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Lödöse lever upp 
med jul i byn
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Idolmöte på julmarknaden
Surte BK når 
inte målet
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Ale Lucia fick ta skydd!
Nykrönta Ale Lucia, Josefine Wennerlund, med tärnor har redan haft många uppdrag. Dagen efter kröningen väntade ett tra-
ditionsenligt uppträdande på Älvängens julmarknad, men för första gången någonsin fick Ale Lucia sjunga inomhus. Vädrets 
makter omöjliggjorde något program på utsidan.

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

APELSINER I NÄT
ICA. Spanien. 2 kg. Klass 1.   
Jfr pris 10:00/kg.   
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VÄLKOMNA!

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

ALE IBF, ALE HF, ALEBROTTARNA,ALE BASKET, 
NÖDINGE FOTBOLL/HANDBOLL, SURTE/BOHUS 
IF, SURTE INNEBANDY, SKÅR IBK, LNIK, SBTK, 
ÄLVÄNGENS IK, ÄMK, AHLAFORS IF, NOL IK

Gäller vid beställning av lagervaror senast 20/12.

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

KNALLARNA 
KOMMER!

FREDAG
11 DEC

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

www.mecaalvangen.se
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Helga, för jösse namn! 
Var detta verkligen 
nödvändigt? Förstö-

ra så stolta och viktiga tra-
ditioner som våra julmark-
nader. Om du ändå skulle 
komma med storm kunde 
du väl valt ett tillfälle när det 
inte drabbade så många så 
hårt? Mängder av timmar, 
kraft och energi läggs för att 
planera julmarknader runt 
om i tidningens spridnings-
område. Överallt möttes vi 
av förfäran, besvikelse och 
sorgsna miner. Julmarkna-
den är ett stolt ögonblick för 
väldigt många. Det kändes 
inte alls rättvist att Ale Lucia 
som alltid sjunger in julen i 
Älvängen centrum nu fick ta 
skydd inne på Coop Extra. 
Det handlade självfallet om 
att göra det bästa när de 
sämsta väderförhållanden 
regerade. Arrangören höll 
god min och i butikerna var 
det trots allt mycket spring, 
ute på gatorna undvek de 
flesta att vara. För alla som 
vet hur vacker en julmark-
nad kan vara gick det inte att 
undgå att skänka en tanke 
till alla de som in i det sista 
gjorde sitt yttersta för att 
hålla liv i drömmen om en 
livaktig marknad på gator 
och torg.

Samma problem hade 
Kulturföreningen Svandam-
marna i Surte, men som tack 
vare ett tillfälligt bedarrande 

i de starka vindarna och ett 
regn-upphör under några 
timmar lyckades genomföra 
sin marknad till många be-
sökares stora glädje. Helga 
skonade faktiskt arrange-
manget vid Svandammarna, 
åtminstone delvis.

Fackförbundet Kom-
munal verkar inte ha för 
avsikt att skapa en lugn och 
fridefull jul. Deras insändare 
och utspel har väckt starka 
känslor och många reaktio-
ner. Förhoppningsvis leder 
det nu till kreativa och kon-
struktiva samtal på annan 
plats än i lokaltidningen.

Samtidigt nås redak-
tionen av beskedet att 
nio kommunanställda har 
lämnat in enskilda arbets-
skadeanmälningar till För-
säkringskassan. Återigen är 
det brister i ledarskapet som 
kritiseras och att en föränd-
rad arbetssituation har lett 
till trakasserier, depressioner 
och sjukskrivningar.

Om detta är en 
nyhet även för 
kommunledningen 
vågar jag inte uttala 
mig om, men jag 
hoppas inte det. Det 
vore anmärknings-
värt om så många 
inom ett och 
samma arbetsom-
råde uttrycker en 
samstämmig kritik 

inte blir tagna på allvar. Har 
Kommunal Ale rätt i att ar-
betsklimatet och ledarskapet 
trots allt har hårdnat – och 
i så fall varför? Självklart 
måste frågorna upp på bor-
det efter den senaste tidens 
diskussioner.

Jag förstår emellertid 
kommunledningens frus-
tration, då de så sent som i 
våras tog del av en med-
arbetarenkät inom sektor 
omsorg som visar att sju av 
tio har förtroende för sina 
närmaste chefer och att näs-
tan åtta av tio anser att che-
fen visar medarbetaren ett 
stort förtroende. Självklart 
måste även enkäterna väga 
tungt när facken hävdar 
motsatsen.

Onödigt, Helga!

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
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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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BROMSEXPERTEN
KAMPANJ!

Däckbyte och visuell kontroll av 
bromssystemet för bara 200 kr

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

Gammaldags 
Julmarknad
på Glasbruksmuseet i Surte
Lördag 12 dec kl 11 - 14
Julmusik, tomte, 
kaffe, våfflor. 
Fin blandning av 
hantverkare, 
föreningar och 
produkter

KULTURFÖRENINGEN
BRUKSONGAR

Arrangör:
Fri entré
Välkomna!

ETT STORT

TACK
Till alla som bidrog till att  
nå ett lyckat resultat på  

35.107 kr vid vår  
basar den 21/11

Skepplanda Röda Korskrets Styrelse

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

TYGLADAN

MÖBELTYGER 

60-99:-/m
1000 
OLIKA BAND

KAPP 40-75:-/m
metervara
VAXAT LINNE 

149:-/m

VAXDUK 

30:-/m

JULSERVETTER

15:-
TABLETTER

35:-

heminredning
Tyger, gardiner & 

SKEPPLANDA BTK 
HÅLLER 

ÅRSMÖTE
TORSDAG 28/1 KL 19.30

PÅ FORSVALLEN
Motioner styrelsen tillhanda 

senast onsdag 15 januari

EXTRAPERSONAL

Vi behöver dig som främst  
kan jobba kvällar och helger.

Du bör ha fyllt 18 år.
Mejla personligt brev med CV.

csalvangen@gmail.com

Mer info?
Ring Linnéa 0303-74 99 99

Ale Klinik

Postvägen 4, Älvängen
www.aleklinik.se • 0303-74 99 90

TA MED KUPONGEN TILL BUTIKEN

Ansiktsbehandling: 199 kr
Pedikyr: 199 kr
Giltlig t o m 30/12

Passa
på!

Handla till julbordet hos 
Ehrenhofers Lamm & Vilt

Ehrenhofers 
Lamm & Vilt

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

Högås 274 Lödöse   
www.ehrenhofers.se

Gårdsbutiken  
är öppen:

Sön 13 dec kl 14-18
Lör 19 dec kl 14-18
Sön 20 dec kl 14-18
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Socialdemokaraterna efter kritiken från Kommunal:

”Vi tar det på största allvar”
NOL. Fackförbundet 
Kommunal har uttalat 
vass kritik om arbetssi-
tuationen och Ale kom-
mun som arbetsgivare.

Socialdemokraternas 
företrädare ser allvar-
ligt på kritiken, men 
delar inte bilden.

– Jag kommer som 
ytterst ansvarig bjuda 
in kommunchef, HR-chef 
och representanter för 
Kommunal Ale och Väst 
för att reda ut det här, 
säger Kommunstyrel-
sens ordförande Paula 
Örn (S).

I insändare och artiklar de 
senaste veckorna har Kom-
munal Ale beskrivit en för-
sämrad arbetsmiljö med 
tuffare villkor och hårdare 
ledarskap. Kritiken kommer 
från medlemmar inom sek-
tor omsorg.

– Det mest allvarligt i 
det som framkommit är att 
personal känner sig rädda 

för att yttra sig. Det är helt 
oacceptabelt och stämmer 
absolut inte överens med vår 
eller chefernas bild. Jag kän-
ner inte igen det här, utan 
det måste handla om ensta-
ka individer, säger Monica 
Samuelsson (S), Omsorgs- 
och arbetsmarknadsnämn-
den.

Att arbetssituationen är 
tuff är hon däremot mycket 
medveten om. Skälen är ett 
större omställningsarbete  
inom hemtjänsten och IFO 
(vuxna missbrukare) som 
dessvärre påverkar hela sek-
torn.

Biståndsbedömning
– Vi ser att vår biståndsbe-
dömning skiljer sig åt från 
stora delar av landet. Vår ge-
nerösare bedömning medför 
att hemtjänsten behöver mer 
personal och till detta har 
det inte funnits pengar. Vår-
den av våra vuxna missbru-
kare sticker också i höjden. 
Detta tillsammans gör att 
vi har ett underskott på 5,5 
miljoner i år. Nu försöker vi 
anpassa verksamheten, men 
det kommer att ta tid. Det 
blir svårt även 2016, kon-

staterar Monica Samuelsson 
och tillägger:

– När omställningen är 
fullt genomförd kommer det 
att skapa utrymme för ett 
positivt kvalitetsarbete i den 
övriga omsorgen, men fram 
till dess att vi är i balans mås-
te alla hjälpa till.

Att spara in miljonerna 
anser ingen är ett omöjligt 
uppdrag. Genomlysningen 
ger tydliga svar.

– Det kommer att krävas 
många små justeringar i bi-
ståndsbedömningen. Den 
enskilde kommer inte att 
märka särskilt mycket, men 
totalt sett får det en stor eko-
nomisk effekt, menar Moni-
ca Samuelsson. 

Att Kommunals medlem-
mar upplever ett hårdare 
ledarskap vill Paula Örn ha 
mer information om.

Svepande kritik
– Det känns som en svepan-
de kritik, men faktum är att 
det kränker hela verksam-
heten om man uttrycker sig 
på det sättet. Vi behöver mer 
på fötterna och konkreta ex-
empel där personal har blivit 
felaktigt behandlade för att 

kunna agera.
Dennis Ljunggren (S), 

Utbildningsnämndens ord-
förande i Ale, som är fackligt 
förtroendevald på halvtid, 
är tveksam till det som förs 
fram.

– Jag träffar varje vecka 
mängder av personal och det 
som Kommunal skriver om 
känner jag absolut inte till. 
Jag vet dessutom att vi inte 
alls stoppar en vikarietillsätt-
ning. Problemet är att det är 
svårt att hitta vikarier som 
är kvalificerade. Att barnens 
säkerhet skulle vara i fara är 
också nonsens. Just av det 
skälet att det ibland har sak-
nats en vikarie har närvaran-
de personal tagit beslut om 
att inte gå på en skogsutflykt, 
eftersom säkerheten har be-
dömts vara för dålig.

Restriktiv
Inom omsorgen har vikarie-
tillsättningen sedan i höstas 
varit restriktiv.

– Det betyder inte att vi-
karier inte sätts in, däremot 
prövas varje enskilt fall. Vi 
utvärderar om det är nöd-
vändigt eller om det går att 
lösa på annat sätt, säger Mo-
nica Samuelsson.

Socialdemokraterna men-
ar att partiet fattat flera 
beslut för att direkt påver-
ka arbetssituationen för de 

kommunanställda. 
– Vi har ett stort fokus på 

att Ale kommun ska vara en 
bra och trygg arbetsgivare. 
Satsningen på jämställda lö-
ner har tagit oss flera steg 
i rätt riktning, arbetsklä-
der i barnomsorgen likaså. 
Dialogen med cheferna är 
också en viktig del och det 
som Kommunal nu påstår 
är självklart allvarligt, men 
det gäller att hålla isär fakta 
och upplevelser. Det är inte 
rimligt att vi ska betala mer 
för till exempel hemtjänsten 
i Ale än vad andra jämförba-

ra kommuner gör. Vi måste 
kunna utföra samma service  
till samma kostnad som an-
dra kommuner gör, utan att 
arbetsmiljön försämras, sä-
ger Paula Örn.

  Budgetnivån för 2016 
har det inte funnits någon 
politisk debatt om. Enighe-
ten är stor.

– Alla inser att uppdraget 
nämnden har ska gå att lösa 
med tilldelad ram. Det är an-
passningen som tar lite tid. 
Alliansen föreslog till och 
med en något mindre bud-
get, avslutar Paula Örn.

NÖDINGE. Kommunled-
ningen känner inte igen 
den bild som Kommu-
nal Ale målar upp om 
en bristfällig dialog och 
kallt ledarskap.

Omsorgens förut-
sättningar i Ale är inte 
tuffare än i övriga jäm-
förbara kommuner.

Det slår kommunchef 
Björn Järbur och sek-
torchef Rune Ström-
berg fast.

Redan i budgetarbetet inför 
2015 stod det klart att Om-
sorgs och arbetsmarknads-
nämnden skulle tvingas till 
anpassningar för att klara 
årets ekonomiska ram. Att 
ramen var snäv berodde på 
den politiska prioriteringen 
av skolan.

– Självklart går det inte 
att fortsätta driva alla verk-
samheter på samma sätt när 
en så tydlig satsning ska 
göras. Samtidigt måste vi 
hela tiden effektivisera och 
utveckla vårt arbete. Jag 
vill dock understryka att 
de resurser som sektorn för 
omsorg- och arbetsmark-
nadsnämnden har till sitt 
förfogan-
de inte 
skiljer sig 
från jäm-
f ö r b a r a 
k o m m u -
ner, säger 
Björn Jär-
bur.

När nämnden redovisade 
ett prognostiserat under-
skott på 5,5 miljoner för 
2015 vidtog sektorn sär-
skilda insatser, däribland en 
restriktiv vikarietillsättning.

