hela Lilla Edets 
kommun som upptag-
ningsområde för vår nya 
vårdcentral, men vi vet även 
att patienter är flyttbara var-
för vi säkert kan få en hel 
del besök även från Ale. Vi 

börjar på noll, men känner 
en trygghet i vår koncern när 
vi nu antar den här utma-
ningen, säger Mikael Spetz, 
verksamhetschef och specia-
list i allmänmedicin.

Bra personal
Två läkare, fyra sjukskö-
terskor och en sjukgym-
nast kommer inledningsvis 
att betjäna patienterna till 
Lödöse Läkarhus.

– Vi har lyckats rekrytera 
riktigt bra personal. Vi kom-
mer att ha ett superteam på 
plats i februari, lovar Mikael 
Spetz.

Ingen risk att byggprojek-
tet drar ut på tiden och in-
vigningen försenas?

– Det är ingen idé att 
stressa upp sig, jag är luttrad 
vid det här laget. Vi ska lösa 
detta, så att allt är klart till 
invigningen den 1 februari, 
avslutar Sven Karlsson.

Ny vårdcentral i Lödöse
– Invigning sker i februari 

Sven Karlsson, GeKå Fastigheter, tillsammans med Mikael Spetz och Karin Svensson Stolt, verksam-
hetschef respektive biträdande verksamhetschef för Lödöse Läkarhus, som öppnar i nya lokaler 1 fe-
bruari 2016.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

KUNGÖRELSER

Gläds över satsning som sker i Lödöse är Gull-Britt Eide, vd Backa 
Läkarhus, Mikael Spetz, verksamhetschef Lödöse Läkarhus, Julia 
Färjhage, kommunalråd, Sven Karlsson, GeKå Fastigheter, och Lena 
Palm, kommunchef.

Handla till julbordet hos 
Ehrenhofers Lamm & Vilt

Ehrenhofers 
Lamm & Vilt

Vildsvinsskinka, lamm- & 
viltkorv, rökta produkter, 
ost och marmelader.

Högås 274 Lödöse   
www.ehrenhofers.se

Gårdsbutiken  
är öppen:

Sön 6 dec kl 14-18 
(Ehrenhofers Julmarknad) 

Sön 13 dec kl 14-18
Lör 19 dec kl 14-18
Sön 20 dec kl 14-18

Årets sista 
storupplaga vecka 51

Manusstopp fredag 11 dec
Boka din annons

Kent 0704-38 52 58
kent@alekuriren.se
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VÄSTERLANDA. Julfiran-
det på Thorskog Slott 
slår alla rekord.

Det har aldrig tidigare 
varit så många bokning-
ar i november-decem-
ber som just i år.

– Det är fantastiskt, 
strålar slottets vd Lasse 
Nilsson.

Det var i början av det här året 
som Anna Karin och Nic-
las Hammarstrand, Peter 
Dahlman och Lasse Nilsson 
tog över ägarskapet för det 
anrika slottet i Västerlanda. 
Arvet efter de tidigare ägarna 
Tommy och Lena Jonsson 
vårdas varsamt, samtidigt 
som verksamheten befinner 
sig i en utvecklingsfas.

– Precis i dagarna fick vi 
klart med en ny barlounge 
i anslutning till orangeriet. 
Det har också färdigställts en 
ny uteplats som blir fantas-
tisk för våra gäster att nyttja 
sommartid. Visionen hade 
jag redan klar för mig när jag 
jobbade här som vd 2007, nu 
har det blivit verklighet. Det 
känns oerhört bra, förklarar 
Lasse Nilsson.

Thorskog Slott är berömt 
för sin sagolika julstämning 
med enastående dekorationer 
i husets alla vrår. 

– Vi har över 250 juldeko-
rationer och 150 marschal-
ler som vi tänder varje kväll. 
Därutöver har vi upplysta 
träd i parken vilket gör stäm-
ningen magisk, säger Lasse.

Han är själv en stor vän av 
julen och är noga vid att hålla 
på traditionerna.

– Därför trivs jag så bra 
på Thorskog Slott. Här är vi 
nämligen noga med traditio-
nerna.

Vad blir nästa steg i ut-
vecklingen av slottet?

– Det blir att förbättra vår 
relaxavdelning. Vi strävar 
inte mot att bli någon spa-an-
läggning däremot tänker 
vi investera i ett gym såväl 
inomhus som utomhus. Vi 
ser också över möjligheterna 
att få till en ångbastu.

Logimässigt, hur tänker 
ni där?

– I dagsläget har vi 80 
bäddar, men behöver utöka 
kapaciteten med ytterligare 
tio rum. För att det ska kunna 
bli verklighet krävs det att vi 
installerar kommunalt vatten. 
Vi hoppas få hjälp av Lilla 
Edets kommun i det projek-
tet. Lasse Nilsson, en av delägarna till Thorskog Slott.

Julfirande som slår rekord
– Thorskog Slott fortsätter att utvecklas

LILLA EDET. Ett nytt 
koncept som tycks 
attrahera lokalbefolk-
ningen.

Vid sex olika tillfällen 
serveras det julbord 
med tillhörande show i 
Folkets Hus.

Premiär sker nu på 
fredag.

Julbord kryddat med tomte-
rock är vad som väntar besö-
karna till Folkets Hus. Just 
Christmas Band består av 
trion Christer Lärk (sång), 
Stefan Lexberg (gitarr) och 
Peter Johansson (keybo-
ard), etablerade musiker och 
välkända profiler för kom-
muninvånarna.

– Det ska bli riktigt kul att 
få göra detta på hemmaplan, 
säger Christer Lärk.

Julstämningen kommer 

att vara påtaglig. Gäster-
na möts av levande musik, 
glögg och pepparkakor i en-
trén. Minglet övergår sedan 
i julbordssittning i stora sa-
longen. Ett traditionellt jul-
bord utlovas.

– I anslutning till maten 
kommer vi att ha ett mu-
sikquiz med enbart jullåtar 
på repertoaren. Frågorna 
har anknytning till Lilla 
Edet och svaren går inte att 
googla, förklarar Anna Lärk 
Ståhlberg som kommer att 
agera värdinna och tillika 
frågeledare.

I salongen finns plats för 
120 sittande gäster. Några 
av showerna är i princip 
fullbelagda.

– Det är flera lokala fö-
retag som kommit in med 
bokningar vilket är väldigt 
roligt. Vi tror stenhårt på 
konceptet, säger Anna Lärk 

Ståhlberg.
Även barplatser kommer 

att erbjudas för de som inte 
vill äta utan bara ta del av 
den efterföljande showen.

– Då blir det rock´n roll 
och inget annat, poängterar 
Christer Lärk vars erfaren-
het från julbordsspelningar 
är begränsad.

– Jag vet att vi spelade på 
en utomhusmarknad i Brå-
landa. Det var väldigt kallt 
den gången. Nu är det in-
omhus, vilket känns betyd-
ligt mer angenämt.

Har du någon personlig 
favorit bland jullåtar?

– Det finns en fräck ver-
sion av Jingle Bell Rock. Det 
blir för övrigt enbart engel-
ska jullåtar som vi kommer 
tolka på våra spelningar i 
Folkets Hus, avslutar Chris-
ter Lärk.

JONAS ANDERSSON

Hälsar julen välkommen med tomterock

Dukat för julshow på Folkets Hus. Christer Lärk och Anna Lärk Ståhlberg hälsar välkommen till freda-
gens premiär. Det utlovas traditionellt julbord med tillhörande tomterock.   

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

   JULMARKNAD
Söndag 29 november, kl. 15-18.30

Folkets Hus, Lilla Edet

 Tomten kommer på besök

 Marsipanverkstad på Boströms Bageri & Café

 Tillverka vaxljus tillsammans med Svenska kyrkan

 Underhållning med Lilla Edets Musikförening,
     Musikskolan och kören Helt Sonika 
 Öppet hus på Musikskolan - testa på instrument

 Räddningstjänsten berättar om sin verksamhet 
     och visar upp en av brandbilarna, kl. 15-16.30

 Värm dig vid Friluftsfrämjandets brasa 

Se alla utställare och läs mer på » lillaedet.se/julmarknad

 Besök också julmarknaden vid Fridhemsstugan
      och Ljungkullen, kl. 14-18

+ extraöppet

i flera butiker!
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Evenemang & aktiviteter                             » lillaedet.se/evenemang

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN NOVEMBER 2015

0520-65 95 00
Fler nyheter och
evenemang

» lillaedet.se

 Loppis på familjecentralen Eken 
Fredag 27 november, kl. 9.30-11.30

Familjecentralen Eken, Ekaråsvägen 6, Lilla Edet

Kom och fynda barnkläder, mammakläder, leksaker och 

barntillbehör. Det är öppen förskola som vanligt på 

familjecentralen mellan kl. 9-12.

Ingen anmälan behövs och det är gratis!

 En någorlunda annorlunda julkonsert
Söndag 6 december, kl. 17

S.t Peders kyrka, S:t Peders väg 20, Lödöse

Anna Stålgren Jensen, Ann-Catrine Persson, Ingmarie Romell,

Sjuntorpsmusiken och Lilla Edets Musikförening bjuder på en 

någorlunda annorlunda julkonsert. Det blir bland annat sång, 

gitarr, nyckelharpa och blåsmusik av stororkester. Det bjuds 

på både traditionella och nyare jullåtar. Bland annat kommer

du få njuta av Jerusalem, Himlen i min famn, Stilla natt, 

Julens tid är här och Adeste Fideles.



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

Hit är du välkommen att ringa om allt som rör

ditt föräldraskap eller dina barn. 

» lillaedet.se/foraldraradgivning

Registrera din vattenmätarställning på webben
Du som har tillgång till kommunalt vatten kan registrera din vattenmätarställning på 

webben. Där hittar du också faktura- och förbrukningshistorik för din vattenmätare. 

» lillaedet.se/vattenmatare

Kursstart 25 januari 2016

Sök till vuxenutbildningen
Webbanmälan är öppen fram till 13 december. 

Behöver du studera för att komma vidare i arbetslivet,

utveckla dig och bli behörig till vidare studier eller

utöka dina kunskaper och intressen? 

Varmt välkommen att söka våra kurser på Lärcentrum 

i Lilla Edet. Här kan du läsa både grundläggande och 

gymnasiala kurser. Vi erbjuder undervisning i bland

annat svenska, matematik, engelska och samhälls-

kunskap.

» lillaedet.se/vuxenutbildning

13
december

Sök senast

Alkohol- & drogmottagningen
0520-65 96 01
Telefontid måndagar kl. 15-17. Du kan ringa till 

oss eller boka in ett personligt möte. Du kan vara 

anonym och alla samtal sker under sekretess. 

Julmarknad
Söndag 29 november, kl. 15-18.30

Folkets Hus, Lilla Edet

Och du, besök också julmarknaden vid
Fridhemsstugan och Ljungkullen, kl. 14-18!

Du hittar information om fler marknader 
och andra aktiviteter i julens tecken på

» lillaedet.se/evenemang

Massor av aktiviteter och extra-
öppet i flera butiker. Läs mer på 
» lillaedet.se/julmarknad

Mät radonhalten
Många boende i Sverige har förhöjda 

radonhalter. Det kan leda till allvarlig

sjukdom. Därför är det viktigt att göra

radonmätning i ditt hus. Just nu är det

hög tid att mäta då mätningsperioden

är mellan oktober till april och ska pågå

under två månader. Läs mer om radon-

mätning på

» lillaedet.se/radon

Västtrafik byter tidtabeller
13 december byter Västtrafik tidtabeller och gör 

förändringar i trafiken. De nya tidtabellerna börjar 

inte gälla förrän den 13 december, men redan nu 

kan du läsa om vilka linjeförändringar som görs på

» vasttrafik.se

Inventering av avlopp
I Lilla Edets kommun finns cirka 3 200

bostäder med enskilda avlopp. Inven-

tering av dessa pågår just nu inom

bland annat områdena Utby, Bonde-

ström, Groröd, Assleröd, Stenarsröd

och Smådala (norr om Vesten). Läs mer

om inventeringen av enskilda avlopp på

» lillaedet.se/VA

Vedelda smart
Du som eldar med ved eller andra 

träbränslen använder ett förnyelsebart

energislag - det är positivt ur klimat-

synpunkt då de minskar påverkan på

växthuseffekten. Men tänk på att du 

som fastighetsägare som eldar är 

skyldig att se till att eldningen

inte stör omgivningen. Läs mer på

» lillaedet.se/vedeldning

Följ kommunen på Facebook
Kommunens Facebook-sida är en mötesplats 

för våra medborgare och andra intresserade.

Här kan du ta del av nyheter och vad som är 

på gång i kommunen. Du är också 

välkommen att ställa frågor. 

» facebook.com/lillaedetskommun

Snöröjning & sandning
Snöröjning börjar när snödjupet är 10 cm

eller vid 6 cm blötsnö. Halkbekämpning 

utförs efter slutförd plogning. 

» lillaedet.se/snorojning

Kom ihåg att testa din brandvarnare
Nästan alla hushåll i Sverige har en brandvarnare. Men i var tionde bostad - 400 000 

hushåll - fungerar den inte. Den främsta orsaken är att brandvarnarna testas för sällan.

Därför har nätverket Aktiv mot brand skapat en webbplats - aktivmotbrand.msb.se

- där du enkelt kan ställa in gratis SMS-påminnelser om att testa din brandvarnare.



Dags för byte av vattenmätare
Nu är det dags för byte av vattenmätare i kommunen för dig som har en fastighet med tillgång

till kommunalt vatten. Projektet påbörjas nu i november och kommer pågå även nästa år.

Du som blir berörd av bytet kontaktas via brev. I brevet får du information 

om tid och datum för ditt byte av vattenmätare. Brevet skickas ut ungefär två 

veckor före själva bytet planeras. Om inte tiden för bytet passar är det viktigt 

att du kontaktar kundtjänst på tekniska avdelningen för att ändra tidpunkten.

Det är viktigt att någon ansvarig för hushållet är hemma och att vattenmätaren 

inte är blockerad när bytet ska ske. Byte av vattenmätare påbörjas i Lödöse.

Kundtjänst, tekniska avdelningen
tekniska@lillaedet.se, 0520-65 97 00
Telefontid: Mån kl. 9-12 och kl. 13-16, Tis
-tors: kl. 9-12, övrig kontorstid i mån av tid.
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Tord Andersson från Lödöse är en av utställarna på söndagens julmarknad i Folkets Hus.

