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nya idrottshallen
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Kommunal ryter ifrån
Surtes fina 
svit håller!
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Vimmel och trivsel på
Repslagarmuseets marknad
Julmarknaden på Repslagarmuseet i Älvängen blev en publik succé och besökarna blev inte besvikna. Här fanns allt som 
hör traditionen till och trots att det är två veckor kvar till ljusdrottningen gör entré på allvar var luciatåget redan på plats.

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

Säkra siffror till fast pris!

Ale Torg

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

PEPPARKAKOR
Göteborgskex. 375g. Gäller 
figurer, hjärtan. Jfr pris 53,33/kg.

Matglädje 
i väntans tider

20:-/st

GLÖGG
Dufvenkrooks. 750ml
jfr 30:00/liter

45:-
2 för

Gäller v 49 • 2/12–6/12

MISSA INTE ÄLVÄNGENS  
JULMARKNAD 6 DEC 

KL 12.00-16.00
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Vad sägs om

EL TILL 
INKÖPSPRIS?
www.aleel.se

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

JULKLAPPS- 
TIPS!

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

Sweatshirt Collina
Blandade färger & stor-
lekar. Junior och vuxen.  
ORD. PRIS 299:-

Med reservation för slutförsäljning,.  
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

50: /st

SPARA
249:

ALLA DAGAR
06.00–23.00

10%
RABATT 
PÅ ETT KÖP  
MED DENNA  

KUPONG!
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Yttrandefriheten tillhör 
våra grundlagar, ändå 
är det just rädslan för 

att kritisera sina chefer som 
gör att Kommunal Ale nu 
går till attack mot arbetsgi-
varen Ale kommun. De gör 
det för sina medlemmars 
räkning, men påpekar flera 
gånger under måndagens 
intervju att det ”nya” ledar-
skapet avskräcker många 
från att säga sin åsikt. Har 
det verkligen gått så långt? 
I Sverige? 2015? Jag vill 
inte tro att det är så, men 
visst har jag också reagerat 
över att så många numera 
väljer att skriva under utan 
sina riktiga namn. Detta är 
en signal som kommunled-
ningen måste ta på allvar. 
Kommunal Ale menar att 
medlemmarna är rädda för 
att säga sin åsikt rakt ut, 
då flera som visat missnöje 
har omplacerats och i vissa 
fall avskedats. Det är ingen 
vidare PR för en arbetsgi-
vare som vill framstå som 

attraktiv. Jag utgår från att 
man lättar på spänningarna 
och sätter sig runt bordet 
med en tydlig agenda för att 
göra det lätt att både leva 
och jobba i Ale. Kommunal 
Ale har sitt kansli i samma 
hus som Socialdemokrater-
na. Det torde finnas goda 
förutsättningar och möjlig-
heter för att träffas och lösa 
upp knutarna.

Att människor inte vågar 
yttra sin åsikt är ett hot mot 
hela vårt öppna samhälle. 
Ett sådant klimat kan inga-
lunda accepteras. Det måste 
motverkas med alla medel. 
Hemska tanke att inte våga 
skriva eller säga vad man 
tycker. Att du sedan som 
publicist eller insändarskri-
bent får leva med att bli 
kritiserad är den andra sidan 
av myntet. I regel blir det 
en kreativ och konstruktiv 
diskussion som för ärendet 
framåt. Ibland kommer 
man ändå inte överens, men 
att lösningen skulle vara 
närmare om endera parten 
väljer att sitta tyst har jag 
svårt att tro.

Självklart är det svårt 
när pengar är inblan-
dat, särskilt svårt när 
det dessutom är för 
lite pengar inblandat 
i förhållande till vad 
som ska utföras. Kan-
ske är det då än mer 
värdefullt att prata 
direkt med varandra, 

inte bakom fignerade namn 
– inte heller genom lokaltid-
ningens debattsidor – utan 
öga mot öga.

När situationen blir som 
Kommunal Ale beskriver 
den är den öppna debatten 
en väg till förhandlingsbor-
det. De väljer nu att lyfta 
på locket och meddela att 
gränsen är nådd. Det är 
hög tid för arbetsgivaren att 
kliva fram och möta såväl 
argumenten som Kommu-
nals medlemmar. De har 
nämligen inte glömt vad 
som sades i valrörelsen och 
även om glädjen över ar-
betsklärder i barnomsorgen 
är stor räcker det föga om 
arbetsmijlön för det stora 
flertalet av Kommunals 
medlemmar fortsätter att 
försämras. 

Facket tar strid

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

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

Lördag 5 december kl 11-15
Lödösehus

Försäljning av slöjd- och  
hantverk. Lotteri och café.

Arr. Slöjd och konsthantverk kring älven / SV

Julmarknad

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

De har nämli-
gen inte glömt 
vad som sades i 
valrörelsen och 

även om glädjen över 
arbetsklärder i barnom-
sorgen är stor räcker det 
föga om arbetsmijlön 
för det stora flertalet av 
Kommunals medlemmar 
fortsätter att försämras. 

VI SÖKER 
TOMTER OCH 

MARKOMRÅDE 

TEL 031-776 50 80

SÄLJA DIN HUSVAGN?
Allt av intresse, vi hämtar din 

vagn. Betala kontant, löser 
krediter etc. Ring Johnny för 
värdering Tel: 0733-90 71 71

MÅLNING, TAPETSERING 

SNICKERIER UTFÖRES!

Ring 0708-65 65 56 
Jean Damm

F-skatt och rotavdrag

HÄRENE AB

Säg det till alla 
före jul!

Storupplaga vecka 51

NU HAR VI ÖPPET SOM VANLIGT
JULBELYSNING I MÄNGDER

Göteborgsvägen 94, 
Älvängen,  

Tel: 0303-74 88 54
Vard 10-18, lörd 10-14
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”Det räcker nu”
Kommunal Ale:

NOL. Lägre bemanning 
och högre sjukfrånvaro, 
men nu räcker det.

Kommunal Ale kräver 
att politiken prioriterar 
om.

– Vi tänker inte 
fortsätta sitta tysta när 
besparingar drabbar 
både våra medlemmar, 
vårdtagare och inte 
minst barnen. Det räck-
er nu, säger Sladjana 
Gustafsson, ordförande.

I en skarp insändare i förra 
veckans lokaltidning kriti-
serades arbetsgivaren Ale 
kommun för ett kallt ledar-
skap och allt hårdare arbets-
klimat. Bakgrunden är en 
medlemsdiskussion som har 
pågått inom fackförbundet 
Kommunal Ale sedan i våras.

– Våra medlemmar kän-
ner sig inte sedda. De upp-
lever inte att tjänstemännen 
lyssnar på dem och det är 
ett stort problem eftersom 
situationen inom framför 
allt äldrevården är mycket 
bekymmersam. I septem-
ber gick bemanningen på 
våra äldreboenden ner till 
tre personal under nattetid. 
Det är en absolut minimi-
nivå, men det håller inte i 
längden. Vi har medlemmar 
som gråter på jobbet, så kan 
vi inte ha det 2015 i ett mo-
dernt samhälle, säger Sladja-
na Gustafsson.

Skälet till åtstramningnar-
na är att nämndens ekono-
mi. Prognosen pekar på ett 

underskott om 5,5 miljoner 
kronor.

Inget nytt
– Det är inget nytt att Om-
sorgs- och arbetsmarknads-
nämnden går minus, men att 
gå så långt att frånvarande 
personal inte längre ersätts 
med vikarier är drastiskt och 
påverkar självklart kvaliteten 
i verksamheten, säger Chris-
tian Svensson, Kommunals 

arbetsmiljösamordnare.
Den lägre bemanningen 

inom äldrevården, hemtjäns-
ten och hos de funktionshin-
drade har fått Kommunal 
att agera. Skyddsombuden 
kräver att prioriteringslistor 
skapas på respektive enhet. 

– Arbetsgivaren måste 
helt enkelt förtydliga vad vi 
ska prioritera att göra. Att 
utföra allt som vi tidigare har 
gjort, men med färre hän-

der, är en omöjlighet, säger 
Christian Svensson.

Bemanningen på kommu-
nens särskilda boenden är en 
springande punkt. Den är 
nu den lägsta möjliga under 
nattetid.

Under all kritik
– Brandskyddsreglerna räd-
dar oss från ytterligare ned-
skärningar. Bemanningen 
får inte lov att understiga 

tre under natten, men det 
har medfört begränsning-
ar under dagtid istället. Vid 
skarven mellan dag- och 
kvällspasset kan det ibland 
bara var en personal på en 
avdelning. Det är under all 
kritik och väldigt tufft för 
personal som egentligen vill 
vara de som ger vardagen en 
guldkant för våra äldre, säger 
Christian Svensson.

Frustrationen bland 

Kommunal Ales medlemmar 
är utbredd.

– De har försökt föra fram 
sin kritik till enhetschefer 
och tjänstemän, men respon-
sen har uteblivit. Istället har 
de i media kunnat följa de-
batten om det nya kommun-
huset. Självklart är det frus-
trerande för medlemmarna 
att känna hur kärnverksam-
heten försöker överleva da-
gen med krympande resurser 
samtidigt som kommunled-
ningen pratar kommunhus, 
menar Sladjana Gustafsson.

En av åtgärderna som 
Kommunal Ale vidtar är 
upprättandet av en skydds-
kommitté, där skyddsom-
buden tillsammans med 
arbetsgivarrepresentanter 
diskuterar arbetsmiljöfrågor.

Kommunal Ale vill också 
bjuda in högsta ledningen till  
ett öppet medlemsmöte.

– Behovet av dialog är 
stort och det är bråttom. 
Både långtidsfrånvaro och 
de kortare sjukskrivningar-
na är högre i Ale än snittet 
i Göteborgsregionen, avslu-
tar Sladjana Gustafsson och 
Christian Svensson, Kom-
munal Ale.

Kommunal Ale kritiserar öppet arbetsgivaren Ale kommun. Besparingar inom främst omsorgen har skapat en oacceptabel arbets-
miljö för medlemmarna. Sladjana Gustafsson och Christian Svensson vill ha en dialog med Ale kommun om förbättringar. 

Inga kommentarer från 
Omsorgsnämnden

Kritiken från fackförbun-
det Kommunal Ale har inte 
undgått Monica Samuels-
son, men hur politiken ser 
på synpunkterna får ingen 
veta.

– Vi har inlett en dialog 

och jag vill inte störa det ar-
bete som är påbörjat, hälsar 
Monica Samuelsson.

Fortsättning lär följa.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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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

FAKSIMIL: VECKA 48, 2015

Kommunal Ales skarapa insän-
dare i förra veckans Alekuriren.

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

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

Veckans lunchmeny hittar du 
alltid på www.kladkallaren.se

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

LÖRDAG KL 10.00–17.00
SÖNDAG KL 11.00–17.00

7000 kvm lågprisvaruhus
BRETT SORTIMENT

LÅGA PRISER

ALE. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens 
ordförande Monica Samuelsson (S) har tagit del 
av Kommunals insändare.

Lokaltidningen gav henne också chansen att 
bemöta veckans uttalanden.

– Jag har inga kommentarer i dagsläget, svarar 
hon.

Het debatt om kameraövervakning
ALE. Oppositionens 
motion om att identi-
fiera otrygga platser 
och införa kameraöver-
vakning vållade debatt 
mellan kommunalråden.

– Det handlar om att 
identifiera otrygga plat-
ser och om nödvändigt 
ansöka om kameraö-
vervakning, sa Mikael 
Berglund (M).

– Fel väg för vårt 
trygghetsarbete, svara-
de Paula Örn (S).
Moderaterna, Kristdemo-

kraterna, Folkpartiet och 
Framtid i Ale föreslår i en 
motion att i en utredning 
identifiera platser som upp-
levs som otrygga.

– När det arbetet är gjort 
kan en lösning vara att införa 
kameraövervakning, motive-
rade Mikael Berglund idén.

Kommunstyrelsens ord-
förande Paula Örn sågade 
förslaget.

– Motionen känns trubbig 
och fyller ingen funktion. Vi 
har ett väl fungerande trygg-
hetsarbete med bland annat  
trygghetsvandringar. Dess-
utom kan inte kommunen 

själv bestämma vilka platser 
som ska kameraövervakas. 
Det sköts av Länsstyrelsen.

Jan Skog (M) menade att 
motionen är en del av det 
förebyggande arbetet. Att 
kameror avskräcker från nya 
brott. 

– Faktum kvarstår att 
kommunen inte kan placera 
kameror där vi vill. Det reg-
leras av Länsstyrelsen, mar-
kerade Paula Örn.

Mikael Berglund hoppas 
att kameraövervakning ska 
öka den upplevda trygghe-
ten, men Paula Örn är rädd 
för motsatsen.

– Man kan snarare få 
uppfattningen att Ale är en 
väldigt otrygg plats. Det är 
kommunen med fler väktare, 
kameraövervakning och allt 
ni vill införa. Vem vill flytta 
till en kommun som skyltar 
med otrygghet, sa hon.

– Alternativet är att sätta 
huvudet i sanden och inte 
agera. Det är samma sak som 
i det drogförebyggande ar-
betet. Vi agerar om vi ser ett 
problem, avslutade Mikael 
Berglund.

Fullmäktige avslog motio-
nen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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En ny arena växer fram

NYA SKOLAN

F-6-skola: Förskola, försko-
leklass, årskurs 1-6 samt 
idrottshall.
Anpassad för 600 elever.
10 660 kvm.
Budget: 220 Mkr
Klar: Augusti 2016
Entreprenad: Skanska

 Illustration av Liljevall arkitekter. 

Fritidsintendent, Klas Arvidsson, med ansvar för idrottshallar och anläggningar i Ale kommun ser 
med spänning hur Kronans idrottshall färdigställs. Hit kommer främst basket- och innebandyför-
eningar att lokaliseras.

Den nya idrottshallen ska främst användas till innebandy, 
basket och futsal. En läktare för cirka 100 personer finns också. 

Färger och stora glaspartier pryder den nya skolan i Älvängen. Kronans skola är avsedd för F-6 
och särskolan. Här kommer också ett skolbibliotek och idrottshall att finnas.

Sittvänliga gradänger finns på flera platser i den moderna 
skolan.

Matsalen är en härlig plats med stort ljusinsläpp och högt i tak.

ÄLVÄNGEN. En ny 
F-6-skola tar plats på 
Kronogården.

Satsningen kommer 
även föreningslivet till 
gagn.

– Det här blir ett bra 
tillskott, särskilt för 
basketen, säger Klas 
Arvidsson.

I oktober förra året sparka-
de bygget igång. Till näs-
ta höst ska både skola och 
tillhörande idrottshall tas i 
bruk. Lokaltidningen bjuds 
på en första rundvandring i 
lokalerna och det är en im-
ponerande promenad. Den 
varierade takhöjden skapar 
liv i lokalerna och arkitektu-
ren är modern med många 
spännande lösningar. Elev-
erna kommer att hitta flera 
härliga platser att ”hänga” 
på. Stora som små gradänger 
runtom i skolan. Särskolan 
får specialanpassade lokaler 
där allt är höj- och sänkbart.

– Det mest tilltalande är 
de stora glaspartierna, där 
vi från ena änden av skolan 
kommer att ha en slående ut-
sikt över Göta älv. Det är ett 
härligt ljus i lokalerna, säger 
Mikael Warås, arbetsledare 
hos byggherren Skanska.

I direkt anslutning till 

huvudentrén är skolexpedi-
tionen placerad. I närheten 
finns också det som kommer 
att bli två föreningskanslier 
och konferensrum. Vilka 
föreningar som ska få huse-
ra här är ännu inte bestämt, 
men inriktningen för hallen 
har Ale Fritids Klas Arvids-
son klar för sig.

– Basketen har saknat 
en arrangemangshall. Det 
har varit tufft i Ledethallen 
som inte erbjuder de mest 
optimala lösningarna. Där-
för kommer basketen att ha 
förtur här. På samma sätt 
behöver innebandyn mer tid 
för sina ungdomslag. Seni-
orlagen kommer dock även 
fortsättningsvis att utgå från 
Ale kulturrum, berättar Klas.

Älvängens kulturhus kan 
nu renodlas för handboll.

Ingen handboll
– Det gör att vi slipper klis-
terproblematiken i den nya 
hallen. Det som eventuellt 
kan komplettera basket och 
innebandy är futsal. Det är 
en växande sport som vi mås-
te ha i åtanke, säger Klas.

Hallen kommer att ha en 
bra teknisk utrustning, vara 
delbar på mitten och ha en 
läktare för cirka 100 perso-
ner.

– Våra större publika ar-
rangemang kommer även 
fortsättningsvis att vara för-
lagda till Nödinge, men för 

ungdomslagen och de min-
dre idrotterna blir Kronans 
idrottshall perfekt, menar 
Klas.

Det blir också ett café på 
markplan och ett skolbiblio-
tek på plan två.

Skolan är planerad att an-
vändas mycket även kvällstid 

och är därför planerad efter 
det.

– Vissa sektioner kommer 
att vara mer öppna än andra. 
Det kommer vara tydligt vad 
som tillhör föreningslivet 
och inte, säger Klas.

Ett av flera inspirerande 
utrymmen i skolan kallas 

”grottan”. Här ska eleverna 
kunna gå undan för att läsa 
och vara för sig själva.

– Det är nästan så att man 
blir sugen på att börja om i 
skolan, säger Mikael Warås 
och skrattar.

– I augusti får Älvängen 
en fullstor idrottshall

TEXT & BILD
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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

DEC

5
2015

 
KL 10.00 bakar vi småkakor 
på Bohus servicehus. Ingen 
anmälan, ni köper med kakorna 
hem till självkostnadspris.

KL 11.00 har vi julfest i Älvängens 
aktivitetshus. Kostnad 50 kr. 
Begränsat antal platser,
anmälan eller frågor ring  
Carina Wallström 0704-32 07 72

 
Kungörelse
Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen den 
14 DECEMBER 2015 KL 18.00 i Medborgarhuset, Alafors. 
Kommunfullmäktige planerar bland annat att behandla 
följande ärenden:

• Modell för sociala investeringar
• Riktlinjer för färdtjänst
• Riktlinjer för riksfärdtjänst

Nyhet! 
Ale kommun publicerar sedan årsskiftet 2014/2015 
kommunfullmäktiges beslutsunderlag på www.ale.se vilket 
skapar bättre möjligheter för dig som är intresserad av 
fullmäktiges ärenden att få information om dessa.

Ale kommun har övergått fråan att sända 
kommunfullmäktiges möten via närradion, till att 
sända dem digitalt via webbradio. Du kan surfa in på 
kommunens hemsida, www.ale.se och klicka dig därifrån 
till sändningen. Den 14 december börjar sändningen kl. 
18.00. Ale kommun kommer även fortsättningsvis att spela 
in kommunfullmäktiges möten så att du kan lyssna på dem i 
efterhand.

Mötet är öppet för allmänheten. Du som besöker 
kommunfullmäktige har möjlighet att ställa frågor kring 
de ärenden som fullmäktige ska besluta om under punkten 
Allmänhetens frågestund. Kontakta sekreterare i förväg på tel. 
0303 33 00 00 och anmäl att du vill ställa fråga. 

Välkommen!
Inga-Lill Andersson, ordförande. Cecilia Stedt, sekreterare.

Ansök till komvux 
Webbansökan till Komvux är öppen. Besök vår hemsida 
www.ale.se/komvux för information eller kontakta studie- 
och yrkesvägledare Malin Nordin. Tel: 0303-33 01 39,  
e-post: malin.nordin@ale.se 

Funderar du på att starta eget eller vill du som företagare få 
information om vilka tillstånd du behöver för att etablera eller 
vidareutveckla ditt företag i Ale? 6 DECEMBER KL 11.00–14.00 
Manufakturen, Älvängen.

Träffa företagslotsgruppen 
och Nyföretagsarcentrum  
på Julmarknad

DEC

7
2015

DEC

17
2015

MÖTESPLATS FÖR ÄLDRE

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.

Dam- och herreliten till 
Ale Invite 2016
Ale Invite är tillbaka efter förra årets succé då 18 av de absolut 
bästa Snowboard Big Air-åkarna i världen gjorde upp om 
20,000 USD i Alebacken inför 9000 åskådare.

Ale Invite 2016 äger rum LÖRDAG 13 FEBRUARI och precis 
som förra året är festivalen ett officiellt stopp på World 
Snowboard Tour. Den här gången kommer tävlingen 
avgöras på ett breddat festivalområde i Alebacken så fler kan 
komma och uppleva Sveriges största snowboardtävling. De 
nya ytorna gör det möjligt för oss att genomföra tävlingen 
under det snösäkra sportlovet, vilket också öppnar upp för 
en ännu större folkfest då Alebacken förhoppningsvis kan 
ha öppet som vanligt vid sidan om hoppet. Ale Invite är 
kombinerad med en endagsfestival med kända artister på 
scen, en stor lokal marknad, foodtrucks, öltält och aktiviteter 
för alla åldrar. Den största nyheten för Ale Invite 2016 är att 
tävlingen även kommer köras av världseliten på damsidan, 
som tillsammans med herrarna tävlar om 40,000 USD den 
här gången. 

Varmt välkomna tillbaks till vinterfesten med fri entré i 
Alebacken!
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Lämnade livet i Sverige - för jobb i Spanien
NOL. För snart två år 
sedan lämnade två-
barnsmamman Christine 
Elmén jobbet som un-
dersköterska och reste 
till Spanien för att sälja 
bostäder. 

– Jag fullkomligt 
älskar det, säger hon till 
Alekuriren.

Ibland tar livet andra ba-
nor än vad man hade tänkt. 
Ibland dyker det upp chanser 
som man bara inte får missa. 
Det vet Christine Elmén allt 
om. I oktober lämnade hon 
arbetet som undersköterska 
i Ytterby för ett jobb på en 
spansk bostadsfirma. 

– Det är en dröm som har 
gått i uppfyllelse. Jag har all-
tid tyckt om att resa och Spa-
nien har alltid haft en speci-
ell plats i mitt hjärta. Jag åkte 
dit första gången när jag var 
fyra år och har varit där varje 
sommar sedan dess. Vi har 
byggt ett hus i Torrevieja 
som är fantastiskt, säger hon.  

Maken Jörgen har fått 
stanna hemma i Sverige 
medan barnen Kevin, 6, och 
Julia, 4, får turas om att följa 
med mamma Christine till 
Spanien. 

– Det är ett långt sär-
boförhållande men det fung-
erar alldeles utmärkt. Jörgen 
är otroligt stöttande och 

inser att det här är en stor 
chans för mig. Han brukar 
ta ledigt från sitt jobb någon 
gång i månaden och tar då 
första bästa flyg ner till Spa-
nien. Jag brukar vara borta 
tre veckor och vara hemma 
i Sverige i cirka tio dagar. 
Då tar jag med mig ett barn 
ner och det andra får stanna 
hemma med Jörgen. Kevin 
älskar att vara i Spanien, han 
vill aldrig åka hem, säger 
hon.