– Men det framställs som 
att det blev tvärstopp och 
det stämmer inte. Vi prö-
var varje enskilt fall och jag 
måste säga att personalen 
har klarat sitt uppdrag be-
undransvärt. Vi grejar det 
här, säger Rune Strömberg.

Inom förvaltningen är 
det främst kostnaderna för 
individ- och familjeomsor-
gen, vården av vuxna miss-
brukare, samt hemtjänsten 
som sticker ut.

Genomlysning
– Därför pågår det en ge-
nomlysning när det gäl-
ler biståndsbedömningen. 
Varför har vi högre kost-
nader per individ och år än 
jämförbara kommuner? Vi 
måste hitta rätt nivå för att 
våra resurser ska räcka. Ale 
skiljer sig också åt när det 
gäller hur många personer i 
åldern 65-79 som är bevilja-
de plats på särskilt boende. 
Skälen till detta måste vi 
titta vidare på, dels ur kost-
nadssynpunkt dels för att de 
allra flesta vill bo kvar hem-
ma så länge som möjligt, 
säger Björn Järbur.

När det gäller vården av 
vuxna missbrukare försöker 
sektorn hitta nya lösning-
ar. Det handlar främst om 
bättre – och billigare – lös-
ningar på hemmaplan.

– Tillsammans med Ale-
byggens boendesamordna-
re pågår en översyn av till-
gängliga lägenheter, säger 
Järbur.

K o m -
m u n a l 
Ale har 
under ett 
par veck-
ors tid 
u t t r y c k t 
kritik i 
insändare och artiklar om 
en enligt dem minimal be-
manning samt ett hårdare 
arbetsklimat.

– Vi har en lagom be-
manning, men förändringar 
är alltid kännbara. Nu upp-
lever jag ändå att den kriti-
ken har lagt sig. Jämför vi 
vår bemanning med landet 
i övrigt så är vi en snittkom-
mun. Att klimatet hårdnat 
känner jag inte igen. Det 
här måste vi lyssna av med 
facket och vi kommer om-
gående att bjuda in till ett 
möte, säger Rune Ström-
berg.

Undersköterskor har 
efterslyst ett öppet möte 
med kommunledningen, 
blir det av?

– Inte mig emot. Jag 
ställer upp. Om våra med-
arbetare mår bra utför det 
ett bättre jobb, därför ska 
vi mötas i de forum som 
personalen önskar. Vill de 
att jag kommer till ett öp-
pet medlemsmöte så gör jag 
det, säger Björn Järbur.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Nu ännu 
bättre 
Närtrafik!
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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.
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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

FAKSIMIL: VECKA 49, 2015
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Kommunal Ale satte ned foten i förra veckan. Medlemmarna klagar 
över en försämrad arbetsmiljö och nu kommer rekationerna.

Kommunledningen 
känner inte igen bilden

Björn Järbur.

Rune Strömberg.
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» lillaedet.se/ledigajobb
Lilla Edets kommun har drygt 13 000 invånare och 
är lika förknippad med vatten och vacker natur 
som stark historia. Med ny motorväg och järnväg 
mellan Göteborg, Lilla Edet och Trollhättan kliver 
vi in i en ny och expansiv fas. 

Med ett glödande engagemang och stort ansvars-
tagande ska du skapa förutsättningar för ökad 
samverkan. Ditt ansvar är också att utveckla och 
samordna arbetsgrupper i kommunen som jobbar 
med barn och unga som är i behov av särskilt stöd. 

Välkommen med din ansökan!

Verksamhetschef
med fokus på barn och ungas utveckling

LILLA EDETS KOMMUN SÖKER

Från och med måndag  
14 december håller vi stängt.  
Öppnar igen  
i februari.

God Jul &  
Gott Nytt År

Hemsida
utan

löpande 
avgifter

www.alekuriren.se/hemsida

Samråd om detaljplan för bostäder inom 
Paradiset Ale kommun, Västra Götalands län
Ett förslag till detaljplan över rubricerat område har utarbetats och finns utställt för 
samråd från och med den 9 december, 2015, till och med den 22 januari, 2016. 

Planområdet är cirka 14 hektar stort och ligger cirka 1 km nordost om Älvängens 
centrum i anslutning till Göteborgsvägen, Emylundsvägen och Paradisvägen. 
Inom och i angränsning till planområdet finns en del befintlig bebyggelse i form 
av friliggande gårdar/villor och enstaka verksamheter. Området inte tidigare 
detaljplanelagt. Planeringens syfte är att pröva planområdet för bostadsändamål i en 
miljö med bevarade naturvärden och hästverksamhet inpå knuten. Syftet är även att 
pröva områdets lämplighet för ny vägdragning

Detaljplanen finns utställd för samråd under tiden 9/12 2015 till 22/1 2016.
på följande plats:

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

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

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

Samrådsmöte hålls i Älvhörnan i Älvängen torsdag den 14/1 2016 kl 18:00

Upplysningar om planförslaget lämnas av planarkitekt Charlotte Lundberg  
0303– 37 13 05 charlotte.lundberg@ale.se. 

Eventuella synpunkter framförs skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden i Ale 
kommun, 449 80 Alafors, eller till plan@ale.se ange då ”detaljplan Paradiset” i 
ämnesraden, senast den 22 januari, 2016. 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

BARA TVÅ 
NUMMER KVAR!

VECKA 51 -STORUPPLAGA

100% TÄCKNING

Boka ditt utrymme, mellandagsrea, sista julklapparna skall köpas, 
julhälsningar i v52 till medarbetare, kunder, nära och kära….

Ring eller maila Kent, 070-438 52 58, kent@alekuriren.se eller  
Björn, 070-480 63 91, bjorn@alekruiren.se

VECKA 52 - GOD JUL

Lunchmöte för 
Ales företagare

Ny blombutik
i Lilla Edet

I måndags invigdes den efterlängtade elbussen som ska mata resenärer från Madenområdet till pendelstationen i Älvängen. 

Kommunalråd Paula Örn (S) och Kollektivtrafiksnämndens ordförande Ulrika Frick (MP) klippte bandet.

Glad och grön invigning

LÄS

16

Kungälv • Tel 0303-24 33 49 

www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror till fast pris!

LÄS
04

Julspel i 
Starrkärrs kyrka

LÄS
34

LÄS
29NUMMER 47         VECKA 51         2014         ÅR 19         100% TÄCKNING

| | | |

MED LILLA EDET-EXTRA

2 frisörer 
sökes!

www.klippstudion.se

Kontakta Anita på 0303-22 93 17 för mer info

Ledetvägen 3, 449 51 Alafors  |  Tel 0303-74 26 80

Öppettider
Mån-fre 8-17

Kvällsmottagning
Tis & Ons till kl 20

Lördagsöppet
Öppet kl 9-14Stängt 24, 25, 

26, 31 dec samt 

1 och 6 jan

Därefter öppet 

som vanligt God Jul & Gott Nytt År!

ANSVAR 
FÖR  

SVERIGE

Gäller v 51 • 17/12–21/12

En riktig mataffär
Öppet alla dagar 7–23
Även vår manuella delikatess

Tel 0303-97500 ica.se/ale
Ale Torg

Se exempelkorgar i vår fruktavdelning,

du väljer själv innehåll och prisnivå

-Vi gör din korg

300:-
Från

Present-, julklapp- 
eller gåbortkorg!

Ring Susanne på
tel: 0303-975 07 
eller prata med 
oss i butiken!

TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  

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

STIGA 
SNOWKICK
Ord. pris 399:- 

299:

JULKLAPPSTIPS!

MISSA

INTE VÅR

MELLANDAGS- 

REA
SE NÄSTA VECKAS

ANNONS!

ÖPPETIDER:

15-19/12 10-20

20/12 10-17

21/12 11-17

22-23/12 10-20

JULAFTON 10-13

JULDAGEN STÄNGT

26-28/12  9-16

FO
TO

: P
-A

 K
LÖ

V
E
R

SJ
Ö

Lödöse 0520-66 00 10

Veckans Vara

Johnnys senap
sötstark & grov

ekologisk sötstark

1990
/st

Julhandlar på 
hemmaplan Ökad bevakning

i Lödöse Södra Ale jublade 
högst i derbyt

Hemma hos Pernilla Slitebo i Ölanda finns detta fantastiska jullandskap som hon bygger upp lagom till första advent varje 

år. Till nästa år kommer hon att utveckla sitt bygge med ytterligare hus och tomtar.

Verkligt vackert
jullandskap

LÄS
18

FO
TO

: A
LL

A
N

 K
A

R
LS

SO
N

LÄS
14

LÄS
8

LÄS
21

NUMMER 48         VECKA 52         2014         ÅR 19         100% TÄCKNING

| | | |

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

Säkra siffror till fast pris!

ANSVAR 
FÖR  

SVERIGE

En riktig mataffärÖppet alla dagar 7–23
Även vår manuella delikatessTel 0303-97500 ica.se/ale

Ale Torg

Se exempelkorgar i vår fruktavdelning,du väljer själv innehåll och prisnivå
-Vi gör din korg

300:-
Från

Present- eller  
gåbortkorg!

Ring Susanne på
tel: 0303-975 07 
eller prata med 
oss i butiken!

Öppettider Jul-Nyår
Julafton   7-15Juldagen  10-19Nyårsafton 7-19Nyårsdagen 10-19

Lödöse 0520-66 00 10

Veckans Vara

bridge-
blandning

360 g

1990
/st

Medtag kupong

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

20-70%
PÅ ALLT I BUTIKEN!

LAGER-
TÖMNING

Start fredag 26/12 kl 09.0026-28/12 har vi öppet kl  09-16
Se annons på sid 3

Gäller ej klubb, presentkort och beställningsvaror. Gäller 26-28/12 2014.

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

på 
allt30%

julmaterial!
Gäller ej på slingor och reservlampor.

God jul & 
gott nytt år!
NYA ÖPPETTIDER I BUTIKEN FRÅN OCH MED JANUARI 2015:
Månd-fred kl 08.00-16.30Lördagar stängt

Lokaltidning & ReklambyråLäs mer på www.alekuriren.se

Tummen upp! Grillmästarna Rudolf Lindberg 
och Arto Lassuri trotsade vädrets makter och 
höll liv i grillen. 

Här inne gömde sig tomtefar. Julmyset gick 
inte att ta miste på. 

Lotterna gick som smort. Tuva Pegoraro från 
Surte fyndade hos Ulla-Britt. Om det blev 
någon vinst förtäljer inte historien... 

Tomtetradition vid Svandammarna
SURTE. Stormen Helga var inte nådig i 
helgen och oron var stor över att den 
traditionsenliga julmarknaden vid 
Svandammarna skulle tvingas ställa 
in.

När söndagen kom upphörde plöts-
ligt regnet några timmar.

– Hur konstigt det än låter så hade 
vi tur med vädret, säger eldsjälen 
Timo Marklund.

Under många år var det just Timo som satt 
bakom tomtemasken i skogshyddan, men 
numera är det Håkan Johanssons uppdrag. 
Barnen vallfärdade till tomten med sina öns-
kelistor. En av dem var Elina, 4 år, från Bo-
hus.

– Jag önskar mig en robot som kan gå själv, 

avslöjade hon för tidningens utsände.
Inte heller glöden blåste ut. Rudolf Lind-

berg och Arto Lassuri grillade korv i mäng-
der.

– Jajamen, älgkorv av bästa märke, skröt 
Arto.

Det blev trots allt en lyckad marknadsdag 
vid Svandammarna.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Elina, 4, och Viggo, 1 år 
från Bohus hälsade på 
hos tomten vid Svan-
dammarna i Surte.



 

www.ale.se 
0303-33 00 00

På gång

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 

Rättelse
I förra veckans nummer av Alekuriren redovisades felaktigt 
att kommunfullmäktige planerar att hantera ärenden som rör 
sociala investeringar och färdtjänst på mötet den 14 december. 
Dessa ärenden kommer inte behandlas än. Istället kommer 
kommunfullmäktige bland annat att ges en information om 
Ales medverkan till ett fossiloberoende Västra Götaland. 
En fullständig lista på de ärenden som kommunfullmäktige 
kommer att hantera finns på www.ale.se. 

Du hälsas välkommen till fullmäktiges sammanträde 
MÅNDAGEN DEN 14 DECEMBER 2015 KL.18.00 i 
Medborgarhuset, Alafors. 

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

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

MÖTESPLATS FÖR ÄLDRE
KL 10.00 bakar vi tunnbröd till 
självkostnadspris, på servicehuset i 
Nödinge  södra klöverstigen 32.

 

KL 10.00 bakar vi småkakor till 
självkostnadspris på aktivitetshuset 
i Älvängen Carlmarksväg 4. Fika 
kostar 10:- Vid frågor ring Carina 
Wallström 0704-32 07 72

Följ dessa tips för att 
förebygga risken för inbrott 
hos dig i jul och i vinter:
• Ha godkända lås och godkända inbrottslarm. 
• Grannsamverka – tala med dina grannar och be dem att ha 

koll på din bostad om du åker bort. 
• Stöldskyddsmärk dina värdesaker med DNA-märkning. 

Ha en tydlig skylt vid alla dörrar, sätt upp skyltarna du får 
med när du köper DNA-märkning. 