LILLA EDET. På söndag 
förvandlas Folkets Hus 
till julstuga.

Ett 35-tal utställare 
kommer att finnas på 
plats i samband med 
årets marknad.

– Vi hoppas på många 
besökare, säger han-
delsutvecklare Ylva 
Laudon.

Julmarknad på Folkets Hus 
har blivit en tradition, men 
för Ylva Laudon är det första 
gången i rollen som samord-
nare.

– Jag har årets höstmark-
nad i färskt minne, som blev 
en riktig succé med upp-
skattningsvis 800 besökare. 
Julmarknaden vet jag brukar 
locka mycket folk.

Friluftsfrämjandet tänder 
upp en brasa utanför entrén, 

där de också får sällskap av 
de politiska partierna. Hant-
verkarna däremot sprider ut 
sig inne i lokalen.

– Du hittar alltifrån trä-
slöjd och smycken till blom-
mor och ljus, förklarar Ylva 
Laudon.

En av utställarna är Tord 
Andersson från Lödöse, 
som upplever sin tredje jul-
marknad i Folkets Hus.

– Det är en bra marknad. 

Jag kommer som vanligt att 
ha knivar till försäljning.

Lilla Edet Musikförening, 
elever från musikskolan och 
kören Helt Sonika kommer 
att uppträda under dagen.

– Naturligtvis får vi besök 
av tomten. Han finns på plats 
för att ta emot önskelistor 
från barnen, avslutar Ylva 
Laudon.

JONAS ANDERSSON

Folkets Hus blir julstuga
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LÖDÖSE. Nu finns en 
hjärtstartare monterad 
hos Ica Matkassen.

Lokala företagare 
har gått samman och 
investerat i en så kallad 
defibrillator.

– En hjärtstartare gör 
skillnad, säger Tomas 
Olsson på Plusab som 
levererat apparaten.

Ica-handlare Lars Hans-
son gick i tankarna på att 
införskaffa en hjärtstartare 
till butiken. I samma veva 
dök Tomas Olsson upp, som 
födde idén om en samverkan 
mellan företagen.

– Det var inte speciellt 
svårt att få med andra före-
tagare på banan. Nu ser vi 
resultatet, säger Lars Hans-
son och pekar på hjärtstarta-
ren som sitter väl synlig och 
lättillgänglig innanför entré-
dörren.

– Det kändes självklart 
att hjärtstartaren skulle vara 
placerad här med tanke på 
vår tillgänglighet. Det är 
också vi som ska se till att 
underhålla maskinen och 
dessutom blir all personal 

utbildad på hur man använ-
der hjärtstartaren, förklarar 
Lars Hansson.

Dagens hjärtstartare är 
mycket enkla att använda 
och kan användas av alla. 
De ger talade instruktioner 
till användaren, hur man ska 
göra och man kan inte avge 
en stöt om det inte är nöd-
vändigt.

– Du behöver bara ta ett 
eget beslut och det är att 
trycka igång maskinen, säger 
Tomas Olsson.

Plötsligt oväntat hjärt-
stopp drabbar cirka 10 000 
personer årligen i Sveri-
ge. Tiden är kritisk, om 
hjärt-lungräddning och 
defibrillering med hjälp av 
hjärtstartare sätts in inom tre 
till fem minuter överlever 
70-75 procent av de drab-
bade. 

– Jag vill också slå ett slag 
för Rädda Hjärtat som är en 
livsviktig app att ladda ner. 
Med några snabba klick kan 
man få reda på var närmaste 
hjärtstartare finns. Nu finns 
även Ica Matkassen med i 
det registret, avslutar Tomas 
Olsson.

JONAS ANDERSSON

Hjärtstartare på plats i Lödöse

Samverkan mellan företagare har möjliggjort investeringen av den hjärtstartare som nu finns på plats hos Ica Matkassen i Lödöse. Från 
vänster: Annika Abrahamsson Laxman. Älvdalens Fotvårdsclinic, Michaela Löfström, Salong M.L, Marina Hansson, Rubb & Stubb, Lars 
Hansson, Ica Matkassen, Kenneth Jonasson, Nygårds Eltjänst, Sofia Boberg, Rubb & Stubb samt Jonatan Lindeskog, Svenska Kyrkan. 
Saknas på bilden görs representanter från Lödöse Städ och Classic Dream Cars & Parts samt Pizzeria Venezia.

Lilla Edetbygden 
hade den 19 no-
vember månadsträff 

i Alegården. Ordförande 
Kerstin Andersson 
hälsade välkommen. Efter 
ärtsoppa och kaffe tog Re-
fräng & Co över och bjöd 
på förstklassig underhåll-
ning. Repertoaren sträckte 
sig från Glenn Miller 
till Chubby Checker och 

Evert Taube, allt fram-
fört med humor och hög 
musikalitet. 

Kerstin Andersson 
informerade sedan om 
nya rabatter som fören-
ingen förhandlat fram och 
om kommande julfest i 
Hjärtumsgården. Träffen 
avslutades med lotteri.

Gunilla W

Månadsträff för Lilla Edet-
bygden i Alegården

– På söndag tar 35 utställare plats

Guldklippet.se
Rabatt på ett tillfälle 
av batteribyte!  
Gäller t o m 1/2-16

Reparation av ett 
smycke eller klocka! 
Gäller t o m 1/2-16

Rabatt på ett köp av 
valfri vara/or.
Gäller ej presentkort 
eller beställningsvaror. 
Gäller t o m 1/2-16

Ta med annons!

Guldklippet Torget Lilla Edet • Tel: 0520 65 03 82 
f.d Guldsmedjan Johanssons ur Guld • Öppettider 

Nov kl 10–14 vardagar, Dec kl 10–17 vardagar.
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Veckans varor

Din ICA handlare i Lilla Edet…

Patrik

4990
 /kg 

 Påskmust 
 Nygårda.   150 cl. 

    Jfr pris 2:67/liter +pant.  

 Max 2 förp/kund.  

Färsk fl äskfi lé  
Danish Crown. Ursprung Danmark.

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

 Handla andra varor för 

minst 200 kr så får du köpa… 

 Kaffe 
 ICA.   500 g.     

 Jfr pris 30:00/kg.      

 Max 2 erbj/kund.  

 Godis 
 Gott mix.       

 19  95 
 /st 

 Från vårt bageri! 

 Kavring 

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

Våra påsk-

Glad
påsk!
önskar vi alla 
våra kunder!

 Påskmust 

4 k   
+pant

 12k   
 /st 

 169 0
 /hg 

 Ägg 
 ICA.     12-pack. Large.   

 Jfr pris 1:00/st.      

Öppet: 

Skärtorsdag 9–19

Långfredag 10–15

Påskafton   10–14

Max 2 förp/kund.  

Kaffe
 ICA.   500 g.     

 Jfr pris 30:00/kg.      

Max 2 erbj/kund.  

 15k   
 /st 

 Från fiskbilen! 
Inlagd sill  
Vår egen. 20 sorter .   

 Jfr pris 169:00/kg.      

 10k   
3   för

Avocado  

Godis

 49k   
 /kg 

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

IC
A

 Butiksreklam

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

I vår delikatess

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

8-16 lörd 10-16 sön

Priserna gäller t.o.m. 29/11. Reservation för slutförsäljning och tryckfel. 

GRILJERAD  
SKINKA

Jackobsdahl

GRILLADE
KAMBEN

1690

79:-
kr/hg

GEVALIA KAFFE 
3 PAKET

Gäller ej helabönor, 
koffeinfritt,espresso,kapslar.. 

Max 1 köp/hushåll.

69:-

VÅRAT CAFÉ HAR ÖPPET 
PÅ SÖNDAG  1:A ADVENT 

OCH SERVERAR  

SILL-BUFFÉ  
MELLAN 15-18.30

60:-/pers

ICA STRÖSOCKER
2kg. Max 2Köp/hushåll

10:-

I vår delikatess

/kg

CLOETTA  
JULESKUM

100g. Max 2Köp/hushåll

5:- Du har väl inte missat 
vår fina förbutik?

LÖDÖSE. Några hundra 
meter norr om Lödöse 
museum, i Högås, åter-
finns Ehrenhofers Lamm 
och Vilt.

Verksamheten drivs 
av Eva-Maria och 
John-Fredrik Grönvall.

– Utöver lamm- och 
viltkött producerar vi 
egen marmelad som har 
blivit en riktig poppis 
på marknader, säger 
Eva-Maria.

På tal om marknader så står 
Lilla Edets julmarknad för 
dörren, söndagen den 29 no-
vember. Ehrenhofers Lamm 
och Vilt kommer att finnas 
representerade som utställa-
re. Lördagen den 5 decem-
ber är det julmarknad på 
Lödöse museum och den 6 
december är det julmarknad 
på gården i Högås.

– Sedan kommer vi att ha 
öppet vår egen gårdsbutik 
resterande söndagar fram 
till jul, berättar Eva-Maria 
Grönvall.

Paret Grönvall köpte 
hästgården i Högås för tio år 
sedan. Nu har barnen flyttat 
ut och hästarna försvunnit.

– Istället har vi blivit med 

företag utan att vi egentli-
gen visste om det, skrattar 
Eva-Maria och fortsätter:

– Det var för ungefär ett 
år sedan som vi gjorde en 
medveten satsning. Det har 
slagit väl ut. Nu planerar vi 
för ett eget styckeri.

Utbudet av lamm- och 
viltköttsprodukter kom-
pletteras med en serie av 
marmelader. Vad sägs om 
hallonmarmelad med lakrits 
eller varför inte blåbärsmar-
melad smaksatt med rom 
och vanilj?

– Vi har nio sorter. Jag 
gillar att experimentera med 
olika smaker i köket, avslutar 
Eva-Maria Grönvall.

Lockar med närodlat

Eva-Maria Grönvall på Ehrenhofers Lamm och Vilt visar upp utbudet av marmelader som gårdsbuti-
ken i Högås tillhandahåller. 

Zorayah Hellberg är ordförande i Ljudaborg Kulturförening som er-
håller årets kulturpris.

LÖDÖSE. Ljudaborg 
Kulturförening erhåller 
Lilla Edet kommuns 
kulturpris.

Föreningens ordfö-
rande Zorayah Hellberg 
fick beskedet på telefon 
i onsdags.

Utdelningen av kultur-
priset äger rum den 2 
december.

Det är en glad och stolt 
ordförande som berättar för 
lokaltidningen om utmärkel-
sen.

– Jag känner verkligen 
för alla i föreningen som har 
gjort ett gott arbete och som 
fortsätter att göra ett gott 
arbete.

Medlemmarna i Ljuda-
borg Kulturförening håller 
som bäst på att repetera in-
för nästa års utomhusteater 
med Martin Rossing som 
regissör.

– Vi övar i Fuxernaskolan. 
Rollerna är redan tillsatta, 
berättar Zorayah.

Kulturpriset tilldelas nå-
gon eller några som har varit 
kommunen till glädje inom 
det kulturella området och 
har en anknytning till kom-
munen. Vinstsumman är på 
3 000 kronor.

– En tidig julklapp! Peng-
arna kommer vi att använda 

till inköp av kläder, rekvi-
sita, framställan av biljetter 
eller liknande. Vi är oerhört 

tacksamma, avslutar Zorayah 
Hellberg.

JONAS ANDERSSON

Ljudaborg Kulturförening prisas
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TUNGE. Lödösetraktens 
hembygdsförening hade sitt 
årliga höstsamkväm den 20 
november i Tunge bygde-
gård. Ett 60-tal åhörare hade 
samlats för att möta gamla 
vänner och tala om gemen-
samma minnen. För kvällens 
underhållning svarade Ann 
Nordquist med musikanter.

Det spelades och sjöngs 
många kända melodier och 
åhörarna sjöng gärna med. 
Några fick även komma upp 
på scenen och låta de övriga 
höra på deras vackra röster.

Efter kaffet var det dags 

för ett lotteri med många 
fina vinster och det var 
många som kunde gå hem 

med en vinst under armen.

Claes-Göran Wikström

Höstsamkväm i Tunge bygdegård

Sång och musik stod på agendan när Lödösetraktens hembygdsför-
ening bjöd in till höstsamkväm i fredags.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

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

Accepterat pris 2 750 000 kr
Rum 5 rum, varav 3 sovrum
Boarea 158 kvm Tomt 1 382 kvm
Övrigt! Lågenergihus. Hög standard. Måste ses!
Ring för tidbokning Sön 29/11 15.00-16.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Ström
Vildängsvägen 12

Accepterat pris 795 000 kr
Rum 1 rum
Boarea 35 kvm + 17 kvm Tomt 600 kvm
Övrigt! Nybyggd stuga. Tillgång till bastu & fiske.
Ring för tidbokning
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Nygård
Gårdsjöhed 123
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Ring för tidbokning Sön 29/11 15.00-16.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Ström
Vildängsvägen 12

Accepterat pris 795 000 kr
Rum 1 rum
Boarea 35 kvm + 17 kvm Tomt 600 kvm
Övrigt! Nybyggd stuga. Tillgång till bastu & fiske.
Ring för tidbokning
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Nygård
Gårdsjöhed 123



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

DAGGKÅPANS

Behandling av vårtor och svamp.

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

f.d Kungälvs Transporttjänst

Din partner inom renhållning och återvinning

 

                                                                                             

  

 
  

 

Omhändertagande fotvård för alla  

www.fotalvan.se 

 

 För att dina fötter är värda det bästa 

0707-53 51 13 

 
Göteborgsvägen 94 

Älvängen 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Omhändertagande FOTVÅRD för alla 

www.fotalvan.se
Ulla Krafft 

Medicinsk Fotterapeut 

                                                                                                                                                                                        

53 51 13

Göteborgsvägen 94

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ulla KrafftUlla Krafft
 

Kungälv
Tel. 0303-940 05

N

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

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Svetsvägen 3, Nödinge
Tel. 0303-22 91 01

Nödinge 
Godislager

Välkommen till

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

0303-96 000

ALE TAXI
Ring!

för person- och
budtransporter

Ett auktoriserat taxibolag

Tel. 0303-245 770

Boka tid
Tel. 0303-33 61 20

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

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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Smörgåstårtor och tårtor
på beställning.

Våningstårtor till dop & bröllop.

Menyer och bufféer för alla tillfällen.

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

Även STORT sortiment 
hyrfilmer till låga priser!