Var det ett svårt beslut? 
– Både ja och nej. Själv-

klart var man lite rädd att 
säga upp allting här hemma 
och det var många som tyck-
te att vi var dumma som sål-
de huset i Nol för två år se-
dan,  men det brydde jag mig 
inte om. Jag hade en så bra 
chef som gav mig tjänstledigt 
för att prova på det här. Det 
gjorde det enklare att ta ste-
get. En sådan chans får man 
inte igen.

Saknar utbildning
Hon arbetar för den spanska 
firman Euroteam som säljer 
fastigheter i Torrevieja med 
omnejd. Christine har fått 
axla rollen som ansvarig för 
Norden, detta trots att hon 
saknar utbildning eller erfa-
renhet. 

– Jag träffade en kvinna 
i Spanien som fattade tycke 
för mig och sa att jag skul-

le vara perfekt i rollen som 
ansiktet utåt för deras firma 
i Sverige och de andra län-
derna i Norden. Jag hoppade 
på det trots att jag varken 
har någon utbildning inom 
marknadsföring eller försälj-
ning. Det är en enorm press 
men man får försöka göra 
det bästa av situationen och 
axla ansvaret på ett bra sätt. 
Jag försöker tänka positivt, 
säger hon.  

Hur ser du på framti-
den? 

– Om allt går som det ska 
kommer jag att stanna kvar 
i Spanien. Det är målet. Jag 
trivs otroligt bra i mitt hus 
i Torrevieja och familjelivet 
fungerar hur bra som helst. 
Jag lever min dröm just nu 
och det vill jag fortsätta att 
göra.

KRISTOFFER STILLER

CHRISTINE ELMÉN

Ålder: 29
Bor: Torrevieja 
Uppvuxen: I Nödinge 
Gör: Bostadsförsäljare 
Livsmotto: ”Lev i nuet och 
våga ta chansen” 
Bästa säljartips: ”Lyssna 80 
procent, prata 20 procent” Christine Elmén tog chansen när den kom. Hon bytte jobbet som undersköterska till bostadsför-

säljare i Torrevieja. 

Kryddade toner som väcker sinnen till liv. I torsdags fick Klockareängens äldreboende besök av Jonas 
Ericsson och Jonas Franke-Blom.

SKEPPLANDA. I tors-
dags inbjöds boende på 
Klockareängen till en 
resa i sinnenas värld 
med mat och musik som 
verktyg.

Mat, Musik och Min-
nen heter Hushållnings-
sällskapet Väst nya pro-
jekt där äldre personer 
med demenssjukdom 
får uppleva matlagning 
till musik.

– För mig som kock 
är det en utmaning att 
pricka rätt, säger Jonas 
Ericsson till lokaltid-
ningen.

Under våren fick alla kom-
muner i Västra Götaland 
erbjudande om denna ban-
brytande föreställning, 
skräddarsydd för 
äldreboenden med demen-
sinriktning. I förra veckan 
anlände Jonas Ericsson och 
Jonas Franke-Blom, allsi-
dig musiker och kompositör, 
till Klockareängen i Skepp-
landa.

– Begreppet man fokuse-
rar på kallas reminiscens, en 
spännande metod som har 
fått mycket uppmärksam-
het på senare tid. Det bety-
der förstås inte att minnet 
plötsligt kommer tillbaka, 
men just i stunden kan den 
demenssjuka uppleva en 
stark närvaro av minnen från 
förr, vilket kan ge ett ökat 
välbefinnande, säger Mar-
gareta Frost-Johansson, 
projektledare på Hushåll-
ningssällskapet.

Under en närmare en tim-
me lagar Jonas Ericsson mat 
som väcker sinnen som doft, 
smak, lukt och syn. Gästerna 
får provsmaka på allt Jonas 
tillagar. Just den här dagen 
är det tema jul. Det blir sill, 
luftfisk och som pricken över 
i:et en Ris á la Malta.

– Vi hade premiär för vårt 
julbord i Mölndal igår och 
nu är vi här, förklarar Jonas 
Ericsson.

Alla låter sig väl smaka 
och superlativen haglar.

– Detta smakade mer, för-
klarade en äldre gentleman i 
lokalen.

Under hela besöket spelar 
Jonas Franke-Blom välbe-
kant musik som associerar 
till temat. ”Rudolf med röda 

mulen” och ”Gläns över sjö 
och strand” är melodier som 
hörs.

– Jag tycker vi gör en avs-
tickare till havet och lyssnar 
till en av Lasse Dahlqvists 
sånger, säger Jonas vars för-

slag möts av applåder.
Det blir en trivsam till-

ställning och det råder ingen 
som helst tvekan om att jul-
stämningen redan har infun-
nit sig på Klockareängen.

JONAS ANDERSSON

Ett besök som smakade mer

Kock och matinspiratör Jonas Ericsson serverar lutfisk.

Jonas Franke-Blom spelade melodier som väckte minnen till liv. I 
bakgrunden ses Jonas Ericsson. 

Luciakröning 
2015

Varmt välkomna till 
Medborgarhuset i Alafors 
Lör 5 dec kl 16.30 – 18.00

Luciakonserten med tillhörande 
kröning tar sin början klockan 17.00
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Surte har fått 
ett eget apotek

Personalen hälsar välkommen till Farmakeut Apotek i Surte. Från vänster: Wasan Abdulha, Rasha 
Al-Mofarji och Reez Darwish.

SURTE. Hon har bott 
i Sverige i 13 år och 
sedan fem år tillbaka är 
Rasha Al-Mofarji recep-
tarie.

I torsdags invigdes 
Farmakeut Apotek.

Surteborna har fått 
ett eget privat och kom-
plett apotek.

Att starta eget innebär näs-
tan alltid långa och krävande 
förberedelser. Det vet Rasha 
Al-Mofarji. Ett privat apo-
tek innebär mängder av till-
stånd. Processen har pågått 
ett år, men drömmen har 
levt längre än så.

– Jag började aktivt fun-
dera för tre år sedan. Den 
största utmaningen har va-
rit att hitta en lämplig lokal 
på en ort där behovet fanns 
och konkurrensen inte var 
så utbredd. Under en pe-
riod bodde vi i Lilla Edet 
och jag åkte ofta förbi Surte. 
Efter upprustningen av väg 
och järnväg fick samhället 
ett lyft. Balder Fastigheter 
föreslog lokalen och har va-
rit oerhört tillmötesgående. 
Renovering, tillstånd och 

system har tagit ett år att bli 
klar med, men nu äntligen är 
vi här, berättar ägaren Rasha 
Al-Mofarji.

Farmakeut Apotek är helt 
fristående, men har samma 
förutsättningar som övriga 
apotek på marknaden. I sor-
timentet finns också ett brett 
utbud av egenvårdsartiklar.

– Vårt första uppdrag blir 
att få surteborna att hitta hit 
och sedan är det viktigt att 
vinna kundernas förtroende. 
En av våra huvuduppgifter är  
att hjälpa kunderna att inte 
kombinera fel mediciner, be-
rättar Rasha.

Att det är krävande och 
ganska omständigt att öppna 
ett privat apotek är i grunden 

inget som stör henne.
– Nej, tvärtom. Det är väl-

digt bra. Det gör att de som 
inte är seriösa hålls borta. 
Det här är inget som vem 
som helst kan öppna. Det 
ställer krav på hög kompe-
tens, menar hon.

Mottagandet har varit po-
sitivt och särskilt äldre tyck-
er att det känns bra att kunna 
ha ett eget apotek på orten.

– Vi har fått ett väldigt 
fint bemötande och nu ska vi 
vara lyhörda. Det är kunder-
nas behov vi ska möta, avslu-
tar Rasha Al-Mofarji.

Numera bor hon i Par-
tille, men säger redan att en 
flytt till Surte inte är uteslu-
tet.

Söndagslotten

Hus, Hem & Trädgård
Nols Färg
Pfagers  Ljuva Hem
Drömhuset
Blomsterriket
Nille
Hälsa & Skönhet
STC
XLNT
Klippstudion
Kronans Apotek
Hälsoteket
Kicks
Emmas hudvård
Kläder & Smycken
Team Sportia
Klockmaster
Smycka

Lindex
Pfagers Ljuva Hem
Limit
Dressmann
Livsmedel
Lidl
ICA Kvantum
Havspalatset
Restaurang & Café
Top Sushi
Tant Rut Café
Ananda Thai Take 
Away
Pizzeria Bella Mia
Cederleüfs & 
Svenheimers
Service
Handelsbanken

Systembolaget
Ale Tips & Tobak
Ale Skomakeri & 
Nyckelservice
Övrigt
Svensk 
Fastighetsförmedling
Alfredssons Trafikskola
ZooNet
Ale Optik
Länsförsäkringar 
Bank och 
Fastigshetsförmedling
Ale Torg ägs och 
förvaltas  
av Fastighets AB 
Balder

Söndag 6, 13,  
och 20 december 
För vardera 300 kronor som du 

spenderar i en butik erhålls en lott. 
300 kr = 1 lott

600 kr = 2 lotter
900 kr och mer = 3 lotter (max antal)

Dragning sker måndag 21 december, 
vinnarna blir uppringda och i potten 

ligger presentkort om 2000, 1000  
och 500 kronor.

Shoppa på söndagar 
och bli en vinnare. 

ALE. Nu byter Ale Stadsnät 
namn till IP-Only Ale.

 – IP-Only har ambitio-
nen att investera 15 mil-
jarder kronor i Sverige på 
fiberutbyggnaden fram till 
2020. Vi vill att det ska bli 
tydligt vem som står bakom 
de olika fibersatsningarna 
och att det lättare ska fram-
gå att varje lokalt nät är del 
i vår rikstäckande utbyggnad 
av öppna och neutrala fiber-
nät, säger Camila Buzaglo, 

kommunikationsdirektör på 
IP-Only.

– Genom namnbytet blir 
det en tydlig avsändare, 
IP-Only, samtidigt som vi 
behåller det lokala engage-
mang som varit en av fram-
gångsfaktorerna bakom alla 
våra fibersatsningar runt om 
i landet. Vi kommer fortsatt 
att agera med stark lokal när-
varo och samtidigt förmedla 
att allt hänger ihop i ett riks-
täckande nät, fortsätter Ca-

mila Buzaglo.
För befintliga kunder med 

installerade eller beställda fi-
beranslutningar innebär det-
ta inga förändringar utan alla 
tjänster kommer att fungera 
precis som vanligt, med sam-
ma personal och enligt be-
fintliga avtal vad gäller pri-
ser, villkor med mera.

I dagarna fick de första fi-
beranslutna kunderna i Surte 
tillgång till nätet.

 

Ale Stadsnät byter namn

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

På Göteborgsvägen 99 har Surte fått sitt eget apotek.
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LÖDÖSE. Lördagen 
den 5 december är det 
återigen dags för Jul i 
byn som föreningslivet i 
Lödöse anordnar.

Vid ruskväder flyttas 
arrangemanget till Ting-
bergsskolans matsal.

Parallellt sker också 
julmarknad i Lödösehus.

Tomten kommer som vanligt 
till torget för att ta emot bar-
nens önskelistor.

– Vi hoppas naturligtvis på 
fint vinterväder och mycket 

folk, säger Ica-handlare Lars 
Hansson till lokaltidningen.

Marknadsstånden är fulla 
av julkransar, julklappar, be-
tongarbeten, smycken och så 
vidare. Företag finns repre-
senterade för att visar upp 
sina produkter och hos några 
utställare erbjuds möjlighet 
till lite provsmakning.

Glögg och pepparkakor, 
kaffe och hamburgare finns 
att värma sig och mätta ma-
gen med. 

Friluftsfrämjandet håller i 
den årliga skinkpromenaden 
med start vid Främjarstugan 
och målgång på torget.

Hembygdsförening har 
öppet hus i sin lokal och på 
Lödösehus pågår hantverk-

smarknad som Slöjd- och 
Konsthantverk kring älven 
ansvarar för.

Julen står för dörren i Lödöse

Nu på lördag firas Jul i byn och då kommer naturligtvis tomten 
på besök till torget i Lödöse. Parallellt sker också marknad i Lödö-
sehus.

SURTE. En ny skönhets-
salong har öppnat i 
Surte.

Invigningen ägde rum 
för en månad sedan.

– Vi har ett bra läge, 
precis intill pendelöver-
gången, säger ägaren 
Waralee Franzén.

Waralee har under fyra år 
drivit salong i Älvängen, 
men den verksamheten har 
en kompis tagit över. Nu är 
det Surte som gäller tillsam-
mans med kollegan Areewan 
Larsson.

– Jag utför nagelvård, 
både förstärkning och för-
längning, samt ögonfrans-
förlängning. Dessutom er-
bjuds handspa för den som 
önskar.

Waralee å sin sida har 
hand om massagebiten. Spe-
cialiteten är mixen av thai- 
och oljemassage. 

– Vi har också en typ av 
avslappningsmassage samt 
huvudmassage enligt en in-
disk teknik, berättar Warlee 

som innan hon flyttade till 
Sverige drev en salong på 
Pih Pih Island med fjorton 
anställda.

Hur har inledningen va-
rit?
– Vi har fått en bra respons. 
och jag har fått med mig en 

del trogna kunder från tiden 
i Älvängen, avslutar Waralee 
Franzén.

JONAS ANDERSSON

Ny skönhetssalong i Surte

Waralee Franzén och Areewan Larsson på Andaman Wellness i Surte.

www.alvangenshudochfriskvard.se
Göteborgsvägen 80, Älvängen 
Tidsbeställning 0303-74 96 85  

eller 0739–74 66 85
Öppet: tisdag-torsdag 10-19

Hydrating
Cream på köpet!

Ögoncreme från

Välkommen till ett härligt 2016

75 min 525:-
1095:-

120 min 925:-

Madonnabehandling

Julklassikern!SPA-behandling

Klassisk ansiktsbehandling
Ord pris 575 kr

Medicinsk laser mot smärta & värk • Öronakupunktur

Älvängens 
Hud- & Friskvård AB

Ge bort ett presentkort. Roligt att ge & underbart att få!

Skäm bort någon du tycker om
...varför inte dig själv?

 

Torggatan, Älvängen

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

v50 Yoga 18.30-19.45
YinYoga 

 18.30- 19.45
Yoga 18.30- 19.45 

alla nivåer
Kundaliniyoga  
18.30- 19.45

v51 Yoga 18.30-19.45 
alla nivåer

YinYoga 
 18.30- 19.45

Yoga 18.30- 19.45
alla nivåer

Kundaliniyoga  
18.30- 19.45

v52 Yoga 18.30- 19.45
alla nivåer

YinYoga 
 18.30- 19.45

Dan före 
dopparedan Julafton Juldagen

v53 Yoga 18.30- 19.45
alla nivåer

YinYoga 
 18.30- 19.45

Yoga 18.30- 19.45
alla nivåer

Tack för    2015 Gott Nytt  2016

v1 Yoga 18.30- 19.45
alla nivåer

YinYoga 
 18.30- 19.45

Trettondag
Kundaliniyoga  
18.30- 19.45

v2 Yoga 18.30- 19.45
alla nivåer

YinYoga 
 18.30- 19.45

Yoga 18.30- 19.45
alla nivåer

Kundaliniyoga  
18.30- 19.45

When you think that it’s possible  
- then the magic starts

Andrums Julklapp 
Yoga så mycket  

du vill hela vinter-

schemat för  

895:-
Drop in: 150:-/klass

Se hela schemat på  

www.andrum.in

Gratis  
yoga  

vecka 3
Kursstart vårschema 2016 vecka 4 

Anmäl dig snarast till helena_hemma@hotmail.com eller på 
0707-492338  +352 621 178935. www.andrum.in

Vi tackar för det här året och önskar er en  
underbar jul och ett gott nytt 2016

BOHUS. I måndags för-
middag bjöd Brukarrådet in 
till julstuga på servicehuset. 
Många pensionärer hade 
sökt sig till cafeterian där det 
bland annat serverades glögg 
och pepparkaka kryddat med 
musikunderhållning.

Lotterna hade en stryk-
ande åtgång vilket förklara-
des av ett mäktigt prisbord.

Besökarna kunde inte an-
nat än njuta av samvaron och 
den julstämning som upp-
bringades på olika sätt.

JONAS ANDERSSON

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Julstuga i Bohus servicehus
Musikunderhållningen var uppskattad.

Vivianne Radesjö sålde lotter.

Julstugan i Bohus servicehus lockade många besökare.

Ale Torg

PANTA FÖR BARN OCH 
UNGDOMAR I ALE!

VÄLJ
DEN GULA
KNAPPEN
NÄR DU
PANTAR



DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN

DELIKATESSEN

Pssst!

Missa inte rabatten på förstasidan...

BOHUSSKINKA

VÅR EGNA
 POTATISSALLAD

GRILLAD KYCKLING

VÅR EGNA 
RÖDBETSSALLAD

LUSSEKATTER

ÄLVENS GROVA

PAJ

WIENERLYX
2-PACK

Endast avhämtning

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

Broccoli/ostsoppa.
Onsdag 2/12

Pasta med köttfärssås.
Torsdag 3/12

Torsk med svampsås och 

potatis.

Måndag 7/12

Tacogratäng.
Fredag 4/12

Stekt fläsk och löksås.
Tisdag 8/12

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.
Priserna gäller onsdag–söndag v49 2015 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se

ALLA DAGAR
06.00–23.00

VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

STORPACK

:-59
Max 1 paket/kund

/ST

HUSHÅLLSOST

20:-
3 FÖR

49:-
KANONPRIS!

FÄRSK LAXFILÉ

8990
/KG

1490
/HG

JULMUST

RÖDBETSALLAD/ 
MIMOSASALLAD

690
/HG

19:-25:-
/ST19:-

/ST

FLÄSKKOTLETTER

4990
/KG

Max 2st/hushåll KYCKLINGFILÉ

4990
/ST

Max 2st/hushåll

890
/KG

CLEMENTINER

4990
/KG

Ca 1100-2200 g.

BLANDFÄRS

3990
/KG

790
/HG

3990
/ST

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

FALUKORV

20:-
/ST

Medlemspris 
Max 2st/medlem25:-

3 FÖR

+Pant

5:-
/ST

Max 2 st/hushåll

 KOKT/RIMMAD 
JULSKINKA

3990
/KG
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Vad det självklart att du 
skulle ta över affären?
– Nej, verkligen inte. Jag 
skulle inte jobba hemma. Ef-
ter gymnasiet började jag ar-
beta som postkassörska inne 
i Göteborg. Det var emel-
lertid inte riktigt min grej 
att bara sitta still. 1979 bröt 
mamma armen och jag tog 
tjänstledigt för att hjälpa till 
här. Sedan har jag blivit kvar. 

Lanthandel är smått 
unikt nu för tiden, hur 
lyckas ni överleva?
– Vi står på egna och många 
ben. I grunden är vi en liten 
Ica-butik, men vi erbjuder så 
mycket mer. Det är alltifrån 
bensin och diesel till oljor i 
lösvikt, fodervaror, stängsel-
material och så vidare. I vårt 
magasin finner du leksaker, 
järnartiklar, trädgårdsred-
skap med mera. Vi har en 
enorm bredd.

Största utmaningen?
– Det är att man vågar gå sin 
egen väg och inte blir efter-
följare.

Vad är roligast med ar-
betet?

– Omväxlingen som jobbet 
innebär, du vet aldrig hur din 
dag ska bli.

Hur går framtidstankar-
na?
– Vi fortsätter så länge kun-
derna vill ha oss kvar. 

Är julruschen igång?
– Ja, så är det. En specialitet 
är de jullådor som vi gör på 

beställning till olika företag. 
Nu är det fullt upp med den 
biten.

Vad tycker du personli-
gen är viktigast på jul?
– Det är att få vara med fa-
miljen. En tradition som vi 
har är att gå till Skepplanda 
kyrka på julafton.

JONAS ANDERSSON

FYRA RAKA
Kort – Kontant

Drivmedel – Dagligvaror

Kassan – Magasinet

Glögg – Julmust

i Alvhem.
Stjärntecken: Stenbock.
Äter helst: Ren mat.
Gör jag en ledig dag: Då är jag på 
semester.

Svenssons Livs 
går sin egen väg

Trevigaste kändis som besökt affären: 
Göran Johansson var en återkomman-
de och rolig kund.
Bästa på julbordet: Sillen.

Ålder: 57.
Bor: Alvhem.
Familj: Man och två 
döttrar.
Gör: Driver Svenssons Livs 

FÖRETAGARE I FOKUS CARINA MORTENSEN

Ett Maxivaruhus i miniformat.
Säg det som Carina Mortensen på Svenssons Livs inte saluför.
Nu stundar julrusch med allt vad det innebär.

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

Detta firar vi med vårt unika starterbjudande* 

ALL TANDVÅRD TILL  
HALVA PRISET!**

Prisexempel:
Undersökning inklusive 4 röntgenbilder 421 KR 
Ord. pris 842 kr

Lagning av två ytor på en kindtand 533 KR 
Ord. pris 1066 kr

På kliniken arbetar erfarna tandläkare med ambitionen att erbjuda god service till 
alla och vård av högsta kvalitet. Vi välkomnar dessutom dig som är tandvårdsrädd, 
då våra tandläkare även har erfarenhet av att behandla tandvårdsrädda 

Nu slår vi upp portarna  
till den nya tandvårdskliniken  
i Skepplanda! 

Från och med måndag 30/11  
är ni varmt välkommna till oss.

Ring oss på 0303- 337150 och boka tid idag. 
Besöksadress: Albotorget 5, Skepplanda

*Erbjudandet gäller t.o.m 31/1 2016.
**Exklusive tandtekniska arbeten

Våra öppettider:
Måndag 9-18
Tisdag 9-18
Onsdag 9-14
Torsdag 9-18
Fredag 9-14
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SKEPPLANDA. Tillbaka 
igen efter sex år.

Senast som det gjor-
des en trygghetsvand-
ring i Skepplanda var 
2009, i onsdags var det 
dags igen.

Ett tjugotal personer 
samlades i biblioteket 
för inledande genom-
gång och praktisk infor-
mation.

Trygghetsvandring har ge-
nomförts i samtaliga större 
orter. Nu stod Skepplanda 
åter på tur.

– Trygghetsvandring är en 
metod för att skapa en bättre 
miljö. Det ska inte förväxlas 
med nattvandring som är en 
helt annan grej, förklarade 
brotts- och säkerhetshand-
läggare Lotti Klug.

Jonas Molin, ordförande 
i Skepplandaföreningen, häl-
sade alla välkomna och rikta-
de ett särskilt tack till Sven 
Rydén som tagit initiativ till 
vandringen och som dessut-
om fixat sponsorer till den 
fika som stod uppdukad när 
deltagarna anlände.