• Förvara inga kontanter eller smycken i bostaden. 
• Låt grannen parkera bilen på din uppfart om du har en. 
• Be grannen slänga sopor i din soptunna så att den inte står 

tom. 
• Få hjälp med posten – Be en vän eller granne att ta in din 

post. 
• Timer till lampor och radio. Rörelsedetektorer för 

utebelysningen. Förvara inga icke fastlåste stegar utomhus. 
• Har du riktigt goda grannar och det blir en vit jul, är det 

bra om de snöröjer på din tomt.  

Vill du starta grannsamverkan i ditt område? Kontakta  
Brotts- och säkerhetshandläggare Lotti Klug, 0704-32 01 21
God jul och gott nytt år!

– Pssst! Nu öppnar snart 
Kontaktcenter, där du kan få 

all möjlig hjälp av kommunen. 
Nedräkningen har börjat!

Madenbussen blir Älvan
MÅNDAGEN DEN 14 DECEMBER får elbussen en ny sträckning. 
Bussen kommer att utgå ifrån Älvängen resecentrum, köra 
igenom Maden men sedan fortsätta upp genom Kronogården, 
ner Starrkärrsvägen och tillbaka till Älvängen resecentrum. 
Maden blir därmed inte längre vändhållplats. Det betyder 
också att bussen får en ny tidtabell som finns på ale.se och 
som kommer sitta uppe vid hållplatserna. Resan är även 
i fortsättningen gratis. Elbussen är redo för ett nytt år, ny 
sträckning och nytt namn. Välkommen ombord på Älvan! 

DEC

15
2015

DEC

18
2015

Gustavas plats

Missionskyrkan

Starrkärrsvägen

Skogsrådets väg

Bratteberget
Vättarnas väg

Olof Persvägen

Vallmovägen

Tolleredsvägen

Smedjebacken

Frälsegården

Älvängens resecentrum

Älvängens station

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.

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. Varmt 
välkomna tillbaks till vinterfesten med fri entré 
i Alebacken!

DAM– OCH 
HERRELITEN TILL 
ALE INVITE 2016

Tomgångskörning max 1 min
Du vet väl att du bara får låta 
bilen gå på tomgång i max 
en minut i Ale kommun? 
Tomgångskörning är både 
störande och hälsofarlig. Allra
är när bilen är kall.
Du får köra tomgång om 
trafiken gör att du måste stanna 

i till exempel en bilkö. Fordon som måste hålla igång motorn 
för annat än uppvärmning, till exempel sopbilar får också 
gå på tomgång.  Regler om tomgångskörning finns i Ale 
kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter.
 

FEB

13
2015
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ÄLVÄNGEN. Kunde det 
verkligen bli sämre 
väder än i fjol?

Jo, det kunde det.
Älvängens julmarknad 

präglades av regn och 
rusk, men för flera av 
handlarna blev det ändå 
en söndag i dur.

Det som skulle bli en folk-
fest i centrala Älvängen med 
högklassig sång- och tea-
terunderhållning från sce-
nen, ponnyridning, grävare 
och motorcyklar på gamla 
busstorget och så vidare. Av 
detta blev det inget.

– Tyvärr blev det inte alls 
som det var tänkt, men väd-
rets makter rår vi inte på. Jag 
tycker synd om det lokala 
föreningslivet, säger Tobias 
Håkansson, ordförande i 
Älvängens Företagarfören-
ing.

– Nu fick vi göra det bästa 
av situationen. En del pro-
grampunkter fick strykas 
helt, andra fick flytta inom-
hus.

En av marknadens publik-
dragare var John Alvbåge. 
Blåvittmålvakten tog plats 
utanför Tit Bits där han sig-
nerade autografer och lirade 
bordshockey.

– Jag är nog bättre på att 
mota bollar än vad jag är i 
bordshockey. Det var läng-
esedan jag lirade, men fasen 
vad kul det var, sade Alvbåge 
som avrundade sin två veck-
or långa semester med ett 
besök i Älvängen.

Ovädret hindrade inte 
kommersen och flera hand-
lare vittnade om en bra för-
säljning.

– Kanon! Det har varit att 
göra hela dagen, förklarade 
Ingvar Johansson på Ale 
Radio & TV.

Många marknadsbesökare 
passade på att få sig en förs-
mak av julen då både Ica Su-
permarket och Coop Extra 
bjöd på jultallrik.

– Helt otroligt vilket 
tryck! Vi har serverat 1 200 
tallrikar, berättade Tobias 
Håkansson när marknaden 
var slut.

JONAS ANDERSSON

Julmarknad i regn och rusk

Tack för en god match! Lokaltidningens chefredak-
tör, Per-Anders Klöversjö, utmanade Blåvittkeepern 
i bordshockey, och gick segrande ur striden.

Signe och Edvin, här tillsam-
mans med mamma Catrin Malm-
borg, lämnade sina önskelistor till 
tomten.

Avnjöt en jultallrik hos Ica Super-
market gjorde Kitty, Annika och 
Olivia – alla med efternamnet Jo-
hansson.

Trotsade regnet och tog sig en prome-
nad från Alafors till Älvängen gjorde 
Britt-Viol och Folke Olsson. Lions 
Ann-Katrin Vesistö frestade med varm 
korv.

Monica och Bo Nilsson hade tillverkat Låkktatomtar som de sålde för Ale Lions Club.Ale Lucia tågade in på Coop till kundernas stora förtjusning.

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

Albin Andersson tog tillfället i akt att träffa 
IFK Göteborgs målvakt, John Alvbåge, och få 
idolkort och sin egen Blåvittröja signerad.

Maya Lindmark, 3 år, bakade pepparkakor tillsammans med 
Alicia Lindström på Coop Extra.
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PLAST-
JULGRAN

7990
FRÅN

12 KULOR + 
GIRLANGER

4990

JULFYNDA!
5990

/ST

 SOJADOFTLJUS
125 TIMMAR
BRINNTID

VAXDUK (M
ETERVARA)

3990
/M

DÖRRMATTA

4 OLIKA MOTIV, 75X45

3990
/ST50KR

4 FÖR

30 PACK KRONLJUS 
100% STEARIN

5990

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

ALAFORS. Josefine Wen-
nerlund.

Det är namnet på Ale 
Lucia 2015.

Kröningen ägde rum 
i Medborgarhuset i 
lördags.

Traditionens makt är stor. 
För 63:e gången kröntes Ale 
Lucia. En relativt stor publik 
i Medborgarhuset fick se när 
lussemamma Gunilla Jo-
hansson, med hjälp av fjol-
årets lusdrottning, Josefin 

Thorbjörnson, satte ljus-
kronan på Josefine Wenner-
lunds huvud.

– Jag blev förvånad, hann 
inte tänka så mycket, förkla-
rar Josefine som var kandidat 
nummer 5.

Lucia och tärnor bjöd på 
skönsång under knappt en 
timme. Det var stämnings-
fullt och mycket vackert. 
Ingegerd Andersson ackom-
panjerade förtjänstfullt på 
piano och kören, bestående 
av Stina Johansson, Erica 
Eriksson och Malin Haa-
rala, förhöjde upplevelsen 
ytterligare. Nämnda trio har 
också lett sångövningarna 
med luciatruppen.

– Vi började repetitioner-

na redan i september, berät-
tar Erica.

Historiskt har Ale Lu-
cia verkat som en kommitté 
under Ahlafors IF:s vingar. I 
samförstånd beslutade par-
terna att Ale Lucia skulle 
stå på egna ben inför det här 
året. Lördagens kröning var 
således den första i egen regi.

– Vi har en hel del idéer 
om hur vi ska kunna utveckla 
konceptet i framtiden. I år 
kunde man för första gång-
en sms-rösta och det slog väl 
ut. Vi fick in cirka 300 röster 
den vägen, avslutar Stina Jo-
hansson.

JONAS ANDERSSON

Josefine Wennerlund kröntes till Ale Lucia

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

Fjolårets ljusdrottning, Josefin Thorbjörnson, sätter kronan på Ale 
Lucia 2015 – Josefine Wennerlund.

Luciatåget bjöd på vacker sång i Medborgarhuset. Från vänster: Josefine Björkman, Felicia Zackrisson, Andrietta Eliasson, Josefine Wennerlund, Rebecka Carlinger, Demi 
Gustafsson och Emma Fors.

Luciakören bestående av Stina Johansson, Erica Eriksson och Malin Haarala.

Josefine Wennerlund omgiven av sin familj, pappa Magnus, 
mamma Linda och syster Ebba.

– Ja, mycket tyder på det. 
Konserten den 19 decem-
ber är redan slutsåld och 
det finns bara ett fåtal bil-
jetter kvar till konserten 
nu på lördag.

Julkonsert har bli-
vit en kär tradition för 
Opus -83?

– Ja, verkligen. Det 
började med en konsert, 
som vi har utvidgat till 
två under de senaste åren. 
Med tanke på publikin-
tresset finns en tanke om 
att göra tre konserter näs-
ta år. Vi får väl se vad vi 
orkar med.

Vilka solister har ni 
med i år?

– Olle Pettersson, 
Ingela Friberg och Jen-
nie Elonsson finns med. 
Dessutom har vi hjälp 
av två duktiga pianister. 
Vid första tillfället spelar 
Mats Sköldberg från Gö-
teborgsOperan och lör-
dagen därpå Simon West-
man.

Hur ser repertoaren 
ut?

– Det blir traditionell 
julmusik kryddat med en 
hel del nya låtar. Två psal-
mer kommer att framföras 
och naturligtvis ”Jul på 
landet” som många kän-
ner igen från brukstiden 
i Surte. Det blir dessutom 
två sånger där publiken får 
sjunga med.

Har du någon egen 
jullåtsfavorit?

– ”Jul, jul, strålande jul” 
och ”När det lider mot 
jul” tycker jag mycket om. 
Jag är uppväxt med dessa 
sånger.

Vad tycker du är vik-
tigast på jul?

– Eftersom jag är mu-
siker så ligger julmusiken 
mig närmast hjärtat.

Bäst på julbordet?
– Det är sillen och skin-

kan med dess tillbehör.
JONAS ANDERSSON

Blir det 
utsålda 
hus?

HALLÅ DÄR...

…Jack Svantesson, dirigent 
för Opus -83, som ger två 
julkonserter i Surte kyrka 12 
och 19 december.
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ALAFORS. Josefine Wen-
nerlund blev förvånad 
när det förkunnades att 
hon fått flest röster av 
de sju luciakandidater-
na.

Den 16-åriga Kol-
landatjejen tog emot 
publikens hyllningar i 
Medborgarhuset.

– Jag var nervös innan 
kröningen skulle ta sin 
början, men när dörrar-
na öppnades så kändes 
det jättebra.

Av de sju luciakandidaterna 
var det kandidat nummer 5, 
Josefine Wennerlund, som 

valdes till Ale Lucia 2015.
– Självklart är jag glad, 

men jag tycker att alla kandi-
dater är vinnare. Vi är en tajt 
grupp som trivs jättebra ihop. 
Jag har lärt mig mycket under 
den här tiden med Ale Lucia, 
fått nya kontakter och många 
roliga stunder redan, säger 
Josefine till lokaltidningen.

Hur blev du en av kandi-
daterna?

– Det var mamma som 
tyckte att jag skulle söka. Jag 
blev kallad på en audition och 
fick sedan veta att jag hade 
gått vidare.

Vad är roligast med Ale 
Lucia?

– Det är att få träffa tjejer 

med samma intresse och att 
vi får sjunga tillsammans.

Josefine Wennerlund går 
musikprogrammet på Mun-
kebäcksgymnasiet och dröm-
mer om att någon gång i 
framtiden få arbeta inom just 
denna genre.

– Tidigare var jag med i 
gruppen The Jocals, nu är 
det mer solosång som gäller, 
förklarar Josefine vars fritid 
också består av fotbollsspel i 
Ahlafors IF.

Den musikaliska förebil-
den heter Håkan Hellström 
varför det är ganska givet vad 
hon önskar sig i julklapp.

– Biljetter till Hellströms 
konsert på Ullevi hade inte 
varit helt fel.

Beskriv dig själv med tre 
ord?

– Glad, snäll och sprallig.
Hur firar du jul?
– Med familj och släkt som 

samlas hemma hos oss. 
Vad är bäst på julbordet?
– Mormors revbensspjäll 

vill jag inte vara utan.
JONAS ANDERSSON

Ljusdrottningen Josefine Wennerlund om sig själv:

”Glad, snäll 
och sprallig”

JOSEFINE WENNERLUND

Ålder: 16.
Bor: Kollanda.
Utbildning: Går musikprogrammet på Munkebäcksgymnasiet.
Intressen: Musik och fotboll.
Drömresa: Italien.
Viktigast på jul: Familjen.
Favoritjulsång: ”Himlen i min famn”.

Ale Lucia 2015 – Josefine Wennerlund från Kollanda.
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nordicwellness.se

6 MÅNADER

världens 
bästa julklapp!



SURTE CENTRUM • Göteborgsvägen 99 • Tel: 031-98 25 85

Hårfin till jul & nyår?
- Boka nu!

Boka tid: 
031-98 25 85

KÖP 3 
BETALA FÖR 2

Passa på!