Dam & Herr

Tel. 0303-97 220
Tidsbeställning & Drop In

Vardagar kl 10-19
Lördag kl 10-15

Vättle
Data AB

Tel: 0303-97 190

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

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

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

www.jehander.se

SPECIALITÉT: BILRUTOR 

ALLT INOM GLAS OCH RAM

0520-65 08 51 • LILLA EDET

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

Ale Torg
Tel 0303–966 41

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

ETABLERAD 1925

BIL • MC • SLÄP
INTESIVUTBILDNING

Allt för brud o brudgum
Balklänningar
Smokingar
Dopklänningar

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

Locktorp 2519 • 460 11 Nygård

Stort
sortiment!

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

Skepplanda Tvätt
0303-33 81 63

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

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

Den nya generationens hund- och kattfoder

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

ALE 
DJURKLINIK

ALE 
DJURKLINIK

ALE 
DJURKLINIK

Ale
Containertransport AB

Uthyrning av containrar,
transporter, renhållnings-

entreprenörer, avfallshantering

031-98 00 04

Husbilar
Husvagnar
Släpkärror

Á la carte och färdiga 
paketresor till Tunisien, 

Kina och Malta

Tel 031-979990
www.newairtravel.se

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Göteborgsvägen 94, Älvängen 
Telefon 0303-74 99 81

www.alepromotion.com

Se årets nyheter i vår nya 

utställningslokal!

www.lillaedetsbuss.se  0520-65 75 00

Researrangemang & Beställningsresor
- Hela Europa är vårt arbetsfält

Behov av personal?
Ring till 

Bemannus Personalpartner AB
Tel. 0303-96430

www.bemannus.se

TS Mureri
Tobias Sigestrand

Antika kakelugnar,
öppna spisar, spiskassetter, 
skorstenstätning, keramisk 

tätning, diverse murningsarbeten

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

www.tsmureri.com

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

Laserskärning - Märkning

0303-33 59 00 | 031-24 11 09

www.jcgt.se

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

44 års erfarenhet inom märkning.

Ale Torg
0303-33 67 30. Tunisienspecialisten

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkomna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

Välkomna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

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

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.se

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

STURES 
SPISAR AB

0730-64 89 00 
Lunnavägen 6, Alafors 

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

www.ale.nu 

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

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

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

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

ALE
DJURKLINIK

ALE
DJURKLINIK

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

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

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

Vi säljer
Hund- och 
kattfoder

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

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

Nödinge SK Fotboll 
önskar medlemmar, 

ledare, sponsorer och 
supportrar en

trevlig 
sommar

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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

ALE
DJURKLINIK

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

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

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

Det är vi bra på.

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

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

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

STURES 
SPISAR AB

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

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

Utgår även ifrån Ale kommun

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

PER MAXE BYGGNADS AB
Nybyggnad, om- och tllbyggnad, 

ROT-arbete

Tel 0706 - 51 84 86
Fax 0303 - 964 78

E-post info@permaxe.se

www.permaxe.se

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen

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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

www.ale.nu 

Lunchservering 
& catering

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

Alevägen 47 (Tudor) 449 44 Nol

www.evasmatgladje.se
0303-33 29 77

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

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

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

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

Vi säljer
Hund- och kattfoder

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

7.200:-

Välkommen att
 höra av Er

076-279 22 12
072-304 30 13

Elinstallationer

SalesOnNet
“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com

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

031-98 06 50

0322-83100

Gilla oss på
Facebook

Gilla oss på
Facebook

www.sollebrunnsmobelaffar.se
0322-400 14 

Gästgivaregatan 8, Sollebrunn

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

NU TRÄNAR VI INOMHUS I ALE-HALLEN 
Vill du också vara med, kom upp till Vimmervi

Du får ett gratis ”prova på medlemskap” som gäller året ut
---------------------------------------------------------------------------

Måndag
17:30 P05 19:00 P01  20:30 Seniorer

Tisdag
17:30 F05/06 19:00 P03 20:30 Oldboys

Onsdag
17:30 P04 19:00 P02 20:30 Seniorer

Torsdag
17:30 P06 19:00 F03/04 20:30 Ale United Juniorer

Fredag
16:00 P04 17:30 F07/08 18:30 P05

Lördag
09:30 Boll och Lek PF 3-5 år

Söndag
09:30 P08 11:00 P07 15:00 PF09 16:30 Ale United F99/01

Välkommen NSK Fotboll
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Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

P03 KL 12.00  
Nödinge SK – Redbergslids IK

LÖRDAG 28 NOVEMBER 
KL 14.00 & 15.15

SÖNDAG 29 NOVEMBER 
KL 9.30, 10.45, 13.15 & 14.30 

VECKANS
MATCHER

ALE KULTURRUM
SÖNDAG 29 NOVEMBER

ALE KULTURRUM
USM F01 TRE GÄSTANDE LAG

www.aleibf.se

 

BÖRJA SPELA

INNEBANDY!

HERRAR DIV. 3
ALE KULTURRUM

TISDAG 1 DEC KL 20.00

ALE IBF -
MARSTRANDS IBK

SURTE IS IBK vs
MYGGENÄS IBK

28 NOVEMBER KL 12.30
BOHUSHALLEN

HERRAR DIV 3

PARKERA PÅ  
GRUSPLAN

SKEPPLANDA. Skår IBK 
satte målrekord när 
Somalia SK besegrades 
med 66-0.

Den största segern 
i svensk innebandy 
någonsin.

Fredrik Herlogsson 
blev också historisk 
som den spelare som 
gjort flest mål och po-
äng i en match.

Somalia SK är en ny satsning 
för att förbättra integratio-

nen. Spelarna är nybörjare i 
sin idrott och har helt klart 
en del att lära. Skår IBK gav 
dem en lektion i målskytte. 
Efter elva spelade minuter 
tog gästerna time out. Det 
var lätt att förstå eftersom 
hemmalaget tagit ledningen 
med hela 13-0. Det var dock 
bara början. Efter första pe-
rioden stod det 21-0.

– Vi gick bara ut för att ha 
roligt och visste att de hade 
släppt in rätt många mål i se-
rien, men det var först efter 
två perioder som vi insåg att 
segern kunde bli historisk, 
berättar Fredrik Herlogsson 
som skrev in både klubben 

och sig själv i historieböck-
erna.

47 mål på två perioder 
och ytterligare 19 i den sista 
akten gör att mötet mellan 
Skår IBK och Somalia SK 
är den målrikaste matchen 
i svensk innebandy. Det är 
av naturliga skäl också den 
största segern och Fred-
rik Herlogssons personliga 
målrekord är också bäst i 
nationen. 20 mål och 13 as-
sist. Totalt 33 poäng i en och 
samma match.

– Ja, det känns faktiskt 
himla kul, men samtidigt – 
och det låter nog konstigt 
– så vill jag ge en eloge till 

Somalia som kämpade tap-
pert och inte hängde med 
huvudena siffrorna till trots, 
säger rekordinnehavaren.

Andreas Klein blev näst 
bäste målskytt med tolv mål. 
Christian Hansson gjorde 
”bara” elva.

Skårs herrar är efter sju 
omgångar trea i division 
6, men topplagen är inom 
räckhåll. Kan laget bibehålla 
målformen lär Skepplanda-
laget stå som seriesegrare 
när säsongen är slut. Mål-
skillnaden får övriga lag 
svårt att slå...

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Skår IBK slog målrekord – vann med 66-0!

Division 6 Göteborg
Skår IBK – Somalia SK 66-0

INNEBANDY

Fredrik Herlogsson hade mål i sikte när Skår IBK besegrade So-
malia SK med hela 66-0. Svenskt målrekord. 20 av målen signe-
rade ”Bysen” själv. Christian Hansson gjorde ”bara” elva...
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LILLA EDET. Tre spela-
re som återvänder till 
fadershuset.

Tobias Gustafsson, 
Joakim Berg och Marcus 
Olsson lämnar Göta BK 
för att nästa säsong 
representera Edet FK.

– Tre bra karaktärer, 
konstaterar tränaren 
Mats Johansson.

Omedelbart efter degrade-
ringen till division 5 började 
Edet FK se om huset inför 
2016. Det resulterade i ett 
tränarbyte där Christian 
Hultberg har fått ge plats för 
Mats Johansson, som den 
gångna säsongen agerande 
spelande assisterande tränare. 
Edet kommer även nästa år 
att få dra nytta av Johanssons 
kvaliteter på planen och där-
för har klubbledningen gjort 
klart med ett team som kan 
backa upp sin huvudtränare.

– Jag är väldigt nöjd med 
den ledarkonstellation vi har 
lyckats få till. Det är perso-
ner som alla har en gedigen 
fotbollsbakgrund, säger Mats 
Johansson.

De han syftar på är An-
ders Johansson assisteran-
de samt Tony Johansson, 
Peter Hedram och Niklas 
Lärk. Därutöver kommer 
Peter Mattsson att fortsätta 
i rollen som fystränare.

På spelarsidan ser det ock-
så oförskämt bra ut. Nyför-
värven i försvararna Tobias 
Gustafsson och Joakim Berg 
samt forwardsesset Marcus 
Olsson skulle få vilken träna-
re som helst i närområdet att 
klappa händerna.

– De tillför både spets och 
bredd till en redan bra trupp, 
förklarar Mats Johansson 
som inte låter avslöja om det 
kan bli aktuellt med fler för-
stärkningar.

– Det återstår att se. Vi ja-
gar inga spelare.

Inget på minuskontot?
– Inte i dagsläget.
Eftersom det nu står klart 

att även Lödöse/Nygårds IK 
gör Hjärtums IS och Edet FK 
sällskap i division 5, så bety-
der det fler högintressanta 
derbymatcher nästa år – 
drabbningar som Mats Jo-
hansson ser fram emot.

– Det ska bli väldigt kul 
och dessa derbymatcher 
ökar naturligtvis intresset för 
fotbollen i kommunen. 

Vilket lag utmanar Edet 
FK om guldet?

– Vår ambition är natur-
ligtvis att tillhöra toppen, 
sedan är det alltid svårt att 
vinna en serie. Jag har inte 
riktigt koll på övriga lag i se-
rien, men kan tänka mig att 
Trollhättans FK blir att räkna 
med.

JONAS ANDERSSON

Återvänder till fadershuset
– Trio förstärker Edet FK

Joakim Berg är en av 
tre spelare som väljer 
att återvända till Edet 
FK från Göta BK. Berg 
får sällskap av Tobias 
Gustafsson och Marcus 
Olsson.
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Allsvenskan södra
Torslanda HK – Ale HF 32-24 (14-13)

HANDBOLLDivision 2 Göteborg damer
Kärra IBK – Surte IS IBK 2-3

INNEBANDY

Jonathan Franzén var bäst i ett dåligt Ale HF som föll klart borta mot Torslanda HK. 

Surte IS IBK:s damer bärgade med vissa problem en ny trepoängare borta mot Kärra IBK. Inför 
tredje perioden ledde Surte med 3-0, men hemmalaget bjöds in i matchen. Linda Karlsson tillhör-
de förgrundsfigurerna och svarade för en stark defensiv insats.

Viljelöst Ale HF föll
TORSLANDA. Ale HF var 
vilsna i Torslanda.

Med en exceptionellt 
hög felprocent var det 
omöjligt att komma rätt 
i anfallsspelet.

– Vi får ha ett ordent-
ligt snack. Med den 
här inställningen är 
det ingen idé att hålla 
på, dundrade Ale HF:s 
tränare, Janne Franzén 
besviket.

En eventuell seger hade kun-
nat föra upp Ale HF till en 
fjärdeplats i tabellen efter sju 
spelade omgångar. Det borde 

därför ha varit ett motiverat 
lag som kom till spel, men 
icke. Trötta, obeslutsamma 
och viljelösa Alespelare var-
vade enkla misstag med gro-
va felbeslut. Ändå hängde Ale 
HF med i matchen under den 
första halvleken, mycket tack 
vare målvakten Hampus Es-
kilsson som på nytt motade 
bollar med stor framgång.

Efter paus satsade Torslan-
da på ett mer uppgrupperat 
försvarsspel, vilket ställde till 
problem för gästerna.

– Det är frustrerande när 
killarna vet vad de ska göra 
och ändå inte gör det. Vi har 
tränat på den här typen av 
anfall och vet vad som gäl-
ler. Vår lägstanivå är tyvärr 
alldeles för låg när spelet lå-

ser sig och då blir vi ett lätt 
byte, säger Franzén som ändå 
fick se sitt lag hämta in ett 
fyramålsunderläge i andra 
halvlek.

– Där trodde jag att vi 
skulle avgöra matchen, men 
plötsligt så var vi helt vilsna 
igen. Idag tog ingen stryk 
för laget, ingen satte in nä-
san och satsade hundra. Gör 
du inte det förlorar du alltid 
i handboll, men killarna kan-
ske är nöjda med att vara ett 
mittengäng, mullrade Fran-
zén.

På söndag kommer Wasai-
terna på besök till Ale kultur-
rum, då är det upp till bevis 
och revansch om inte annat.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

KÄRRA. Surte IS IBK:s 
damer tog säsongens 
femte seger, den fjärde 
i rad.

Dock inte helt utan 
bekymmer.

– Vi höll nästan på att 
slarva bort poängen, 
men tjejerna samlade 
ihop sig, säger tränare 
Tommi Pasanen.

Trots en klar dominans blev 
det till sist bara en uddamåls-
seger för Surtes innebandy-

damer. Kärra gav matchen 
en extra nerv när de reduce-
rade två gånger om i tredje 
perioden.

– Vi bjuder in dem i 
matchen som vi egentligen 
äger totalt. Det känns onö-
digt och inget jag är glad 
över, men samtidigt måste 
jag berömma laget för att 
de tar sig samman och inte 
kollapsar mitt i kalabaliken, 
säger Pasanen.

Det såg länge stabilt ut. 
Sofie Karlsson gav Surte 
ledningen med 1-0 tidigt i 
första perioden. Det skapa-
des många målchanser, men 
effektiviteten var dålig. I an-

dra perioden såg det ut som 
om Surte punkterade match-
en när Sandra Boström och 
Vendela Berntsson gjorde 
2-0 och 3-0.

– Men efter det blev vi 
övermodiga och började 
slarva. Vi tappade konceptet 
och det fortsatte i tredje pe-
rioden. Därför fick de också 
göra två mål, men någon 
chans till kvittering släppte 
vi faktiskt inte till, summerar 
Pasanen.