Lotti Klug var inte ensam 
tjänsteman från Ale kommun 
utan hade sällskap av Björn 
Berle, trafikingenjör, An-
ders Alfredsson, enhetschef 
gata/park och Hans Hen-

rysson, driftledare gata/
park. Medverkade gjorde 
även Catarina Mattila från 
Alebyggen samt Lars-Åke 
Karlsson och Fredrik Jo-
hansson, Bohus Räddnings-
tjänstförbund.

– Det är ett ypperligt till-
fälle för oss att få komma ut 
till er och höra ur ni upple-
ver er närmiljö. Det är också 
bra för er att kunna få svar 
direkt på frågor som ni har, 
konstaterade Lotti Klug.

– Vi äger inget trollspö, 

men självklart vill vi åtgär-
da de eventuella brister som 
ni upplever. Senast som vi 
trygghetsvandrade i Skepp-
landa hade vi en del ungdo-
mar med oss. De önskade en 
bankomat och en korvkiosk 
till Albotorget. Den typen 
av önskemål har vi svårt att 
uppfylla, betonade Lotti.

Ortsbon Staffan An-
dersson visade med hjälp 
av en kartbild den sträcka 
som skulle tillryggaläggas. 
Trygghetsvandringen foku-

serades till de centrala de-
larna av Skepplanda.

– Hur kan vi göra Skepp-
landa bättre med små medel? 
Det är en fråga jag vill att ni 
har med er under promena-
den, sade Lotti och tillade:

– Jag tycker att ni Skepp-
landabor har ett väldigt stort 
engagemang. Ser ni saker 
som inte är bra så gör ni nå-
got åt det.

Försedda med reflexvästar 
gav sig deltagarna ut i no-
vembermörkret för att no-

tera brister i utomhusmiljön.
– På sina håll gjordes an-

märkning på belysning och 
buskage som behöver åtgär-
das, förklarar Sven Rydén 

som i likhet med övriga del-
tagare tycktes tillfreds med 
den genomförda trygghets-
vandringen.

JONAS ANDERSSON

Små medel kan förbättra närmiljön
– Trygghetsvandring genomfördes i Skepplanda

Staffan Andersson pekade ut färdriktningen för onsdagskvällens trygghetsvandring i Skepplanda.

Ortsbor samlade för genomgång på biblioteket.

Skepplandaföreningens ordförande Jonas Molin hälsade deltagar-
na välkomna.

ALAFORS. Onsdagen 
den 9 december bjuds 
kommunens företagare 
in till jullunch på Spin-
neriet.

Temat lyder: Hur du 
genom att skaffa fien-
der får vänner!

Vi får möta Linda 
Karlsson, Change agent 
WTT, vars projekt har 
skapat synlighet över 
hela världen, med en 
liten budget.

Det lokala näringslivet har 

återigen ett spännande möte 
att se fram emot i Ahlafors 
gamla fabriker. Precis som 
senast kommer samtalsleda-
re att tillämpas för att fånga 
upp de diskussioner som blir 
runt borden.

Den här gången riktas 
blickarna mot Linda Karls-
son som har drivit konst-
hall i ett mentalsjukhus från 
1600-talet, fått tusen nal-
lebjörnar att flyga över Be-
larus samt ansvarat för en 
ungdomsgård för 85-åringar. 
Hon var också med och elda-
de upp 10 000 kronor.

– Det var en kampanj som 
vi gjorde för att påvisa löne-
skillnaden som finns mellan 
män och kvinnor, förklarar 
Linda Karlsson.

Detta blir årets avslutan-
de företagarlunch och som 
traditionen bjuder så finns 
representanter från Ahlafors 
Bryggerier på plats för att 
servera ett smakprov av Ahle 
Julöl.

Programvärd är Swed-
bank.

JONAS ANDERSSON

Företagslunch med Linda Karlsson
– Och provsmakning av årets julöl

Linda Karlsson från Change agent WTT föreläser på årets avslutande företagslunch som hålls på Spin-
neriet i Alafors onsdagen den 9 december.

Lödöse 0520-66 00 10

ÖPPETTIDER
Vardagar 8-21 • Helger 9-21

LÖRDAG 5 DECEMBER 
STÄNGER VI KL 19.00 

P.G.A. JULBORD

JUL I BYN
Kl 11-15 på Torget

Skinkpromenaden 
startar kl 12-13 från främjarstugan. 

Målgång på torget

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar samt slutförsäljning.
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BOHUS. Finns det något 
godare än nygräddat 
tunnbröd?

Knappast!
Många uppmärksam-

made den goda doft 
som spred sig på Bohus 
servicehus i onsdags.

Ale kommun har fått stimu-
lanspengar från regeringen 
som ska generera fler akti-
viteter för pensionärerna. 
Carina Wallström, Barbro 
Persson och Ingela Bern-
dtsson är trion som planerar 
och genomför aktiviteterna. 
De två sistnämnda fanns på 
plats i Bohus servicehus när 
det första arrangemanget 
ägde rum – tunnbrödsbak.

– Vi har lyssnat av med 
pensionärerna vilka typer av 
aktiviteter som de efterfrå-
gar. Tunnbrödsbak var ett 

önskemål som framkom di-
rekt, förklarar Ingela Bern-
dtsson.

Två mobila hällar hade ta-
gits med till Bohus, men inn-
an det blev dags att grädda 
bröden skulle degen knådas 
och kavlas.

– Jag har tagit med en 
bakfjöl som pappa tillverka-
de till mig en gång i tiden, 
förklarade Barbro.

För Alvar Berglund från 
Bohus var det premiär för 
tunnbrödsbak.

– Mot den bakgrunden 
får man väl ändå säga att det 
gick riktigt hyfsat, säger Al-
var.

Lagom till kaffepausen 
blev det provsmakning och 
deltagarna fick sedan möj-
lighet att köpa med sig bröd 
hem.

Sammansättning av jul-
grupper och bindning av 
kransar är nästa aktivitet, 
som sker i Bohus servicehus 
respektive Älvängens aktivi-
tetshus nu på torsdag.  

Tunnbrödsbak i Bohus
– Populär aktivitet för äldre

Barbro Persson och Ingela Berndtsson ledde tunnbrödsbaket i Bohus servicehus.

Signe knådar degen som ska bli till tunnbröd.

Alvar Berglund var en av deltagarna.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Skolallén 4a, NOL • www.ciklidhobby.com eller Facebook 
Tel: 0303-33 22 41 • Öppettider, se hemsida

10 NEONTETRA  

50KR 10 CITRONTETRA  

75KR

5 PLATY MIX 

50KR 4 SCALARE MIX

75KR

AKVARIUM

499 KR
54 liter paket m/led

499 KR

NANO AKVARIUM
30 liter paket med led

Alla priser gäller t o m 23/12

Många turer för Feredon

Mer än bara 
lokaltidning

Printshop 

Filmproduktion

Webbproduktion

Reklambyrå

0303-74 99 40  •  info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Feredon Irani har öppet som vanligt igen. Ale Lampans dagar såg ut att vara räknade, men Fere-
don tänkte om på nytt. Nu är det lampar och belysning som gäller. 

ÄLVÄNGEN. Lampor, 
belysning och värme-
system?

I våras tänkte Feredon 
Irani på Ale Lampan i 
Älvängen sadla om.

Det blev inte som han 
tänkt sig och nu är det 
lampor som gäller igen.

Det har varit många turer 
runt Ale Lampan i år. Nu be-
rättar Feredon Irani att han 
tänkt om – och bestämt sig 
en gång för alla. 

– Jag var nyfiken på att 
starta något nytt, men det 
var svårt. Vi skulle lansera ett 
unikt värmesystem och utgå 

från butikslokalen i Älväng-
en. Vi kom inte överens om 
villkoren och då var det bätt-
re att gå skilda vägar direkt. 
Jag förstår om många kunder 
känner sig förvirrade. Jag 
hade en utförsäljning som 
gick att tolka som att butiken 
skulle upphöra, men det var 
inte tanken. Jag behövde få 
plats för nya modeller och all 
julbelysning, säger Feredon 
Irani.

Frågorna har varit många 
hos Ale Lampan och även 
om det varit många turer 
känner han sig nu övertygad 
om att butiken behövs i Äl-
vängen.

– Det har funnits en tydlig 
oro för att jag skulle stänga 
och det bevisar att det finns 
ett intresse för produkterna, 
säger Feredon som i sista 
sekunden hann få hem ad-
ventsljusstakarna och juls-
tjärnorna.

– Jag önskar att jag hun-
nit ta hem mer, men får vara 
glad över det jag kom över. 
Mina leverantörer har ställt 
upp och jag hoppas att kunna 
fortsätta serva mina kunder 
med både nya och reparation 
av gamla stakar, avslutar Fe-
redon Irani.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

– Ale Lampan blir kvar
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Vi fyller 5 år!

20%
på ett helt köp*

Fika och 20 % på egenvårssortimentet.

(Ej läkemedel, kampanjvaror). 
Tipspromenad under dagen. Fredagen 
den 4 december. 

Välkommen in!

Vi fyller 5 år!

20%
på ett helt köp*

Fika och 20 % på egenvårssortimentet.

(Ej läkemedel, kampanjvaror). 
Tipspromenad under dagen. Fredagen 
den 4 december. 

Välkommen in!

Vi fyller 5 år!

*Gäller ej receptbelagda läkemedel 

och gäller endast den 4 December 2015.

20%
på ett helt köp*

 Fika och 20% på egenvårdssortimentet.

(Ej läkemedel, kampanjvaror)

Tipspromenad under dagen. Fredagen

den 4 december.

Välkommen in!

Personalen
LloydsApotek 
Bohus

SKEPPLANDA. I mån-
dags var det premiär.

Kalid Farouq och 
Robel Dam hälsar väl-
kommen till Skepplanda 
Tandvård.

– Vi letade länge innan 
vi fann det här stället.

Kalid och Robel har båda 
ett förflutet inom folktand-
vården. Robel har även varit 
verksam inom den privata 
sektorn.

– Vi pluggade ihop, det är 
så vi känner varandra. Vi har 
skaffat oss erfarenhet inom 
folktandvården, men nu var 
tiden mogen att öppna egen 
klinik, säger Kalid.

Det har tidigare bedrivits 

tandläkarmottagning i de lo-
kaler där Skepplanda Tand-
vård nu tar plats.

– Att lokalerna varit utfor-
made för tandvård har na-
turligtvis underlättat arbetet, 
men det har ändå varit en hel 
del att göra invändigt. Nu är 
emellertid mottagningen i 
toppskick.

Hur kom det sig att ni 
valde Skepplanda?

– Vi hörde oss för och för-
stod att det fanns ett behov 
av tandläkare på orten. Det 
är både yngre och äldre som 
uppskattar att ha nära till den 
här typen av service, säger 
Kalid.

Har ni hunnit få någon 
respons?

– Vi har fått ett otroligt 
varmt mottagande. Vi fanns 
med på höstens ortsutveck-
lingsmöte i bygdegården och 
fick en applåd av deltagarna. 

Det känns härligt!
Vad blir största utma-

ningen?
– För oss gäller det att 

bygga upp en tillräckligt stor 
kundbas, det blir en utma-
ning. Vi kommer att ha ett 
generöst öppningserbjudan-
de för att få hit kunderna och 
visa vad vi kan. Vårt motto är 
att ge en bra service och en 
god kvalitet. Vi vet att vi är 
duktiga på det vi gör.

Skepplandas nya tandlä-
karduo ser etableringen som 
en långsiktig satsning och 
vill omedelbart bli en del av 
samhället.

– Av de intäkter vi får in 
så kommer vi att skänka en 
summa pengar till välgöran-
de ändamål som främjar or-
ten. Det blir ett sätt för oss 
att betala tillbaka till Skepp-
landa och dess invånare, av-
slutar Kalid Faouq.

Tandvårdsklinik 
på Albotorget

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Måndag 23 november
Villainbrott
Inbrott i en villa på Börsa-
gårdsvägen i Nödinge. Stor 
oreda i målsägandes hus. Det 
är oklart vad som tillgripits.

Onsdag 25 november
Skadegörelse
Skadegörelse genom bil-
brand på Rödjans väg i 
Nödinge. Räddningstjänsten 
rycker ut.

Torsdag 26 november
Klotter
Hets mot folkgrupp i form 
av klotter vid resecentrum 
i Älvängen. Hakkors har 
sprayats på betongfunda-
ment.

Söndag 29 november
Singelolycka
På E45 vid södra Surtemotet 
är det en manlig bilist som 
kör in i mitträcket av okänd 
anledning. Olyckan inträffar 
vid midnatt. Föraren klagar 
på smärtor i rygg samt 
nacke och körs till Kungälvs 
sjukhus.

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

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

ÄLVÄNGEN. Med anled-
ning av att elbussen 
börjar gå i Kronogården, 
i samband med tidta-
bellsomläggningen den 
13 december, införs ett 
parkeringsförbud på 
Myternas väg och Gus-
tav Larssons väg. 

P-förbudet börjar 
gälla från och med den 1 
december.
– Det finns parkeringsplatser 

i området som ska användas. 
Inledningsvis så kommer vi 
att sätta varningslappar på 
de bilar som inte respekte-
rar förbudet. Framförallt har 
Myternas väg blivit ett pro-
blem, säger trafikingenjör 
Björn Berle.

Bevakning kommer att 
ske så att parkeringsförbudet 
efterlevs och att elbussen kan 
ta sig fram på ett trafiksäkert 
sätt.

JONAS ANDERSSON

Björn Berle, trafikingenjör Ale kommun.

P-förbud i Kronogården
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Få de senaste 
nyheterna direkt 

på Facebook

facebook.com/alekuriren
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bytvillaförsäkring.se

Gör Nödinge tryggare.
Byt villaförsäkring.

Låt oss räkna,  
så skänker vi 100 kr  

till Bris.

NOL. Det usla novem-
bervädret till trots 
lockade räddningstjäns-
tens öppet hus-firande 
mycket folk.

Drygt tusen besökare 
räknades in, fördelat på 
de fem brandstationer-
na som ingår i Bohus 
Räddningstjänstför-
bunds område.

– Vi är väldigt nöj-
da med hur söndagen 
utvecklade sig, förklarar 
Kristoffer Säwström 
platsansvarig på Nols 
brandstation.

För tredje året i rad bjöd Bo-
hus Räddningstjänstförbund 
in till öppet hus på sina sta-
tioner – Nol, Surte, Kungälv, 
Marstrand och Kode.

– Det är väldigt uppskattat 
och framförallt en höjdpunkt 
för barnen, säger Kristoffer 
Säwström.

Sov gott. Vakna fort. Tes-
ta din brandvarnare! Det var 
budskapet som trummades 
ut i samband med söndagens 
arrangemang.

– På första advent uppma-
nar vi alla att de ska se över 
sina brandvarnare, testa så 
att de fungerar och samtidigt 
göra ett batteribyte.

De som önskade fick 
provsitta olika räddningsfor-
don och därtill demonstre-
rade brandmännen diverse 
utrustning. Många barn tog 
tillfället i akt att delta i den 
utlysta teckningstävlingen. 

Det vinnande bidraget blir 
motiv till nästa års klister-
märke där uppmaningen ly-
der: Glöm inte släcka ljusen!

JONAS ANDERSSON

Öppet hus på brandstationerna

Kristina Strömberg från Bohus Räddningstjänstförbund med visar Oliver Nyström och Hugo Kumgur 
hur man hanterar vattenslangarna.

Hans Henrysson demonstrerade värmekameran för Isak Lindström.

Bröderna Rasmus och William Lidén deltog i teckningstävlingen.

Med en provdockas hjälp 
visade brandman Ante Mika-
cic hur man beter sig då en 
person börjat brinna.

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

Vad sägs om

EL TILL 
INKÖPSPRIS?
www.aleel.se

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

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

Utgångspris 1 650 000 kr
Rum 6 rum, varav 3 sovrum
Boarea 117 kvm + 117 kvm Tomt 861 kvm
Övrigt Enplans med källare. Mexistensfasad.
Visas Sön 6/12 13.00-14.00
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Centralt
Kedjegatan 2

Utgångspris 1 250 000 kr
Rum 6 varav 3 sovrum
Boarea 111 kvm Tomt 817 kvm
Övrigt Centralt i Lödöse. Visst renov.behov
Ring för tidbokning
Mäklare Niclas Grönvall 0520-18144

Lilla Edet | Lödöse
Skeppsbyggaregatan 8
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BEATRICE HINDGREN
Fastighetsmäklare

0708-56 07 64

SANDRA DEEKEN
Fastighetsmäklare

0703-01 35 15

DANIEL ERIKSSON
Fastighetsmäklare

 0722-09 11 01

MARIE ENGSTRÖM
Fastighetsmäklare

0704-22 50 44

NICLAS HYLANDER
Fastighetsmäklare

0723-88 52 97

LARS-ERIK ERIKSSON
Franchisetagare

Fastighetsmäklare
0705-67 54 61

DANJELA TODOROVIC
Mäklarassistent
0708-18 78 14

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

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

SVERIGES STÖRSTA

Visnings-
helg

9-10 januari

Berätta om din bakgrund?
– Jag är född och uppvuxen i 
Arvika, har alltid bott i hus på 
landet så någon storstadstjej är 
jag inte. Jag gick omvårdnads-
programmet på gymnasiet, 
utbildade mig till undersköter-
ska och tog jobb inom vården. 
Sedan fick jag erbjudande om 
att börja arbeta i en smyckes-
butik och nappade på det.  Jag 
flyttade till Karlstad, men efter 
bara ett halvår gick flyttlasset 
till Lödöse.

Vad förde dig till Lödöse?
– Min pojkvän Christoffer 
kommer härifrån. Efter att ha 
pendlat till varandra under ett 
antal år fick det vara slut på det 
och vi bestämde oss för att flyt-
ta ihop.

Idag arbetar du som topp-
bloggare på Daylife under 
namnet Miss Vernersson 

och har cirka 20 000 läsare 
i veckan?
– Det stämmer. Jag använder 
mig även av instagram under 
samma namn. Det hela börja-
de med att jag lade upp bilder 
där. Under graviditeten visade 
det sig att det var två barn i 
magen. Det var inte bara ma-
gen som växte utan även min 
instagram och blogg, det till-
kom fler och fler följare. Jag 
delade med mig av min resa. 
Från att ha haft det som en 
hobby blev det mitt arbete. 
Nu har jag kontrakt med fle-
ra olika företag som vill att jag 
ska lansera deras produkter el-
ler som vill annonsera på min 
sida. Det är jätteroligt!

Viktigaste framgångsfak-
torn?
– Att jag är ärlig. Jag vill inte 
framstå som någon annan än 
den person jag är. Jag försö-

ker inte romantisera vardagen 
på något sätt. Jag går också 
osminkad i mjukisbyxor och 
tar hand om dubbla bajsblöjor. 
Jag tror att många kan iden-
tifiera sig med det jag skriver 
och de bilder som jag lägger 
upp. Jag delar med mig av 
mycket, men är också noga 
med att skilja på det som är 
personligt och privat. 

Framtidsplaner?
– Jag är en entreprenör i själen 
och älskar att driva saker fram-
åt. Nyligen startade jag en en-
skild firma och på sikt, när bar-
nen börjar på dagis, skulle jag 
vilja utveckla bloggandet med 
att också arbeta med event, 
marknadsföring och så vidare.

Beskriv dig själv med tre 
ord?
– Glad, ödmjuk och driven.

Vad vill du inte vara utan 
på jul?
– Granen!

Vad önskar du dig av 
tomten?
– Jag skulle uppskatta lite le-
dig tid tillsammans med min 
sambo.

JONAS ANDERSSON

Bloggande tvillingmamma
Hon är den bloggande värmländskan som flyttade till Lödöse.

Intresset för Jennifer Vernersson instagram och blogg sköt i höjden 
när det visade sig att hon väntade tvillingar.

Jennifer är nu en av 100 utvalda i landet som bjudits in till middagen 
på Social Media Gala i Stockholm.

JENNIFER VERNERSSON

Ålder: 21.
Bor: Lödöse.
Familj: Sambon Christoffer, 
tvillingarna Nova och Jack, 
tio månader.
Stjärntecken: Våg.
Lyssnar på: Topplistan på 
radion.

Favoritmat: Thaimat.
Drömresa: Bora Bora.
Instagram: @Missvernersson
Blogg: www.missvernersson.
com

VECKANS PROFIL

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
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www.volkswagen.se

Bränsleförbrukning blandad körning 4,7-4,9 l/100 km. CO2-utsläpp 107-114 g/km. *Bilab privatleasing 0 kr kontantinsats, 36 mån 4 500 mil, 0% särskild leasingavgift. Inkl fri service 36 mån / 4 500 mil och 3 års vagnskadegaranti! Med reservation för ändringar och avvikelser. Bilarna på bilden är extrautrustade.

Förlängd kampanj hos Bilab Kungälv.

Golf Lim TSI 110.  
Ord pris 201 664 kr. 

Nu 174 900 kr. 
Privatleasing 1 990 kr/mån*

Erbjudandena gäller tom 2015-12-31

Polo TSI 90 Masters.  
Ord pris 168 064 kr.

Nu 134 900 kr*.   
Privatleasing 1 690 kr/mån**

Erbjudandena gäller tom 2015-12-31

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

TOMTER/
MARKOMRÅDEN 

KÖPES I ALE
Vi har flera kunder i vårt kundregister som 

söker tomter i Ale kommun. 

Kontakta eller besök på kungälvskontoret!
Håkan Engsfelt, 070-56 48 054

Fredrik Kronqvist, 076-181 99 10
Arntorpsgatan 3, Solbräcke, 0303-12070

Söker ni tomt i 
Ale med omnejd? 

Registrera er i vårt 
tomtregister:

kungalv@a-hus.se

I helgen som gick spela-
de Bohus IF pingisher-
rar två matcher. Av fyra 

möjliga poäng lyckades 
man knipa tre poäng.

Matchandet började 
med en klassiker – möte 
med BTK Linne. 

– Vi hade dem i serien 
förra året och det var tuffa 
drabbningar, sade Johnny 
Sallander i uppsnacket 
inför matchen. 

Dagens match skulle 
följa samma mönster. 
Matchen inleddes med att 
Åke Mentor och Johnny 
Sallander tog hem sina 
inledande singlar efter två 
stenhårda femsetare. 

– Vi fick verkligen 
bekänna färg, men det var 
skönt att få en bra start, 
säger Åke.

Efter denna start fick 
Peter Kornesjö vika ned 
i sin inledande singel med 
klara 3-0. Matchen fortsat-
te med att Jonas Härsjö 
både vann och förlorade. 
Hans första match var en 
tuff femsetare och direkt 
efter det väntade en ny 
match för Jonas. Nu var 
han lite mör efter sin tuffa 
femsetare och fick stryk 
med 3-0.  Johnny och Åke 
vann på nytt sina singlar 
och Peter stred tappert i 
sin match men fick ge sig. 
Detta innebar att Bohus 
IF ledde med 5-3 inför 
dubbelspelet.

Bohus IF mönstrade 

Johnny och Åke i ett par 
och Jonas och Peter i det 
andra paret. Utfallet av 
dubbelspelet blev delad 
pott., med andra ord 
6-4 inför de avslutande 
singlarna.