Areewan Nails
Tel. 0723-87 54 07

Tel. 0709-48 16 63

Göteborgsvägen 64 SURTE
Bredvid pendeln

• Manikyr 
• Förlängningar

• Ögonfransar 
• Handspa

• Thaimassage 
• Lomi lomi 

• Oljemassage

Tel 0303-963 41 • Lahallsvägen 13, Nödinge

Ordinarie öppettider

Vardagar 9.30-18
(Kvällstid efter ök)

God Jul &
Gott nytt år

Önskar vi på..

Salong Ulla
Malins Hårdesign&

Ale Torg Tel. 0303-962 72 
Vardag: 10-19 Lördag: 10-15

PLAYBOY  
SHOWERGEL & EAU DE TOILETTE

   NU 

99KR

ALE

Ale Torg
0303-972 76
www.smycka.se  

VISNING AV EDBLAD  
TORSDAG 10/12.

Vi har en representant från 
Edblad på plats kl 15 – 19.

Välkommen in och ta del  
av fina erbjudanden och 
utlottningar!

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 EN VALFRI VARA

Klipp ut & tag med annonsen för att ta del av erbjudandet

Gäller t.o.m söndagen 13/12

Colour 
Mask-kit

299:-

Valfri effektivt 

tonande inpack-

ning inklusive 

färgbevarande 

nytt shampoo 

och balsam.

Mån – fre 9.30 – 18.00 Lör 9.00 – 13.00
0303 – 74 85 55 • info@salongjessie.se
Göteborgsv. 78, Älvängen • www.salongjessie.se

Svalörtsvägen 20, Älvängen • Tel: 0707-14 59 07
helenasmassageterapi@gmail.com

helenasmassageterapi.bokadirekt.se

100:- RABATT 

I DECEMBER

Varför inte köpa ett 
presentkort?

Tar även emot friskvårdskuponger. 

Har nu utökade öppettider!
– Kvällsöppet i Nödinge 

Mer info finns på hemsidan...

God jul & välkommen! 

STUDIO RUBB & STUBB
Långgatan 13, 463 71 Lödöse 
Telefon: 0520-66 00 05

Älvdalens fotclinic
Långgatan 13, 463 71 Lödöse 

Telefon: 0705-39 13 11

BOKA I TID INFÖR JUL!

HÅRFIN?
FOTFIN?
...Allt under ett tak

199KR

Salong

Studio4

DAM, HERR OCH BARN

(ORD: 290.- 270.- 240.-)

Klipperbjudande  

hela december!

Sventorpsvägen 1, Handelsplats  
Älvängen, tel: 0303-74 91 91

0303-74 64 71

Glöm inte att boka 
tid inför helgerna!

Älvängens Frisörteam • Kapellvägen 3 
• alvangensfrisorteam.se

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

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

Välkommen till ett härligt 2016

75 min 525:-
1095:-

120 min 925:-

Madonnabehandling

Julklassikern!
SPA-behandling

Klassisk ansiktsbehandling
Ord pris 575 kr

Älvängens 
Hud- & Friskvård AB

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

Följ oss på Facebook!

God jul  &
gott nytt år!

Välkomna till oss! • Tel 0303-74 51 69

HÅRKLYVAR´n
GARVERIVÄGEN 10 ÄLVÄNGEN 

/ 0303-74 83 83

DECEMBER-
ERBJUDANDE

15%
RABATT PÅ ALLA 

KLIPPNINGAR HOS 

HANNA HELA  

DECEMBER
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Höga skratt och varma 
kramar som bryter av mitt 
i ringdansen, spontana sån-
ginsatser på scenen och en 
spelmansduo som plötsligt 
blir en trio. Den 28 novem-
ber arrangerade FUB i Ale 
sin årliga julfest i Medbor-
garhuset i Alafors och som 
vanligt gör de nära 100 gäs-
terna och arrangörerna ing-
en besviken.

I sedvanlig ordning bjuds 
det på mycket vällagad jul-

mat och traditionell julmusik 
till dragspel och gitarr. Lot-
terna går åt i rasande takt. 
En extra fin gåva, en akva-
rellmålning av den kände 
Alekonstnären Sven-Olof 
Hamlet, hade skänkts av 
hans änka Barbro. Pengarna 
för lotterna gick som van-
ligt oavkortat till föreningen 
för Utvecklingsstörda barn, 
ungdomar och vuxna (FUB).

Föreningarna Ale Lions 
och Ale Rotary hade skänkt 
medel för inköp av mat et-
cetera så att julfesten kunde 
vara kostnadsfri för FUB:s 
medlemmar och dess perso-
nal.

– Att vi även i år fått stöd 
från Lions och Rotary bety-
der mycket för att hålla tra-
ditionen vid liv, säger Doris 
Persson, sekreterare i Ale 
FUB och mamma åt Henrik 
Persson – julfestens numera 
etablerade julklappsutdelare.

Henrik själv hade kvällen 
till ära även bidragit till lot-
teriet med en av sina egna 
akryltavlor.

– Det är en glad gris som 
flyger ballong och jag är 
väldigt nyfiken på vem som 
kommer att vinna den, be-
rättade han stolt.

Kristin Fridholm

Ett julfirande som förenar

Henrik Persson busar med sin brorsdotter Ida Persson.

Lagom till dansen fick musikduon Ros-Marie och Hans hjälp av Tomas.

94 personer deltog på FUB:s julfest i Medborgarhuset, Alafors.

Konstlotteri med målningar av den kände Alekonstnären Sven-Olof 
Hamlet och den kanske snart lika kände Henrik Persson. Dragning-
en hölls av Alf Persson, Ida Persson och Jeanette Eliasson.

Ale kommun har 
upphandlat en lös-
ning för tillverkning 

och administration av 
tjänstekort som gäller för 
alla anställda. Kommun-
ledningen ställde krav på 
att alla anställda skall ha 
en säker identifikation som 
också kan användas för 
säker inloggning samt för 
passage, print-on-demand 
etc. 

Ale kommun valde att 
avropa lösningen via Kam-
markollegiets ramavtal 
”Kort för identifiering 
och behörighetskontroll”. 
Avropet omfattar en 
nyckelfärdig lösning med 
programvaror, produk-
tionsutrustning (kamera, 
printer, kort, tillbehör) 
och ett komplett leverans-
projekt.

Med det nya tjäns-
tekortet kan alla anställda 
legitimera sig och man 
höjer säkerheten kring 
vem som kommer in i 
kommunens lokaler och 
vem som når kommunens 
nätverk. Samtidigt som 
man får en enklare och 
säkrare administration.

Avgörande punkter för 
Ale kommun var:

• Att man kan tillverka 
och administrera korten 
med egen personal i egna 
lokaler

• Att tjänstekorten 
redan vid utfärdandet kan 
användas för inloggning 
och passage

• Att lösningen är för-
beredd för att i framtiden 
samverka med nationella 
federationer såsom Sambi 
och ”Svensk e-legitima-
tion”

– Vi är mycket stol-
ta att neXus som enda 
leverantör klarade alla Ale 
kommuns krav. Lösning-
en baserar sig på neXus 
Card Management System 
(CMS) som innefattar 
både de funktioner som 
behövs för att producera 
smarta kort och funktioner 
för hela kortets livscykel, 
säger Marcus Persson, 
Regional Director Nordic 
på neXus.

– Vårt syfte var att 
hitta en totalleverantör av 
tjänstekort för visuell och 
elektronisk identifiering. 
Vi vill både kunna tillverka 
och administrera våra 
tjänstekort i våra lokaler. 
neXus CMS motsvarar 
våra krav och förenklar 
administrationen av våra 
tjänstekort och ökar 
säkerheten, säger Christi-
na Larsson IT-chef i Ale 
kommun.

Ale kommun stärker 
säkerheten

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

SALMING BOXER 
3-pack  

399KR

SÖNDAGSÖPPET 11-15

100:-
RABATT

PÅ ALLA LEE- LEVIS & 

JACK&JONES- JEANS

HERR & DAM, KILLE & TJEJ

100:-
RABATT

PÅ ALLA LEE- LEVIS & 

JACK&JONES- JEANS

HERR & DAM, KILLE & TJEJ

R
A
B
A
T
T

DEODORANT 
PÅ KÖPET
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Gäller tom 2015-12-31

Decembertrött?

99:-

PROVA
PÅ-PRIS

Rek. pris 139:-

Ale Torg, Nödinge 0303-971 50

www.halsoteketiale.se

DAMTOFFLOR
grå, blå, svart 399:-

DAGS ATT BLI LITE 
EXTRA FIN INFÖR 

JULEN?

Välkommen till DKB Salong!
Tidsbokning & Drop in i mån av tid.

Ring...

Mån-fre 10-18. Lörd tidsbeställning 
Tel. 0736-32 61 49

i Bohus Centrum

SÖNDAGSÖPPET 11-15

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

KLÄNNING 

SÖNDAGSPRIS 

899KR
Ord pris 1099:-

Nästa Skönhet & Mode har vi planerat att ge ut: 

VECKA 5, 3 FEBRUARI
Av utrymmesskäl är det alltid bra att vara ute i god 
tid, välkomna att höra av er med er bokning!

VILL DU  
ANNONSERA 

HÄR?

Tel: 0303 - 74 88 93   
Repslagarvägen 1 446 37 Älvängen

www.klippotekethuvudsaken.se

Ny frisyr i höst?
Ny frisyr till Jul?

Ring oss!

• Ansiktsbehandling 
• Fransar och bryn 
• Massage 
• Permanent  

hårborttagning 
• Vaxning  

Produkter från Living  
och Dermalogica 
 

BOKA BEHANDLING
OCH KÖP PRESENTKORT

emmas.bokadirekt.se  
0739-50 46 98  | Ale Torg 7  

(Pfagers Ljuva hem) Nödinge

För tidsbokning ring 
0303-74 84 40

Jag vill tacka alla 
våra yogisar för 
denna terminen! 
Den 15/12 till 14/1 fortsätter 
vi med vinterträning. 
Passar både vana yogis och nybörjare. 
Pris: 750:- för 7 tillfällen á 90 minuter eller 
130:-/ klass.

Vecka 3 kör vi 
”Prova på” 

Vårens kurser  
startar vecka 4.

Schema hittar du på 
www.alternativmedicin.eu.

– en trappa upp

Bohus centrum  •  0707-814232

Nya Salong Desire 
i Bohus

BOKA DIN 
”Julklippning” 

I TID!

Finaste ögon-
fransarna får 
Du hos oss!
Boka fransförlängning!

Ale torg 7 • 0303-74 94 96

Vi har 
julklappen Du 
letar efter. Även

 presentkort!
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ELEMENT HAR
TAB-

FRÖN
SOMNATT-GÄNG PÅ JOBB

GÅNGENGÅNGEN

JULKRYSSET

Tio rätta lösningar belönas med varsin 
trisslott. Vi vill ha din lösning senast 21/12 
2015.  Vi publicerar vinnarna vecka 52. 
Märk kuvertet "Julkrysset" 
och skicka korsordet till: 

Alekuriren
Göteborgsvägen 94 446 33 Älvängen

Namn:

Adress:

Tel:

Vinn en trisslott!



DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN

DELIKATESSEN

Pssst!

Missa inte rabatten på förstasidan...

GRILJERAD 
JULSKINKA

S:T AGUR

VÅR EGNA 
RÖDBETSSALLAD

Endast avhämtning

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

Pasta med korvsås.
Onsdag 9/12

Kyckling med ris och currysås.
Torsdag 10/12

Grillade revbenspjäll och 

potatisgratäng.

Måndag 14/12

Fiskgratäng.
Fredag 11/12

Potatis och purjolöksoppa. 
Tisdag 15/12

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.
Priserna gäller onsdag–söndag v50 2015 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se

ALLA DAGAR
06.00–23.00

VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

STORPACK

:-59
Max 1 paket/kund

/ST

VETEMJÖL

MAKARONER

25:-
5 FÖR

40:-
10 FÖR

49:-
KANONPRIS!

FÄRSK LAXFILÉ

8990
/KG

POTATIS 5KG

690
/HG

FLÄSKKARRÉ

3990
/KG

Max 2st/hushåll
KYCKLINGFILÉ

5990
/ST

Max 2st/hushåll

SVENSKA ÄPPLEN

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

10:-
/KG

15:-
/ST

LUSSEKATTER
MAX 10ST/HUSHÅLL

20:-
3 FÖR

5:-
/ST

Max 1 st/hushåll

10:-
/ST

Max 2 st/medlem

Medlemspris 

 KOKT/RIMMAD 
JULSKINKA

3990
/KG

RABATT
10% 

CATERING
PÅ ALL 

JULTALLRIKAR

1490
/HG

1490
/HG

69:-
/ST

JULLÄNGD



Dubbelt julfirande i Lödöse
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LÖDÖSE. Det blir inte 
alltid som det är tänkt.

Dock kan det bli väl-
digt bra ändå.

Som när Jul i byn fick 
flytta inomhus till Ting-
bergsskolan.

Minusgrader, ett lätt snöfall 
och sol? Nej, istället regn 
och storm när Jul i byn fira-
des i Lödöse på lördagen.

– Det fanns ingen möjlig-
het att genomföra arrange-
manget utomhus. Det är bra 
att Tingbergskolans matsal 
finns att disponera när vä-
derleken är som den är, kon-
staterade Ica-handlare Lars 
Hansson.