Nu är det tätt mellan 
matcherna. Redan på tis-
dag väntar Guldheden i Bo-
hushallen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Surte vann med uddamålet

- ÄLSKA HANDBOLL

www.laget.se/alehf

Matchsponsor:Matchsponsor:

ALE HF– BALTIC
Dam div 3

SÖNDAG 29 NOV KL 13.20 
ÄLVÄNGENS KULTURHUS 

ALE HF– WASAITERNA
Herr div 3

SÖNDAG 29 NOV KL 17.00 
ALE KULTURRUM, NÖDINGE

Matchvärd:

BLÅSUT/VÄNERSBORG BK

ALE ARENA 
ONSDAG 25/11

KL 19.00

SURTE BK

ALLSVENSK 
BANDY

LJUNGBY. Bohus Ta-
ekwon-Do fortsätter att 
leverera. I SM represen-
terades Aleklubben av Hus-
sein Al-Debis som såg till 
att bärga guldet.

Lördag 15 november var 
det dags för Swedish Cup 
där deltagare från 26 klubbar 
tävlade.

Bohus Taekwon-Do hade 
19 tävlande på plats och efter 
en lång framgångsrik med 
många tuffa matcher kunde 
klubben summera en riklig 
medaljskörd. Hela 29 med-
aljer innebar att Bohus Ta-
ekwon-Do placerade sig på 
plats sex av de 26 deltagande 
klubbarna.

För denna enastående 
prestation fick klubben ock-
så ta emot ett värdebevis på 
2000 kr för framgångarna i 
Svenska Taekwon-Do Ligan 
under säsongen 2014/2015.

Medaljregn 
över Bohus 
Taekwon-Do

Få de senaste nyheterna
direkt på Facebook

facebook.com/alekurirenfacebook.com/alekuriren

Bohus Taekwon-Do tog SM-guld genom Hussein Al-Debis.
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NÄSSJÖ. Surte BK fick 
en tung start borta mot 
Nässjö.

Underläge 3-0 efter en 
kvart och det var bara 
början.

Det blev en lång hem-
resa för Alelaget.

Nässjö tillhör seriefavoriter-
na i bandyallsvenskan. Den 
tredje raka segern kom dess-
värre mot Surte BK på sön-
dagen. Gästerna gick inte att 
känna igen i Stinsen Arena. 
Hela 45 utvisningsminuter 
gjorde inte uppdraget lätt-
are.

– Det avgjorde inte 
matchen, men visst är det 
lite för mycket. De satte en 
hög press och vi hängde inte 
med. Nässjö är ett riktigt 
skickligt lag och gjorde flera 
fina mål, men de är inte så 
duktiga som siffrorna visar, 
säger Surtes tränare Ante 
Grip.

Trots underläge 5-0 i paus 
var Vildkatterna allt annat än 
tama i omklädningsrummet.

– Vi hade ett bra snack. 
Det kändes positivt, men ty-

värr så gjorde vi inte som vi 
sa och då går det inte att vän-
da mot Nässjö. Bara det fak-
tum att vår målvakt, Måns 
Lundvall, är bäst säger det 
mesta, menar Grip.

Det blev ett rejält botten-
napp, men redan på onsdag 
är det läge för revansch. Blå-
sut gästar Ale Arena.

– Det är väldigt skönt 
att nästa match kommer så 
snart. Nu behöver vi inte 
gräva ner oss, utan imorgon 
tränar vi och sen ska vi prata 
ihop oss. Jag tror fortfaran-
de lika hårt på det här laget 
som jag gjorde i augusti. Det 
var därför jag skrev på för tre 
år. Vi ska ta lärdom av varje 

match och sakta men säkert 
ska vi höja oss, säger Grip 
och fortsätter:

– Vi håller på att utveckla 
ett eget spel och det är inte 
gjort över en natt. Det kom-
mer ta lite tid, men vi har 16 
matcher kvar att spela bara i 
år. Det kan fortfarande hän-
da mycket. 

Surte brottas med lite 
småskavanker. Alexander 
Bergbacka har ont i sina 
ljumskar och spelar fortfa-
rande inte.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

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

BANDY
Allsvenskan södra
Nässjö IF – Surte BK 12-1 (5-0)
Mål SBK: David Reinsfelt. Matchens 
kurrar: Måns Lundvall 3, David Reinsfelt 
2, Fredrik Åkerlind 1.

IF Boltic 4  12 8
Nässjö IF 3  17 6  
IFK Motala 3   4 4
Tranås BOIS 4   3 4
Jönköping Bandy 3   1 4
Frillesås 3  -1 4
Blåsut 3  -3 2
Örebro SK 4  -4 2
Lidköpings AIK 4  -7 2
Surte BK 4 -18 2
Nitro/Nora BS 3  -4 0

Division 2 Göteborg damer
Kärra IBK – Surte IS IBK 2-3 
(0-1, 0-2, 2-0)
Mål SIS: Sandra Boström, Sofie Karlsson, 
Vendela Berntsson. Matchens kurrar: 
Vendela Berntsson 3, Linda Karlsson 2, 
Sandra Boström 1.

Lindome IBK 7  37 21
FBC Lerum 7  31 21 
Floda IBK 8  10 18
Surte IS IBK 7  10 15
Lindås IBK 7  15 12
Kärra IBK 8    5 10
Pixbo Wallenstam 7   -1 9
Burås IK 7   -7 9
Sportlife Kungälv 7 -15 3
Guldhedens IK 7 -38 2
Backadalen 8 -47 0

Division 3 Göteborg damer
Älvstranden – Ale IBF 2-4
(0-0, 0-2, 2-2)
Mål Ale: Hanna Hansson, Ida Bergenhus, 
Lena Gustafsson, Christina Farne. Match-
ens kurrar: Anna Lundgren 3, Sesina 
Kesete 2, Hanna Hansson 1.
Kommentar: Ale IBF:s damer tog en ny 
härlig skalp när Älvstranden bortabe-
segrades. Gästerna gick fram till 0-3 i 
tredje perioden innan hemmalaget fick 
jubla. Det höll på att bli riktigt dramatiskt 
när Älvstranden också reucerade till 
2-3 med nästan fyra minuter kvar att 
spela. I matchens sista sekund fick Lena 
Gustafsson en drömträff och distans-
skottet letade sig in i nätmaskorna. I Ale 
imponerade juniorerna Hanna Hansson 
och Sissi Kestete på nytt.

Division 3 Göteborg
Sävedalens IBK – Surte IS IBK 8-9 
(2-1,3-6,3-2)
Mål SIS: Niklas Pettersson 3, Almir 
Mehmedagic 2, Daniel Antonsson 2, Toni 
Hilkamo, Pontus Jonsson. Matchens kur-
rar: Toni Hilkamo 3, Almir Mehmedagic 2, 
Niklas Pettersson 1. 

Myggenäs IBK – Ale IBF 10-4 
(0-1, 4-1, 6-2)
Mål Ale: Andreas Jonasson 2, Billy Sö-
rensen, Tobias Hellman. Matchens kurrar: 
Tommy Stålhammar 3, Andreas Jonasson 
2, William Kennheden-Skånberg 1.

Division 6 Göteborg
Skår IBK – Somalia SK 66-0 
(21-0, 26-0, 19-0)
Mål SIS: Fredrik Herlogsson 20, Andreas 
Klein 12, Christian Hansson 11, Joakim 
Hansson 7, Björn Gidlund 7, Hampus 
Sahlback-Nilsson 5, Kalle Sirén 2, Ronny 
Berg 2.

Division 3 västsvenska västra
Torslanda HK – Ale HF 32-24 (14-13)
Mål Ale: Jonathan Franzén 6, Joakim 
Samuelsson 6, Simon Liljeblad 4, Niklas 
Eriksson 2, Rasmus Nagy 2, Mattias 
Skarin 3 och Mikael Forsberg 1 vardera. 
Matchens kurrar: Jonathan Franzén 2, 
Hampus Eskilsson 1.

Division 3 Göteborg damer
Ale HF 15-21 (7-11)
Mål Ale: Jenny Jensdottir 6, Amanda 
Franzén 2, Sissel Steenberg 2, Ranja 
Hallström 2, Sandra Dahlqvist, Filippa 
Haaga och Sara Johansson 1 vardera.
Matchens kurrar: Ranja Hallström 2, 
Sissel Steenberg 1. 

DM
Nol IK – FC Frölunda 5-6
Mål NIK: Bojan Ilic 2, Nima Kadivar, Hardi 
Kalkali, Hamdan Ramadan.

INNEBANDY

HANDBOLL

FUTSAL

Nässjö helt överlägsna
– Surte gick inte att känna igen och föll tungt borta

Det blev en tung hemresa för Surte BK. Bortamötet med Nässjö avslöjade stora brister och ”Vildkatterna” var chanslösa.  

SÄVEDALEN. Efter 
halva matchen ledde 
Sävedalen med klara 
5-1, men Surte vände 
på steken och satte sex 
raka fullträffar i mittpe-
rioden.

Hemmalaget kom 
tillbaka i sista perioden 
fast fick till sist ge sig 
när Niklas Pettersson 
återigen avgjorde. 

– Vilken moral det 
här laget har, säger 
Surtetränaren Tobbe 
Engström.

Det svängde rejält i mötet 
mellan Sävedalen och Sur-
te IS IBK. Matchen bytte 
karaktär flera gånger. När 
hemmalaget gjorde sitt 
femte mål i mitten av andra 
perioden tog gästerna time 
out.

– Jag frågade vilka som 
var intresserade av att spela 
inebandy. Samtidigt fick den 
en utvisning och vår kapten 
Toni Hilkamo kunde direkt 
reducera. Efter det gjorde vi 
ytterligare fem mål på åtta 
minuter. Plötsligt ledde vi 
matchen, berättar Tobbe 
Engström och fortsätter:

– I sista periodpausen 
pratatade vi om att det var 

en sjukt bra vändning, men 
att den inte kommer att vara 
något värt om vi inte slutför 
arbetet.

Till lagledningens förtret 
fick Sävedalen komma till-
baka. Två snabba mål och 
kvitterat. Matchen stod och 
vägde. Daniel Antonsson 
gav Surte ledningen på nytt, 
men hemmalaget kvitterade 
omgående.

– Det var otroligt spän-
nande. Båda lagen gick för 
seger, men bara vi har en 
matchvinnare som Niklas 
Pettersson. Jag vet inte hur 
många vinster han ligger 
bakom i år, men jag tror han 
är innbladad i samtliga ud-

damålssegrar, säger Tobbe 
Engström.

Med fyra minuter kvar 
slog Pettersson till igen. 
Passningen kom från Almir 
Mehmedagic, dennes fem-
te poäng i matchen.

– Almir var suverän och 
han har dessutom lovat att 
klippa sig om han gjorde 
fem poäng i en och samma 
match. Det ser vi fram mot.

Sävedalen jagade inten-
sivt en sista kvittering, men 
Surte höll undan och tog sin 
fjärde uddamålsseger för sä-
songen.

– Det är absolut ingen 
tillfällighet, utan ett bevis 
på vår lagmoral som tillhör 

seriens allra bästa, avslutar 
Tobbe Engström.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Svängigt när Surte IS IBK vann

Division 3 Göteborg
Sävedalens IBK – Surte IS IBK 8-9

INNEBANDY

Allsvenskan södra
Nässjö IF – Surte BK 12-1 (5-0)

BANDY

Division 3 Göteborg
Myggenäs IBK – Ale IBF 10-4

INNEBANDY

Ale IBF förlorade på nytt
MYGGENÄS. Myggenäs borta 
tillhör de svåraste utmaning-
arna för lagen i division 3 
Göteborg.

Det håller säkert Ale IBF 
med om.

Efter en bra första period 
orkade laget inte bjuda mot-
stånd i de övriga två.

Ale IBF åkte till Myggenäs med 
förnyat självförtroende. I förra 
omgången kom äntligen säsong-
ens första seger och bortamötet på 
Tjörn började också bra. Spelande 
tränaren, Tobias Hellman, kunde 
göra 0-1 redan efter fyra minuter.

– Vi fick en bra start och gjor-
de mål i numerärt överläge. Sedan 
skadade Patrik Kindmark sitt knä 
och det blev lite turbulens. Till 
sist kunde han köras till akuten i 
Kungälv och vi har nu fått rappor-
ter om att han klarat sig bra. Lite 
sjukgymnastik bara, så ska han 
snart vara tillbaka på plan, säger 
Tobias Hellman.

Ale IBF lyckades hålla undan i 
första perioden, men matchbilden 
var tydlig. Myggenäs hade börjat 
ta över. I mittperioden fick hem-
malaget utdelning och kunde gå 
till den sista pausvilan med 4-2.

– Vi spelade lite för omständigt. 
Vi måste helt enkelt bli bättre på 
att komma till avslut. Nu går bol-
len runt och vi hamnar ofta bak-
om mål. Tempot måste upp och 

vi måste gå mer rakt på mål, säger 
Hellman.

Myggenäs trivs förträffligt på 
parketten i sin hemmahall. Ett 
underlag som inte alla är lika vana 
vid.

– Så är det. Bollen studsar lite 
annorlunda och det gör utma-
ningen än svårare att bemästra.

Siffrorna rusade iväg när Ale 
chansade på att få kontakt i tredje 
perioden.

– Nu har vi Marstrand hemma 
nästa tisdag. Ett nytt derbyliknan-
de möte som vi definitivt kan vin-
na. Det gäller att hålla tätt och få 
hål på dem, avslutar Tobias Hell-
man.

Ale IBF är fortfarande sist i ta-
bellen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Niklas Pettersson avgjorde 
igen när Surte IS IBK bortaslog 
Sävedalen med 9-8.
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Jazzig stipendiekonsert
NÖDINGE. Årets sti-
pendiekonsert bjöd på 
mängder av klassiska 
verk, glädje och under-
hållning av bästa märke.

Smoke Rings Sisters 
gjorde ingen besviken.

Nostalgitrippen från 
20-talet bekräftade det 
som många länge häv-
dat, det var bättre förr.

Det var välfyllt, men inte ut-
sålt när hyllningskonserten 
till förmån för årets kultur-
stipendiater ägde rum i Ale 
kulturrum i fredags. 

Kvällen inleddes med att 
Stödföreningen Vaken de-
lade ut sitt årliga ledarstipen-
die. Till Vaken Ledare 2015 
utsågs Niklas Gabrielsson, 
Ledets fiskeförening (se se-
parat artikel). 