Dessa inleddes med att 
Johnny vann sin singel 
ganska komfortabelt och 
Bohus IF hade fått ett 
drömläge. Nu visade BTK 
Linne på stor moral och 
lyckades vinna alla reste-
rade singlar, det vill säga 
Peter, Åke och Jonas fick 
ge sig i sina drabbningar. 
Slutresultatet skrevs till 
7-7. 

– Det vi tar med oss 
från denna match, förutom 
en poäng, är att vi vann 
alla femsetare. Detta visar 
att vi skött försäsongsträ-
ningen bra samt att vi har 
en god moral i laget, säger 
Jonas Härsjö.

Dagens andra match 
för Bohus IF spelade emot 
Uddevalla BTK. Precis 
som i matchen mot BTK 
Linne fick Bohus IF en bra 
start. Jonas och Johnny 
vann enkelt sina inledande 
matcher med 3-1. Efter 
detta stred Peter tappert, 
men fick ge sig efter ett 
par oturliga kantbollar. Nu 
varvade Åke upp ordent-
ligt och fick bra fart på 
sina servar. Detta resulte-
rade i två raka segrar.

– Åke har visat upp stor 
servregister på träningarna 

de senaste veckorna och 
det är kul att han får utdel-
ning på matcherna, säger 
Jons Härsjö.

Detta följdes upp av nya 
segrar för Jonas och John-
ny samt en ny förlust för 
Peter och en ledning med 
6-2 inför dubbelspelet. 
Den inledande dubbeln 
vann Åke och Johnny en-
kelt med 3-0. I den andra 
dubbeln blev det förlust 
för Peter och Jonas. Detta 
innebar att Bohus IF ledde 
med 7-3 inför de avslutan-
de singlarna. Nu behövdes 
det bara spelas en singel 
eftersom Johnny Sallander 
vann sin singel i stor stil. 
Slutresultat 8-3.

– Nu är snart halva 
serien spelad och vi ligger 
bara två poäng efter tvåan 
i serien och de har vi inte 
mött än, säger en glad 
Peter Kornesjö. 

– Vår målsättning är att 
hänga kvar, men vi kom-
mer ge allt för att komma 
så högt upp i serien som 
möjligt. Vi är ett svårspelat 
lag och vi kan ta poäng av 
alla lag i serien. Nu kör vi 
på med träning fram till 
jul och kommer tillbaka 
till seriespel andra veckan 
i januari, då med ett möte 
med bland annat serietvå-
an Munkedal, avslutar 
Peter Kornesjö. 

Jan Johansson
Bohus IF bordtennis

Bohus IF pingisherrar hänger på topplagen

Nödingevägen 2 • Tel 0303-960 96

BILFÖRSÄLJNING • BILVERKSTAD • AC-SERVICE 
DÄCKVERKSTAD • 4-HJULSINSTÄLLNING • DÄCKHOTELL 
GÖR-DET-SJÄLV-TVÄTT

www.bat t reb i l . se

Bättre Bil

Dags att
byta om
– rätt vinterdäck till rätt pris!

Ronny Björk har Surtes snyggaste mustasch. Åtminstone enligt besökarna på Köpmans Hyttas Novem-
bergala, som genomfördes förra lördagen. Ronny Björk röstades fram till vinnare och belönades med 
två VIP-biljetter till Frölundas match mot Malmö den 30 december. Galan genomfördes i samarbe-
te med Frölunda Hockey och cirka 6000 kronor samlades in till forskningen om prostatacancer. Bland 
annat hölls en auktion där två Surtebor köpte hockeyprofilen Mattias Janmarks matchtröja för 2500 
kronor. ”Alla hade roligt, samtidigt som vi drog in pengar för en god sak. En perfekt lördagskväll på 
Hyttan”, kommenterar krögaren Christer Köpman.

Ronny har Surtes 
snyggaste mustasch
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BANDY

INNEBANDY

HANDBOLL

Allsvenskan södra
Surte BK – Blåsut 3-7 (2-4)
Mål SBK: Olle Smedberg 2, Carl-Oscar 
Bridholm. Matchens kurrar: Mattias 
Timan 3, Fredrik Åkerlind 2, Måns 
Lundvall 1.

IFK Motala – Surte BK 8-1 (2-0)
Mål SBK: Mikael Lickteig. Matchens 
kurrar: Emil Elofsson 3, Mikael Lickteig 2, 
Peder Remman 1.

Division 2 Göteborg damer
Burås IK – Surte IS IBK 5-6 eft förl.
(3-1, 0-2, 2-2, 0-1)
Mål SIS: Carolina Björkner 3, Elina 
Svensson 2, Jessica Ljunggren. Matchens 
kurrar: Carolina Björkner 3, Jessica 
Ljunggren 2, Elina Svensson 1.

Surte IS IBK – Guldhedens IK 15-4 
(5-1, 3-2, 7-1)
Mål SIS: Katja Kontio 3, Carolina Björkner 
3, Therese Lamberg 2, Jessica Ljunggren 
2, Sofie Karlsson 2, Vendela Berntsson, 
Sandra Boström och Elin Fridh 1 vardera. 
Matchens kurrar: Katja Kontio 3, Jessica 
Ljunggren 2, Ebba Norrman 1.

Division 3 Göteborg
Surte IS IBK – Myggenäs IBK 5-9 (3-4, 
1-4, 1-1)
Mål SIS: Daniel Antonsson 2, Niklas Pet-
tersson, Daniel Dahlman, Toni Hilkamo. 
Matchens kurrar: Linus Warnholtz 3, 
Daniel Antonsson 2, Toni Hilkamo 1.

Division 6 Göteborg
IK Zenith – Skår IBK 5-6
Mål SKIBK: Fredrik Herlogsson 2, Hugo 
Falk 2, Christian Hansson, Andreas Klein.

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Wasaiterna U 32-25 (15-13)
Mål Ale: Markus Ahlbom 9, Simon 
Liljeblad 9, Joakim Samuelsson 6, Urban 
Tallheden 3, Niklas Eriksson 2, Rasmus 
Nagy, Jonathan Franzén och Anton 
Thunberg 1 vardera. Matchens kurrar: 
Simon Liljeblad 2, Markus Ahlbom 1.

Division 3 Göteborg damer
Ale HF - Baltica  20- 17  ( 9-5 )
Mål Ale: Sandra Dahlqvist  8, Filippa 
Haaga  5, Sissel Steenberg  3, Ranja Hall-
ström 2, Evin Omari 2. Matchens kurrar: 
Sandra Dahlqvist 2, Idah Hessfeldt 1.

Surtes damer ångar på
BOHUS. Guldheden 
pulvriserades och Burås 
fick ge sig i förlängning-
en.

Surtes innebandyda-
mer har sex raka match-
er utan förlust.

En svit som ska bli 
ännu längre. 

Söndagens möte med Burås 
i Svingeln var det första av 
två. Redan på lördag drabbar 
lagen samman igen.

– Det är två helt skilda sa-
ker. Burås i Svingeln tillhör 
seriens svåraste bortamat-
cher, men hemma är jag inte 
ett dugg orolig för att vi inte 
ska vinna. Som matchen ut-
vecklade sig idag får vi vara 
nöjda med två poäng, men 
totalt sett är vi ett betydligt 
bättre lag och det ska vi visa 
på lördag i Bohushallen, sä-
ger Surtetränaren Tommi 
Pasanen.

Burås tog ledningen med 
1-0 på matchens första skott. 
En kalldusch som skulle föl-
jas av fler. Carolina Björk-
ner skickade in kvitteringen 
med fem minuter kvar av 
första perioden och Surte 

såg ut att ha tagit över initi-
ativet. Som en blixt från klar 
himmel slog Burås till med 
två snabba omställningar och 
3-1 var ett faktum inför den 
första periodvilan.

– Vi var självklart mycket 
besvikna över matchutveck-
lingen, men kände oss ändå 
trygga med att vi styrde spe-
let. I andra perioden kom 
vi ut som ett helt annat lag. 
Tjejerna radade upp mål-
chanser, men vi lyckades 
bara förvalta två av dem. Att 
det stod 3-3 inför den sis-
ta perioden kändes som ett 
hån. Vi var helt överlägsna, 
berättar Pasanen.

Den tredje akten påminde 
om den andra. Surte domi-
nerade, men lyckades inte 
förvalta övertaget. Istället 
var det hemmalaget som vi-
sade prov på effektivitet. Två 
chanser, två mål. När två och 
en halv minut återstod ledde 
Burås sensationellt med 5-4. 
Gästerna tvingades till time 
out.

– Vi chansade och tog ut 
målvakten. Med sex utespe-
lare skapade vi ett enormt 
tryck och Linda Karls-
sons diagonalpass till Elina 
Svensson som pangade in 
5-5 var minst sagt välför-
tjänt. Det återstod blott 36 
sekunder så det var i gre-

vens berömda sekunder. I 
förlängningen som följde 
lovade vi varandra att våga 
gå för seger. Jag tror vi ägde 
bollen i två minuter innan 
Carolina Björkner skickade 
in segermålet, säger Tommi 
Pasanen.

Tidigare under veckan 
vann Surte över Guldheden 
med förkrossande siffror. 
Katja Kontio hade lekstuga 

och svarade för tre av målen.
Den sex matcher långa 

förlustfria sviten kan för-
längas ytterligare på lördag.

– Vi är extremt starka på 
hemmaplan och kommer 
inte bjuda Burås en minsta 
chans. Trots att vi inte vann 
över tre perioder idag mås-
te jag ändå säga att tjejerna 
spelade en mycket bra inne-
bandy, men ibland vill inte 

bollen in, förklarar Pasanen.
Mot Burås framhöll han 

särskilt tremålsskytten Ca-
rolina Björkner, Jessica 
Ljunggren och Elina Svens-
son. Katja Kontio fick också 
beröm för sitt defensiva ar-
bete.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Katja Kontio hade stor uppvisning inför hemmapubliken när Surte krossade Guldheden med hela 
15-4. Fem poäng, varav tre mål, sigernades Katja.

Div 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Guldheden 15-4

Burås IK – Surte IS IBK 5-6 (efter förl)
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– Den förlustfria sviten allt längre

SURTE BK/LIDKÖPINGS AIK

ALE ARENA 
LÖRDAG 5/12

KL 14.00

SURTE BK

ALLSVENSK 
BANDY

Matchvärd:

VAKNA • ALEKURIREN • NACARO STÄDSERVICE • SOFT TELECOM

NOL IK FUTSAL
vs

BOHUSHALLEN LOR 5 DEC 1030

..
FC Frolunda



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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Förra helgen var Bohus IF:s 
duktiga pingisungdomar 
i farten och spelade serie-
matcher. 

För det äldsta laget blev 
det bara en match (p g a 
ojämnt antal lag i serien). 
Matchen spelades mot se-
riefavoriten och serieledar-
na, Lindome BTK. Bohus 
IF:s lag bestod av Pontus 
Törn, Jonathan Grob och 
Tobias Skyman.

Matchen inleddes med 
att Pontus Törn fick ge sig 

mot sin motståndare. Det 
var en tuff drabbning där 
spelat böljande fram och 
tillbaka med många långa 
slagdueller. Till slut skrevs 
förlustsiffrorna till 1-3. 

I den andra matchen 
var det dags för Jonathan 
Grob att äntra hagen. Även 
hans match blev en rysare. 
Matchen slutade med en yt-
terst knapp 1-3-förlust. 

Efter de inledande sing-
larna var det dags för dub-
beln. Här ställde Bohus IF 

upp med Tobias Skyman 
och Jonathan Grob. Det 
annars så stabila och säk-
ra dubbelparet fick till slut 
vika ned sig och förlusten 
skrevs till 1-3. 

I den fjärde matchen 
vann Tobias Skyman. Set-
siffrorna skrevs till 3-1. I 
den avslutande matchen får 
Pontus Törn ånyo inkassera 
en förlust, även denna gång 
skrivs resultatet till 1-3. 

För Bohus IF:s yngre lag 
blev helgens matcher en 

tung upplevelse. Bohus IF 
mönstrade ett lag som be-
stod av två 8-åringar (Mio 
Grinder och Pontus Elias-
son) och en 9-åring (Emma 
Tengborg). För både Pon-
tus och Emma var detta de-
ras första matcher. 

– För motståndet stod 
Partille PK och Askims 
BTK. Båda dessa lag lig-
ger i toppen på serien, så vi 
förväntade oss tuffa tillställ-
ningar, säger Fredrik Grin-
der efter dagens matcher. 

Tyvärr visade sig Fredriks 
farhågor slå in. Motståndet 
var övermäktigt och det 
blev två klara 0-5-förluster.

– Jag tycker att alla tre 
stod upp bra och kämpade 
storstilat, säger Fredrik.

I den inledande matchen 
mot Partille PK, lyckades 
både Mio och Pontus sno åt 
sig var sitt set i sina inledan-
de matcher. I dubbeln och i 
Emmas match var det nära 
att de skulle ta set. 

Den andra matchen, mot 

Askims BTK, följde samma 
mönster som matchen mot 
Partille, det vill saga Bohus 
IF ungdomar kämpade på 
bra, men fick ge sig och be-
känna sig besegrade. 

– Återigen gör vi en tap-
per insats, men får ge oss 
mot en bättre motståndare, 
avslutar Fredrik Grinder.

Jan Johansson
Bohus IF bordtennis

Tufft för Bohus IF pingisungdomar

Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

VECKANS
MATCHER

F04 KL 13.40 
Nödinge SK – Kärra HF

F02 KL 14.30 
Nödinge SK – HK Aranäs

F01 KL 15.20 
Nödinge SK – Stenungsunds HK

FA KL 16.40 
Nödinge SK – Strömstad HK

ALE KULTURRUM
SÖNDAG 6 DECEMBER

www.aleibf.se

 

BÖRJA SPELA

INNEBANDY!

DAMER DIV. 3
ALE KULTURRUM

LÖRDAG 5 DEC KL 14.30

ALE IBF -
IBK WALKESBORG 99

Tung vecka för Surte BK
MOTALA. Två tunga för-
luster och sist i tabellen, 
men ingen panik.
Surte BK:s årsfärske 
tränare manar till lugn.
– Vi vet vad vi måste 
jobba med. Det hade 
varit värre om vi inte 
visste vad vi höll på 
med, säger Ante Grip.

Av förra veckans två neder-
lag kunde han acceptera den 
mot IFK Motala. Det var 
värre med hemmamötet mot 
Blåsut.

– Motala är ett tungt och 
skridskoskickligt lag. Ingen 
skam att förlora där och vår 
första halvlek håller hög kva-
litet, men vi glömde tyvärr 
bort vad vi gjorde bra och 
gick bort oss efter paus. Mot 
Blåsut ger vi oss inte själva 
chansen. Vi tar inte jobbet, 
utan bjuder dem på enk-
la misstag, summerar Ante 
Grip.

 Från läktarhåll såg det 
ut som att ni fick stora 
problem när Blåsut gick 
upp i hög press. Kommen-
tar?

– Det är korrekt. Vi har 
haft problem med det hela 
säsongen och vi pratar näs-
tan uteslutande om detta. 
Vår träning är helt fokuse-
rad på att lösa den biten. Vi 
måste lära oss att spela oss ur 
den första pressen. Det finns 
en enkel lösning och det är 
att börja slå långt, men det 
utvecklar oss inte som ban-
dyspelare. Vi ska hitta bättre 
sätt, säger Ante Grip.

En seger på sex spelade 
omgångar är inte vad kalky-
len sa på förhand, men inte 
heller någon chock.

– Det återstår väldigt 
många matcher att spela, 
men visst måste vi börja ta 
poäng. Det är ingen hem-
lighet. 

Mot IFK Motala fanns två 
årsdebutanter med i Surte. 
Amerikanen Mikael Lick-
teig och Joakim Ström-
bäck.

– Båda har tränat på bra 

och i lördags saknade vi fle-
ra ordinarie spelare, Martin 
Östling, Alexander Berg-
backa och Tobias Magnus-
son Motéus. Desstom job-
bade Adam Rohr och kunde 
heller inte medverka, men 
du spelar alltid med de som 
är tillgängliga. Det är lika för 
alla lag, säger Ante Grip.

På lördag väntar Lidkö-
ping och då kan skidsko-
skicklige Martin Östling 
vara tillbaka. Hans frånvaro i 
säsongsinledningen har varit 
märkbar. Ante Grip ser stora 
möjligheter mot LAIK.

– Vi går för seger mot alla 
lag, men visst är Lidköping 
ett av de lagen som vi kan 
bemästra. Det hänger lite 
på vilka spelare som de har 
med. Deras laguppställning 
varierar ju ganska ofta, säger 
han.

LAIK har en seger och en 
oavgjord på fem omgångar.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

- ÄLSKA HANDBOLL

VILL DU
SPELA

HANDBOLL?
Vi har verksamhet från

3 år till seniorer.

www.laget.se/alehf

Mattias Timan var på gång mot Blåsut, men lyckades inte sätta pricken över i. 

Allsvenskan södra
IFK Motala – Surte BK 8-1 (2-0)

Surte BK – Blåsut 3-7 (3-4)

BANDY



2015         VECKA 49         NUMMER 44|20 SPORT |

SURTE IS IBK vs
BURÅS IK

5 DECEMBER KL 14.45
BOHUSHALLEN

DAMER DIV 2

PARKERA PÅ  
GRUSPLAN

Revanschsuget Ale HF vann

NM i boxning till Ale

Plattmatch av Surtes herrar
BOHUS. Enkla misstag 
på egen planhalva och 
en stor portion oskärpa 
framför motståndarens 
mål. 

Så förklaras Surte 
IS IBK:s överraskande 
plattmatch hemma mot 
Myggenäs. 

– Idag var det inte 
många jag kände igen 
på plan, suckar tränare 
Tobbe Engström.

Matchen rivstartade med sju 
mål på femton minuter, tre 
för Surte och fyra för Myg-
genäs. En olycklig knäskada 
på backklippan Henrik Ka-
nevid tvingade hemmalaget 
till att möblera om. Surte 
kom i otakt och fick jaga 
gästerna som hela tiden satt 
i förarsätet. I mittperioden 
utökades ledningen till fyra 
mål.

– All heder åt Myggenäs 

som spelar en positiv och 
effektiv innebandy, men vår 
insats är under all kritik. Vi 
bjuder bort bollen i helt fel 
lägen och de får göra alldeles 
för enkla mål. Samtidigt var 
vi otäckt ineffektiva fram-
åt och då vinner man inga 
matcher. Det finns inga ur-
säkter idag, utan vi måste 
rannsaka oss själva inklusive 
vi som är runt laget, säger 
en kritisk Tobbe Engström 
efter 5-9 i baken.

Myggenäs behövde inte 
förta sig för att bärga poäng-
en, men hade tydliga linjer i 
sitt spel och hittade varan-
dra snabbt. Inte ens i spel 
sex mot fyra lyckades Surte 
skapa något nämnvärt tryck 
mot gästernas mål. Förlus-
ten innebär att serien tätnar 
ytterligare. Marstrands IBK 
jagar bakom och kan i hän-
delse av seger nästa vecka gå 
förbi.

– Nu är det upp till be-
vis. Derbyt mot Marstrand 
är betydelsefullt. På de tre 
matcher som återstår hopp-

as jag att vi kan ta minst sex 
poäng, då är vi med i kampen 
om tredjeplatsen. Jag tror att 
killarna kommer känna en 
stor revanschlust efter det 
här bottennappet, spår Tob-
be Engström hoppfullt.

Hur allvarlig Henrik Ka-

nevids knäskada är ska en 
magnetröntgen avgöra när 
svullnaden gått ner. Vill det 
sig illa är säsongen över. Ett 
tungt avbräck för Surtes re-
dan tunna trupp.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Surte förlorade klart hemma mot Myggenäs IBK. Slarv och in-
effektivitet gjorde att gästerna tämligen obehindrat kunde ta 
hand om poängen. Surte gick inte att känna igen. 

Div 3 Göteborg
Surte IS IBK – Myggenäs IBK 5-9

INNEBANDY

NÖDINGE. Lika dåligt 
som Ale HF var senast 
mot Torslanda, lika su-
veränt bra var laget när 
Wasaiterna mosades.

Ett suveränt försvars-
spel kryddades med 
ett varierat anfallsspel, 
där Simon LIljeblad och 
Markus Ahlbom firade 
stora triumfer.

– Det är lätt när det 
bara flyter på, säger ni-
omålsskytten Liljeblad.

Flöt på gjorde det definitivt 
för Ale HF i den andra halv-
leken. Segern grundlades 
i ett solit försvarsspel. Det 
blev tvärstopp för Wasaiter-
na som bara gjorde tre mål 
på 15 minuter efter paus. 
Framåt turades Markus Ahl-

bom och Simon Liljeblad 
om med att göra målen. Det 
ena avslutet var mäktigare än 
det andra.

– De fick problem när vi 
var så många som var heta. 
Det spelade ingen roll vem 
de markerade, menar Simon 
Liljeblad.

Joakim Samuelsson fick 
kröna mästerverket med att 
skicka upp en japan i krysset 
precis när klockan hunnit 
fram.

Njutning
– Idag var det en njutning att 
se killarna. De kan så myck-
et och med den här skärpan 
hotar de alla lag i serien. Det 
finns fortfarande en del att 
slipa på, men med ett stabilt 
försvarsspel har vi en bra 
grund. Dessutom har vi två 
bra målvakter i David Niel-
sen och Hampus Eskilsson, 
säger Aletränaren Janne 
Franzén.

Han kunde också glädja 
sig åt att se Anton Thun-
berg tillbaka i försvarsupp-
ställningen. Tillsammans 
med Urban Tallheden bild-
ade han ett svårdyrkat mitt-
lås.

Efter söndagens uppvis-
ning väntar nu tabelljumbon 
Sävedalen borta på lördag. 
Nästa hemmamatch är på 
självaste luciadagen och då 
är det topplaget Rya som är 
på besök. Kan formkurvan 
fortsätta stegras finns det all 
anledning att se fram mot 
drabbningen.

– Nu ska vi bara glädja oss 
åt den här segern. En härlig 
revansch från senast. Det var 
ritkigt skoj att killarna fick 
visa upp sin bästa sida när det 
också var bra med publik, av-
slutar Janne Franzén.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Simon Liljeblad svarade för sex 
mål i andra halvlek, nio totalt, 
när Wasaiterna krossades i Ale 
kulturrum på söndagen.

Div 3 västsvenska västra
Ale HF – Wasaiterna U 32-25 (15-13)

HANDBOLL

NÖDINGE. Nordiska 
mästerskapen i box-
ning avgörs i Nödinge.

Ale Boxningsklubb 
drog vinstlotten och 
kan se fram mot att 
hälsa den yttersta eli-
ten välkommen i mars 
2016.

– Det här är stort, 
riktigt stort, säger en 
lycklig eldsjäl, Jean 
Altun.