Ovädret till trots kunde 
arrangören räkna in rikligt 
med besökare. Jul i byn har 
blivit en given träffpunkt 
oavsett om det sker under 
tak eller inte.

– Detta är en bra grej för 
samhället. Föreningslivet 
ställer upp helhjärtat och det 
är roligt att det blir en sådan 
respons från folket, säger 
Lars Hansson.

Parallellt skedde julmark-
nad inne på Lödösehus. Som 
arrangör stod Slöjd- och 
konsthantverk kring älven. 
Hantverkare fanns utsprid-
da på två plan och i museets 
cafeteria bjöds det musikun-
derhållning med Hjärtums 
Spelmanslag.

John-Fredrik Grönvall från Ehrenhofers Lamm & Vilt fanns på plats 
i Tingbergsskolan och lät besökarna få smaka på vildsvinskorv.

Kulturföreningen Ljudaborg gjorde reklam för sin kommande te-
aterföreställning ”En Midsommarnattsdröm” som kommer att ha 
premiär den 21 maj 2016.

I Lödösehus underhöll Hjärtums Spelmanslag.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

NÖDINGE. Schyssta gym 
bjuder in till föreläsning 
med Mia Börjesson 
om ideal, självbild och 
självförtroende.

Arrangemanget äger 
rum i Ale Kulturrums 
teatersalong tisdagen 
den 15 december.

– Friskfaktorer är nå-
got jag ofta återkommer 
till när jag föreläser, 
säger Mia till lokaltid-
ningen

Mia Börjesson är utbil-
dad socionom och har en 
master i socialt arbete, med 
mångårig erfarenhet av att 
arbeta med tonåringar och 
deras närstående enskilt och 
i grupp. I tjugo år arbeta-
de hon inom kommunal 
verksamhet, som ungdoms-
sekreterare och kurator på 
ungdomsmottagning. Sedan 
början av 2000-talet driver 
hon ett eget företag där ar-

betet består av bland annat 
föredrag, handledning och 
samtalsmottagning. Hon är 
en flitigt anlitad föreläsare i 
Sverige, men även i Norge.

– Jag har varit i Ale en 
gång tidigare, för fem-sex år 
sedan när gymnasiet fortfa-
rande var igång, berättar Mia 
Börjesson.

Kroppen, knoppen & ide-
al är rubriken för tisdagens 
föreläsning i Ale Kulturrum. 

– Det är roligt att möta 
ungdomar och föräldrar 
ihop. Jag vill att de ska gå 
hem starkare än när de kom.

Föreläsningen är kost-
nadsfri och ingen anmälan 
krävs. Arrangemanget vän-
der sig främst till tonåringar 
och föräldrar, men alla in-
tresserade är välkomna.

– Jag utlovar en kväll med 
mycket energi och humor, 
avslutar Mia Börjesson.

JONAS ANDERSSON

Föreläsning för 
ungdomar och vuxna

Mia Börjesson föreläser om ideal, självbild och självförtroende i 
Ale Kulturrum nu på tisdag.

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

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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Ni är egentligen från 
Säffle i Värmland. Hur 
hamnade ni här? 

– Jag studerade ekonomi 
och tog även en mäklarli-
cens på högskolan i Gävle 
innan jag flyttade tillbaka till 
Karlstad. När min fru blev 
erbjuden ett jobb i Göteborg 
började vi kika runt efter en 
bostad. Valet föll på Backa 
Säteri i Nödinge. Vägen och 
järnvägen höll på att byggas 
ut. Vi såg en stor potential i 
Ale.

Sedan några år driver 
du själv Alekontoret för 
Axelssons Fastighetsbyrå. 
Var det självklart att stå på 
egna ben?

– Jag utgår från att jag 
gjorde ett bra jobb eftersom 
jag fick förtroendet att ta 
över. Att fortsätta under ett 
redan etablerat namn kändes 
som en stor fördel. Om du 
klarar av att ha kontroll är 
det många plus med att vara 
egen.

Hur har uppdraget som 
mäklare i Ale förändrats 
sedan BanaVäg i Väst fär-
digställdes?

– Det tog ett drygt halvår 

innan ryktet om Alependeln 
och den nya motorvägen 
nådde fram till köparna i 
Göteborg. Sedan dess har 
det varit en fantastisk ut-
veckling. Ale ligger fortfa-
rande förhållandevis lågt 
i pris, varför många unga 
barnfamiljer letar sig hit. I 
november sålde jag sex hus, 
fyra av dem var till götebor-
gare. Det säger en del.  

Vad är drivkraften?
– Som mäklare är det själ-

va affären som driver dig. 
Du vill hitta en bra lösning 
för säljare och köpare. Gör 
du det blir det ofta också en 
bra affär för mäklaren. Var-
je uppdrag är unikt och det 
finns nästan alltid en käns-
lomässig aspekt med. Ibland 
är det någon som tvingas 
sälja eller lämna ett hus ef-
ter många år och då finns 
det emotionella saker att ta 
hänsyn till. Att ändå lyckas få 
ihop affären är drivkraften.

 
Hur ser visionen ut?
– Jag kommer att öppna 

ytterligare ett kontor i när-
området och antalet affärer 
ska självfallet fortsätta öka.

Om du fick ta ett beslut 
för Ales framtida utveck-
ling, vad skulle det vara?

– Jag skulle se till att byg-
ga ut antalet hyresrätter. Det 
behövs för att få igång den 
naturliga flyttkedjan. Idag är 
det många äldre som sitter 
fast i sina villor för att det 
saknas alternativ.

Vilken är Ales största 
utmaning?

– Förutom behovet av 
fler bostäder gäller det att 
utbyggnaden av förskolor 
och skolor fortsätter samt 
att verksamheten håller hög 
kvalitet. Det är husköparnas 
första prioritet.

När du inte mäklar dri-
ver du en webb-shop. Be-
rätta!

– Jag och en kollega im-
porterar och säljer tv-möbler 
via en egen webb-shop. Vi 
startade den för några år sen 
och nu har den börjat gå rik-
tigt bra. Min kollega sköter 
all drift och marknadsföring 
av shopen och jag ansvarar 
för inköp. I år säljer vi över 
1000 enheter. Det är en fan-
tastiskt rolig bisyssla. 

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

FYRA RAKA
Jul – Midsommar

Storstad– Småstad

Kött – Fisk 

Höghus – Radhus

och då gärna Leksands IF.
Gör: Driver Axelssons Fastig-
hetsbyrå, Alekontoret.
Dröm som liten: ”Det var nog 
att bli fotbollsproffs”.

Mäklaren som gärna 
säljer tv-möbler

Om att vara mäklare i Ale: ”Det har 
många fördelar. Prisläget är fortfaran-
de lågt och pendlingsmöjligheterna är 
fantastiska, där har äntligen götebor-
garna hittat hit”.

Ålder: 36.
Bor: Villa i Nödinge.
Familj: Fru Maria, barnen 
Olof, 9, Lisa, 6 år.
Intressen: Sport, ishockey 

FÖRETAGARE I FOKUS HENRIK KJELLBERG

Från Säffle till Gävle och sedan tillbaka till Värmland.
Men när familjen Kjellberg riktade blickarna söderut föll valet på Nödinge och där 
har de blivit fast.
– Möjligheternas kommun med goda framtidsutsikter. Utvecklingen har bara börjat, 
säger Henrik Kjellberg, mäklaren som lika gärna säljer tv-möbler från sin webb-shop.

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

Ale Torg

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar

för en kul jul!
Smaker

Gäller v 50 • 9/12–13/12

15:-
Kortpris

PIZZA
ICA. 350–380 g. Fryst.

Jfr pris 39:47–42:86/kg.
Max 3 köp/hushåll.

/st

15:-
FIKON

Brasilien. 50 g. Klass 1.
Jfr pris 150:00/kg.

i Papricaklubben

Fikon är en härlig frukt som man äter mycket
i länderna kring Medelhavet och i Mellanöstern.
Här i Sverige äter vi ofta torkade fikon till jul, men
den är också mycket god att äta färsk. Frukten ser
ut lite som gula eller purpurfärgade päron och har
ett lite hårigt skal. Skalet får inte vara för mjukt
eller skrynkligt – då är frukten övermogen!

79:-
PORCHETTA

ICA Rätt Enkelt. Ursprung Sverige.
Ca 1500 g. Örtkryddad fläsksida.

/st

Porchetta
Klassisk italiensk stek av färsk 
fläsk-sida fylld med örter. Ställ 
i ugnen vid lunch och ägna 
dig åt dina favorit-sysslor 
under tiden! Servera med en 
sparrisrisotto och ugns stekta 
cocktailtomater på kvist.

svenskt

kött
Vi gillar

2 för
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lansforsakringar.se

Trygg och prisvärd larmtjänst 
från 299 kronor* per månad
I månadsavgiften ingår uppkoppling till Länsförsäkringars egen 
larmcentral dygnet runt, året om samt fri support och väktar-
tjänst under hela avtalstiden. Ring oss på 020-20 79 00 eller 
gå in på LFlarmcentral.se.

*Installationskostnad tillkommer, från 155 kronor.

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

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Onsdag 2 december
Skadegörelse
Skadegörelse rapporteras 
från Folkets Husvägen i 
Nol. En man sparkar på en 
bil varpå två djupa bucklor 
uppstår. Misstänkt är en man 
född 1974 och hemmahö-
rande i Angered.

Torsdag 3 december
Rattfylleri
En patrull stannar och kon-
trollerar en bilist på Brovä-
gen i Lilla Edet och denne 
påvisar tydliga tecken på 
drogpåverkan samt saknar 
körkort varför han får följa 
med för provtagning. En rap-
port skrivs.

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

 SKEPPLANDA. Fredagen 
den 2 oktober var det 
Höstfest på Garnvinde-
skolan. 

Det såldes pärlade 
armband, lotter, kläder 
med mera. 

Delar av pengarna går 
varje år till välgörenhet. 

– Elevrådet bestämde att det-
ta år skulle pengarna gå till 
flyktingarna på de två boen-
den som finns i kommunen – 
Vallmovägen i Älvängen och 
Spinneriet i Alafors, berättar 
lärare Emma Nilsson.

Alla klasser fick kom-
ma med förslag på vad som 

skulle köpas. 
Förra mån-
dagen åkte 
e levrådsre-
p r e s e n t a n -
terna från 
årskurs tre, 
tillsammans 
med två pe-
dagoger, och 
lämnade sa-
kerna. 

– Vi möt-
tes av ivriga 
och glada 
u n g d o m a r. 
Det dröjde 
inte många 
minuter inn-
an det var 
full aktivi-
tet med alla 
sportartiklar 
som Garn-
vindeskolan 

köpt. Det var fotbollspel, 
pingisbord, basketbollar och 
darttavla för ett ge några ex-
empel. Underbart att se hur 
barn kan hjälpa barn, avslu-
tar Emma Nilsson.

JONAS ANDERSSON

Sportartiklar till flyktingboenden

Ett fotbollsspel som snabbt kom till använd-
ning när det överlämnats av Garnvindeskolans 
elevrådsrepresentanter.

Jultomten kom tidigt till kommunens två flyktingboen-
den. I säcken från Garnvindeskolan fanns bland annat 
basketbollar.alfredssonsbygg.se / 0705-93 06 32

info@alfredssonsbygg.se

• Fasad
•  Fönstermontering
• Golvläggning
• Köksrenovering
• Nybyggnation
• Ombyggnad
• Snickeri
• Takarbeten

SKEPPLANDA. Nu på 
söndag blir det Jul på Fors-
vallen. Som tidigare år står 
Skepplanda BTK:s föräld-
raförening som arrangör, i 
samarbete med boulefören-
ingen.

– Vi hoppas på mycket 
folk, fint väder och en härlig 
stämning, säger Åsa Arrheni-
us i arrangörskommittén.

Julfika, glöggpromenad, 
julklappslotterier, choklad-
hjul och försäljning av hem-
bakat. Det är några av de 

aktiviteter som väntar besö-
karna till Forsvallen. 

– I år har vi även ett konst-
lotteri med fina tavlor av 
S-O Hamlet och Elisabeth 
Ingvarsson i potten, berättar 
Åsa Arrhenius.

Självklart finns tomten på 
plats och tar emot barnens 
önskelistor. Eftersom det är 
söndagen den 13 december 
blir det också besök av Lucia 
med tärnor.

JONAS ANDERSSON

Jul på Forsvallen
Nu på söndag firas Jul på Forsvallen med bland annat lotterier, 
glöggpromenad samt besök av såväl tomte som Lucia.
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ÄLVÄNGEN. Aktiviteter 
för äldre fortsätter i oför-
minskad takt. Tunnbrödsba-
ket som lokaltidningen rap-
porterade om i förra veckans 
tidning följdes upp med 
sammansättning av julgrup-
per och bindning av kransar 
på torsdagen. 

– I förmiddags var vi i Bo-
hus servicehus och nu är vi 
på plats i Älvängens aktivi-
tetshus. Det är uppskattat av 
pensionärerna, säger äldre-
pedagog Carina Wallström.

Uppslutningen i Älvängen 
blev god, ett femtontal per-
soner kom för att göra sin 
egen julgrupp eller krans.