Kultur- och fritidsnämn-
dens ordförande, Stefan 
Hagman (S), läste sedan upp 
årets motiveringar till de tre 
kulturstipendiaterna. Arkeo-
log Andreas Antelid, Starr-
kärr-Kilanda hembygds-
förenings eldsjäl Ing-Britt 
Karlsson och undervatten-
fotograften Tobias Dahlin 

applåderas välförtjänt för 
sina insatser.

Sedan väntade kvällens 
huvudnummer, Smoke 
Rings Sister, som består av 
Sara Ljunggren, Theresa 
Skjolden och Stina Klint-
bom. Konserten har de pas-
sande nog döpt till ”In the 
good old days” och visst var 
det så. Sång, musik, kläder 
och hela atmosfären andades 
dåtid med förtjusning.

Det är en högklassig un-
derhållning som trion bjuder 
på. Att de bara sjungit ihop 
sedan 2011 är svårt att ta 
in. Det som bara skulle bli 
en hyllningskonsert till den 
amerikanska swinggruppen 
The Andrews har nu blivit så 
mycket mer. Alla är bara att 
gratulera. Det blir inte sämre 
av att musikerna i The Dixie 
Dan Band är enastående full-
blodsexemplar.

Det var jazzigt och sväng-
igt värre när Smoke Rings 
Sisters släppte loss. Från 
Sinclairs dansskola gjordes 
också ett elegant gästspel.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Sinclairs dansskola kryddade ett av numrena i första akten. Tillsammans med The Dixie Dan Band gav Smoke Rings Sisters på en 
fantastisk stipendiekonsert i Ale Kulturrum.

Smoke Rings Sisters bjöd på sångkavalkad från 20-talet och framåt. En taktfull underhållning som 
aldrig blev tråkig, tvärtom gick publiken hem i den första vinterkylan med ett leende på läpparna.

Kulturstipendiater i Ale 2015. Andreas Antelid, arkeolog, Ing-Britt Karlsson, Starrkärr-Kilanda 
hembygdsförening och Tobias Dahlin, fotograf med undervattensfotografering som signum fick 
alla mottaga sitt stipendium av Kultur- och fritidsnämndens ordförande Stefan Hagman (S). 
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Niklas – Vaken ledare 2015

Niklas Gabrielsson, Ledets Fiskeförening, utsågs till Vaken 
Ledare 2015. Vaknafondens årliga ledarstipendium delades ut i 
samband med stipendiekonserten i Ale kulturrum i fredagskväll.

NÖDINGE. Det måste 
finnas ett alternativ 
till alla bollsporter och 
varför inte fiske?

Ledets fiskeförening 
startade upp sin ung-
domsverksamhet på 
nytt för fyra år sedan.

Niklas Gabrielsson är 
den stora eldsjälen och i 
fredags fick han ta emot 
ledarstipendiet ”Vaken 
Ledare”.

För åttonde året i rad delade 
Stödföreningen Vaken ut ett 
stipendium till en föreslagen 
ungdomsledare. Valet föll på 
Niklas Gabrielsson.

– Fantastiskt. Det känns 
oerhört hedrande. Jag tyck-
er bara att det är roligt och 
nu är det 25-tal ungar som 
träffas varje vecka för att an-
tingen fiska eller planera för 

fiske. Vi binder till exempel 
flugor och gör lite studiebe-
sök, berättar Niklas.

Föreningen utgår från 
Furustugan i Alafors och 
verksamheten rullar på även 
under vintern.

– Det är alltid en risk att 
fiska under den kalla årsti-
den. Man kan inte ta några 
risker när barn är med. I år 
tänkte vi öva tillsammans 
med Räddningstjänsen och 
helt enkelt hoppa i för att se-
dan få hjälp att komma upp, 
berättar Niklas.

Hans eget fiskeintresse 
har växt fram under åren 
och han blev väldigt biten av 
flugfiske.

– Innan jag bildade familj 
kunde jag fiska fem dagar i 
veckan. Det håller inte läng-
re, säger han och ler.

Nu bär Ledets Fiskeför-

ening på en egen dröm. De 
skulle vilja flytta paviljong-
erna som tidigare tillhört 
Surteskolan till ett läge vid 
Grönåns utlopp i Älvängen.

– Tyvärr är det ett tungt 
projekt att förverkliga. Se-
naste beskedet är att Tra-
fikverket kräver en riskut-
redning eftersom de anser 
att järnvägen ligger på nära 
avstånd. En sådan utredning 
kan kosta upp mot 100 000 
kronor. Det klarar inte en 
ideell förening av våra mått, 
berättar Niklas.

Stipendiet är på 4000 kro-
nor och delades ut i samband 
med konserten i Ale kultur-
rum på fredagskvällen.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ 

NIKLAS GABRIELSSON

Ålder: 32 år
Bor: Ölanda
Familj: Sambo, dotter, 3 år.
Yrke: Servicetekniker
Favoritfiske: Flugfiske
Största fångst: Torsk 10 kg
Ales bästa fiskevatten: 
Hälltorpsjön, Alafors.

Med ett enastående engagemang 
och en eldsjäls alla goda egenskaper 
ser han till att Ledets Fiskeförening 
har blivit en naturlig mötesplats för 
barn och ungdomar i Ale. Här får 
medlemmarna inte bara lära sig 
hur fisken nappar, utan också hur 
man bäst förbereder sig och inte 
minst hur man knyter en fluga. 
Många timmar förläggs i naturen, 
där ledarskapet är särskilt viktigt 
för att lära om de villkor som gäller. 
Föreningen har även tagit initiativ 
till att vara en del i integrationsar-
betet för ensamkommande flykting-
barn i Ale.
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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

•  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:

0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

Gr
at

is 
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 fö
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. Vu
xna 20:-

ÄLVÄNGEN. Som 
ett komplement till 
alla julmarknader 
arrangeras en loppis i 
Älvängens Folkets Hus.

Lördag 28 november 
är datumet som gäller.

Alla intäkter går 
oavkortat till Susannes 
änglar.

Helene Pettersson från 
Skönningared är den som 
tagit initiativet till lördagens 
loppmarknad i Folkets Hus. 
Susanne Bohman, som 
driver Susannes änglar, 
kommer också att vara 

engagerad i det som man 
hoppas blir en välbesökt 
tillställning.

– Besökarna kan handla 
bra produkter till en bil-
lig peng. Vi kommer att ha 
saker från fem kronor och 
uppåt, förklarar Susanne.

Kläder, skor, husgeråd, 
prydnadssaker, böcker och 
leksaker är exempel på prylar 
som kommit in till lördagens 
loppmarknad.

– Vi kommer även att 
ordna med lotterier. Lokala 
företag är med och sponsrar 
vinsterna.

Naturligtvis erbjuds också 
kaffeservering med hemba-
kat och andra godsaker.

– Det finns många hemlö-
sa och socialt utsatta familjer 
som behöver hjälp. Pengarna 
som vi får in kommer att gå 
till mat, blöjor, medicin och 
hygienartiklar, säger Susan-
ne.

På tisdag startar även årets 
julklappsinsamling. På Tant 
Rut i Nödinge och Café 
Magnolia i Älvängen kan 
givmilda alebor skänka paket 
till barn som annars riskerar 
att bli utan presenter på jul-
afton.

– Julen är barnens högtid 
och då vill vi att tomten ska 
komma till alla, avslutar Su-
sanne Bohman.

JONAS ANDERSSON

Loppmarknad i Folkets Hus
– Och snart startar julklappsinsamlingen
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Madelene Nijland och Susanne Bohman kommer att för tredje året i rad att arrangera 
julklappsinsamling för barn som annars riskera utan presenter på julafton. Fram till den 19 december 
går det att lämna in paket på Tant Rut i Nödinge och Café Magnolia Älvängen. 

ÄLVÄNGEN. Stimulan-
spengar från regeringen 
som genererar fler akti-
viteter för kommunens 
pensionärer.

Redan den här veck-
an drar det igång med 
tunnbrödsbakning i 
Bohus och Älvängen.

– Ett mervärde i 
vardagen för alla äldre, 
konstaterar äldrepeda-
gog Carina Wallström.

Stimulanspengarna får nytt-
jas till personalkostnader i 
samband med aktiviteterna. 
Ingela Berndtsson, med ett 
förflutet inom Ale kommun, 
har tagits in på halvitd för att 
bistå Carina Wallström och 
Barbro Persson med pla-
nering och genomförande av 

arrangemangen.
– Syftet är att jobba häl-

sofrämjande, att ge våra 
pensionärer möjligheter till 
nya kontakter och möten. 
Tanken är att sprida ut akti-
viteterna i kommunen – från 
norr till söder, klargör Cari-
na Wallström.

Tunnbrödsbak sker i Bo-
hus servicehus nu på onsdag 
och på aktivitetshuset i Äl-
vängen på fredag, 27 novem-
ber.

– Deltagarna får köpa 
med sig brödet hem, förkla-
rar Ingela Berndtsson.

Sammansättning av jul-
grupper och bindning av 
kransar kommer att ske i 
Bohus respektive Älvängen 
torsdagen den 3 december.

– Det står ännu fler saker 
på menyn under december, 
men vi har inte alla detaljer 

spikade. Smyckestillverk-
ning ska till och vi har även 
fått förfrågan om en utflykt 
till Lisebergs julmarknad. 
Sopplunch med underhåll-
ning och allsång ska för-
hoppningsvis också inrym-
mas i programmet innan året 
är slut, säger Ingela Berndts-
son.

Det är självkostnadspris 
som gäller i samband med 
de olika tillfällena. Carina 
Wallström tar gärna emot 
fler tips på aktiviteter som 
skulle kunna genomföras ef-
ter årsskiftet.

– Om det finns någon som 
själv vill medverka i utbu-
det, underhålla med sång, 
ha en bildvisning eller hålla 
ett föredrag är man hjärtligt 
vällkommen att höra av sig, 
avslutar Carina Wallström.

JONAS ANDERSSON

Carina Wallström och Ingela Berndtsson planerar aktiviteter för äldre. Den här veckan blir det 
tunnbrödsbak i Bohus servicehus och på aktivitetshuset i Älvängen.  

Tillskott av aktiviteter för äldre
– Nu blir det tunnbrödsbak och annat kul
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I hjärtat av Karlshamn
3 dagar i Blekinge

First Hotel Carlshamn 
Med ett skönt läge i centrum av Karlshamn ligger ditt hotell, med 
gammaldags charm och med komfortabel närhet till Karlshamns 
alla sevärdheter och till skärgården.

Pris per person i dubbelrum

1.249:-
Pris utan reskod 1.399:-

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

kaffe
• Choklad på rummet
• Fri Wi-Fi

Ankomst: Valfri t.o.m. 19/12 2015 samt 16/1-21/12 2016.

1 barn 0-9 år gratis.
2 barn 10-12 år 60 % rabatt 

Sommar i Alperna
8 dagar i Wagrain, Österrike
Wander- & Familienhotel 
Erika ���

Föreställ dig en vandringsse-
mester, där de allra bästa 
vandringslederna startar pre-
cis utanför din dörr. Eller en 
semester med familjen, där 
stadens imponerande badland 
ligger bara 500 meter från ditt 
hotell. Oavsett vad du drömmer 
om, finner du båda delarna i 
Wagrain - Österrikes bergpärla 
med några av landets finaste 
vandringsområden. Koppla av 
i hotellet nya wellnessområde, 
med möjlighet för bastubad 
efter dagens utflykter. 

Pris per person i dubbelrum

3.549:-
Pris utan reskod från 3.849:-

Pristillägg 11/6-19/8: 300:-

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
•  7 x lunchpaket som du gör 

vid frukost
• 6 x eftermiddagskaka
• 5 x 3-rätters middag
• 1 x grillkväll
•  1 x temabuffé med öster-

rikiska specialiteter
•  En öl, vatten el. ett glas vin 

vid middagen varje kväll 
•  1 x Salzburger Sportwelt 

Card
•  Rum med balkong

Ankomst: Lördag i perioden 
14/5-24/9 2016.

Kuravgift EUR 1,60 per person
(över 15 år)/dygn.

1 barn 0-4 år gratis.
2 barn 5-12 år ½ priset.
Max. 2 barn per rum. 

Vid Flensburg Fjord
4 dagar i Nordtyskland

Strandhotel Steinberghaff 
Hotellet ligger alldeles vid stranden och 
med en vacker utsikt över Flensburg 
Fjord. Passa också på att besöka mysi-
ga Flensburg (29 km).

Pris per person i dubbelrum 

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:- 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
•  3 x 3-rätters middag från 

meny inkl. en aperitif och 
½ flaska rött eller vitt vin

•  Happy Hour varje dag

Ankomst: Torsdag och 
söndag i perioden 14/2-
28/4 2016.
Endast slutstädning. 

1 barn 0-3 år gratis.
1 barn 4-11 år ½ priset.

Strandhotel 
Steinberghaff

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:- 

Söndag 13 dec kl. 15 Entré 80 kr
från 7 år

Söndag 6 dec kl. 18 Entré 80 kr
Onsdag 9 dec kl. 19 Entré 80 kr

från 7 år

Tsatsiki, farsan och olivkriget

45 år

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

från 11 år

Onsdag 25 nov kl. 19 Entré 80 kr
från 11 år

Spionernas bro

The Hunger Games - Mockingjay part 2 

SKEPPLANDA. Under-
hållande, personligt och 
aningen filosofiskt.

Så skulle man kunna 
sammanfatta måndags-
kvällens författarfika på 
Skepplanda bibliotek.

Ett tiotal personer 
lyssnade till vad Stewe 
Claeson hade att berät-
ta.
Stewe Claeson är uppvuxen i 
Göteborg, men bor sedan ett 
antal år tillbaka i Nödinge. 
Stewe Claeson är författare, 
översättare och folkbildare. 
Han debuterade med dikt-
samlingen Semantica 1969. 

På författarfikan i Skepp-
landa fick besökarna ta del 

av Stewe Claesons liv som 
författare och han redogjor-
de dessutom för några av de 
karaktärer som dyker upp i 
hans böcker.

– Det blev en trivsam 
stund som präglades av 
mycket hjärta och värme, 
förklarar kultursamordnare 
Sofie Pheiffer Rittfeldt och 
tillägger:

– Det var underhållan-
de och filosofiskt på samma 
gång.

Författarfikan varade i un-
gefär en och en halv timme. 
Besökarna fick chansen att 
ställa frågor. På frågan om 
det är någon ny bok på gång 
uttryckte sig Stewe Claeson 
lite hemlighetsfullt, men att 

det nog kan 
vara så.