Han är ordförande i Ale 
Boxningsklubb, men också 
engagerad på förbundsnivå. 
Det har naturligtvis skapat 
möjligheter att påverka be-
slutet om arrangör.

– Jag talar självklart till 

vår fördel, men det fanns 
många starka skäl till att 
förlägga arrangemanget 
till Nödinge. Kommunika-
tionerna till Göteborg är 
mycket goda och idrottshal-
len i Ale kulturrum är per-
fekt för mästerskapet, säger 
Jean Altun.

2016 är ett olympiskt år 
varför Nordiska mästerska-
pet kommer att vara extra 
intressant.

– Det är många som box-
as om en plats i olympiaden. 
Vi räknar med stor upp-
märksamhet från massme-
dia och fans. Det kan bli tal 
om ett par tusen besökare, 
säger Jean Altun som kon-
staterar att evenemanget än 
så länge är i sin linda.

– Det är mycket praktiskt 
som måste falla på plats, 
men jag utgår från att alla 
involverade ser värdet av ar-
rangemanget och att vi hit-
tar lösningar om så behövs. 

NM i boxning avgörs 25-
27 mars 2016.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Jean Altun.

Jag har tillsammans 
med några andra 
föräldrar i Ale, startat 

en ny friidrottsklubb. 
Namnet kommer bli Ale 
Friidrottsklubb. Vi kommer 
ursprungligen från Bohus 
IF, men efter sista tidens 
turbulens med väldigt olika 

åsikter om hur klubben 
skall skötas och så vidare 
kände vi att vi ville starta 
något eget.

Klubben vänder sig till 
barn från 11 år och uppåt. 
Vi har högutbildade träna-
re, med gedigen kunskap 
och kommer ha träningar 
i Bohushallen, Jennylund 
och Friidrottenshus.

Vår målsättning är inte 
att bli en stor klubb, med 
egna arrangemang och 
så vidare, utan vi vill vara 
en liten klubb där fokus 
kommer att bli på att träna, 
tävla och ha roligt tillsam-
mans. 

Vi kommer att ha ett 
nära samarbete med IFK 

Göteborg Friidrott, som 
innebär att vi kan ta del 
av deras tränar kompetens 
och vise versa, åka på läger 
ihop samt eventuellt ställa 
upp som funktionärer på 
deras tävlingar för att få 
lite ekonomiskt bidrag till 
klubben.

Vi hoppas detta kan bli 
början på något nytt och 
spännande här i Ale, med 
fantastiska möjligheter 
för barn som vill satsa på 
sin idrott, att bli en del av 
en liten klubb med stor 
gemenskap!

Victoria Zikovic Carlsson
Ale Friidrottsklubb

En ny Friidrottsklubb i Ale!

Vår målsättning 
är inte att bli en 
stor klubb, med 
egna arrang-

emang och så vidare, 
utan vi vill vara en liten 
klubb där fokus kommer 
att bli på att träna, tävla 
och ha roligt tillsam-
mans.
VICTORIA ZIKOVIC CARLSSON
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Onsdag 16 dec kl. 19 Entré 80 kr
Söndag 20 dec kl. 18 Entré 80 kr

från 15 år

Söndag 13 dec kl. 18 Entré 80 kr
från 7 år

Söndag 13 dec kl. 15 Entré 60 kr
från 7 år

Star Wars: The Force Awakens

En underbar jävla jul

Tsatsiki, farsan och olivkriget

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 6 dec kl. 18 Entré 80 kr
Onsdag 9 dec kl. 19 Entré 80 kr

från 7 år

Onsdag 2 dec kl. 19 Entré 80 kr
från 11 år

45 år

Spionernas bro

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0706-83 66 71 • alefolketshus@gmail.com

www.alefolketshus.se

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

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

alefolketshus@gmail.com

Trollflöjten
Lör 12 dec kl 18

Svensk text

Livesändningarna från Met firar tio år 
och som jubileumsbonus visas en 

repris av den första livesända
 Met-operan från 2006.

Julie Taymors visuellt anslående, 
kritikerhyllade uppsättning 

av Mozarts Trollflöjten 
(sjungen på engelska) var den 
allra första direktsändningen 
från Met, men har inte visats 

i Sverige tidigare

Ge bort presentkort eller
biljetter till våra arrangemang. 

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

Välkomna! 
Folkets hus
Ale

Biljettpris: 220 kr 
Teatermeny: 140 kr

ÄLVÄNGEN. – Ett välbe-
sökt och mycket lyckat 
arrangemang.

Så sammanfattade 
Bernt Larsson lördagens 
julmarknad på Repsla-
garmuseet.

Programutbudet var 
digert med aktiviteter 
för både stora och små.

Julmarknaden inleddes med 
traditionsenlig kanonsalut av 
hemvärnet. Ganska snart var 
museet fyllt av besökare.

– Alla var på gott humör 
och det blev en väldigt triv-
sam tillställning, förklarar 
Bernt Larsson.

Ett uppskattat inslag var 
luciatågets besök där ljus-
drottning och tärnor kom 
från scoutkåren i Guntorp.

– En nyhet för året var 
att barnen fick slå sitt eget 
julsnöre. Det visade sig vara 
väldigt populärt, säger Bernt 
Larsson.

Trollkarlen Mr Junior 
tilldrog sig också mångas 
intresse. I caféet serverades 
inte bara trolleriunderhåll-
ning utan även glögg och 
adventskaffe.

– Vi hade dessutom ett 30-
tal hantverkare på plats som 
alla tycktes nöjda med dagen, 
avslutar Bernt Larsson.

JONAS ANDERSSON

Välbesökt julmarknad på Repslagarmuseet

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

Carl Sandin får hjälp av Bernt och Hans-Åke med att slå sitt 
eget julsnöre.

Många kom för att se trollkarlen Mr Junior.

Gunilla Erixon från Gråbo sålde egenmålade tomtar. Jan Tegelskär passade på att fynda.

Dagen avrundades med dans kring granen.

Få de senaste nyheterna
direkt på Facebook

facebook.com/alekurirenfacebook.com/alekuriren
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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 99:- 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:- 

JULKONSERT X 2
bjuder in till stämningsfull & svängig

SURTE KYRKA
OPUS 83 MED…

ENTRÉ 150:- 
Bokning kan göras: www.opus83.se eller besök 
BIBLIOTEKET i SURTE eller NÖDINGE. 
Biljettförsäljning även konsertdagen fr kl.16.30 Surte kyrka.  

LÖRDAG 12 DECEMBER kl.17.00

LÖRDAG 19 DECEMBER kl.17.00

 

JENNIE ELONSSON, 
OLLE PETTERSSON,

INGELA FRIBERG m fl
DIRIGENT: JACK SVANTESSON,

UXÅS. Solveig Ekdahl 
håller traditionen vid liv.

Nu till helgen blir det 
öppet hus och tillika 
julmarknad i Krukma-
keriet.

– Det blir 24:e gång-
en, berättar Solveig för 
lokaltidningen.

Solveig Ekdahl laddar för 
helgens öppet hus-firande 
och har så gjort sedan en tid 
tillbaka.

– Jag har drejat för fullt, 
bland annat tillverkat vackra 
temuggar.

Sin vana trogen har Sol-
veig sällskap i Krukmakeriet 
av ett antal gästutställare. I år 
är det Jeanette Cronholm 
(silversmide), Tina Olsson 
(tovade änglar och tomtar), 
Eva Samuelsson (stickade 
vantar) Solveig Mattsson 
(handvävda mattor) och Ni-
colina Hybert (handsticka-
de islandströjor). Dessutom 
kommer Blomma Lin att fin-
nas representerad i Uxås.

– Naturligtvis står vårt jul-
café uppdukat under helgen 
med bland att skinksmörgå-
sar, kaffe och julmust, avslu-
tar Solveig Ekdahl.

JONAS ANDERSSON

Krukmakeriet håller öppet hus

Solveig Ekdahl håller traditionen vid liv och hälsar välkommen till Krukmakeriet i Uxås där det är 
öppet hus 5-6 december.
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Få de senaste 
nyheterna direkt 

på Facebook

facebook.com/alekuriren

Hemsida
utan

löpande 
avgifter

www.alekuriren.se/hemsida
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Vi på Bohusskolan har 
under en och en halv 
veckas tid haft ett tran-

sitboende i vår idrottssal och 
vi skriver detta som ett svar till 
insändaren för två veckor sedan; 
Gör om, gör rätt! från signa-
turen ”Oroliga föräldrar”. Vi 
har inte fått träffa ungdomarna 
som har bott på vår skola, men 
under denna tid som de har bott 
här så har det inte hänt något 
av det hemska som skrevs om i 
insändaren. Vi på högstadiet har 
känt oss trygga och säkra. Vår 

undervisning har fortsatt som 
vanligt och det har inte påverkat 
oss så mycket, förutom att vi 
inte har kunnat vara i Arken, vår 
fritidsgård. Eftersom att vi har 
två idrottssalar så har boendet 
inte påverkat oss, vi har delat 
på Bohushallen för att ha vår 
undervisning där och det har 
funkat mycket bra. Det enda 
negativa med situationen är att 
vi har velat hjälpa till mer än 
vad vi har kunnat och fått göra. 
Det fanns bättre lösningar men 
vår idrottssal var en bra lösning 

ändå, eftersom flyktingarna 
fick tak över huvudet och mat i 
magen.

Vi förstår att vissa föräldrar 
har varit oroliga över situatio-
nen, men nu när ungdomarna 
har bott här så vet vi att händel-
sen egentligen inte var något att 
oroa sig för. Vi tycker att signa-
turen ”Oroliga föräldrar” drar 
alla över en kam och bara för 
att det har hänt några få hemska 
saker på andra transitboenden 
så betyder inte det att det skulle 
hända här hos oss. Vi tror att 

anledningen till att några har 
varit oroliga är för att ung-
domarna inte är svenskar och 
dom varken förstår eller talar 
svenska. Vi tycker att åsikterna 
som framförs i insändaren ”Gör 
om, gör rätt! speglar förfärliga 
fördomar som finns i dagens 
samhälle mot folk som har en 
annan religion än vad normen 
säger. Vi tycker att alla ska 
bli accepterade oavsett vilken 
religion man har, hur man ser ut 
eller var man kommer ifrån.

Trygga elever från 9A Bohusskolan

Varför göra om när det blev rätt?

Det kommer stän-
digt påpekanden 
från våra äldre och 

från anhöriga till de svaga 
grupperna hur personalen i 
verksamheten ”går på knä-
na” efter ständiga neddrag-
ningar och sparbeting.

Kortsiktiga ”lösningar” 
gör verksamheten ryckig 
och omöjlig för personalen 
att genomföra när resurser-

na inte räcker till.
I sparivern glömmer de 

ledande politikerna bort 
människan i verksamheten, 
både den så kallade ”bruka-
ren” som den personal som 
ständigt skall göras påmind 
om det ekonomiska läget.

Biståndsbedömningen 
visar att behovet av hjälp en-
ligt lagstiftningen är mycket 
stort. Budgeten visar att 

behovet är mycket lägre.
Vad är rätt?
Verkligheten eller en 

dålig budget?
Här finns uppenbara 

problem i den politiska 
ledningen S,V,A,Mp har 
bortsett från att människan 
skall var i centrum. Det skall 
vara lätt att leva i Ale!

Hur länge?
Om du får den hjälp 

du har laglig rätt att få 
har blivit som att spela på 
Bingolotto eller i en del fall 
mer likt Rysk roulette. Hur 
länge klarar verksamheterna 
att hålla uppe arbetet med 
vackra ord om visioner som 
ett bättre Ale när politisk 
ledning saknas och viljan 
att se människan överskug-
gas av att maniskt stirra på 
en budget som redan från 

början var galet fel.
Många sjukskrivningar 

kombinerat med anställ-
ningsstopp tyder ju på att 
den politiska ledningen 
är totalt okänslig för såväl 
personal som de människor 
som förväntar sig hjälp.

Var finns människovärdet 
och empatin i planeringen?

Gör om och gör rätt!
Man kan inte sätta pengar 

på människors trygghet och 
tillit.

Tänk efter S, V, AD, Mp. 
Skulle ni själva vilja bli ”fö-
remål och budgetproblem” i 
dagens Ale?

Eller skulle ni vilja bli 
behandlade med den respekt 
och generositet ni kanske 
skulle kunna vara värda?

  Framtid i Ale
Brita Karlsson och Rolf Engström

Kaos i vård och omsorg av våra svagaste alebor!

Kristdemokraterna i 
Ale har lämnat in 
följande remissvar 

på den fördjupade översikts-
planen för Nödinge. Kort 
innebär det att vi anser att 
den kraftiga befolkningsök-
ningen över 5000 personer 
på så kort tid som 2030 är 
orealistisk. Vi menar att de 
föreslagna rivningarna av 
Alebyggens lägenheter för 
att få plats för nya stads-
kvarter inte är seriösa eller 
genomförbara och vi vill inte 
heller släppa in biltrafiken i 
området som föreslås. Även 
de stora ” Boulevarderna” 
anser vi ska minskas kraftigt.

Remissvar från Krist-
demokraterna på FÖP för 
Nödinge

Kristdemokraterna lämnar 
följande synpunkter på FÖP 
för Nödinge.

Vi är positiva till förslaget 
att utveckla Nödinge och 
att  förtäta, men vill lämna 
följande synpunkter på 

förslaget.
Vi anser att den kraftiga 

befolkningsökning som 
redovisas för Nödinge på en 
beräknad tid fram till 2030 är 
alldeles för stor för att gå att 
hantera på ett social och eko-
nomisk hållbarhet sätt, men 
också med tanke på utbygg-
nad av service till allmänhet-
en. ”Måltiden” 2030 måste 
flyttas framåt med kanske 20 
år till 2050. Sedan är det ju 
verkligheten och efterfrågan 
som styr möjligheterna till 
en sådan kraftig utökning av 
befolkningstalet.

 Det är också rimligt att 
övriga orter i Ale kommer 
att växa under samma tid. 
Det är inte rimligt att av Ales 
fem samhällen som har fått 
pendeltågstationer så ska 
bara två orter växa.(Nödinge 
och Älvängen)

Vi anser att begreppet 
STAD leder fel och vi 
förespråkar att stationsnära 
samhälle används som be-

grepp för Nödinge. Oavsett 
befolkningstillväxt kommer 
inte Nödinge att uppfattas 
som en stad i framtiden.

Om man läser FÖP:en 
bokstavligt ( och det är en 
mycket detaljerad FÖP) 
kan man läsa ut att den talar 
om att riva en stor del av 
Alebyggens lägenheter (50-
60%) för att ge plats åt nya 
stadsliknande kvarter och 
en stadspark. Det kan inte 
vara en rimlig ekonomi att 
riva befintliga bostäder för 
att bygga nya. Vi utgår från 
att FÖP inte bokstavligen 
menar som den kan tolkas, 
att den förutsätter att en stor 
del av befintligt bostadsbe-
stånd ska rivas. Om dom 
tankarna finns! hur har man 
då tänkt att de boende ska ha 
råd att bo kvar? Nybyggna-
tion innebär en kraftigt ökad 
hyresnivå? Här måste bl.a. 
bostadssociala synpunkter 
vägas in och analyseras och 
det saknas i förslaget. 

Vi avstyrker Boulevarder-
na i den storlek som dom fö-
reslagits på upp till 25 meters 
bredd, vi anser att det är bra 
med förbättrade cykelmöjlig-
heter ner till pendelstationen 
men de föreslagna boulevar-
derna är överdrivna och kan 
kraftigt bantas och kallas för 
cykelstråk.

Vi är negativa till att 
släppa in trafik i området 
på det sätt som redovisats 
och att blanda gående med 
bilarna. Vi anser att möjlig-
het att släppa in biltrafiken 
ökar riskerna för barnen i 
ett område där det idag är 
bilfritt. Förslaget saknar ett 
barnperspektiv.  

Kristdemokraterna anser 
att hela förslaget utstrålar en 
negativ inställning till bilen 
som inte är realistisk.

Man ökar genomfartstrafi-
ken i området i förslaget med 
motivet att minska biltrafi-
ken genom att slippa köra 
runt samhället på ringleden. 

Vi tror att det är en felbe-
dömning och att en möjlig-
het att köra genom området 
på ett enklare sätt kommer 
att innebära att många tar 
bilen vid dåligt väder ner till 
pendelstationen eller torget 
för att handla. 

Vi motsätter oss den 
kraftiga minskningen av 
p-platser både för boende 
och för handeln. Den bygger 
på en tro på att bilen inte 
behövs eller kommer att vara 
relevant i framtid på samma 
sätt som idag. Vi anser 
inte att detta är en riktig 
tolkning. Bilen kommer att 
utvecklas och i framtiden 
inte ha samma miljöpåver-
kan som idag. Människans, 
familjens behov av bil för att 
komma till aktiviteter, arbete 
och affärer kommer även 
inom planperioden vara lika 
stort som idag och är viktigt 
att tillgodose om planerna 
ska vara realistiska. 

Vi noterar också att ordet 

moped inte finns med i för-
slaget (däremot lådcyklar). 

Vi anser att näridrottsplat-
sen inte ska försvinna utan 
att den tänka stadspark pla-
ceras ihop med näridrotts-
platsen.

Kristdemokraterna anser 
att handeln på Ale torg är 
oerhört viktig inte bara för 
Nödinge utan för flertalet 
av Ales tätorter. För att en 
handel ska fungera måste det 
finnas ett stort antal p-plat-
ser (även markbundna) som 
inte är avgiftsbelagda annars 
riskerar man att konsumen-
terna vänder sig till närlig-
gande orter som erbjuder 
dessa möjligheter

Vi är positiva till förslaget 
om att förlänga gångbron till 
pendelstationen.

Vi är positiva till att flytta 
avfarten söderut.

Kristdemokraterna i Ale
Sune Rydén

Stad är fel begrepp för Nödinge
Kristdemokraternas synpunkter på FÖP Nödinge
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JULMARKNAD
Söndag 6 dec kl 12-16

Älvängen
Träffa oss på Älvängens julmark-

nad utanför Swedbank.

MEDLEMSMÖTE
Torsdag 17 dec kl 18.30 

Nols Folkets hus
Tema: aktuell politik samt med-

lemmarna bjuds på julgröt.

Välkomna!

Ostridigt är att Ale kom-
mun har förstelärare 
som saknar lärarlegiti-

mation. Det har hittills kostat 
325 818 kronor. Kostnaden ökar 
med 14 166 kronor varje månad 
till dess att kommunen antingen 
rättar till misstaget eller till dess 
att utsedda pedagoger skaffar 
sig en examen som leder till en 
lärarlegitimation.

Ostridigt är även att Ale 
kommuns skolledning för en 
termin glömt att rekvirera det 
statliga bidraget för samtliga 
förstelärare. Den glömskan har 
kostat 382500 kr.

Hittills har förstelärarsats-
ningen kostat 708318 kr, pengar 
som med bättre ordning inom 

skolledningen hade betalats av 
Skolverket. Hade inte dessa 
pengar kunnat användas bättre?

Nuvarande termins rekvisi-
tion till Skolverket innehåller 
återigen felaktigheter i form av 
olegitimerade lärare. Att Ale 
kommun medvetet lämnar in 
rekvisitioner med obehöriga 
lärare i hopp om att Skolver-
ket inte ska upptäcka felen är 
allvarligt. För medvetet fusk kan 
väl inte kommunens skolledning 
uppmuntra?

Utöver reda pengar har 
förstelärarsatsningen kostat 
ett till botten sänkt förtro-
ende för skolledningen som 
helhet. Ingen av kommunens 
många duktiga ”andrelärare” 

har kunnat undgå att förstå att 
förstelärarsatsningen omsluts av 
lögner och efterhandskonstruk-
tioner. Flera lärare har valt att 
lämna Ale kommun av denna 
anledning.

Syftet med Skolverkets för-
stelärarreform är att uppmuntra 
lärare att göra karriär. I för-
längningen ska det höja kvalitén 
på våra barns undervisning. 
När lärares vänskapsrelationer 
till skolledning och rektorer 
värderas högre än utbildning, 
erfarenhet och kunskap blir re-
sultatet det omvända. Förlusten 
av erfarna och duktiga lärare 
tar lång tid att ersätta och får 
tillfälligt lösas med obehöriga 
vikarier. Det ger omedelbart 

negativa konsekvenser på våra 
barns undervisning.

Ale kommuns bidragsram 
omfattar 40 förstelärare. Idag 
har skolledningen valt ut 32 för-
stelärare, varav två måste betalas 
av Ale kommun. Det är svårt att 
förstå skolledningens beslut att 
välja obehöriga pedagoger som 
belastar skolsektorns ansträngda 
ekonomi utan att först rekvire-
ra ut hela det statliga bidraget 
som räcker till ytterligare 10 
förstelärare.

Besviken förälder

PS. Att utse förskolelärare, olegi-
timerade lärare och lärare utan 
examen till förstelärare strider mot 
Skolverkets legitimationsreform 
och förstelärarreform.

Varför betalar Ale kommun inträde när det är fri entré?



VECKA 49         NUMMER 44||201524

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

Julkonsert • 
Kungälvskören Vokalerna under ledning av Johanna Werder. 
Dino Zuzic, piano. Reine Bäck
ONSDAG 9 DEC KL 19 I NÖDINGE KYRKA 

Luciatåg och julavslutning • 
Barnkörerna The Rookies, Singing Kids, Popkören,  
Young Voices och Singing Angels. Henny Forsberg
TORSDAG 10 DEC KL 17 I NÖDINGE KYRKA

Onsdagsträff • Julavslutning, Johanna Werder underhåller.
ONSDAG 9 DEC KL 13 I NÖDINGE FÖRSAMLINGSHEM

Starrkärr-Kilanda församling – www.mittiale.se – 0303-444 000

Se även separat annons om julmarknanden 6/12 i Älvängen!

Tisdag 15 december kl. 18–21

Traditionellt julbord med gemenskap, julmat, 
julgodis, underhållning och andakt. 

Kostnad 50:- som betalas på plats.

Anmälan senast 8 december på församlingens 
hemsida www.mittiale.se eller till någon av de 

anställda i Nols kyrka.

Varmt välkommen!

Vill du gå med till Rom 
2016?

Söndag 6 december kl. 16.00

Välkommen på ett informationsmöte om  
pilgrimsvandring till Rom. 

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

PILGRIMSTRÄFF
JULBORD

NOLS KYRKA

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

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

Skepplanda kyrka 
söndag 6 december kl 10.00

Familjegudstjänst
Julspel med barn och ungdomar

Välkomna!

Årets julmarknadsresa gick än en 
gång till Rostock. 35 medlemmar 
hade en trevlig färd med Peter från 
Lilla Edets buss som säker chaufför. 
Claes-Hugo Larsson och Owe Daf-
gård skötte arrangemangen med den 
äran. Nästa långresa går till Wien 
och Salzburg i slutet av april.