– Jag har varit och fyn-
dat krukor på loppis. Det är 
självkostnadspris som gäller, 
förklarade Carina Wall-
ström.

Det dukades upp med hy-
acinter, mossa och diverse 
dekorationer. Det var bara 
för deltagarna att ta för sig. 
Resultatet blev många vackra 

julkreationer.
Tisdag 15 december blir 

det tunnbrödsbak på Nö-
dinge servicehus och den 

18:e bakas det småkakor på 
Älvängens aktivitetshus.

JONAS ANDERSSON

Julkul på Älvängens aktivitetshus

Evy Parinder kom till Älvängens aktivitetshus för att göra sin egen 
julgrupp.

Vinnare i 
Advents-
krysset!
Kerstin Svendsén
Bohus

Solgerd Dahl
Nödinge

Inga- Lill Carlsson
Älvängen

Anki Larsson 
Älvängen

Roger Åkesson
Bohus

Uno Cleasson
Nödinge

Rune Elgh 
Lödöse

Ronald Rundberg 
Nol

Rolf Lövberg 
Edet

Birgitta Lövberg
Edet



Vardag 10-19 | Lördag 10-15 | Söndag 11-15 
ICA Kvantum 8-22 alla dagar | www.aletorg.se

Jultomten kommer till 
torget och samlar in 
barnens önskelistor

Alla
lördagar

kl 12-15

JUL PÅ 
ALE TORG!
LÖRDAG 12 DECEMBER

JULKLAPPSBORD
MED START KL 12

LUCIA MED TÄRNOR
UPPTRÄDER I 
BUTIKERNA

Köp din julklapp för 25 kronor och få 
ett paket till ett värde av minst 100 

kronor och upp till 5.000 kronor.

JULKLAPPSKVÄLL I 

BUTIKERNA NÄSTA VECKA

TORS 17 DEC KL 19 – 21

SÖNDAGSLOTTEN!Shoppa på alla söndagar i advent och bli 
en vinnare. För vardera 300 kronor som du 

spenderar i en butik erhålls en lott. 300 kr = 1 lott600 kr = 2 lotter900 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.
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Var det självklart att du 
skulle bli präst?
– Jag har alltid trivts i kyrkan, 
men det var på gymnasiet som 
jag kom på att det var präst jag 
skulle bli. Beslutet fick landa 
ett tag. Direkt efter gymnasie-
studierna läste jag teologipro-
grammet i Göteborg. När jag 
var 25 år prästvigdes jag. Prä-
styrket är hela livet för mig och 
inte bara ett jobb. Det känns 
helrätt!

Hur har mottagandet i 
församlingen varit?
– Jättebra! Jag började i Nö-
dinge församling för ett år se-
dan, innan arbetade jag i Tuve/
Säve och Lundby församling. 

Som ung kvinna, har du 
mött något motstånd i din 

yrkesroll?
– Som kvinna ska man våga 
vara tydlig i sin roll som präst. 
Jag vill inte påstå att man be-
höver slå sig fram, snarare 
handlar det om att kunna föra 
samtal och diskussioner med 
människor. Jag respekterar 
samtidigt dem som har en an-
nan uppfattning i vissa frågor.

Hur rankar du julen som 
högtid?
– Högt! För kyrkan är påsken 
den största högtiden, strax 
därefter kommer julen. På 
söndagens predikan i Nödinge 
kyrka stod jag inför 325 per-
soner och fick föra fram det 
budskap som kyrkan byggt upp 
i årtusenden. Det känns natur-
ligtvis fantastiskt.

Julen innebär förstås 
mycket arbete, hinner du 
med att vara ledig?
– Vi har tre präster som de-
lar på arbetet i jul. December 
är naturligtvis mer hektisk än 
andra månader med fler kon-
serter och gudstjänster. Att 
få fira gudstjänst är samtidigt 
höjdpunkten i jobbet, att få 
möta alla människor. I år har vi 
dessutom ett gemensamt julfi-
rande i församlingen dit alla är 
välkomna. Ett mycket bra ini-
tiativ som jag tror mycket på.

Vad det gäller julfirande, 
vad är viktigast för dig?
– Det är att familjen får träffas.

Vad och till vem hade du 
gett bort en julklapp?
– Jag såg att årets julklapp 
skulle bli robotdammsugare, 
vilket störde mig. Jag vet att 
Stadsmissionen letar ett nytt 
boende till hemlösa. Det hade 
blivit min julklapp.

JONAS ANDERSSON

Henny stortrivs 
som präst

Inte född i ett kristet hem, däremot uppväxt på en religiöst präglad plats.
Henny Forsberg från Styrsö har alltid trivts i kyrkan.

Advent och juletid innebär mycket arbete, men även möjlighet 
till samvaro med familjen.

HENNY FORSBERG

Ålder: 28.
Bor: Göteborg.
Familj: Sambo.
Intressen: Familjen och 
vänner.
Stjärntecken: Skytt.

Äter helst: Hamburgare.
Favoritjulpsalm: ”Det susar 
genom livets strid” (109).
Bästa på julbordet: Köttbul-
larna

VECKANS PROFIL



Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...

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

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

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

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

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

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

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

Försäljning & service
Nyckeltillverkning

0303-74 86 11

AUKTORISERD 
MAN-VERKSTAD

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

PERSONBILAR • LASTBILAR • SLÄPVAGNAR • TRAILERS

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

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

Titta gärna in i vår välsorterade VVS-butik

Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

UTHYRNING AV:
• Minigrävare

• Grävmaskiner
•  Självlastande minidumpers

• Släpvagnsliftar

Hamnvägen 2, Surte | www.surtemaskinuthyrning.se

Ring 0705-22 08 32

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leveranser

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

Bilverkstad

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

Nödinge Rödjansväg 2, Tel. 0303-350 990

Öppet Lördag 9.00-15.00, Söndag 11.00-15.00

SKEPPLANDA

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

Nödinge Rödjansväg 2, Tel. 0303-350 990

Öppet Lördag 9.00-15.00, Söndag 11.00-15.00

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

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

2:a på besiktningen?
Vi reparerar och ombesiktigar

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
Niclas 0303-74 66 57

Efterkontroll 
bilprovning 2:or

5598/01
ISO/IEC 17020 (B)

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leveranser

Vi harBildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

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

www.mecaalvangen.se

Bygg & Interiör Ale AB
0706-561327

www.biaab.se

- Vi hjälper dig med lösvirkeshus
och monteringshus.

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

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

VOLVO NÄRSERVICE ALE

Allt inom byggnAds-
plåtslAgeri!

Vi hjälper dig även med rotavdraget

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

Lorenssons EL

0725-55 99 91
Service  ||  Installation  ||  ROT-arbeten  ||  F-skatt
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Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

VECKANS
MATCHER

F05 KL 13.40 
Nödinge SK – IK Sävehof

P03 KL 14.30 
Nödinge SK – Marks HK

F01 KL 15.20
Nödinge SK – Kärra HF

Varmt  
välkommen!

ALE KULTURRUM
SÖNDAG 13 DECEMBER

www.aleibf.se

 

BÖRJA SPELA

INNEBANDY!

HERRAR DIV. 3
ALE KULTURRUM

LÖRDAG 12 DEC KL 12.15

ALE IBF -
PARTILLE IBS

Inget stämmer 
i Surte BK
– Efter fyra raka förluster måste trenden vända
BOHUS. Bara en seger 
på sex försök.

Den andra skulle kom-
ma hemma mot Lidkö-
ping, men gästerna ville 
annat.

Surte BK har det 
fortsatt tungt i bandy-
allsvenskan.

Det som skulle bli vändning-
en på en minst sagt haltande 
säsongsinledning fick tuffast 
tänkbara start. Gästerna åkte 
omgående igenom Surtes 
svängdörrar i försvaret. 0-2 
efter fyra minuter och pu-
bliken hade knappt tagit sig 
upp på läktaren.

– Det gick väldigt fort. 
Vi var taggade till tusen in-
för matchen och helt över-
ens om vad vi skulle göra. 
Vi hann knappt komma 
in förrän de gjort två mål. 
Självklart tappar vi som lag 
väldigt mycket energi av en 
sådan start. Det var sämsta 
tänkbara inledning, säger 
lagkapten Mattias Timan.

Matchbilden var inte olik 
de tidigare och även om Lid-
köping fick fortsätta åka ige-
nom höjde sig Surte under 
den första halvleken. Simon 
Artig reducerade till 1-4 och 
det var bud på mer.

– Det är så det har sett ut. 
Vi har rest oss när matchen 
nästan har varit körd och nu 
hade vi lite vittring, särskilt 
när vi satte 2-4 direkt efter 
paus, säger Timan som dock 
fick se rullgardinen gå ned 
ganska omgående.

Enkla misstag
– Vår vana trogen så står vi 
för några enkla misstag som 
motståndaren förvaltar. 2-5 
och 2-6 handlar mer om vår 
oförmåga än deras förmåga.

Surte BK har haft ett par 
riktigt tunga veckor med fyra 
raka förluster. Nu gäller det 
att vända trenden.

– Vi har framför allt släppt 
in alldeles för många lätta 
mål. Det har vi inte råd med. 
LAIK sårade oss med sitt 
flippspel och det är för bil-
ligt, menar Timan som vill se 
en förändring redan på nästa 
träning.

– Tempot och aggressi-
viteten måste höjas även på 
träning. Dessutom måste 
vi snacka ihop oss och enas 
om att det här är inte kört. 
Det är många matcher kvar 
och vi vet vad vi kan. Tvek-
löst behöver vi en seger för 
självförtroendet, men innan 
vi får spelet att stämma får vi 
kanske kriga till oss en skalp. 
Kampen och duellerna på 
isen ska vi bara vinna, säger 
Timan.

Som om inte förlusten i 
sig var nog vann också bot-
tenkollegan Nitro Nora 
hemma mot Blåsut. Det gör 
att Surte nu är sist i tabellen. 
I detta mycket utsatta läge 
väntar två nyckelmatcher, 
Tranås borta på onsdag och 
Örebro hemma i Ale Arena 
på lördag.

– Det är mänskligt mot-
stånd. Fyra poäng är inom 
räckhåll om vi bara går sam-
man och spelar som ett lag. 
Vi ska lösa det här, lovar 
Mattias Timan.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

NÖDINGE. Ale IBF:s da-
mer bjöd serieledande 
IBK Walkesborg hårdast 
tänkbara motstånd.

Hemmalaget hade en 
tremålsledning inför 
sista perioden, men 
gästerna kom tillbaka.

Lagen delade på po-
ängen.

Ale IBF har fått tillfällig för-
stärkning. Elitfotbollsspe-
laren, Sandra Augustsson, 
har återvänt till en av mo-
derklubbarna för att fram till 
jul bidra med sin kunskap.

– Det är en otrolig tjej och 
lagkamrat. Ett verkligt lyft 
som vi är väldigt tacksamma 
för, säger tränare Thomas 

Johansson.
Sandra spelar fotboll för 

Karlstadlaget Qbik i Elitet-
tan och studerar i Västerås.

– Vi är glada för de match-
er hon kan vara med.

Ales damer satt länge i 
förarsätet mot topplaget 
Walkesborg. Hanna Hans-
son sköt 1-0 i den första pe-

rioden och i den andra akten 
gick hemmalaget fram till 
4-1 efter mål av Emma Ek-
lund, Elina Petersson och 
Amanka Ekvall. Där tog det 
roliga slut.

– Vi mattades i tredje pe-
rioden och släppte in några 
enkla mål. I efterhand kan 
det tyckas lite synd att vi 

släppte in dem i matchen, 
men de var väldigt tunga. 
Vår målvakt Maria Ja-
kobsson gjorde återigen i 
en stormatch. Med lite flyt 
hade Sandra Augustsson bli-
vit matchhjälte. Hennes sista 
skott tog i slutsekunden tog 
på målvaktens hjälm, sum-
merar Thomas Johansson.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Förstärkt Ale IBF nära fin skalp

Sandra Augustsson.
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Div 3 Göteborg damer
Ale IBF - IBK Walkesborg 4-4

INNEBANDY

Allsvenskan södra
Surte BK – Lidköpings AIK 2-9 (1-4)

BANDY

Jonas Tell försökte överlista Lidköpings burväktare flera gånger, men förgäves. Surtes målskytte 
är ett stort bekymmer, men det är också försvarsspelet som präglas av svängdörrar...
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- ÄLSKA HANDBOLL

www.laget.se/alehf

MATCH
Herr div 3

SÖNDAG 13 DEC KL 17.00 

ALE HF– RYA HF
ALE KULTURRUM, NÖDINGE

Matchsponsorer:Matchsponsorer:
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Berg- och dalbanelaget
– Ale HF:s herrar föll över-
raskande mot jumbon
SÄVEDALEN. Förlust 
mot Torslanda, seger 
efter briljans mot Wa-
saiterna och så ett rejält 
magplask mot tabellju-
mon Sävedalen.

Ale HF:s herrar bjuder 
på en berg- och dalba-
nesäsong i sin åter-
komst i division tre.

– Pinsamt! Snudd 
på bedrövligt dåligt, 
mullrar Janne Franzén, 
besviken Aletränare.