S t e w e 
Claeson fick 
Ale kom-
muns Kul-

turstipendium i fjol. I år 
erhöll han Selma Lagerlöfs 
litteraturpris och sällar sig 
till storheter som bland an-
dra Astrid Lindgren, PO En-
quist och PC Jersild.

Författarfikan arrangera-
des av Ale kommun tillsam-

mans med Studieförbundet 
Vuxenskolan. En liknande 
träff sker i samband med 
Världsbokdagen den 23 april 
då Maria Gustavsdotter 
kommer till Ale kulturrum.

JONAS ANDERSSON

Författarfika med filosofisk touch

Författaren Stewe Claeson gästade Skepplanda bibliotek.

ALVHEM. Den gångna helgen ar-
rangerade Ale Slöjdare sin årliga 
julmarknad på magasinet i Alvhem. 
När vinterkylan gjorde sig påmind 
på utsidan passade det förträffligt 
med värmande glögg och pepparka-
kor inne i den anrika byggnaden.

Nytt för i år var den musikunder-
hållning som serverades på lördagen. 
Tomtegummorna var försedda med 
varsin ukulele och bjöd på julmelo-
dier. En stämningshöjare som för-
hoppningsvis återkommer nästa år.

Olika sorters hantverk fanns re-
presenterat, alltifrån smyckestill-
verkning till knivar och stickat. 

En av utställarna var Eva Thorén 
som visade gammaldags julkort illus-
trerade av Helge Artelius.

– Jag har ärvt korten av min mor. 
Efter den här utställningen flyttas 
materialet till vår föreningslokal i 
Nol dit allmänheten är välkommen.

JONAS ANDERSSON

Julstämning på magasinet 
med Ale Slöjdare

Inger Larsson var en av utställarna.

Tomtegummorna framförde julmelodier.

Många vackra ting fanns att ta del av på 
Ale Slöjdares julmarknad i Alvhem.



Jag arbetar som lärare 
i kommunen och kan 
inte längre vara tyst i 

debatten. Det måste bli en 
diskussion om hur ledning-
en har skött tillsättningen 
av förstelärare om denna 
ledning i framtiden ska ha 
något som helst förtroende i 
organisationen.

I annonsen om förstelärar-
tjänster stod ”De generella 
krav som ställs på alla är:
•  Legitimerad lärare med 

minst fyra års väl vitsordat 
arbete med undervisning.

•  Läraren bedöms av hu-
vudmannen som särskilt 
kvalificerad för undervis-
ning och uppgifter som 
hör till undervisningen.

•  God kompetens om hur 
man kan använda digitala 
lärverktyg i syfte att stärka 
elevernas lärande.

•  Erfarenhet av arbete med 
olika metoder och verktyg 
inom lärande.

•  Läraren har visat en 
särskilt god förmåga att 
förbättra elevernas studie-

resultat och har ett starkt 
intresse för att utveckla 
undervisningen.

•  Ha kunskaper eller er-
farenheter inom kollegial 
handledning. ”

Det första kravet frångick 
ledningen direkt, trots att 
det var ett statligt krav för att 
finansiera lönetillägget. Skol-
verket har gjort en utvärde-
ring av förstelärarreformen 
där man skickat en enkät till 
de kommuner som tillsatt 
förstelärare i första omgång-
en. I sin sammanställning 
skriver Skolverket ”I enkäten 
anger en övervägande majo-
ritet av huvudmännen (84%) 
att förstelärarna ska arbeta 
med att handleda och coacha 
kollegor. Nästan lika många 
anger att förstelärarna kom-
mer att arbeta med att skapa 
mötesplatser för pedagogiska 
diskussioner. Det är också 
vanligt med kombinationer. 
De arbetsuppgifter som 
huvudmännen anger i sina 
svar är i samklang med de 

arbetsuppgifter som föreslås 
i regeringens förarbeten.”

Om man läser ovanståen-
de är Ale kommuns generella 
krav på att ”Ha kunskaper 
eller erfarenheter inom kol-
legial handledning” adekvat. 
Om man sedan tittar på 
tillsättningen saknar flera 
förstelärare detta generella 
krav. Sökande som uppfyllde 
kraven sorterades bort och 
fick inte tjänsterna. Vad är 
Ale kommuns tolkning av ett 
generellt krav? Varför ställde 
man krav på tjänsterna om 
man inte tillsatte tjänsterna 
utifrån kraven?

Filmar elever
För att säkra de andra 
generella kraven på att 
vara särskilt kvalificerad för 
undervisning och uppgifter 
som hör till undervisning-
en krävde kommunen att 
de sökande skulle filma en 
undervisningssituation som 
varade cirka tio minuter. Det 
är underligt att kommunen 
anser att en filmad situation 

behövs som underlag för 
tillsättningarna. De sökande 
är anställda i kommunen och 
väl kända av kollegor och 
rektorer. Om filmning är ett 
lämpligt urvalsinstrument för 
tjänstetillsättning är mycket 
tveksamt. Det som inte är 
tveksamt är Datainspektio-
nens bedömning av filmning 
av elever. Datainspektionen 
skriver som svar på en förfrå-
gan om filmning i klassrum: 
”Filmning av elever i en 
undervisningssituation är att 
anse som extra integritetskäns-
ligt, särskilt om även ljud spelas 
in, och innebär generellt sett ett 
intrång i elevernas personliga 
integritet (jfr Kammarrätten 
i Stockholms domar angående 
kameraövervakning i skolor, 
6807-09 och 6808-09). Ända-
målet med behovet av filmning 
i dessa situationer måste därför 
vara av betydande vikt för att 
filmningen ska anses proportio-
nerlig i förhållande till integri-
tetsintrånget. Möjligheten till 
alternativa sätt att uppnå syftet 
med filmningen som är mindre 

integritetskänsligt bör även 
övervägas”. 

Datainspektionen vill även 
påpeka att utrymmet för att 
grunda filmningen på elever-
nas medgivande torde anses 
som litet eftersom eleverna 
i den aktuella situationen 
skulle kunna anses befinna 
sig i en sådan beroendeställ-
ning gentemot skola och 
lärare att det kan ifrågasättas 
om medgivandet verkligen är 
frivilligt. 

Värdegrund
Det talas mycket om värde-
grund i Ales skolor och vi 
lärare arbetar med det dagli-
gen, men vilken värdegrund 
har högsta ledningen? Hur 
kan man tvärt emot Datain-
spektionen kräva filmning av 
elever i en undervisningssi-
tuation?

Målet med förstelärar-
tjänsterna är att utveckla 
undervisningen och därmed 
höja elevernas resultat. Men 
gäller det här samtliga Ales 
skolor? Da Vinci skolan fick 
åtta tjänster och Arosenius-

skolan fick ingen, trots att 
det fanns behöriga sökande!

Det finns många fråge-
tecken kring tillsättningen av 
förstelärare. Jag funderar på 
det dagligen när jag saknar 
undervisningsmaterial eller 
får dela ut slitna böcker till 
eleverna. Tänk om jag hade 
fått 5000 kronor varje månad 
för att köpa läromedel till 
mina elever. De 5000 som 
varje månad betalas ut i 
förstelärarlön av våra kom-
munala skattepengar, istället 
för de statliga medel som 
avsatts om förstelärarna är 
legitimerade. Om offentlig-
hetsprincipen gäller vill jag 
veta hur mycket pengar som 
Ale kommuns skattebetalare 
har fått lägga ut på förste-
lärartillägg eller tillägg för 
de av Ale kommun inrättade 
tjänsterna utvecklingslärare? 
De tjänsterna inrättades när 
det blev uppenbart att Ales 
chefer inte fick benämna 
olegitimerade lärare som 
förstelärare.

Arg lärare

Tillsättning av förstelärare i Ale – ett dåligt skämt?
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Starrkärr-Kilanda församling – www.mittiale.se – 0303-444 000

Gudstjänster 
Söndag 29 november  

Första advent
11.00

Nols kyrka Mässa 

Starrkärrs kyrka Mässa

Kammarkören VocAle och  
damkören Vox feminale medverkar.

 Älvängens kyrka Familjemässa

18.00
Kilanda kyrka Musikgudstjänst  

Vi sjunger adventspsalmer  
tillsammans med Magnoliakören.
Hanna Eriksson m.fl. medverkar.

Öppet café 

ÄLVÄNGENS BL Å  
KYRK A 

Fredagen den 27 november 
kl 11–14

Sista gånger för året. Med extra  
adventsmysigt på caféet!

Välkommen!

Älvängen

Förmiddagscafé

Starrkärrs församlingshem

Everglades 
Följ med fotograf Ingemar Skogar till  

nationalparken Everglades – fåglarnas 
och alligatorernas Florida.

Välkommen!

26 november kl. 10–12

GRÖTFEST I  
ÄLVÄNGENS BLÅ  

KYRKA
Onsdag 2 december kl. 13–15

Församlingens syförening bjuder in till den 
årliga grötfesten. 

Vi börjar med en andakt i kyrkan och 
därefter serveras det god gröt  

tillsammans med trevlig underhållning. 

Ingen föranmälan. 

Välkommen!

Fram till november 
2015 har över 2000 
brott anmälts i Ale, 

varav 1338 kategoriseras 
som allvarliga . Ännu fler 
brott begås, men kommer 
aldrig till polisens känne-
dom då inte alltid anmälan 
sker.

Det finns alltså en mängd 
platser i kommunen idag 
som är otrygga, och som 
upplevs som otrygga. Det är 
aldrig acceptabelt att alebor 
inte vågar ta pendeltåget till 
stan på kvällen, eller inte 
vågar gå ut på promenad 
kvällstid i vissa delar av 
kommunen. Det är en be-
gränsning av vår frihet, den 
friheten som vi värnar och 
alltid måste försvara. 

Forskning, enligt 
Brottsförebyggande Rådet 
(BRÅ), visar att kameraö-
vervakning har effekt, dels 
som förebyggande åtgärd 
men också som ett viktigt 
verktyg för polisen att få 
bevisning och kunna klara 
upp brott. Av samtliga brott 
som anmäldes i hela Sverige 
under förra året var det bara 
15% som personuppkla-
rades – alltså att åklagaren 
hade en skäligen misstänkt 
gärningsman. Helt uppen-

bart behövs fler verktyg 
för polisen i deras arbete, 
så att fler gärningsmän kan 
identifieras och dömas för 
sina brott.

Invånarnas trygghet 
borde vara vår högsta pri-
oritet. En motion, skriven 
av flertalet allianspartier 
och FiA, om att införa fler 
trygghetskameror på vissa, 
otrygga, allmänna platser 
i vår kommun kommer att 
hanteras på kommunfull-
mäktige måndagen den 30 
november. Tyvärr har vår 
rödgröna majoritet redan i 
Kommunstyrelsen avslagit 
motionen. 

En anledning till avslaget 
är att kommunen redan 
jobbar med flera brotts-
förebyggande åtgärder 
– såsom nattvandring, 
trygghetsvandringar, grann-
samverkan etcetera. Alla 
dessa åtgärder är bra och 
ska naturligtvis fortsätta. 
Motionen föreslår helt 
enkelt att kameror kan vara 
ett ytterligare komplement 
för att förebygga, men 
framförallt klara upp mer 
brottslighet.

Integriteten är en annan 
faktor som ger anledning 
till avslag enligt de rödgrö-

na. Naturligtvis är det en 
jätteviktig fråga, men att 
sätta upp kameror på otryg-
ga, brottstäta, allmänna 
platser som i förlängningen 
kommer ge oss en tryggare 
kommun, tror jag de allra 
flesta av oss kan accep-
tera utan att uppleva vår 
integritet som kränkt. Det 
är rimligt att en prövning 
görs varje gång en kamera 
planeras att sättas upp, där 
en avvägning görs vad för 
nytta kameran kan ge i 
förhållande till en eventuell 
kränkning av integriteten.

Glädjande nog gick 
Stefan Löfven ut i veckan 
med förslag på fler åt-
gärder för att skapa ökad 
trygghet i hela Sverige. 
En av åtgärderna var just 
utökad kameraövervakning. 
Förhoppningsvis kommer 
vår rödgröna majoritet i 
Ale följa sina partivänner i 
regeringen och ändra sitt 
avslag till ett bifall när det 
är dags för omröstning i 
kommunfullmäktige nästa 
måndag. 

Isabell Korn (M)
Vice ordf. omsorgs och arbetsmark-

nadsnämnden 
Mikael Berglund (M)

Kommunalråd

”Med kameror ökar tryggheten”
Oppositionen vädjar till majoriteten:

Sverige och Ale kommun 
behöver mer liberalism! 
Liberalerna förnyar sin 

politik på en rad områden. 
På partiets landsmöte i 

helgen fattades viktiga beslut 
om en ny skattereform, 
ny bostadspolitik och om 
namnbytet till Liberalerna. 
Förnyelsen är på riktigt och 
den kommer att fortsätta. 
Vi liberaler ser bortom 
särintressen och värnar om 
människan när våra poli-
tiska motståndare försvarar 

system. 
Den politiska förnyel-

se vi nu genomför är den 
mest omfattande i partiets 
historia. 

Vår bostadmarknad fung-
erar inte. Idag präglas den 
av för lite bostäder och för 
lite marknad. Omfattande 
regleringar gör att det inte 
byggs tillräckligt samtidigt 
som köer och skatter gör 
att människor inte kan, 
vågar eller vill flytta. Dagens 
bostadsmarknad är sannolikt 

vårt främsta exempel där ett 
försök att politiskt reglera 
fram rättvisa och jämlikhet 
skapat social orättvisa och 
färre klassresor. Det vill 
vi ändra på. Vi vill se fri 
hyressättning i nybyggnation 
och en friare hyressättning i 
det befintliga hyresbeståndet 
samtidigt som flyttskatten 
sänks. Då ökar vi utbudet 
och rörligheten. Till det fö-
reslår vi en snabbare väg till 
fler detaljplaner, färre över-
klaganden och ett uppmjukat 
strandskydd.

Liberalernas förslag till ny 

skattereform skulle innebära 
den största omläggningen av 
den svenska skattepolitiken 
på över två decennier. Vi 
föreslår att brytpunkten höjs, 
nivån på det första steget i 
den statliga skatten sänks 
och att värnskatten avskaffas. 
Utbildning och flit ska löna 
sig, inte minst för kvinnliga 
akademiker.