Veckans vandring gick till Sur-
tesjön. Det regniga vädret skrämde 
bort många. Starkt av Ingela och 
Lars-Göran Winbo att premiär-
vandra. Kolla Gästboken på SPF 
Seniorernas Ale hemsida var vi 
vandrar på fredag.

Ett åttiotal avåt ett utmärkt jul-
bord signerat Nols Folkets Hus.

Den 10 december firar vi Lucia 
i Medborgarhuset. 
Nol-Alafors kontakt-
kommitté arrangerar 
och Ale Lucia medver-
kar tillsammans med en 
ungdomskör. Anmälan 
rekommenderas.

 Lennart Mattsson

SPF Seniorerna 
Ale i Rostock

DÖDA

Vår kära Mamma 
Mormor, Farmor  

och Gamlamormor 

Ellen Blomqvist 
* 6 oktober 1926  

har idag lämnat oss i 
sorg och saknad. 

Surte 
14 november 2015 

ANNA-KARIN 
SVEN 

PER-EINAR 
Barnbarn 

Barnbarnsbarn 

Tack lilla Mor för 
åren som gått 

Tack för all kärlek 
och omsorg vi fått 
Tack för all ömhet 
och vänlighet stor 

Tack för allt 
vår älskade Mor. 

Avsked har tagits i 
kretsen av de närmaste. 

Ett varmt tack till 
Hemtjänsten i Surte för 
kärleksfull omvårdnad. 

Torsdagen den 26 novem-
ber var det dags för SPF 
Seniorerna Skepplanda/
Hålanda traditionella jul-
bord. De besökande, cirka 
120 personer, möttes av 
vackert dukade bord, och 
inte minst av en mycket 
vacker julgran.

Föreningens ordfö-
rande Laila Johansson 
hälsade alla välkomna, 

och bjöd till bords. Där 
fattades ingenting, och allt 
var mycket välsmakande. 
Få missade chansen att ta 
om igen.

Efter maten bjöd 
det gamla sånggänget 
”Kuling” med tillskott av 
Lars-Göran Johansson på 
kända julsånger, vilket var 
mycket uppskattat.

Laila Johansson infor-

merade om kommande 
aktiviteter, vilket bland 
annat är luciafirandet den 
10 december då Ale Lucia 
medverkar.

Efter diverse lottdrag-
ning, kunde vi mätta och 
belåtna vända hem, med 
en liten försmak av den 
kommande julen.

Gerhard Andersson

Julbord i Skepplanda bygdegård
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SMS:a HUNGER till 72905 och ge 50 kr 
PG 90 01 22-3   |  BG 900-1223  
Swisha valfritt belopp till 9001223

www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Självhjälpsgruppen gav kvinnorna i Robbit, Etiopien, en 
möjlighet att spara pengar tillsammans, ta små lån och ge 
sina barn mat. Dela med dig, SMS:a HUNGER till 72905 
och ge 50 kronor för att starta fler självhjälpsgrupper.

Den 19 november samlades 
ett drygt 70-tal medlemmar 
i Bohus dagcentrals matsal.

Mötet öppnades av vår 
PRO-kör som sjöng glada 
visor till ackompanjemang 
av snabbt inhoppade 
underhållaren Christer då 
vi saknade vår ordinarie 
körledare.

Ordförande Wivi-Anne 
Radesjö genomförde bud-
getmötet snabbt och pro-
blemfritt fram till punkten 
som handlade om rapporter 
från KPR – kommunala 
pensionärsrådet. Denna 
punkt upprörde mötet då 
vi informerades om Ale 

kommuns beslut om höjda 
färdtjänstavgifter med 25 
procent utanför kommunen 
samt höjning av matportio-
nerna med 14 kronor. NU 
skall pensionärerna i Ale 
kommun betala 72 kronor 
per portion för fryst mat. 
En kostnad som ligger i fas 
med ett välsmakande, varm 
restaurangportion i trevlig 
miljö, Känslorna var mycket 
svallande. Dessutom undra-
de mötet hur Ale kommun 
behandlar sina anställda 
inom äldrevården.

Enhetschefer slutar i parti 
och minut när de inte orkar 
med att inte bli hörda vilket 
gör att övrig personal får ta 
över arbetsuppgifter som 
inte ligger på dom för att 

det skall fungera. Personalen 
inom äldreomsorgen går på 
knäna och tappar geisten. 
Snart har vi ingen värdig 
äldreomsorg i Ale kommun 
kvar.

Detta var mötets ilskna 
mening. Ale kommun är 
kända för sina nedskärning-
ar för äldre som speciellt i 
Surte-Bohus har byggt upp 
samhället och levt här i hela 
sitt liv. Fötts, gått i skola, 
jobbat på Glasbruket med 
mera. Det finns en gemen-
skap i detta område.

Tack och lov kom våra 
underhållare Christer och 
Monika och sopade bort 
ilskan med häftiga låtar från 
40-60-talet.  Vi sjöng med i 
de flesta låtar, så minnet är 

det inget fel på. När gamla 
rocklåtar som Little Ric-
hards gamla Tutti Frutti och 
rockens fader Bill Haleys 
”Rock around the clock” 
från filmen Vänd dem inte 
ryggen (som tog rocken till 
Sverige) spelades stod alla 
upp och sjöng och rockade 
till låtarna.

Vi fick inte bara kaffe och 
wienerbröd denna eftermid-
dag vi fick lite extra gympa 
och glädjande återblickar. 
Ett toppenmöte för att 
handla om budget!

Gunilla Carlson 
Sekreterare

PRO-are i Surte-Bohus rockade loss på budgetmöte

Det genomfördes en 
trygghetsvandring 
i Skepplanda den 

25 november under ledning 
av Lotti Klug, brotts- och 
säkerhetshandläggare i Ale 
kommun. Samling skedde 
på biblioteket i Skepplanda 
som också var start och mål. 
Syftet med denna vandring 
är att se vilka platser som är 
dåligt belysta och där träd 
och buskar skymmer sikten 
och även skuggar belysnings-
lampor.

Upplysningsvis fick vi 
till oss att en del gatubelys-
ning skall bytas ut på en del 
ställen mot effektivare och 
modernare. Motionsspåret 
har försetts med modern 
belysning som ger ett bättre 
sken.

Det som det klagades mest 
på var att många bilister kör 
för fort. Ett sätt att få ner 
farten är farthinder i form 
av vägbulor eller chikaner. 
Mot detta talar den berömda 
älvdalsleran som gör att det 
uppstår vibrationer så att 
husen i närheten av fartbu-

lorna skakar. Vad beträffar 
chikanerna uppstår sprickor 
i asfalten då den glider på 
underlaget. 

Vilka är det då som 
klagar på hastigheten? Jo, de 
boende! Vid fartkontroller 
i samhället är det de som 
klagar mest som kör fortast. 
Den tunga trafiken till pann-
centralen har bytt väg efter 
många år av väntan. Detta 
gör Odalvägen säkrare. Om 
boende runt gatorna sänker 
farten en aning istället för att 
klaga, skulle allt bli bättre.

Vad gäller körning på 
gång- och cykelbanor med 
trimmade mopeder så är det 
ett föräldraansvar. Det är 
roligt att åka fort, men gör 
det på rätt plats och inte inne 
på gång- och cykelvägar. 
Skepplanda BTK har många 
ungdomar som kommer 
i mopedåldern. Vi ställer 
gärna upp och ordnar infor-
mationskvällar för blivande 
mopedåkare och föräldrar.

Glimtar från trygghets-
vandringen i Skepplanda.

Sven Rydén

Lite nytt från 
Skepplandas horisont
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SMS:a HUNGER till 72905 och ge 50 kr 
PG 90 01 22-3   |  BG 900-1223  
Swisha valfritt belopp till 9001223

www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Självhjälpsgruppen gav kvinnorna i Robbit, Etiopien, en 
möjlighet att spara pengar tillsammans, ta små lån och ge 
sina barn mat. Dela med dig, SMS:a HUNGER till 72905 
och ge 50 kronor för att starta fler självhjälpsgrupper.

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

Inger Olsson. I Surte kyrka 
hölls onsdagen 25 november 
begravningsgudstjänst för 
Inger Olsson, Surte. Officiant 
var komminister Henny Fors-
berg.

Agne Jansson. I Nödinge 
kyrka hölls torsdagen 26 
november begravnings-
gudstjänst för Agne Jansson, 
Nödinge. Officiant var kyr-
koherde Karin Karlsson.

Tomas Olsson. I Kilanda 
kyrka hölls torsdagen 26 
november begravningsguds-
tjänst för Tomas Olsson, 
Kilanda. Officiant var Göte 
Siverbo.

Birgitta Lindberg. I Surte 
kyrka hölls fredagen 27 novem-
ber begravningsgudstjänst för 
Birgitta Lindberg, Surte. Offi-
ciant var komminister Reine 
Bäck.

JORDFÄSTNINGAR

Equmeniakyrkan i Surte 
Ons 2/12 kl 17.30, Sånglek för 
barn 4-6 år. Ons 2/12 kl 18.30, 
Tonår. Ons 2/12 kl 21, Inne-
bandy i Surteskolan. Välkom-
men! Sön 6/12 kl 11, Gudstjänst. 
Evert Eggelind. Nattvard. 
Extra gott fika. Mån 7/12 kl 19, 
Adventskonsert. Lerum-Surte 
Symphonic Band. Hela kyrkan 
sjunger. Per Kjellberg. Missions-
offer. Tis 8/12 kl 10, Barnrytmik 
för barn 1-2 år med deras för-
äldrar. Sopplunch för 20:- efter 
babyrytmiken. Tis 8/12 kl 10.45, 
Babyrytmik för barn 4 mån-1 år 
med deras föräldrar. Sopplunch 
för 20:- efteråt. Ons 9/12 kl 
15, Onsdagsträff för daglediga. 
Julfest. Ons 9/12 kl 17.30, 
Sånglek för barn 4-6 år. Ons 
9/12 kl 18.30, Tonår. Ons 9/12 
kl 21, Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Programmet kan 
ändras, men på www.surtemis-
sionskyrka.se hittar du ett upp-
daterat program.

Pingstkyrkan Bohus
Ons 2/12 kl 19, Bibelläsning och 
bön. Sön 6/12 kl 11, Rune Axels-
son Jesus i Gamla Testamentet 
5. Ons 9/12 kl 19, Bibelläsning 
och bön.

Nödinge församling
Tor 3/12 kl 18, i Nödinge 
kyrka: Veckomässa. Reine Bäck. 
Andra advent – sön 6/12 kl 11, 
i Nödinge kyrka: Mässa. Karin 
Karlsson. Kl 17, i Surte kyrka: 

Gudstjänst. Karin Karlsson. Tis 
8/12 kl 14, i Nödinge servicehus: 
Gudstjänst. Reine Bäck.

Equmeniakyrkan Älvängen
Tor 3/12 kl 19.30, Körövning. 
Sön 6/12 kl 17, Cafégudstjänst 
Leif Jöngren. Mån 7/12 kl 18, 
Scoutkväll med föräldrarna. 
Tis 8/12 kl 10, Tisdagsbön. Kl 
10-13,  Stickcafé. Kl 16- 18, 
Konfirmandgruppen. Kl 19, 
Styrelsemöte.

Smyrnakyrkan Älvängen
Ons 2/12 kl 10 - 12.30, Smyrna-
Caféet. Kl 18.30 - 19.30, Bön. 
Kl 18.30 - 20.30, Språkcafé i 
Nödinge. Fre 4/12 kl 19:30 Gre-
enhouse. Lör 5/12 kl 10 - 13, 
Second Hand & Café. Sön 6/12 
kl 12 - 16, Second Hand & Café. 
Kl 14, Julens sånger. Mån 7/12 
kl 10 - 11, RPG stavgång. Tis 
8/12 kl 08.30 - 09 Bön. Ons 9/12 
kl 10 - 12.30, SmyrnaCaféet. Kl 
18.30 - 19.30, Bön.

Starrkärr-kilanda församling
Ons 2/12 Älvängens kyrka kl 
18.30, Taizébön. Torsdag 3/12
Nols kyrka kl 18.30, Bön för 
församlingen. Sön 6/12 Starr-
kärrs kyrka kl 11, Mässa. Nols 
kyrka kl 11, Mässa. Sön 6/12
Älvängens kyrka kl 16.15, Jul-
konsert. Ons 9/12 Älvängens 
kyrka kl 18.30, Bön för för-
samlingen.

Guntorps Missionskyrka
Ons 2/12 kl 18.30, Äventyrar 
& UtmanarScout. Sön 6/12 
kl 11, GUDSTJÄNST - 2:ra 
ADVENT Lars Gunther. Ons 
9/12 kl 18.30, Luciakväll 3 - i 
Equmeniakyrkan Älvängen. 

Skepplanda Pastorat
Skepplanda sön 6/12 kl 10, 
Familjegudstjänst M Auvinen. 
Ons 9/12 kl 10, Storcafé. Kl 
18.30, Veckomässa och julfest. 
Hålanda sön 6/12 kl 12, Mässa 
M Auvinen. S:t Peder lör 5/12 
Jul I byn. Sön 6/12 kl 17, Julkon-
sert I Olenius. Ale-Skövde sön 
6/12 kl 12, Gudstjänst I Olenius. 
Tunge se övriga.

Lilla Edets pastorat
Fuxerna-Åsbräcka församling
Ons 2/12 kl 18.30, Mässa, 
Nordblom. Sön 6/12 kl 10, 
Högmässa, Westergaard. Tis 
8/12 kl 09, Mässa i förs hem, 
Westergaard.

DÖDA

PREDIKOTURER

PREDIKOTURER

Allas vår älskade 

Allan Karlbom 
* 26 mars 1931  

har idag lämnat oss 
i sorg och saknad. 

Svenstorp 
20 november 2015 

HJÖRDIS 
MARITA och BENGT 

STEFAN och 
INGEGERD 
ANNELIE 
GÖRAN 

LISBETH och JÖRGEN 
Barnbarn 

Barnbarnsbarn 
Släkt och vänner 

Ett verksamt liv 
har slocknat ut 
En flitig hand 
har domnat 

Din arbetsdag 
har nått sitt slut 

Och lugnt och fint 
Du somnat 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen 11 
december kl. 11.00 i 

Starrkärrs kyrka.  
Akten avslutas i kyrkan. 

Lika välkommet som 
blommor är en gåva till 

Läkare utan gränser 
gåvotel. 010-199 33 00 

eller på www. 
lakareutangranser.se 

Vår käre 

Sture Petersson 
* 4 april 1937  

har idag hastigt lämnat 
oss i sorg och saknad. 

Skepplanda 
22 november 2015 

EVA 
FREDRIK och 

CAMILLA 
Victoria, Josefine 

LOTTA och ANDERS 
Lovisa, Sara 

Syster, släkt och vänner 

I minnet Du lever 
Du finns alltid kvar 
I minnet vi ser Dig 
precis som Du var. 

Begravningen äger rum i 
kretsen av de närmaste. 

Tänk gärna på Hjärt-
Lungfonden på gåvotel. 

0200-88 24 00. 

Vår kära Mamma 
Svärmor, Mormor 

och Oma 

Irma 
Christensen 

* 25 december 1932  

har idag lämnat oss i 
stor sorg och saknad. 

Nödinge 
21 november 2015 

NANCY och LEIF 
LILLAN och MARTIN 

MAILY 
Barnbarn 

Barnbarnsbarn 
Syster 

Släkt och goa vänner 

Det kom en dag en 
stilla vind 

Den smekte ömt Din 
trötta kind 

Liksom ett ljus som 
blåses ut 

Ditt långa liv har 
nått sitt slut 

Begravningsakten äger 
rum måndagen 21 

december kl. 14.00 i 
Bergsalen, Kungälv. 
Efter akten inbjudes 

till minnesstund i 
Kyrkstugan. Svar om 

deltagande meddelas Ale 
Begravningsbyrå tel. 
0303-33 33 99 eller 

www.alebegravning.se 
senast torsdagen 

17 december. 
Valfri (ljus) klädsel. 
Hedra gärna Irmas 

minne med en gåva till 
Hjärt-Lungfonden på 
gåvotel. 0200-88 24 00. 

Min älskade Livskamrat 
Vår käre 

Kjell-Ove 
Johansson 
* 16 januari 1943  

har idag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad 

Gunntorp 
25 november 2015 

KRISTINA 
THOMAS, LARS 

med familjer 
Claes-Erik med familj 

Peter, Jonas 
med familjer 

Släkt och vänner 

Du somnade stilla 
Nu sjukdom och oro ej 

mer gör Dig illa 
Skön blir vilan som 

friden ger 
Gott är att veta, Du 

lider ej mer 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum onsdagen 16 

december kl. 11.00 i 
Skepplanda kyrka. 

Akten avslutas i kyrkan. 
Hedra gärna minnet av 
Kjell-Ove med en gåva 
till Cancerfonden på 
gåvotel. 020-59 59 59. 

Ett varmt tack till allla 
som vårdat och stöttat 
Kjell-Ove under hans 

sjukdomstid. 
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Vem känner du
som snart fyller år?

Skicka in din
grattisannons 

idag!

Alekuriren ”Familj”
Göteborgsvägen 94

446 33 Älvängen

BORTSPRUNGEN

Bortsprungen katt, sköldpaddsfärgad, svart och brun 
melerad. Försvann i Nol 22/11. Hittelön! 

Ring 0707-565808 
Lennart

ÖVRIGT

Treglasfönster öppningbart. 
Bredd 100, Höjd 110. 1.800 
kr

Vattenelement dubbelt, 
Längd 2000, höjd 500, djup 
10. Pris 1.800 kr

Båda i skick som nya.
Tel. 0706-03 15 55

TACK

Hjärtligt tack för all upp-
vaktning i samband med 
min 100-årsdag!

Astrid Johansson
Båstorp, Klockareängen

UNDANBEDES

All uppvakning undanbedes 
vänligen.

Erna Lorentsson

VECKANS ROS

Rosor och ett varmt tack till 
de två kvinnor som hittade 
mig och larmade ambulans 
efter olyckan utanför kyr-
kogården i måndags 16/11-
15. Tack vare er klarade jag 
mig och är helt återställd. 
Tack också till hemtjänsten 
som letade.

Ingegerd

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

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

Torr svensk björkved 60 liters-
säck 100:-, fri leverans inom 

Ale kommun. Även blandved 
finns där transport kan ordnas.
Tel. 0706-59 50 84

Vedklyv till traktor 2000:-, 
klyver upp till 110cm. Köks-
bord/furu 85-150 cm + 6 st 
stolar. Furusäng 120-200 cm. 
Husqvarna trampsymaskin. 
Trädgårsmöbler. Tv-bänk.
Tel. 0706-53 91 93

Fyra stycken vinterdäck till 
Ford Focus.
Tel. 0703-20 30 93

”Hjulklappar”, äldre sidovagnar 
1930-80, HVA Silverpilsob-
jekt, zündappdelar, Coca-Co-

lasamling 700st. Leksaksbi-
lar (bara mini 1000), lättvikts 
mc-delar, begagnade vägskyl-
tar, koffertar, kälkar, barnklä-
der/saker.
fulltigaraget@hotmail.com
Tel. 0705-67 54 44

ÖNSKAS HYRA
P-plats för min släpkärra med 
kåpa i Bohus/Surte. Gärna i 
trädgård, gärna utlåning av 
kärra.
Tel. 0705-67 54 44 (kl.17-20)

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

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

För 120 kronor kan du annonsera under den här vinjetten.  
Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till:  
Alekuriren, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen senast onsdag 
veckan innan publicering.

ÖVRIGA TJÄNSTER

Hyr65plus AB - Använd 
rotavdraget - 50% på arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, 
golv,  mur & putsarbeten, 
el-behörighet, städ & 
trädgård. Anlita en senior hos 
oss! Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57
www.hyr65plus.se 

Hus- och lägenhets-
renoveringar. Använd 
rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden. Vi utför bla. 
golvbyten, ombyggnationer 
inomhus, fönster och 
dörrbyten mm. Gå in på vår 
hemsida för att läsa en del av 
vad vi utför.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44
Momsregistrerad, F-skatt 
sedel och försäkringar finns. 

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja 
rotavdraget. Vi utför allt inom 
branchen. I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se 

Madsen & Partners erbjuder 
juridiskrådgivning inom 
bland annat familjerätt, 
affärsjuridik och 
fastighetsrätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt 
kontor för 500 kronor 
inklusive moms. För mer 
information besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon / e-post. 

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99 

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, 
vykort, prydnadssaker m.m. 
samt dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00 

C.J ENTREPRENAD Allt 
inom Mark & Trädgård 
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
Trädfällning, beskärning av 
träd och buskar. Våra fordon 
och maskiner håller hög 
standard för miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10 

Kakelförsäljning och
uppsättning Kontakta Platt-
Johans kakel i Älvängen. 
Öppettider: Mån-Fre: 16-18, 
Lörd: 10-13.  Återförsäljare 
för Interkakel, Stigs kakel 
& FF’s Kakel. Har flyttat 
till Garveriv. 10. Kör 
lokalkörbanan vid nya Coop. 
Skepplanda - Älvängen.
tel. 0303-74 60 41
tel. 0706-36 78 41 
Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. 
Över 15 års erfarenhet inom 
branschen. Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se 

Vi utför service / 
reparationer på din bil.
Montering & balansering – 
Hjulskifte – Däckförvaring - 
Kamremsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK Ramstorp 250, 
446 91 Alvhem, tel. 0520-
655 181 

Seniorbolaget.se RUT-/ROT-
avdrag direkt på fakturan. 
Vi hjälper dig med städning, 
hemtjänst, snickerier, 
målning, bokföring, läxhjälp 
m.m. tel. 0303-103 60
Kent Nilde 

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.”

Ska du köpa bostad i 
Spanien?(Torrevieja med 
omnejd)Då är du varmt 
välkommen att kontakta 
oss på Euroteam. Vi hjälper 
dig med allt som kan tänkas 
behövas inför ditt bostadsköp 
i solen, från visning till 
nyckeln i handen.
Kontakta oss på 
tel. 0762-695151 eller besök 
oss på våran hemsida 
www.euroteam.nu

GRATTIS

Grattis våran solstråle
Robin Landin

på din 9-årsdag 
den 5/12-2015

Många grattiskramar från
Mamma, Pappa, Jerker, 
Ricky, Martin & Peter

Grattis mormor 
Marianne

på 70-årsdagen!
Kramar

Ellen Alfred Irma
Gustav & Doris

Stort grattis till
Freja

9 år den 30 nov
Pussar & kramar

från 
Moster, Mormor & Morfar

Välkommen
Sigge

28/10 2015
Nu är lyckan stor Saga har 

fått en lillebror.
Stort grattis till mor och far

Amelie & Andreas
Kram

Mormor

..till Maje i Nols kyrka, för 
den trevkiga kvällen med 
ljusstöpning som du anord-
nade för oss i trivselgrup-
pen i måndags kväll.