Efter nio spelade omgång-
ar har Ale HF:s herrar lika 
många segrar som förlus-
ter. Laget blandar och ger 
i kvavlitet. Ena stunden är 
det teknisk och tempofylld 
biljans, i nästa match är det 
amatörernas afton med allt 
som det innebär. Så var fallet 
i lördags när tabellens jum-
bo, Sävedalen, som fram till 
mötet med Ale HF var utan 
seger, skulle avfärdas.

– Jag vet inte vad som 
rör sig i huvudet på spelar-
na, men ibland tror alla att 
någon annan ska göra job-

bet. Det är klart att vi får 
problem om ingen på nio 
meter vill sätta in näsan och 
antingen utmana sin gubbe 
för att själv komma till avslut 
eller för att sätta en medspe-
lare i läge. När vi dessutom 
inte ser chansen att driva 
upp tempot mot ett sämre 
tränat lag vet jag inte riktigt 
vad jag ska göra. Självklart 
tar jag mitt ansvar, de spelar 
under min ledning, men lite 
självkritik hoppas jag att kil-
larna har efter en plattmatch 
som denna, summerar Janne 
Franzén sina intryck.

Underläge
Sävedalen var i ett målmäs-
sigt övertag hela matchen, 
men Ale HF fick sin stora 
chans i slutet av matchen. 
Ett åttamålsunderläge häm-
tades nästan in.

– Det skiljde bara en boll i 
slutet och jag trodde vi skul-
le kunna greja åtminstone en 
pinne, men Sävedalen ville 
mer, konstaterar Franzén.

Ale HF stördes självfallet 
av en händelse i matchupp-
takten. Mittförsvarets jätte, 
Anton Thunberg, fick syna 
det röda kortet och visades 
av plan.

– Det var hårt dömt och 
självklart påverkade det oss 
negativt att vi fick byta för-
svarsuppställning. Det blev 
inte som planerat, säger 
Franzén som ändå var mest 
kritisk till anfallsspelet.

– Vi möter ett 5-1-försvar 
och vet exakt vad vi ska göra 
för att ta oss igenom, men 
av någon anledning så gör vi 
inte det. 

Nu är det upp till bevis 
gånger två. Serieletvåan Rya 

väntar i två matcher med 
start hemma på söndag.

– Då finns det inte ut-
rymme för några halvda-
na insatser – i så fall blir vi 
fullständigt avklädda. Rya är 
bra, men det är vi också när 

killarna bestämmer sig.
Joakim Samuelsson blev 

bäste målskytt i Ale med tio 
fullträffar, varav sju på straff.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Div 3 Västsvenska västra
Sävedalen – Ale HF 28-26

HANDBOLL

Ale HF varvar bra prestationer med riktiga bottennapp. Tabelljumbon Sävedalen vann överraskande med 28-26. Joakim Samuels-
son var bäst i berg- och dalbanelaget, då han noterades för hela tio mål men sju av dem kom på straff. 
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SURTE BK – ÖREBRO SK

ALE ARENA 
LÖRDAG 12/12

KL 14.00

SURTE BK

ALLSVENSK 
BANDY

Matchvärd:

www.skepplanda.se

JUL PÅ FORSVALLEN
Söndag 13 december kl 13 – 15

Ale Lucia kommer ca kl 13.45

OBS! Endast kontant- eller Swishbetalning! 
Vi säljer även Bingolotter till uppesittarkvällen

Välkomna till 

Varmt välkomna hälsar Skepplanda BTK:s föräldraförening  
i samarbte med Bouleföreningen

•  Julfika 
•  Glöggpromenad
•  Julklappslotterier
•  Chokladhjul 
•  Försäljning av hembakat  

Lokala småföretagare 
erbjuder fina julklappar.
Tomten i tornet tar emot 
barnens önskelistor.
Levande musik i caféet.

Julgranar och julkärvar säljes.
Utlottning av tavlor från Hamlet och Elisabeth Ingvarsson.



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

DAGGKÅPANS

Behandling av vårtor och svamp.

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

f.d Kungälvs Transporttjänst

Din partner inom renhållning och återvinning

 

                                                                                             

  

 
  

 

Omhändertagande fotvård för alla  

www.fotalvan.se 

 

 För att dina fötter är värda det bästa 

0707-53 51 13 

 
Göteborgsvägen 94 

Älvängen 
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www.fotalvan.se
Ulla Krafft 

Medicinsk Fotterapeut 

                                                                                                                                                                                        

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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KUNGÄLV. Tätt, tufft och 
länge ovisst.

Till sist stod ändå Sur-
tes herrar som förlorare 
i derbyt mot Marstands 
IBK.

– Vi gör för få mål för 
att vinna matcher som 
denna, säger Surtes trä-
nare, Tobbe Engström.

Istället för en snabb revansch 
efter förlusten mot Mygge-
näs blev det ett nytt bakslag 
på söndagen. Marstrand 
vann årets första derby över 
Surte IS IBK. Det var en 
spelmässigt jämn tillställning 
i Mimers Hus, men utgång-
en var inte orättvis.

– Det är ingen jättebra 
innebandy från något av 
lagen, men Marstrand är 
kanske minst dåliga. Jag var 
väldigt besviken direkt ef-
ter slutsignalen och får nog 
be killarna om ursäkt. Det 
är ingen katastrof att förlo-
ra mot Marstrand och vi är 

fortfarande bara fem poäng 
bakom tabelltrean, säger 
Tobbe Engström.

Med lite distans till 
matchen, vad är det som gör 
er till förlorare istället för 
vinnare?

Enkelt svar
– Svaret är ganska enkelt. 
Det främsta skälet är att vi 
gör för lite mål. På de tio 
första matcherna har vi gjort 
43 mål, det är ett för dåligt 
snitt. Vi måste få bättre ut-
delning annars kommer vi 
fortsätta förlora. Defensivt 
håller vi en bra nivå, analyse-
rar Tobbe Engström.

Efter första perioden led-
de Marstrand med 3-2, mitt-
perioden blev mållös. Avgö-
rande kom åtta minuter in i 
sista akten. Niklas Petters-
son fick matchstraff efter att 
ha fastnat med klubban mel-
lan en motstånadares ben.

– Det är en olycklig sek-
vens och direkt efter dom-
slutet gör de 4-2. Vi orkar 
inte hämta oss efter det, sä-
ger Tobbe Engström.

Surte kom till spel utan 

förra årets skyttekung, Da-
niel Dahlman, och fick is-
tället skicka upp målvakten 
Oliver Engström i anfallet. 
En position han är van vid 
från juniorlaget. Henrik 
Kanevid är långtidsskadad, 
men det finns förhoppningar 

om att han ändå ska kunna 
vara tillbaka i slutet av janu-
ari.

– Helt klart har vi en dipp 
just nu, men vi ska prata oss 
samman och träna målmed-
vetet hårt. Jag är övertygad 
om att vi kan chocka både 

FBC Lerum nu på lördag 
och sedan även suveräna se-
rieledarna Partille, avslutar 
Tobbe Engström.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Ny kross av Surtes damer
BOHUS. Gästerna gjorde 
förvisso första målet, 
men det var Surte IS 
IBK som gick på knock 
redan i den första peri-
oden.

Burås IK var chanslöst 
i Bohushallen och ut-
klassades utan pardon.

– Idag spelade vi som 
ett lag och då är det 
väldigt få lag som kan 
bjuda motstånd i vår 
hemmaborg, myser 
Tommi Pasanen, en nöjd 
Surtetränare.

Lördagens möte mellan 
Surtes innebandydamer och 
Burås IK var en snabb re-
pris från i söndags, då lagen 
möttes i Svingeln. Det första 
mötet fick avgöras till Surtes 
fördel i förlängning, men 
denna gång var det klass-
skillnad mellan lagen. Surte 
dominerade totalt och till 
skillnad mot senast fick laget 
utdelning på sina chanser. 
Särskilt imponerande var 
lagkapten, Caolina Björk-
ner, som assisterade till fem 
av Surtes sex första mål. To-
talt svarade lagets ankare för 
sju poäng.

– Hon har har en stegran-
de formkurva. Det hänger 
nog mycket ihop med att hon 
har upptäckt att hon faktiskt 
kan spela sina ryggproblem 
till trots, säger Pasanen.

Att Burås inte klarade bju-
da upp till kamp i lördags har 
enligt honom bara med Sur-
tes egen prestation att göra.

– Av någon anledning är 
det skillnad som natt och 
dag när vi spelar hemma 
mot borta. Det är inte första 
gången vi upplever det här. 

Vi spelar med ett helt annat 
självförtroende i Bohushal-
len, säger han.

Burås tog ledningen i mat-
chupptakten och det dröjde 
dryga 16 minuter innan mål-
skyttet lossnade för Surtes 
damer, men då med besked. 
Sofie Karlsson passades 
fram av syster Linda Karls-
son.  Kvitteringen var rättvis 
och direkt efter sköt Linda 
själv in ledningsmålet. Jes-
sica Ljunggren utökade till 
3-1 och Therese Lamberg 
fullbordade periodens mål-
kavalkad med att förvalta en 
frislagsvariant på bästa sätt.

Andra perioden hann 
knappt börja innan Kat-
ja Kontio gjorde 5-1 och 
Surtetalangen kunde blivit 
tvåmålsskytt omgående, men 
straffslaget fick inte önsk-
värd utdelning. Linda Karls-
son sköt istället 6-1 bara sek-
under senare.

– Mittperioden är lite 
Hawaii. Vi tar inte jobbet, 
ger inte varandra det under-
stöd som behövs. Vi tog en 
time out och avslutade ändå 
perioden hoppingivande, sä-
ger Pasanen. 

Fullt fokus
I slutperioden höjde sig 
hemmalaget på nytt. Fullt 
fokus, maxlöpningar och bra 
skärpa i avsluten. Perioden 
slutade 5-1 till Surte.

– Jag är oerhört nöjd 
med att tjejerna kan ta tag i 
matchen igen. De visade en 
härlig inställning och gick 
för fullt trots att vi ledde 
så stort. De gick rakare på 
mål och framför allt var de 
inte rädda för att gå in och 
ta kampen framför kassen, 
säger Pasanen som konstate-
rar att lördagens kommande 
toppmatch mot FBC Lerum 
inte kunde kommit lägligare.

– Det blir årets tuffaste 
utmaning på hemmaplan. 
Efter det här får vi acceptera 
favoritskapet. Det får vi leva 
med när matcherna spelas i 
Bohushallen. Hade det varit 
i Lerum hade jag inte varit 
lika självsäker, men nu tror 
jag stenhårt på tre poäng. 

Det finns skäl till det. Sur-
te har nu spelat sju matcher 
i rad utan förlust och går för 
att sviten ska förbli obru-
ten. En seger mot Lerum 
och Surte är med på allvar i 
kampen om de främsta pla-
ceringarna i tabellen.

– Vi är helt överens om 
att gå för seger i alla match-
er och klubbens strävan är 
att nå så höga sportsliga mål 
som möjligt. Sen vet jag ock-
så att det får konsekvenser 
om vårt damlag skulle gå upp 
i division ett. Alla tjejer vill 
kanske inte vara med om en 
sådan satsning, men det får 
vi ta då, säger Pasanen.

I fjol föll laget i kvalspelet, 
men det fanns också en dis-
kussion om laget överhuvud-
udtaget var intresserat av att 
avancera. 

– I år är vi minst lika bra, 
men vi är ofta det spelföran-
de laget. Det medför en 
ökad risk för att drabbas av 
omställningar. Förra året var 
det ofta vi som fick kontra 

och det är en viss skillnad. 
Jag tycker ändå att vi spelar 
en attraktivare innebandy 
i år, men har stundtals haft 
problem med effektiviteten, 
säger Tommi Pasanen.

Så var i alla fall inte fallet 
mot Burås som slogs tillbaka 
med klara siffror.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Division 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Burås IK 11-3 

INNEBANDY

BANDY
Allsvenskan södra
Surte BK – Lidköpings AIK 2-9 (1-4)
Mål: Simon Artig, Mattias Timan. Match-
ens kurrar: Mattias Timan 3, Fredrik 
Åkerlind 2, Måns Lundvall 1.

IF Boltic 7  15 12
Nässjö IF 6  24 10  
IFK Motala 6  13 8
Jönköping Bandy 6  -1 8
Blåsut 6   4 6
Tranås BOIS 6   1 6
Lidköpings AIK 6   0 5
Frillesås BK 6  -6 5
Örebro SK Bandy 6  -1 4
Nitro/Nora BS 6 -13 2
Surte BK 7 -36 2

Division 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Burås IK 11-3 
(4-1, 2-1, 5-1)
Mål: Linda Karlsson 3, Jessica Ljunggren 
2, Sofie Karlsson 2, Therese Lamberg 2, 
Carolina Björkner, Katja Kontio. Matchens 
kurrar: Carolina Björkner 3, Linda 
Karlsson 2, Therese Lamberg 1.

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

Division 3 Göteborg damer
Ale IBF – IBK Walkesborg 4-4
Mål Ale: Hanna Hansson, Emma Eklund, 
Elina Petersson, Amanda Ekvall. Match-
ens kurrar: Sandra Augustsson 3, Elina 
Petersson 2, Sesina Kestete 1.