 Därutöver föreslår vi 
sänkt bolagskatt för att 

stärka och förbättra landets 
företagsklimat och sänkta 
flyttskatter. Genom att sänka 
skatten på enkla jobb öppnas 
fler vägar in på arbetsmark-
naden. En viktig reform för 
både unga och för nyanlända 
svenskar. Skattereformen är 
fullt ut finansierad genom 
bland annat höjda miljö- och 
konsumtionsskatter, en del i 
vår gröna skatteväxling.

Ett konkurrenskraftigt 

näringsliv och ökad rörlighet 
på bostadsmarknaden bidrar 
till ökat välstånd och fler 
jobb. Det är så vi bygger en 
stark välfärd. 

Rose-Marie Fihn
gruppledare Liberalerna Ale 

Liberalerna förnyar sin politik!



Då var det återigen ett 
miniseminarium hos PRO 
Surte-Bohus. Detta var det 
sista för hösten i en serie av 
fem. Även denna gång var 
det på temat från benbrott 
till inbrott, eller hur vi som 
äldre kan bli drabbade när 
elen fallerar och inte når oss.

Från Ale El hade vd Ste-
fan Brandt och planerings-
chef Jan Mohr vänligheten 
att ge oss information om 
den elsäkerhet som via Ale 
El kommer oss tillgodo. Här 
berördes också vilka risker 
som vi kan drabbas av, och 
hur man från Ale El har sä-
kerhetsbedömt och riskana-

lyserat hela sitt driftnät.
Stefan visade på ett 

föredömligt sätt hur elnätet 
är uppbyggt och hur det 
ser ut i hela deras verksam-
hetsområde. Vi fick också 
information om att merpar-
ten av de avgifter vi betalar 
kommer oss tillgodo i form 
av investeringar i ett säkrare 
elnät. Stefan och Jan pratade 
också om den historiska 
uppbyggnaden av Ale El, 
från att ha varit flera mindre 
elföretag som sedan har 
slagits samman.

Företaget har också köpt 
upp delar från en större 
elaktör för att få en bättre 
helhet, så att ansvarsbiten 
blir bättre klarlagd. Ge-
nomgång gjordes och visade 
också på att säkerhetsarbetet 
och riskbedömningen hade 
gjort att flera arbeten hade 
fått prioriterats om för att 
minska sårbarheten och 
driftskänsligheten.  

Ale El har idag ett mycket 
bra underhåll på sitt elnät, 
som också till stora delar 
har byggts ner i mark på de 
ställen som har varit extra 
känsliga för störningar. 
Markläggning av elen är ett 
arbete som kommer att fort-
sätta ihop med att lednings-
gator röjs för att minimera 
störningar vid storm och 
nedfallande träd. Detta har 
gjort att vi som konsumen-
ter knappast har märkt av 

några störningar på senare 
år, vilket är ett gott betyg till 
vår elleverantör.

Nyinvesteringarna berör-
des och då nämndes främst 
den stora investeringen som 
har gjorts i vår närhet i form 
av en kraftig utbyggnad vid 
det nya bygget i Surte som i 
dagligt tal kallas för Green 
Village och idag tar form 
mot Gårdstensbergen.

En längre diskussion 
uppstod då man kom in på 
frågan om vad man som 
enskild konsument hade att 
iaktta för att man ska skonas 
så mycket som möjligt. 
Ytterlighetsfallet var diskus-
sionen om man skulle kunna 
klara ett frånfall av el i sjut-
tiotvå timmar. Där fick vi 
som åhörare till oss många 
fina tips från våra eminenta 
representanter från Ale El 
som vi tacksamt tog till oss. 
Ett stort tack till Stefan 
och Jan för en mycket fin 
presentation!

Samtliga föreläsare på 
våra miniseminarier under 
hösten har varit enastående 
bra

och vi kan från Sur-
te-Bohus PRO bara tacka 
för att det finns ett så fint 
engagemang och att vi har 
fått ta del av detta till våra 
medlemmar.

 Jan Larsson
Studieorganisatör i PRO 

Surte-Bohus
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www.svenskakyrkan.se/skepplanda

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

ADVENT 
I SKEPPLANDA PASTORAT

Lördag 28 november
Tunge kyrka kl 17.00

”Adventssång”
Anette Svennblad

Eva-Lena Bergqvist, sång
Ingmarie Juliusson, flöjt

Söndag Första advent
Skepplanda kyrka kl 10.00

Gudstjänst
Skepplanda kyrkokör. Lars Ingvarsson, solo

S:T PEDER kyrka  
Lödöse kl 10.00

Familjegudstjänst 
med barnbibelutdelning för barn som fyller 

6 år under året.
Fika i församlingshemmet samt  
lottförsäljning av syföreningen.

ALE-SKÖVDE kyrka  
Nygård kl 17.00

”Sånger i advent”
Lödöse och Hålanda kyrkokör

Lars Ingvarsson, solo
Erik Martinsson trombon

Syföreningen bjuder på kaffe i  
församlingshemmet.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

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

VARMT TACK 
till er alla som på olika sätt  

bidrog vid Ale-Skövde kyrkliga 
syförenings bazar den 14 november, 

den inbringade totalt  

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

Adventsgudstjänst • Reine Bäck. 
Surte kyrkokör, Susanna Myrberg, piano. Trumpetsolist. Kyrkfika. 
SÖNDAG 29 NOV KL 11 I SURTE KYRKA

Fira första advent med oss! 

Adventsgudstjänst för stora och små • 
Henny Forsberg. Förskolan Noas Ark, barnkörerna The Rookies,  
Singing Kids, Popkören, Young Voices och Singing Angels samt  
kören Blue N Joy. Helgkonfirmanderna välkomnas. Kyrkfika. 
SÖNDAG 29 NOV KL 11 I NÖDINGE KYRKA

Onsdagsträff • Reine Bäck ”Tro, hopp & kärlek”
ONSDAG 2 DEC KL 14 I SURTE FÖRSAMLINGSHEM

En grupp på 17 kulturmiljö-
intresserade från Skepplanda 
och Hålanda träffades den 
18 november vid Hålanda 
Bygdegård för att besöka 
Stockedalens ramsåg och 
vandra till Långemadens 
nedlagda bondgård. Först 
lästes det i Risvedenboken 
del 3. 

Sågen i Stockedalen 
byggdes med ram, kantverk 
och spånhyvel år 1900. Vatt-
net i dammen räckte i cirka 
två dagar. Vattenhjulet drev 
även tröskverket i ladan. 

Nedströms finns rester efter 
en damm, kvarnsten och 
skvaltkvarn. På kartan från 
1810 finns tecken för både 
kvarn och såg i bäcken ned 
till Hundsjön. När vägen 
Skepplanda – Kvarnabo 
byggdes, hämtades cirka 1 
300 lass med grus med häst 
härifrån. 

I bäcken intill Långem-
aden finns sedan 1930-talet 
ett vattendämme, vars över-
fallsvattenhjul drevs med 
hjälp av en vajer i trösk-
verket i ladan och diverse 

maskiner i 
snickarbo-
den. Från 
Långemaden 
kan man 
vandra cirka 
en kilometer 
till Värhu-
vudsjöarna. 

Christer Damm 

Kulturmiljövandring till Stockedalen 
Vandringen gick från Hålanda bygdegård till Stockedalens ramsåg.

Jan Mohr, planeringschef Ale 
El.

Vår vän den glade bagarn kom 
till PRO Ale Norras medlems-
möte den 11 november i Folkets 
Hus, Älvängen, och berättade 
om bröd i olika former, olika 
mjölsorter, stenugnsbakat bröd 
från bageriet, vörtbröd med 
mera.  Det doftade gott av olika 
brödsorter. Ett mycket bra och 
intressant framförande av John-
ny Angelbrant från Coop Extras 
bageri i Älvängen som fick oss 
att ställa frågor om bakning och 
innehåll av olika slag.

Naturligtvis smakade det 
extra gott med kaffe och till 
det wienerbröd och bullar från 
Coop. Vid mötesförhandlingar-
na fastställdes verksamhetsplan 

och budget för 2016. En höjning 
av medlemsavgiften för 2016 
godkändes av medlemmar-
na. VårPROgrammet för 2016 
börjar delas ut den 8 januari 
med studiecirkelstarter, resor, 
fester och annan viktig infor-
mation.

Lotteriet var som vanligt 
mycket uppskattat!

Den 6 november reste PRO 
Ale Norra till Rydals Julmark-
nad.  När vi hade hämtat upp 
våra resenärer från Skepplanda 
i norr till Bohus i söder, och 
färdats en bit, stannade vi för 
bussfika med kaffe och fralla.

Vi fick uppleva en mycket fin 
julmarknad med tomtar, troll 

och mycket fint 
hantverk från ett 
70-tal hantverkare. 
Avsmakning av 
olika korvar, sillar, 

ost med mera lockade många 
till inköp. Det är ett fantastiskt 
museum från Rydals storhetstid 
som var ett av Sveriges äldsta 
och största spinnerier. Faktum 
är att det var här i dessa lokaler 
som den första glödlampan 
tändes. Därefter serverades det 
lunch i Värdshuset Spinnaren, 
som ligger alldeles intill. Vi blev 
serverade en utmärkt god mål-
tid. Mätta och glada var det dags 
för hemresa. På bussen bjöds 
det på godis, lotteri, och en god 
stämning.

Den sista aktiviteten för 
i år är resan till Bingolotto i 
Göteborg den 6 december. Vi 
hoppas naturligtvis på att vinna 
storkovan. Vi tackar alla våra 
medlemmar för ett trevligt och 
inspirerande år! 

PRO Ale Norra 
Eva Carlsson

Johnny Angelbrant från Coop Extra 
gästade PRO Ale Norras medlems-
möte i Älvängens Folkets Hus.

Bagarn kom till PRO
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Miniseminarium med Ale El
Ett antal vandrare tog 
bussen till Starrkärrs Kyr-
ka. Här mötte Sigurd Lar-
sen och guidade oss förbi 
resterna efter Starrkärrs 
gamla ålderdomshem mot 
Älvängen. 

På hemmet fick de 
intagna arbeta på jordbru-
ket som hörde till. Det 
lades ner på 60-talet och 
ersattes av Björkliden. Det 
nya äldreboendet invigdes 
av landshövding Mats 
Lemne. Han pratade med 
de gamla och sa till en 
tant att här är det väl bra. 
Hon svarade dock med 
att säga att det märktes 
att det var fattigvården 
ty man hade säckväv på 
väggarna. Jutetapeter var 
ju högsta mode då.

På fredag åker vi till 
Surte södra och går upp 
till Keillers damm. Lucia 
firas den 10 december 
i Medborgarhuset Ale 
lucia gästar oss. Den 30 
januari blir det lunch till 
jazzmusik på Radisson i 
Göteborg. Den 4 februari 
är v i publik på Bingo-
lotto. Driving Miles med 
Sven Wollter ser vi på 
Göteborgs stadsteater den 
27 februari. Vi besöker Al-
afors bryggeri någon gång 
under våren. Vårresa till 
Wien arrangeras i slutet 
av april.

Lennart Mattsson

SPF vandrade
i Starrkärr
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Finns det något som är 
typiskt svenskt? Kan-
ske kan vår adventstid 

och vårt julfirande passa in 
i en sådan beskrivning. Det 
är i alla fall en tid då vi över 
hela vårt land samlas kring 
många gemensamma uttryck 
i skolor, arbetsplatser och 
hem. Sångerna, maten och 
ljusen blir ett gemensamt 
språk och skapar en enhet 
i vårt land som vi sällan 
ser annars. Dessa uttryck 
är till stor del grundade i 
vårt kristna arv och kyrkans 
inflytande i vår historia.

På söndag är det första 
advent och nedräkning 
till julen börjar på allvar. 
Advent betyder ankomst 
och pekar mot den kristna 
trons kärna i att Gud blev 
människa i juden Jesus från 
Nasaret i Galileen. Gud 
kom inte till jorden som 
svensk utan till mellanöstern 
och det land som i Bibeln 
liknas vid jordens navel, 
Israel. Att Jesus själv blev 
flykting i sin barndom och 
tvingades fly från en ty-
rannisk ledare blir också ett 
intressant perspektiv när vi i 
dessa tider ser stora flykting-
strömmar till vårt land från 
just den del av världen där 
Jesus föddes. Just de stora 
flyktingströmmarna skapar 
en rädsla som väcker tankar 
om hur det kommer att på-
verka vårt land. Vad händer 
med det typiskt svenska när 
andra kulturer samlas här? 
Vad händer med vårt kristna 
arv när andra religioner blir 
synliga i vårt samhälle?

I de tiderna och med 
de frågorna som vi möter 
idag är det läge att fråga 
sig vad vårt svenska kristna 
arv egentligen innebär. 
Söndagens bibeltexter från 
profeten Sakarja 9:9-10 samt 
Johannesevangeliet 18:36-
37 ger svaret på vad vårt 
svenska adventsfirande är 
grundat i. Hos profeten må-
las bilden av en kommande 
konung som inte kommer 
ridande på en krigshäst, 
utan på en ung åsnehingst. 
Hans ankomst blir en 
förebild på hur Gud ska 
”förinta alla stridsvagnar” 
och att ”krigets vapen skall 
förintas”. Kungen som ska 
komma och vars ankomst 
vi firar under adventstiden, 
Jesus Kristus, är en frids-
furste, inte en krigsfurste. 
”Han skall förkunna fred 
för folken, och hans välde 
skall nå från hav till hav, från 
floden till världens ände.” 
Under adventstiden firar 
vi Guds plan för att skapa 
fred. Jesus själv lyfter våra 
blickar bort från territori-
ella gränser när han säger: 
”Mitt rike hör inte till denna 
världen. Om mitt rike hörde 
till denna världen hade mina 
följeslagare kämpat för att 
jag inte skulle bli utlämnad 
åt judarna. Men nu är mitt 
rike av annat slag.”

Adventstiden är inte en 
tid för att värna det svenska 
och det som vi anser tillhör 
oss. Adventstiden är en tid 
att påminnas om Guds plan 
för att skapa varaktig fred 

och rädda den värld som är 
präglad av allt för mycket 
mörker. Advent är en tid för 
att låta de ljus som vi tänder 
och sjunger om också bli till 
verkliga handlingar av god-
het. Tänk om den sångtext 
som så många svenskar 
kommer att sjunga den 
närmaste veckan ännu mer 
fick bli en verklighet i vårt 
land. Då blir det en verklig 
adventstid! ”Vi tänder ett 
ljus i advent, det värmer den 
som frusen är. Vi tänder ett 
ljus i advent, det sprider ljus 
i vårt mörker här. Och alla 
som är rädda och fryser på 
vår jord, dom borde få sitta 
vid vårt bord när vi tänder 
ett ljus i advent.”