Vi som var med

Stort tack till alla berörda…
Kent
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FÖRRA VECKANS LÖSNING

9 7 3
4 6 5 8 7
8 1 5 3

3 8 9 1 5
1 2 4 9
9 6 1 8

2 8
5 4

8 5 9 4 6 7
© Bulls

SUDOKU LÄTT

2 4 6
1 4
4 7 2 1 6

1 5 8 4
6 1 3 2

3 8

6 3 7
4 5 7 6

2 8 3
© Bulls

SUDOKU MEDELVECKANS FRÅGA

NÄSTA VECKAS FRÅGA
Kan du tänka dig att ta emot ett 
flyktingbarn i ditt hem?
Gör din röst hörd på www.alekuriren.se

ALEMAN & LILLA EDIT

Veckans vinnare heter @livssugen som 

i Hålanda tog denna vintriga bild innan 

kylan sade hej då för den här gången.

RÄKNA UT DITT NYA 
ELPRIS PÅ ALEEL.SE

#MINALEBILD

Har du dubbade vinterdäck?

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.

39% NEJ

2% VET EJ/ANNAT

59% 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



Julmarknad

Älvängens
Företagarförening
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Jag önskar att jag kunde 
skrivit att snön lyser vit 
på taken, men verklig-

heten är en annan. Tyvärr. 
Det hade tveklöst lyst upp 
vår numera väldigt mörka 
del av året. Det är ett av skä-
len till att Älvängens före-
tagarförening tagit initiativ 
sedan ett antal år tillbaka att 
pryda träden längs Göte-
borgsvägen med ljusslingor. 
Mysigt och välkomnande, 
precis så som vi vill att 
Älvängen ska uppfattas.

Oavsett väder kommer 
vi precis som alla andra år 
att bjuda in till julmarknad 
andra söndagen i advent. 
En stolt tradition som vi i 
Älvängens företagarförening 
gläds över att kunna driva 
vidare. I år gör vi det till-
sammans med föreningslivet 
som på många sätt numera 
är julmarknadens motor 
och där är Skepplanda BTK 
i år föreningsvärd. Övriga 
föreningar som medverkar 
föredömligt är: Älvängens 
IK, Ale 90 IK, Ale Lions 
Club, Dansstudion, Röda 
Korset, Ale Basket, Skepp-
landa Hemvärn- och kultur-
förening, ÄMK och Ale HF. 
De borgar för folkfesten det 
härliga myllret av människor 
som gör alla marknader 
minnesvärda.

Årets program innehåller 
självklart mycket av det som 
är att beteckna som klassiker 
på en julmarknad. Gott om 
lotterier, korv och choklad-

hjul, liksom möjligheten att 
få bli fotograferad i tomtens 
knä. Årets bubblare är IFK 
Göteborgs och allsvenskans 
bäste målvakt 2015, John 
Alvbåge. Han dyker upp i 
sin änglaskrud och skriver 
autografer. Dessutom har 
han lovat att utmana några 
frivilliga i bordshockey. 
Håller han tätt även bakom 
spakarna? Ni träffar honom 

hos SBTK utanför Älväng-
ens Manufaktur.

Ett fullspäckat program 
med en unik traktorparad 
med tomtar och Ale Lucia 
hittar du på i årets julmark-
nadsbilaga.

Sedan många år tillbaka 
genomför företagarfören-
ingen på nytt sitt populära 
Handla-och-vinn-lotteri. 
När marknaden går mot sitt 

slut dras tre lyckliga vinnare 
från scenvagnen i centrum. 
I potten ligger en 50” full 
HD Led-tv och inte minst 
en halv dags arbete med en 
elektriker!

Under marknaden hoppas 
vi också kunna inspirera er 
till nya spännande utma-
ningar hemma i köket. 
Provsmaka i Älvängens 
livsmedelsbutiker och ute i 

våra marknadsstånd. Det är 
jul – världens bästa ursäkt 
för att äta sig mätt i många 
dagar i sträck – och låta 
kroppen vila in i väntan på 
ett nytt år med nya positiva 
upplevelser.

Väl mött på Älvängens 
julmarknad i snö eller tö!

Tobias Håkansson
Ordförande

Älvängens Företagarförening

Välkomna i snö eller tö!

BILAGAN GES UT AV
ALEKURIREN AB

I SAMARBETE MED 
ÄLVÄNGENS

FÖRETAGARFÖRENING

ANSVARIG UTGIVARE: 
PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

ANNONSER:
KENT HYLANDER,  
KENT@ALEKURIREN.SE 
ELLER 0704-38 52 58

UPPLAGA:
16 000 EXEMPLAR

DISTRIBUTION:  
TILL SAMTLIGA  
HUSHÅLL I ALE SAMT 
LÖDÖSE OCH NYGÅRD 
GENOM SVENSK  
DIREKTREKLAM. 
ÄVEN DISTRIBUTION 
TILL FÖRETAG OCH 
KONTOR VIA POSTEN.

TRYCK: 
BOLD PRINTING 2015, 
BORÅS

Älvängens
Företagarförening

ÄLVÄNGENS
JULMARKNAD

2015

Tobias Håkansson, ordförande i Älvängens Företagarförening, välkomnar till årets största marknadsfest – julmarknaden i Älvängen.

Helena på Batz finns 
på plats för den som 

behöver sulor och tofflor! 

Öppet: vard 10-18.00, lörd 10-14.00 
Göteborgsvägen 99A 0303-74 62 75 – Din skobutik för hela familjen

Hitta oss även 
på Instagram 
och Facebook!

20% RABATT  
på alla varor 6/12

Gäller även reavaror.

ÖPPETTIDER I ÄLVÄNGEN I JUL

www.alvangen.com

Älvängens
Företagarförening

Avvikelser kan förekomma

LÖRDAG 12/12 10-14
SÖNDAG 13/12 11-15
MÅNDAG 14/12 10-18
TISDAG 15/12 10-18
ONSDAG 16/12 10-18
TORSDAG 17/12 10-18
FREDAG 18/12 10-18

LÖRDAG 19/12  10-15
SÖNDAG 20/12 11-15
MÅNDAG 21/12 10-19
TISDAG 22/12 10-19
0NSDAG 23/12  10-19
TORSDAG 24/12 10-13

3-STADS AKUSTIK
ALE EL
ALE LAMPAN / HEMIA
ALE RADIO TV
ALE RÖR
ALE ÄLVDALENS  
BEGRAVNINGSBYRÅ
ALEBYGGEN
ALEKURIREN
ALLANS 
AXUMS JÄRN / JÄRNIA
BEIJER BYGGMATERIAL

KONTAKTA TOBIAS HÅKANSSON
TEL. 0107-47 07 01
TOBIAS.HAKANSSON@COOPBOHUS.SE

VI ÄR MEDLEMMAR I ÄLVÄNGENS FÖRETAGARFÖRENING 2015
BERGENDAHLS BLOMMOR
BILDOVISION
BR NILSSON TANKTRANSPORT AB
BS-ELCONTROLL
COOP EXTRA
ELFIXAREN I ALE
GRÖNNÄS AUTOSERVICE
GUSTAF GUSTAFSONS ÅKERI
HAMEK
HANDELSBANKEN
HARDESJÖ BIL
HÄLSOKOSTBOLAGET

HÄLSOKRAFTEN I VÄST
ICA SUPERMARKET
JIO ELTJÄNST
JONAS SVETS OCH SMIDE AB
KLIPPOTEKET HUVUDSAKEN
KOCK MALIN
KOLLANDA GRUS
LB’S MEKANISKA
LEGALETT
LEKIA
LENNART OLSSON  
FASTIGHETSBYRÅ

LILLA GÅRDSBUTIKEN
LÄRLINGSGYMNASIET
M TORVAD TEKNIKKONSULT
MOBILISERA
MR JOHANSSONS
NORDIC WELLNESS
NORDISK RÖRMÄRKNING
PIZZERIA DA MILLE
PWC
SALONG JESSIE
SE-JÄRN
SMYRNAKYRKAN

STC
STARRKÄRR-KILANDA  
FÖRSAMLING/ÄLVÄNGENS 
BLÅ IKYRKA
STATOL
CEDERLEUFS/SVENHEIMERS
SWEDBANK
SYNOPTIK
TITBITS
UTBY MASKIN
ÄIAB
ÄLVBLOMMAN

VILL DU OCKSÅ
VARA MED? www.alvangen.com

Älvängens
Företagarförening

ÄLVFOTO
ÄLVÄNGEN GARN OCH TEXTIL
ÄLVÄNGENS CYKEL
ÄLVÄNGENS FRISÖRTEAM
ÄLVÄNGENS FÄRG
ÄLVÄNGENS MANUFAKTUR
ÄLVÄNGENS SKOR



ÄLVÄNGENS
JULMARKNAD

2015
SÖNDAG 6 DECEMBER KL 12-16

TRAKTORPARAD
MED TOMTAR

GENOM
CENTRUM

LÄMNA DIN  ÖNSKELISTATILL TOMTEN & VINNPRESENTKORT HOS LEKIAKONFERENCIER: MAGNUS REHN, ALE HF
Dragning på stora scenen kl 15.451:A PRIS 300 KR 2:A PRIS 200 KR3:E PRIS 100 KR

SMYRNA- 

KYRKAN

JULKONSERT KL 14-15

SECOND HAND KL 12-16

HANTVERKARE

ÖPPET CAFÉ HELA DAGEN

LIONS
KORV, LOTTERIER  
& CHOKLADHJUL 

JOHN ALVBÅGE SKRIVER AUTOGRAFER I SBTK:S TÄLT VID MANUFAKTURENKL 12-12.45

PONNY- 

RIDNING
BARNKÖREN OCH 

GOSPELKÖREN 
MEDVERKAR

RÖDA KORSET

HAR JULKLAPPS- 

LOTTERI

BLÅ KYRKAN
BJUDER PÅ

JULKONSERT KL 16.15

* Lottdragning pågår i max 15 minuter. Sedan gäller den först dragna lotten som 
vinnare och annonseras då ut.

Julmarknanden arrangeras av Älvängens Företagarförening i samarbete 
med årets föreningsvärd SBTK samt: ÄIK, Ale Lions Club, Dansstudion, Röda Korset, Skepp-
landa Hemvärn- och Kulturförening, Ale 90 IK, ÄMK och Ale HF.

Älvängens
Företagarförening

HANDLA OCH VINN!
JULMARKNADSLOTTERI

FÖR VARJE
HUNDRALAPP

DU HANDLAR FÖR,

I EN BUTIK I ÄLVÄNGEN,

FÅR DU EN LOTT. 

KL 15.45 DRAR VI EN

LYCKLIG VINNARE PÅ

SCENVAGNEN I CENTRUM. 

Vinnaren måste vara på plats,

annars dras en ny lott*.
Övriga vinster annonseras ut, 

om inte vinnarna är på plats.

ARR: ALE HF

SCENPROGRAMMET

12.50 BLÅVITTS MÅLVAKT JOHN 
ALVBÅGE INTERVJUAS 
13.00 JULSÅNGER FRAMFÖRDA 
AV STINA JOHANSSON, MALIN 
HAARALA & ERICA ERIKSSON
14.00 TOMTARNAS TRAKTOR-
PARAD GENOM ÄLVÄNGEN
14.15 STC
14.30 TEATERVINDEN
14.45 DANSSTUDION
15.00 ALE LUCIA MED TÄRNOR
15.40 TIPSPROMENADENS VIN-
NARE PRESENTERAS
15.45 DRAGNING I HANDLA 
OCH VINN-LOTTERIET SAMT 
VINNARE I TOMTENS 
ÖNSKELISTA
16.00 AXUMS FYRVERKERI, 
VID PENDELSTATIONEN

➤  FÖRSTAPRIS - 50”  

FULL HD LED TV, KLAR 

FÖR HD-MOTTAGNING 

VIA MARKNÄTET.

➤  2:A PRIS - EN HALV DAGS 

ARBETE MED ELEKTRIKER 

FRÅN JIO ELTJÄNST.

➤  3:E PRIS - PRESENTKORT 

PÅ 500 KR HOS 
ICA SUPERMARKET.

PÅ JULMARKNADEN
MELLAN KL 12-16

LÖNAR DET SIG ATT
HANDLA EXTRA

MYCKET

•

•

•

TRÄFFA 
TOMTEN 

I SBTK:S TÄLT VID 
MANUFAKTUREN 

KL 12-15

TIPSPROMENAD 

I BUTIKERNA.
START & MÅL VID 

STORA SCENEN.
VINN 

PRESENTKORT!

1:A PRIS 2 500 KR

2:A PRIS 1 000 KR

3:E PRIS 500 KR

STARTAVGIFT: 20 KR.

ARR: ALE 90 IK
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På lördag koras Ale Lu-
cia i Medborgarhuset.

På söndag kommer 
den krönta ljusdrott-
ningen och hennes 
tärnor till Älvängens 
julmarknad.

– En tradition värd 
att slå vakt om. Vi är 
glada över att Ale Lucia 
gästar oss och förgyller 
marknaden med vacker 
sång, säger företagar-
föreningens ordförande 
Tobias Håkansson.
I år koras Ale Lucia för 63:e 
gången. Historiskt har Ale 
Lucia verkat som en kom-
mitté under Ahlafors IF:s 
vingar. I samförstånd beslu-
tade parterna att Ale Lucia 

skulle stå på egna ben, starta 
en egen förening.

– Så har också skett. Vi 
brinner för detta och har en 
hel del idéer om hur vi ska 
kunna utveckla konceptet. 
Vi är oerhört stolta över att 
få föra traditionen med Ale 
Lucia vidare, säger Stina 
Johansson som ingår i ar-
rangörsgruppen tillsammans 
med Malin Haarala, Erica 
Eriksson, Gunilla Johans-
son och Maj-Lis Carlsson.

Årets trupp som 
utgörs av Emma Fors, 
Andrietta Eliasson, 
Josefine Wennerlund, 
Rebecka Carlinger, 
Josefine Björkman, Felicia 
Zackrisson och Demi 
Gustafsson har en hektisk 

tid framför sig.
– Vi är ute på marknader, 

besöker föreningar, företag, 
äldreboenden och så vidare, 
berättar Stina Johansson.

I samband med årets jul-
marknad får besökarna inte 
bara lyssna till lucia med tär-
nor. Stina Johansson, Malin 
Haarala och Erica Eriksson 
som leder sångövningarna 
med luciatruppen kommer 
att inleda scenprogrammet.

– Vi kommer att bjuda på 
en samling jullåtar som vi 
tror att de flesta känner igen. 
Vi ska göra vårt yttersta för 
att marknadsbesökarna ska 
komma i rätt stämning, av-
slutar Stina Johansson.

Ale Lucia förgyller 
julmarknaden 

Årets luciatrupp finslipar repertoaren av jullåtar. På söndag gästar Ale Lucia julmarknaden i Älvängen.

Malin Haarala, Stina Johansson och Erica Eriksson leder sångövningarna med luciatruppen. Trion 
kommer dessutom att göra ett eget framträdande på årets julmarknad.
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Kapellvägen 3, Älvängen • 0303-74 88 60

Julsmörgås 29:-
julskinka på vörtbröd inlusive kaffe

Nu har vi drivit Café Blå i två månader.

Vi vill passa på att tacka alla kunder 

för det förtroende ni givit oss.

Massor av kunder har upptäckt att 

vi gör roliga tårtor efter önskemål. 

Det kan vara allt från dop till möhippa.

Prova våra erkänt goda
smörgåstårtor!

Smörgåstårtor, landgångar, tårtor, m m på beställning

önskar personalenGod Jul

Änggatan 2 • Ä lvängen

•PIZZA  
• KEbab 
• PASTA

• Sallad

Tel 0303-74 89 90

RING OCH BESTÄLL!  0303-74 62 52

PIZZA
KEBAB 
SALLAD 
LASAGNE
TACOS

Välkommen på julmarknaden!

Älvängen • tel. 74 68 51

Kaffe med
Tårtbuffé 25:-
– Ät så mycket du orkar!

Älvbygdens Motor-
klubb är som vanligt 
en av de förening-
ar som medverkar 
under julmarknaden 
i Älvängen. Passa 
på att få dina frågor 
om motorsport be-
svarade.

Juldans för de små 
och tomteparad till 
Järntorget blir det 
även i år. Luvor och 
godis till alla barn 
som deltar i tåget. 
Nere hos Järnia 
blir det sedan fyr-
verkeri.

Tåget utgår från 
scenvagnen i cen-
trum.

Foto: Allan Karlsson

PIZZA •  KEBAB
PASTA • SALLAD

Änggatan 2 
Älvängen

Öppet
Mån-fre 11-22
Lördag 12-22
Söndag 13-22

0303-74 89 90

Röda Korset återupptar 
sin tradition med jul-
klappslotteri. Röda Kor-
sets eldsjälar kommer att 
placera sig i höjd med Älv-
foto.

– Vi har laddat upp med 
julklappar till både vux-

na och barn. Vi kommer 
även att anordna ett go-
dislotteri, hälsar Kristina 
Ekstrand.

Lions finns naturligtvis 
också representerade på 
julmarknaden. President 
Gerhard Andersson be-

rättar:
– Vi har vår korvvagn, 

chokladhjul, lotterier, och 
nytt för i år är att vi säljer 
hemmagjorda tomtar. Allt 
överskott från julmarkna-
den går till ”De glömda 
barnen”.

Julklappslotteri 
och chokladhjul

★ LOTTER ★ JULMARSIPAN ★
Julgodis 
3:90/hg 

vid köp av 1kg

Tips • Lotter • Nettotobak •Tidningar

Handelsplats Älvängen

★ LOTTER ★ JULMARSIPAN ★
Korv med bröd 5:-
Kaffe 5:-

Göteborgsv 80, Älvängen 
Tel 0303-746674   

Mån- fre 10-18 lör 10-14  
www.alvangensgarn.se

JULMARKNADSERBJUDANDE

20% 
rabatt

på alla gardintyger,  
gardinkappor och  
färdiga längder

20% 
rabatt

Regia sockgarner



När största kunden 
oväntat drog i hand-
bromsen fick nästan 
halva personalstyrkan 
gå.

Två år senare är 
orderböckerna återigen 
fulltecknade och nära 
100 personer letar sig 
till jobbet på Brogren 
Industries varje dag.

– Vi har gått igenom 
ett lärorikt stålbad, 
säger vd Börje Ander-
mård.

Brogren Industries, tidiga-
re kallat LB:s Mekansika, 
är en 50-åring det svänger 
om. Inte minst gjorde det 
så när all personal och res-
pektive bjöds in till en ju-
bileumskväll i höst. Harald 
Treutiger engagerades som 
moderator, No Tjafs höjde 
feststämningen och grund-
aren Lars Brogren med fru 
myste bland hedersgästerna.

– Det var en fantastisk 
kväll, väl värd en 50-åring. 
Med tanke på vad alla i före-
taget gått igenom de senaste 
åren var det en stor belöning 
att få glädjas tillsammans, sä-
ger Börje Andermård.

Det är med respekt han 
tänker tillbaka på de mör-
ka dagarna för två år sedan 

när företaget tvingades säga 
upp ett 40-tal medarbetare. 
Orderingången från största 
kunden upphörde plöstligt 
och verkligheten blev en an-
nan.

– Det är en plump i företa-
gets historia. Vi tvingades till 
kraftfulla åtgärder, inköps-
stopp och stora restriktioner 
för att hålla huvudet ovanför 
vattenytan. Vi har självklart 
försökt ta lärdom av vad som 
egentligen hände, samtidigt 
kan du inte gardera dig mot 
allt, säger Börje Andermåd.

En lärdom är insikten om 
vikten av att balansera före-
taget på flera ben. Det arbe-
tet var redan igång. Mycket 
kvalificerade certifieringar 
inom flygmotor har skapat 
förutsättningar för ett nytt 
affärsområde inom flygmo-
tor.

– Det är investeringar 
som vi har gjort i framtiden, 
men vi var inte helt fram-
me när bromsen slog till. 
Det var tufft, men som sagt 
du driver inte bara företag i 
medvind. Vi fick stanna upp, 
tänka till och ta ny fart. Ty-
värr fick personal lämna och 
det smärtar alltid. Brogren 
har alltid stått för trygghet 
och det var ett hårt slag när 
vi tvingades tumma på det, 
säger Börje Andermård.

Tillsammans med kunder, 
banker och en engagerad 
ägare kunde företaget rida ut 
stormen.

– Att stärka den egna or-
ganisationen har hu haft pri-
oritet. Framtiden ser väldigt 
spännande ut, särskilt inom 
flygmotor, men våra kunder 
är krävande. Det handlar en-
bart om stora internationella 
och multinationella företag. 

Det ställer tuffa krav på oss 
och därför måste vi ha star-
kast möjliga organisation, 
säger Börje Andermård.

Rekrytering av yrkeskom-
petens är en ständig utma-
ning. 

– Sedan 2007 samarbetar 
vi mycket med teknikgym-
nasiet Lichron i Trollhättan. 
Totalt har vi nog anställt en 
hel klass. Det börjar med en 

allmän praktik för att sedan 
specialiseras inom olika om-
råden. En bra skola för ung-
domar som vill ut i industrin.

2016 ser ljust ut och anta-
let anställda kommer sanno-
likt att passera 100-strecket.

– Det är inget vi jagar. 
Varje tillsättningen är noga 
genomtänkt och vi jobbar 
främst med att utveckla den 
personal vi har, avslutar Bör-

je Adermård.
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Börje Andermård, vd Brogren Industries, gläds åt fulla orderböcker och ett 50-årsjubileum som blev mycket minnesvärt. Företaget ut-
vecklas nu positivt inom framför allt affärsområde Aerospace.

En 50-åring som utvecklas
– Brogren Industries flyger fram igen

BROGREN INDUSTRIES

Antal anställda: 95.
Grundat: 1965.
Verksamhet: Gasturbiner, 
Aerospace, Parts.
Ägare: Magnus och Marie 
Brogren.
Största kunder: Siemens 
och GKN.

UNDER  
JULMARKNADEN  

LÄMNAR VI

20%
RABATT

PÅ ALLA VAROR

AMERICAN TOURISTER
Hårda resväskor

BON AIR

Small (1199:-)  NU 799:-
Medium (1399:-)  NU 899:-
Large (1599:-)  NU 999:-

Öppet 12-16 på julmarknadsdagen

ÄLVÄNGEN, 0303-74 60 12 • WWW.MANUFAKTUREN.SE

Gäller ej presentkort och 
beställningsvaror. Kan ej 
kombineras med andra 

erbjudanden eller rabatter.

ÖPPET  

ALLA DAGAR  

FRAM TILL JUL!
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12.00 – 16.00 Second Hand öppet

12.00 – 16.00 SmyrnaCaféet öppet

14.00 Julens sånger

Göteborgsv. 95, Älvängen • Tel 0303 - 74 61 80

Älvängens  Julmarknad

Disktrasan finns i många olika färger på 
Equmeniakyrkans julbord, innanför Smyrna-
kyrkans café. Den återanvänds, och tvättas i 
maskin 60°.

Där kommer också att säljas och lottas 
ut många andra ting. Hemstickade mössor, 
sockor, vantar och schalar, hemsydda kuddar 
och väskor, smycken med mera.

Varje år har Equmeniakyrkan i Sverige en 
julinsamling från första advent till trettondag-
en. Insamlingens motto i år är: Tänd ett ljus!  

Pengarna från vår julmarknad går i år till mat-
paket i Syrien.  Många miljoner människor 
finns ju kvar i landet. Equmeniakyrkan har 
kontakt med sin systerkyrka där som delar ut 
mat till behövande. För hundra svenska kro-
nor blir det ett rejält matpaket med basvaror 
till en familj. 

Du kan också ge bort ett matpaket, genom 
att köpa ett presentkort. En fin julklapp till 
den som har allt!

Årets hemstickade 
julklapp är disktrasan

På Älvängens julmarknad dukar Equmeniakyrkan upp med diverse stickade saker. Försäljning sker 
innanför Smyrnakyrkans café och insamlingens motto i år är: Tänd ett ljus!

En nyhet för årets julmark-
nad är den tipspromenad 
som Ale 90 IK ansvarar för. 
Frågor med svarsalternativ 
1, X eller 2 kommer att fin-
nas utplacerade i företagar-
föreningens butiker. Start 
och mål sker i anslutning 

till stora scenen vid Manu-
fakturen där Ale 90 finns 
representerade.

– Där får man all infor-
mation om vilka butiker 
som är med och var de är 
belägna. Deltagarna är med 
och tävlar om fina priser 

med överraskningar från 
handlarna, förklarar Fred-
rik Holmquist.

Startavgiften är 20 kro-
nor och det är kontant be-
talning som gäller.

Nyhet för året 
– tipspromenad!

Julmarknaden bjuder på en premiär.
Kock-Malin hälsar besökarna väl-

kommen till sin nya restaurang.
– Här kommer det att serveras hög-

klassig husmanskost, förklarar Malin 
Eklund.

Sedan Grillen klappade igen har det inte ser-
verats någon mat i restaurangdelen.

– Ett ventilationshaveri har inneburit att 
det har dragit ut på tiden. Äntligen är det 
dags för invigning, strålar Malin Eklund.

En redan fräsch lokal har fått ytterligare 
piff, små detaljer som ska få gästerna att tri-
vas. Det andas en lyxig vardagskänsla.

– Jag tänker satsa på husmanskost och 
komplettera med pajer, sallader och så vidare. 
Det blir en riklig salladsbuffé, säger Malin.

– Någon kioskmat blir det inte tal, det har 
jag aktivt valt bort. Har jag exempelvis pann-
biff på menyn så ska det lukta pannbiff och 
inte fritös.

Under hösten har Malin gått utbildning 
för alkoholtillstånd. Det är förberett med bar 
i lokalen, som förhoppningsvis ska kunna tas 
i bruk i början av nästa år.

– Jag kommer ordna pubkvällar med jäm-
na mellanrum, men det ska också finnas möj-
lighet att boka stället för slutna sällskap.

Eftersom Malin Eklunds cateringverk-
samhet fortsätter att rulla på i oförminskad 
takt så har hon tagit hjälp av Annelie Eriks-
son. En kock ska också anställas.

– Det är hur mycket som helst att göra, 
men det är bara roligt, avslutar Malin Ek-
lund.

Högklassig husmanskost 
hos Kock-Malin

Malin Eklund, alias Kock-Malin, öppnar sin restaurang på julmarknadsdagen.

Göteborgsvägen 72, 0303-74 60 76, Älvängen

Tomteverkstad
på älvfoto

21 DECEMBER KL 19.30–21.30
mer info i butik eller Facebook

299 KR

199 KR799 KR399 KR

ORD.499

ORD.249ORD.1499ORD.549
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Det är den mest hektis-
ka tiden på året.

Fast också den roli-
gaste.

– Julhandel brukar ta 
ordentlig fart i samband 
med marknaden, säger 
Manufakturens ägare 
Ulf Abrahamsson.

Knappt har jubileumsyran 
hunnit lägga sig innan Ma-
nufakturen laddar om inför 
årets julrusch.

– Vi har upplevt ett fantas-
tiskt år och vårt 125-årskalas 
tidigare i höst blev precis så 
bra som vi hade hoppats. Det 
blev minnesvärda jubileums-
dagar och väldigt många be-
sökare i affären under dagar-
na tre.

Sedan 1890 har Manu-
fakturen servat kunder med 
konfektion. Riktigt så länge 
har inte Ulf Abrahamsson 
varit med. Han är den fjärde 
generationen som driver den 
moderiktiga butiken i cen-
trala Älvängen.

– Julhandeln är naturligt-
vis väldigt viktig för oss, men 
bortsett från det så är det 
också oerhört roligt att job-
ba just vid den här tidpunk-
ten på året. Det är full fart 
i butiken och alla är på gott 

humör – julstressen till trots.
Vilket av alla plagg i bu-

tiken blir årets julklapp?
– Det är väldigt svårt att 

svara på. Det kan vara en 
speciell skjorta, en tröja lik-

väl som ett par jeans. Mär-
kesunderkläder vet vi säljer 
bra i jul. Utmaningen för 
oss är att pricka rätt vad det 
gäller antal, färg och storlek 
av de klädesplagg som efter-

frågas. På damsidan tippar 
man att ponchon blir årets 
julklapp.

Hur möter ni konkur-
rensen från stora köpcen-
trum och inte minst från 

den växande e-handeln?
– Många lever i tron att 

det skulle vara billigare att 
handla på nätet, men verk-
ligheten är ofta en annan. 
Vår styrka är den personliga 

servicen, som vi vet är väldig 
uppskattad hos kunderna. 
För oss är det exempelvis en 
självklarhet att fixa färdiga 
paket.

Vad är drivkraften i ar-
betet?

– Det är att få nöjda kun-
der. Sedan gillar jag både in-
köp och försäljning.

Framtidens utmaning?
– Det är att få alla som 

flyttar till Älvängen med om-
nejd att blir kunder här. Det 
gäller att vi får ihop handeln 
i Älvängen och kan behålla 
ett levande centrum.

Vad har du för förvänt-
ningar på årets julmark-
nad?

– Vädermässigt kan det 
inte bli sämre än i fjol då 
det regnade och blåste från 
det att marknaden invigdes 
till dess att det var dags att 
stänga. Vi hoppas och tror på 
en vintrigare inramning den 
här gången. Sol och några 
minusgrader vore inte helt 
fel, avslutar Ulf Abrahams-
son.

Hektiskt men roligt
– Manufakturen redo för årets julrusch

Ulf Abrahamsson på Manufakturen ser fram emot årets julhandel. 

RÄKMACKA  79:-
MED DRYCKGRÖTBUFFÉ  79:-

0708-22 35 46 • info@kockmalin.se 
Kapellvägen 3, Älvängen

www.kockmalin.se

PREMIÄR!
Mån 7 dec öppnar vi vår lunchservering

Veckomeny och mer information kommer att finnas på kockmalin.se

DAGENS LUNCH 79:-
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Har du drömt om att 
köra grävmaskin? Eller 
vill du hoppa upp i en 
brandbil?

Allt kan gå i lås på jul-
marknaden i Älvängen.

Det gamla busstorget i Äl-
vängen blir ett roligt ak-
tivitetsområde under jul-
marknaden. Ytan kommer 
att disponeras av Kollanda 
Grus, Älvbygdens Motor-
klubb och Bohus Räddnings-
tjänstförbund.

Kollanda Grus förverkli-
gar många barns dröm om 
att få sitta upp i en grävma-
skin.

– Vi kommer att ha en 
grävmaskin som barnen får 
bekanta sig med. Vi vet att 
det brukar vara uppskattat, 
säger Göran Tilly.

Lika spännande är det 
att få ta plats i en brandbil. 
Räddningstjänstens personal 
medverkar på Älvängens jul-
marknad.

– Det är förutsatt att vi 
inte får larm och behöver 
åka iväg, säger Kristoffer 
Säwström.

ÄMK demonstrerar knat-
tecross och hur enduro går 
till. Bland annat medverkar 
Malin Berntsson som blev 
föreningens första tjej att ge-
nomföra en enduroklassiker 
vilket innebär Stångebrosla-
get (Linköping), Ränneslätt-
loppet (Eksjö) samt Gotland 
Grand National under sam-
ma år.

Grävare och motorcyklar på gamla busstorget

Malin Berntsson, ÄMK.

På gamla busstorget ges barnen möjlighet att sitta upp i en grävmaskin.

PHILIPS 40PFT4100/12
40” LED-TV MED FULL-HD 2 HDMI,  
USB, T2 HD-mottagare, 100Hz,
Energiklass A+ (46W)

GRUNDIG 48VLE5520BN
48” LED-TV MED FULL-HD, 100Hz.2 
HDMI, USB, T2, Energiklass A+ (84W)

PANASONIC TX-50AW304
50” LED-TV MED FULL-HD. 2 HDMI, USB, 
T2, Energiklass A+ (103W)

3990:-
Ord 4990:-

5990:-
Ord 6490:-

5990:-
Ord 6490:-

MÅNDAG-FREDAG 13-18

Göteborgsvägen 84, ÄLVÄNGEN TEL 0303-74 86 60

JULMARKNADSERBJUDANDE!

KAMPANJ PÅ VIASAT! 
GÄLLER BÅDE FIBER & PARABOL

BOX 0:- ANTENN 0:- INSTALLATION 0:-  
VIAPLAY 0:- STARTAVGIFT 0:- ROUTER 0:-

Just nu 9 månader fritt med alla Viasats kanaler och Viaplay, all utrustning och installation ingår. Efter 9 mån 
väljer du kanalpaket från 255kr/mån. Total avtalstid 30 mån, 
minsta totalkostnad 5693.- Antenn ingår inte vid fiberavtal.

Priserna gäller endast Julmarknaden 8/12. Reservation för slutförsäljning. 

Traditionen
fortsä�er

ICAs Julbord

Allt är precis som vanligt.
Vi fortsätter med vårt julmarknadsjulbord under söndagen. 

Precis som vanligt. Långbordet är uppställt i butiken mellan 

klockan 12 och 15 och det bjuds på godsaker som hör julen till.

Välko�en önskar vi på

ÄLVÄNGEN
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Järnhandeln 
i centrum

Julklapparna köper 

ni hos oss!

Julmarknadsrabatt

Göteborgsvägen 95
tel 0303-74 61 23

20%
rabatt

på hela 
sortimentet

HUS PÅ
KÖPET!

VID KÖP AV EN HUSQVARNA
AUTOMOWER® 320 

ELLER 330X

www.husqvarna.se

HUSQVARNA AUTOMOWER® 305

10.900:-
Ord. rek pris 12.900:- inkl. moms

KAMPANJ
PRIS!

ÅF ADRESS

GARANTERAT
PERFEKT KLIPPRESULTAT!

HUSQVARNA
AUTOMOWER® 330X

26.900:-
Rek. cirkapris inkl. moms

HUSQVARNA
AUTOMOWER® 320

22.900:-
Rek. cirkapris inkl. moms

VÄRDE: 1.800 :-

JOBBA SOM 
EN VINNARE!

LOCAL RETAIL ADAPTATION

MOTORSÅG 445e- serien TrioBrake
Stark och lättstartad allroundsåg med X-Torq®-motor som kombinerar 

råstyrka med låg bränsleförbrukning och låga utsläpp. Med TrioBrake™ 

kan kedjebromsen utlösas automatiskt eller mekaniskt med vänster 

eller högerhandsskyddet. Erbjudandet gäller tom 31/12 2015.

3 990:-
Ord. pris 6.000:- inkl. moms

Testvinnare ”Gör Det Själv” Mars 2015 

KAMPANJ-
PRIS!

JOBBA SOM
EN VINNARE!

LOCAL RETAIL ADAPTATION

MOTORSÅG 445e- serien TrioBrake
Stark och lättstartad allroundsåg med X-Torq®-motor som kombinerar 

råstyrka med låg bränsleförbrukning och låga utsläpp. Med TrioBrake™ 

kan kedjebromsen utlösas automatiskt eller mekaniskt med vänster 

eller högerhandsskyddet. Erbjudandet gäller tom 31/12 2015.

3 990:-
Ord. pris 6.000:- inkl. moms

Testvinnare ”Gör Det Själv” Mars 2015 

KAMPANJ- 
PRIS!

Utrymme för Åf-LOGO

Copyright © 2010 Husqvarna AB (publ). 
All rights reserved.

www.husqvarna.se

HUsqvarna 359 Robust såg i mellanklass för proffsbehov. Råstyrka och mångsidighet är 
dess främsta meriter. Låga vibrationer, långt serviceliv och ergonomisk design gör den till en favorit 
för många som jobbar i skogen.  59 cm3, 2.9 kW, 5.5 kg, 33–50 cm.

Erbjudandet gäller t o m xxxxxxxxxxx. Ord. pris inkl. moms 6.995:–

Kraftfull såg
till kraftigt sänkt pris.

Nu endast 

4.995:-
Begränsat antal.

Julklappstips

sÅGHJäLm 445:-
sÅGHJäLm m. fm-radiO 1.095:-

(Ord. Ca-pris 645:-/1.490.- )

KOmbidUnK
295:-

(Ord. Ca-pris 495.- )

verKtyGsbäLte
1.095:-

(Ord. Ca-pris 1.495.- )

HUsqvarna
HandsKar 
från 125:- sÅGsKyddsbyxOr

från 995:-

fiLset
150:-

(Ord. Ca-pris 200.- )

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

Automower® 

890:-
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 t.o.m. 31/12 2015.

Vinterpris på vårservice!

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

Automower® 

890:-
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 t.o.m. 31/12 2015.

Vinterpris på vårservice!

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

Automower® 

890:-
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 t.o.m. 31/12 2015.

Vinterpris på vårservice!

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

ÄLVÄNGEN GÖTEBORGSV 88 Tel 0303-74 60 85
 Mån-fre 07–18 Lör 10–14

BÄSTA JULKLAPPEN
HITTAR DU HOS OSS!

20% 
RABATT PÅ ETT 
PRESENTKORT

NU HAR VI ÖPPET SOM VANLIGT
JULBELYSNING I MÄNGDER

Göteborgsvägen 94, 
Älvängen,  

Tel: 0303-74 88 54
Vard 10-18, lörd 10-14

STAR 
SYSTEM EXPO
SYSTEM LED
SYSTEM 24

650:-

149:-

149:-

LED
29:-229:-

129:-
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Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00

20%
RABATT PÅ 
JULSAKER
Gäller endast under julmarknaden. 
Gäller ej på slingor och reservlampor.

Extraöppet till jul & nyår:
Mån 21/12 - Ons 23/12 8.00-18.00 
Mån 28/12 - Ons 30/12 8.00-18.00
Nyårsafton  9.00-14.00

Klappen är inte stor
Men det behöver den inte vara
För den med åren gror
Här får du hjälp att spara

God Jul

Hos oss kan du också köpa julklappar, 
varför inte ge bort fondandelar till 
någon du tycker om.

God Jul önskar
Swedbank Götaälvdalen
Lilla Edet, Surte och 
Älvängen

CRESCENT 16” FLICK
Alu-ram och korg.  
Färg: svart eller vit.
Ord pris 2595:-

(H)JULERBJUDANDE

Göteborgsvägen 58, Älvängen 0303-74 68 73 
Öppet: mån - fre 9.30-18.00 lör, 9.30-14.00

SE FLER ERBJUDANDEN PÅ WWW.ALVANGENSCYKEL.SE

ÄLVÄNGENS CYKEL

1999:-
REA

ÅRSHYRA SLALOMUTRUSTNING  
SLALOMSKIDOR, PJÄXOR, STAVAR

  KNATTE 70cm - 90cm 799:-  

  JUNIOR 100cm - 150cm 899:- 

  VUXEN medel  1399:-

Att JiO Eltjänst har firat 
25 år har inte undgått 
någon.

Årets jubileum 
kröntes med självaste 
Arvingarna på besök.

– Vi har haft ett ma-
kalöst roligt år och det 
var verkligen kul att fira 
ihop med dem som bi-
dragit till utvecklingen, 
säger Janne Olofsson.

Vilket år det har varit för Jio 
Eltjänst 2015! Jubileumsåret 
inleddes med att företaget 
fick mottaga Företagarnas 
utmärkelse ”Årets företa-
gare” i våras. I september 
bjöds sedan kunder och leve-
rantörer in till ett storslaget 
25-årskalas.

– Vi kombinderade nytta 
och nöje. En företagslunch 
med minimässa under da-
gen kröntes med en riktig 
festkväll. Det var klackarna i 
taket, säger Janne Olofsson.

JiO Eltjänst har trots 
sin storlek valt att försöka 
fortsätta fokusera på hem-
mamarknaden. Uppdragen 
hämtas inom det som kallas 
”ägget”.

– Det är Trollhättan i 
norr, Alingsås i öster, Ste-
nungsund i väster och ner till 
Mölndal i söder. Göta älvda-
len är självklart vårt stora 
fokus, men vi är noga med 
att inte ta oss vatten över 
huvudet. De riktigt stora en-
treprenaderna avstår vi från. 
Kronogårdsskolan tackade 
vi nej till. Vi ville inte riske-
ra att inte kunna hjälpa våra 
befintliga kunder genom att 
låsa upp för mycket personal 
på en stor entreprenad, säger 
Mikael Holmqvist.

2011 tog JiO Eltjänst över 
Älvängens Installationsbyrå. 
Ett anrikt företag som va-
rit verksamt på orten sedan 

1948. 
– ÄIAB är ett starkt va-

rumärke som vi har valt att 
bevara. Vi har helt enkelt 
införlivat deras kompetens 
inom industriinstallationer. 
Det gör att vi idag har ett 
renodlat industriben. Killar-
na på ÄIAB jobbar helt själv-
ständigt, berättar Mikael. 

En av nycklarna till JiO:s 

25 utvecklande år är en en-
gagerad och serviceinriktad 
personal.

Måna om kunden
– Vi är glada över att våra 
installatörer alltid har varit 
väldigt måna om kunden. 
Som elinstallatör är du i ett 
serviceyrke och det handlar 
ofta om att tillsammans med 

kunden hitta bra lösningar. 
I den rollen krävs det att du 
har goda sociala egenskaper 
och det har vi lyckats rekry-
tera. Utan dem hade företa-
get aldrig utvecklats som det 
har gjort, säger Janne Olofs-
son.

Framtiden ser ljus ut. Det 
är mycket på gång i både Ale 
och Lilla Edet.

– Förhoppningsvis får vi
vara med när Alebyggen drar
igång i Älvängen, likaså har
Svenska Stenhus fler intres-
santa projekt på gång. Det 
känns väldigt roligt att vara 
engagerad i Göta älvdalen 
just nu, säger Janne Olofs-
son.

JiO – en pigg 25-åring

JIO ELTJÄNST

Grundades: 1990
Ägare: Jan Olofsson och 
Mikael Holmqvist
Antal anställda: 24
Verksamhet: Företaget är 
verksamt i Götaälvdalen och 
Göteborgsområdet. Service, 
entreprenad samt styr & 
regler är verksamhetsområ-
dena. ÄIAB är ett syster-
företag inom industriell 
installation.

Ägarduo. Janne Olofsson och Mikael Holmqvist på Jio Eltjänst kan se tillbaka på ett makalöst jubileumsår. 25-åringen har bra drag under 
galoscherna.



ÄLVÄNGENS JULMARKNADSBILAGA   11

Blåvitts målvakt John Alvbåge kommer till Älvängens julmarknad nu på söndag. Alvbåge har lovat att skriva autografer och den som vill får utmana honom i bordshockey.

En räddande ängel 
gästar Älvängen
En ängel landar på årets 
julmarknad i Älvängen.

Det är Blåvitts 
målvakt John Alvbåge 
som kommer på besök 
under den första 
timmen för att skriva 
autografer och utmanas 
i bordshockey.

– Vi får se hur jag 
klarar den utmaningen, 
säger Alvbåge till 
Alekuriren.

John Alvbåge kommer att 
ta plats i Skepplanda BTK:s 
marknadstält utanför Manu-
fakturen, klockan 12-13.

– Förra året hade vi be-
sök av två andra IFK-spelare 
i Emil Salomonsson och 
Gustav Engvall. Nu är det 
John Alvbåge som ger mark-
naden lite stjärnglans. Det 
tycker vi naturligtvis är jät-
teroligt, säger Tobias Hå-
kansson, ordförande i Äl-
vängens företagarförening.

John Alvbåge och hans 

lagkamrater i IFK Göteborg 
upplever just nu lite semes-
ter innan träningen återupp-
tas igen på måndag.

Stentuffa veckor
– Vi har två stentuffa veckor 
framför oss. Det blir jobbigt 
rent fysiskt, men det har vi 
nytta av sedan, resonerar 
John som så smått börjar 
skaka av sig besvikelsen efter 
det missade SM-guldet.

– Det var inte i sista 
matchen som det avgjordes. 

Vi hade det i egna händer 
tidigare under säsongen, 
men tappade några onödiga 
poäng. Visst känns det surt, 
men det är bara att lyfta på 
hatten och gratulera IFK 
Norrköping till en fantastisk 
prestation, säger John som 
trots allt fick fira ett cupguld 
tidigare under säsongen efter 
finalvinst mot Örebro SK.

Du skrev nyligen på ett 
nytt kontrakt med IFK 
Göteborg, hur känns det?

– Att få förmånen att spela 

ytterligare tre år med Blåvitt 
känns hur bra som helst. Jag 
lever min dröm.

Hur firar du jul?
– Julafton firar familjen 

hemma hos min hustrus för-
äldrar i Örebro. 

Vad är viktigast på jul-
bordet?

– Det är samma för mig 
som för barnen – julmusten! 
Sedan blir det mycket jul-
skinka på vörtbröd.

Hur bra är du bords-
hockey?

– Det återstår att se, skrat-
tar John Alvbåge.
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JOHN ALVBÅGE

Ålder: 33 år.
Position: Målvakt.
Moderklubb: Torslanda IK.
Övriga klubbar: Västra Frö-
lunda IF, Örebro SK, Viborg 
FF och IFK Göteborg.

FEM SNABBA 
Konstgräs – Naturgräs

Buss – Flyg
Landslaget – SM-guld

Isaksson – Olsen
Jul – Midsommar

– John Alvbåge utmanar frivilliga i bordshockey
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KL 
12.00–
16.00

PEPPARKAKSBAK
FÖR ALLA BARN

KL 
14.00

APELSINER

JULMUST
COOP

KL 
14.30

5:-/KG
Max 2kg/kund

SILL
GLASBURK

5:-/ST
Coop 250g

max 2st/kund

GRÄDDGLASS

5:-/ST
GB, 0.5 liter

max 2st/kund

5:-/ST
1,5 liter
+ Pant

FISKAUKTION
KL

13.30
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