Elias Berg, 
pastor i Smyrnakyrkan Älvängen

Det är advent
BETRAKTELSE

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi � nns här för dig

Trygghet  •  Omsorg  •  Kompetens

Etabl. 1932

Dygnet runt   

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

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

 SURTE  LÖDÖSEÄLVÄNGEN

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Björn Karlsson. I Starrkärrs 
kapell hölls fredagen 20 
november begravningsguds-
tjänst för Björn Karlsson, Ala-
fors. Officiant var komminister 
Mikael Nordblom.

JORDFÄSTNINGAR

TACK

TACK

Equmeniakyrkan i Surte 
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 Surte-
skolan. Välkommen! Sön 29/11 
kl 11, Första advent - Guds-
tjänst. Per Kjellberg. Missions-
offer. Servering. Mån 30/11 kl 
19, Musikkåren, Lerum-Surte 
Symphonic Band, övar. Ons 
2/12 kl 17.30, Sånglek för barn 
4-6 år. Ons 2/12 kl 18.30, Tonår. 
Ons 2/12 kl 21, Innebandy i Sur-
teskolan. Välkommen! Program-
met kan ändras, men på www.
surtemissionskyrka.se hittar du 
ett uppdaterat program.

Pingstkyrkan Bohus
Ons 25/11 kl 19, Bibelläsning 
och bön. Sön 29/11 kl 11, För-
samlingsmöte Leif Karlsson. 
Ons 2/12 kl 19, Bibelläsning 
och bön.

Nödinge församling
Tor 26/11 kl 18, i Nödinge 
kyrka: Veckomässa, Henny Fors-
berg. Fre 27/11 kl 10, i Surte 
kyrka: Vardagsgudstjänst, Reine 
Bäck. Första advent – sön 29/11 
kl 11, i Surte kyrka: Advents-
gudstjänst. Reine Bäck. Surte 
kyrkokör, Susanna Myrberg, 
piano. Trumpetsolist. Kyrk-
fika. Kl 11, i Nödinge kyrka: 
Adventsgudstjänst för stora och 
små. Henny Forsberg. Försko-
lan Noas Ark, barnkörerna The 
Rookies, Singing Kids, Popkö-
ren, Young Voices och Singing 
Angels samt kören Blue N Joy. 
Helgkonfirmanderna välkom-
nas. Kyrkfika. 

Equmeniakyrkan Älvängen
Tor 26/11 kl 19.30, Körövning. 
Fre 27/11 kl 19, Omega-guds-
tjänst, Skepplanda. Sön 29/11 
kl 11, Adventshögtid Kören, 
Leif Jöngren. Mån 30/11 kl 18, 
Övning för Luciatåget. Kl 18.30, 
Upptäckarscout. Tis 1/12 kl 10, 
Tisdagsbön. Kl 17, Barnkören

Smyrnakyrkan Älvängen
Ons 25/11 kl 10 - 12.30, Smyr-
naCaféet. Kl 14, Sångstund på 
Björkliden. Kl 18.30 - 19.30, 
Bön. Fre 27/11 kl 19, Omega 
i Skepplanda församlingshem. 
Lör 28/11 kl 10 - 13, Second 
Hand & Café. Kl 18, Konsert 
med Watoto. Sön 29/11 kl 10.30 
- 11, Bön inför gudstjänsten. Kl 
11, Gudstjänst 1:a advent. Marie 
Nordvall predikar. Servering. 
Mån 30/11 kl 10, RPG stavgång. 
Tis 1/12 kl 08.30 - 09, Bön. Kl 
14, Bibelsamtalsgruppen. Ons 
2/12 kl 10 - 12.30, Smyrna-
Caféet. Kl 18.30 - 19.30, Bön. 

Kl 18.30 - 20.30 Språkcafé i 
Nödinge.

Starrkärr-kilanda församling
Ons 25/11 Älvängens kyrka kl 
18.30, Bön för församlingen. 
Tor 26/11 Starrkärrs försam-
lingshem kl 10-12, Förmid-
dagscafé, Följ med fotografen 
Ingemar Skogar till Evergla-
des - fåglarnas och alligato-
rernas Florida. Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa, Nord-
blom. Sön 29/11 – 1 i advent 
Nols kyrka kl 11, Mässa, R. 
Kristensson. Älvängens kyrka 
kl 11, Familjemässa, T. Nord-
blom. Starrkärrs kyrka kl 11, 
Mässa, Nordblom.Kilanda 
kyrka kl 18, Musikgudstjänst, 
T. Nordblom. Vi sjunger 
adventspsalmer tillsammans. 
Magnoliakören medverkar. 
Mån 30/11 Älvängens kyrka 
kl 12.30, Syföreningen. Ons 
2/12 Älvängens kyrka kl 18.30, 
Taizébön. Älvängens kyrka kl 
19, Stickcafé.

Guntorps Missionskyrka
Ons 25/11 kl 18.30, Spårar & 
UpptäckarScout. Fre 27/11 kl 
19, OMEGA Ungdomskväll 
för kyrkorna i KINA Plats 
meddelas. Sön 29/11 kl 11, 
GUDSTJÄNST - Första 
Advent i Equmeniakyrkan, 
Älvängen. 
Leif Jöngren, Körerna, 
Adventskaffe. Mån 30/11 kl 
18.30, Luciakväll 2. Tis 1/12 
kl 19, ALPHA. Ons 2/12 kl 
18.30, Äventyrar & Upptäck-
arScout.

Skepplanda Pastorat
Skepplanda sön 29/11 kl 10, 
Gudstjänst Skepplanda kyrkokör 
Mika Auvinen. Hålanda sön 
29/11 se övriga. Ons 2/12 kl 
10, Gemenskapsträff. S:t Peder 
sön 29/11 kl 10, Familjeguds-
tjänst, Barnbibelutdelning till 
6-åringar, kyrkkaffe, Ida Ole-
nius. Tis 1/12 kl 18.30, Veck-
omässa. Tor 3/12 kl 12, Sopp-
lunch. Ale-Skövde sön 29 nov kl 
17, Musikgudstjänst, Lödöse och 
Hålanda kyrkokör, instrumen-
talister, Ida Olenius. Tunge lör 
28/11 kl 17, Adventssång, Anette 
Svennblad, Eva-Lena Bergqvist 
sång, Ingmarie Juliusson, flöjt 
Mika Auvinen.

Lilla Edets pastorat
Fuxerna-Åsbräcka församling
Ons 25/11 kl 18.30, Mässa, 
Nordblom. Sön 29/11 kl 10, 
Högmässa, Westergaard. Sön 
29/11 kl 14, Finsk högmässa, 
Olenius. Tis 2/12 kl 09, Mässa 
i förs hem.

DÖDA PREDIKOTURER

Vår kära Mamma 
Svärmor och Farmor 

Mia Arvestrand 
* 6 januari 1959  

har idag lämnat oss  
i sorg och saknad. 

Älvängen 
10 november 2015 

JERRY och ANNELIE 
Isabelle, Alexander 
Släkt och vänner 

Nu sover Du sött, det 
är lugnt i Ditt bröst 

Det lindrar vår sorg och 
skänker oss tröst 

I vårt minne Du lever, 
Du finns alltid kvar 

I minnet vi ser Dig, 
precis som Du var 

Avskedet kommer att tas 
i kretsen av de närmaste. 

Tack 
Juho 

Korpelainen 
för all visad omtanke och 

varmt deltagande i 
samband med vår älskade 

Juhos bortgång och 
begravning vill vi nu till 

släkt, vänner och grannar 
framföra vårt varma och 

hjärtliga tack. 
Tack också för alla vackra 

blommor, kort och 
telefonsamtal till hemmet. 

HELMI 
BARN 

Barnbarn 

Till Er alla som på olika 
sätt hedrade minnet av 

vår älskade 

Lennart "Kålle" 
Karlsson 

vid hans bortgång, med 
blommor, brev, telefon-

samtal, alla vackra 
blommor i kyrkan och 

för alla minnesgåvor, vill 
vi framföra vårt varma 

tack. Ett särskilt tack till 
alla Er underbara som 
hjälpt och stöttat oss 

under denna svåra tid. 

ANNIKA 
MARKUS, JOEL 

JONATAN, HANNA 

Vår Kära 

Elin Pettersson 
* 11 juli 1927  

har idag lämnat oss i 
stor sorg och saknad. 

Nödinge 
22 november 2015 

MONICA och HANS 
GREGER och 

SUSANNE 
Barnbarn 

Barnbarnsbarn 
Barnbarnsbarnbarn 

Övrig släkt och vänner 

Far har räckt ut handen 
Du har fattat den 

På den andra stranden 
Har Ni mötts igen 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum onsdagen  

9 december kl. 11.00 i 
Nödinge kyrka.  

Akten avslutas i kyrkan. 
Valfri klädsel. 

Irene Jansson 
* 11 december 1924  

Älvängen 
13 november 2015 

innerligt älskad 
 

OLA 
STINA och PER-OLOF 

Släkt och vänner 

Stilla Du somnade 
in ifrån världen 
Soliga minnen 

Du lämnade kvar 
Tårfyllda ögon Dig 

följa på färden 
Tack för all kärlek och 

omsorg Du gav 

Begravningen äger rum 
fredagen 11 december 
kl. 11.00 i Equmenia-

kyrkan, Älvängen. 
Akten avslutas i kyrkan. 

Hedra gärna Irenes 
minne med en gåva till 
Läkare utan gränser på 

tel. 010-199 33 00. 

Irene Jansson 
* 11 december 1924  

Älvängen 
13 november 2015 

innerligt älskad 
 

OLA 
STINA och PER-OLOF 

Släkt och vänner 

Stilla Du somnade 
in ifrån världen 
Soliga minnen 

Du lämnade kvar 
Tårfyllda ögon Dig 

följa på färden 
Tack för all kärlek och 

omsorg Du gav 

Begravningen äger rum 
fredagen 11 december 
kl. 11.00 i Equmenia-

kyrkan, Älvängen. 
Akten avslutas i kyrkan. 

Hedra gärna Irenes 
minne med en gåva till 
Läkare utan gränser på 

tel. 010-199 33 00. 

Till alla Er som på olika 
sätt hedrat minnet av 

vår älskade 

Kuno Karlsson 
vid hans bortgång, för 

besök och telefonsamtal 
till hemmet, den vackra 

blomstergärden vid hans 
bår, Er personliga 

närvaro i kyrkan samt 
olika minnesgåvor, vill vi 
få framföra vårt varma 

och innerliga tack.  

TERESA 
MARINA 
Vincent 
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SÄLJES

Julgranar och granris säljes 
utanför ICA Supermarket 
Älvängen, från och med 
26/11 till och med 23/12.

Bertil
Tel. 0706-75 10 51

UNDANBEDES

All uppvakning på min 
födelsedag undanbedes.

Karl Olsson 
Ryk

VECKANS ROS

Veckans ros till Jan Anders-
son som besökte knivgrup-
pen i Lödöse och visade 
pautning på ett pedagogiskt 
och bra sätt.

Gubbgänget

TACK

Ett stort TACK till persona-
len på SalesOnNet i Bohus, 
som genom sitt engage-
mang och sina handlingar
hjälpte mig i mitt livs svå-
raste stund.

Teresa Karlsson

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

Bilar köpes Från årsmodell 
-01 till -15. Allt av intresse.
Tel. 0762-09 77 31

Husbil & husvagn köpes från 
årsmodell -90 till -15. Allt av 
intresse
Tel. 0762-09 77 31

schaktblad till traktor.
Tre punktshängt. Köpes.
Tel. 031-22 73 27

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

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

Dubbdäck till volvo 
XC60 235/65R17 108T 
Aluminiumfälg. Rullat två 
säsonger. Pris 5800 kr.
Tel. 0303-23 76 13

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 

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.”

Guldklippet. Vi köper ert guld 
till högsta dagspris. Kontant 
betalning. Tandguld, klockor, 
smycken, mynt, m.m. Vi lagar 
även smycken & klockor. Väl-
kommen till vår butik. Guld-
klippet finns på torget i Lilla 
Edet. Öppet Vardagar 10-17.  
Tel 0520 650382 
www.Guldklippet.se

GRATTIS

Välkommen
Sigge

28/10 2015
Nu äe lyckan stor Saga har 

fått en lillebror.
Stort grattis till mor och far

Amelie & Andreas
Kram

Mormor

Grattis 
Amelia 

vår älskade solstråle på 
6-årsdagen 27/11 

Kramar 
Mamma Pappa & Leo

Grattis till vår goa 
Runa 

som fyller 7 år 29/11 från 
Maria & Arturo, Esperanza, 
Johanna, farfar & farmor

Nu har det då äntligen hänt
tiden är kommen 

då han blir 50 – vår käre 
Kent

Vi ställer oss upp och hurrar
Grattis från 

alla oss kurrar

Grattis 
Amelia Lumsden

6 år den 27 november
Kram från oss alla
Mormor, Morfar, 

Morbror Johan & Sofie, 
Gamlamormor, Borås, 

Mallorca

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

GRATTIS

Ev. uppvaktning på födelse-
dagen undanbedes. 
Bortrest.

Helge Karlsson
 Fors.

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

Rune Hansson
Ryk

Veckans vackraste ros till 
Föräldrar och funktionä-
rer som hjälpt till att göra 
Nolcupen 2015 till en fan-
tastisk cup. Tack till spe-
lare och ledare. Vi vill 
även tacka alla de företag 
som varit med och spons-
rat på olika sätt. Utan ALLA 
er skulle det inte fungera, 
TACK! 

Nolcups kommittén

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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KOLJUD SJU FÖR 
EN GREK INTE ILLA!
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FÖRRA VECKANS LÖSNING
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SUDOKU MEDELVECKANS FRÅGA

NÄSTA VECKAS FRÅGA
Har du dubbade vinterdäck?
Gör din röst hörd på www.alekuriren.se

ALEMAN & LILLA EDIT

Vi gratulerar @robin_lillfors som tagit 

denna spektakulära bild över Göta Älv från 

Ranneberget i Älvängen och därmed vann 

veckans #MinAleBild. 

RÄKNA UT DITT NYA 
ELPRIS PÅ ALEEL.SE

#MINALEBILD

Handlar du julklappar på nätet?

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.

59% NEJ

41% 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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