IBK Walkesborg 9  25 23  
IBK Göteborg 9  19 17
Marstrands IBK 9   7 16
FBC Lerum 9   0 16
Ale IBF 9  -8 11
IBK Älvstranden 9 -7 9
Herrestads AIF 8 -18 5
Landvetter IBK 8  34 3

Division 3 Göteborg
Marstrands IBK – Surte IS IBK  4-2 
(3-2, 0-0, 1-0)
Mål SIS: Almir Mehmedagic, Daniel 
Antonsson. Matchens kurrar: Linus 
Warnholtz 3, Juha Hinkanen 2, Almir 
Mehmedagic 1.

Ale IBF – Marstrands IBK 4-8 
(3-4, 0-3, 1-1)
Mål Ale: Daniel Blomqvist, Martin Eriks-
son, Alfred Olofsson, Simon Gustafsson. 

FBC Lerum – Ale IBF 13-4
Inga uppgifter.

Partille IBS 10  88 27
FBC Lerum 10  45 24  
Lindome IBK 10  10 19
Marstrands IBK 10   2 18
Myggenäs IBK 10   6 16
Dingle AIK 10  -4 14
Surte IS IBK 10 -15 14
Pixbo Wallenstam H3 10  -7 13
IBK Walkesborg 10  -5 10
Sävedalens IBK 10 -38 8 
Herrestads AIF  10 -43 8
Ale IBF 10 -39 3

Division 3 västsvenska västra
Sävedalen –Ale HF 28-26
Mål Ale: Joakim Samuelsson 10, Marcus 
Ahlbom 5, Rasmus Nagy 4, Niklas Eriks-
son 4, Urban Tallheden 2, Simon Liljeblad 
1. Matchens kurrar: Joakim Samuelsson 
2, Marcus Ahlbom 1.

IK Celtic 10  38 18  
Rya HF 10  66 14
Stenungsunds HK 10  31 12
HK Önnerediterna 10  29 11
GIK Wasaiterna U 10  10 10
Ale HF 9  -2 9
Onsala HK 10  -6 6
Torslanda HK 10 -41 6
IK Nord 10 -26 5
Sävedalens HK 10 -36 3
Särökometernas HK 10 -63 2

Division 3 Göteborg damer
Mölndal HF-Ale HF  19-19  ( 9- 12)
Mål Ale: Filippa Haaga 6, Sandra 
Dahlqvist 3, Sara Johansson 3, Jenny 
Jensdottir 2, Jessica Pettersson 2,  Linda 
Granlund, Amanda Franzén och Sissel 
Steenberg  1 vardera. Matchens kurrar:
Filippa Haaga  2, Linda Granlund 1.

Tremålsskytten Linda Karlsson var på hugget mot Burås. Hon tog mängder av avslut och var ett 
ständigt hot. Formtoppad till toppmatchen mot Lerum. 

Carolina Björkner är lagkaptenen som levererar. 12 poäng på 
två matcher är ett hyggligt facit...

Men herrarna föll i derbyt

INNEBANDY

HANDBOLL

Almir Mehmedagic kvitterade i första perioden, men även Surte höll jämna steg med Marstrands 
IBK i årets första derby räckte det inte till poäng. 
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Division 3 Göteborg
Marstrands IBK – Surte IS IBK 4-2

INNEBANDY



Alesimmarnas A-C 
grupp har varit med på 
Höstsimiaden i Stenung-
sund och gjort mycket bra 
resultat. Av tolv simmare så 
slog elva minst ett person-
ligt rekord och totalt slogs 
hela 28 rekord. Det viktiga 
när vi är ute och tävlar är att 
försöka förbättra sin egen 
tid mot tidigare. 

Anna Holmberg från 
A-gruppen ställde upp i fem 
grenar och slog personligt 
rekord i samtliga och Olivia 
Thonander från A-gruppen 

slog fyra rekord. Ytterliga-
re två i A-gruppen, Nora 
Johansson och Nathalie 
Sahlin, slog tre personliga 
rekord och var mycket nöjd 
med dagen. Ellen Folkelind 
i B-gruppen slog tre rekord 
och sedan satte Nathalie 
Brinkmo och Nathalie 
Nyberg från A-gruppen två 
rekord samt att Olivia Nils-
son från C-gruppen slog ett 
personligt rekord. 

Några simmare från 
C-gruppen gjorde sina 
första tävlingar och det 
var Emilia Engström och 

David Johansson.
Totalt blev det hela 16 

topp sex-placeringar och 
alla där fick medalj samt att 
vi lyckades få åtta av dessa 
sexton bland de tre bästa. 
Nathalie Sahlin hade en 
mycket bra dag och tog fyra 
topp tre-placeringar och 
Anna Holmberg hade fyra 
topp sex-placeringar. Ellen 
Folkelind och Saga Jans-
son tog vardera två topp 
tre-placeringar och en topp 
sex-plats. Nathalie Brinkmo 
och Olivia Thonander tog 
varsin topp sex-placering på 

100 meter bröst respektive 
50 meter fritt.

Barracuda Race 28-29 
nov i Göteborg

Fem simmare var med på 
Barracuda Race i Göteborg 
och den tävlingen är en 
stor nationell tävling med 
deltagare från hela Södra 
och Västra Sverige. Här 
slog Nathalie Brinkmo 
från A-gruppen två nya 
personliga rekord på 50 
meter fritt samt att hon på 
50 meter Bröstsim simmade 
in på 46.33 och det var en 
förbättring med över två 

sekunder. Olivia Thonander 
från A-gruppen slog även 
hon personligt rekord på 
50 meter Bröstsim samt att 
hon hade en kanontid på 50 
meter frisim med 35.63 och 
en förbättring med cirka två 
sekunder, men hon blev ty-
värr diskad för felaktig start. 
Olivia Collén från A-grup-
pen slog personligt rekord 
på 50 meter Bröstsim. Agnes 
Persson från C-gruppen 
slog personligt rekord på 50 
meter Bröstsim och sedan 
gjorde Katja Nyman sin 
första tävling och simmade 

50 meter frisim.
Årets sista tävling år vårt 

interna Klubbmästerskap 
och det går i Skepplanda 
simhall söndag 13 december. 
Förra året var det 44 star-
tande och vi hoppas på ännu 
flera detta år och på efter-
middagen är det Mini-KM 
för de mindre barnen som 
simmar 25 meter och får 
medalj samt en julklapp. 
Väl mött i simhallen den 13 
december där det kommer 
vara en cafeteria öppen samt 
att det blir lottförsäljning.

Nya framgångar för Alesimmarna
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SURTE IS IBK vs
FBC LERUM
12 DECEMBER KL 14.45
BOHUSHALLEN

SURTE IS IBK vs
FBC LERUM 

HERRAR DIV 3

12 DECEMBER KL 12.30
BOHUSHALLEN ENTRÉ 

20kr

DAMER DIV 2

PARKERA PÅ GRUSPLAN

Anmälan görs via info@aleibf.se 
eller till Hans Westerlind tel. 0303-74 29 45

Deltagare: Skolklasser från Ale och Lödöse åk 1-9.
Mixade lag med 5 spelare (ingen målvakt) varav 2 pojkar och  
2 flickor på planen samtidigt. Obegränsat antal avbytare.

Tävlande klasser åk 4-9
1:a pris:  2.000:-  årskurs 7-9
 1.500:- årskurs 4-6
2:a pris: 800:- 

Preliminära speltider
Fredag 15.00-22.00
Lördag 07.00-22.30
Söndag 07.00-19.00

Anmälningsavgift: 200:- Ale IBF Postgiro: 472 07 26-1 • Anmälan sker till skolcupen@aleibf.se  
senast den 29/1. Information och övriga frågor: www.laget.se/skolcupen • Hans Westerlind 0739-027158

ALE EL 
SKOLCUP
Innebandy
FREDAG-SÖNDAG 19-21 FEBRUARI

I ALE KULTURRUM

FÖR 

19:E ÅRET 

I RAD!

SPONSORER:

MEDARRANGÖR:

ALE IBF SKOLCUPEN SKÄNKER 10 KRONOR FÖR

VARJE ANMÄLD KLASS TILL BARNCANCERFONDEN!

SURTE

Prispengarna går oavkortat till klassen, ex skolresa
Kämpande klasser åk 1-3, alla deltagare får medalj.

Ale Invite 2016 äger rum på 
lördagen den 13e februari 
och precis som förra året är 

festivalen ett officiellt stopp 
på World Snowboard Tour. 
Den här gången kommer 

tävlingen avgöras på ett 
breddat festivalområdet i 
Alebacken så fler kan komma 
och uppleva Sveriges största 
snowboardtävling. 

De nya ytorna gör det 
möjligt att genomföra täv-
lingen under det snösäkra 

sportlovet, vilket också öpp-
nar upp för en ännu större 
folkfest då Alebacken för-
hoppningsvis 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, food-

trucks, öltält och aktiviteter 
för alla åldrar. Den största 
nyheten för Ale Invite 2016 
är att tävlingen även kommer 
köras av världseliten på dam-
sidan, som tillsammans med 
herrarna tävlar om 40,000 
USD den här gången.

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 och 220,000 tittare på live 
streamen.

Dam- och herreliten till Ale Invite

Kevin Bäckström är medar-
rangör och en av världsartis-
terna som återkommer till Ale 
Invite 2016.
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Agnes och Erik, två av Slöjdklubbens Lövets med-
lemmar, som deltog på onsdagskvällens terminsav-
slutning.

Lars Ingvarsson fick hjälp av lille William med att ta ut brödkakorna ur ugnen.

Tord Andersson, ledare för Slöjdklubben Lövet.

Terminsavslutning för Slöjdklubben Lövet
ÄLVÄNGEN. I onsdags 
var det terminsavslut-
ning för Slöjdklubben 
Lövets medlemmar.

Den hemliga resan 
gick till Elisabeth och 
Lars Ingvarsson i Äl-
vängen.

Här väntade tunn-
brödsbak till deltagar-
nas stora förtjusning.

Slöjdklubben Lövet är en 
ungdomssektion som lyder 

under Slöjd- och Konsthant-
verk kring älven. En gång i 
veckan träffas 13 deltagare 
i föreningslokalen i Lödöse 
för att bland annat lära sig 
tälja, tova och roligt hant-
verk.

– Vi har gjort armband på 
gamla cykelslangar och nyli-
gen fick ungdomarna lära sig 
att göra en Bohuslänsk fiske-
korg, berättar ledaren Tord 
Andersson.

Slöjdklubben Lövet bru-
kar med ojämna intervaller 

besöka Elisabeth och Lars 
Ingvarsson på Ateljé Pens-
eldraget. I huset finns en 
stenugn som lämpar sig ut-
märkt för tunnbrödsbak.

– Vi är oerhört tacksamma 
över att få komma hit. Det är 
alltid väldigt uppskattat, för-
klarar Tord Andersson.

Det doftade gott av ny-
bakat bröd och när den sista 
kakan tagits ur ugnen vänta-
de gemensam fikastund. 

JONAS ANDERSSON

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

ÖLANDA. Sveriges störs-
ta och finaste julland-
skap finns hemma hos 
familjen Slitebo.

Landskapet växer för 
varje år som går, liksom 
intresset från allmän-
heten.

– Idag har jag haft 5 
000 besökare på min 
Facebooksida, förklarar 
Pernilla Slitebo när lo-
kaltidningen hälsar på.

Julen kommer tidigt till fa-
miljen Slitebo i Ölanda – 
eller rättare sagt den dansas 
aldrig ut.

– Jag tänker hela tiden 
på hur jag kan utveckla mitt 
jullandskap med nya figurer, 
skrattar Pernilla som har fått 
fler och fler följare under 

årens lopp.
– Nu har jag skapat en Fa-

cebooksida som i dagsläget 
har 325 medlemmar, berät-
tar hon.

Premiär för jullandska-
pet är på första advent, men 
iordningställandet börjar 
långt tidigare än så.

– Det tar ungefär en må-
nad att bygga upp landskapet 
och få alla ljuskablar dragna. 
Det krävs oerhört mycket 
planering.

Lokaltidningen berättade 
om Pernilla Slitebos ena-
stående och sällsynt vackra 
jullandskap redan förra året, 
men nu har det växt ytterli-
gare.

– Jag fick göra ett plats-
byte. Jag har kompletterat 
landskapet med fler hus, fler 
tomtar och en stjärnhimmel. 
Jag har förberett så att det 
finns ytterligare en halvme-
ter att bygga på till nästa år.

Jullandskapet har blivit 
lite av en turistattraktion, 

folk hör av sig till Pernilla 
och frågar om de får komma 
förbi.

– Självklart säger jag. Det 
är bara roligt att få visa upp 
jullandskapet, avslutar hon.

Jullandskap som bara växer
– Ölanda har fått en turistattraktion

Familjen Slitebos vackra jullandskap.

En brandstation om olyckan skulle vara framme.



Vinhus i Moseldalen
6 dagar i Reil, Tyskland
WeinBergHotel Nalbach ���  
Vinbyn Reil har i mer än 1000 
år legat som en liten pärla mitt 
på världens kanske mest pitt-
oreska flodväg. Här slingrar sig 
Mosel fram bland borgruiner, 
medeltidsidyller och branta 
vinterrasser med allt man kan 
önska sig av en semester som 
även inkluderar höjdpunkter 
såsom båttur och vinprovning. 
Du bor på Weinhaus Nalbach 
där familjen Schütz förutom sin 
egna vingård även driver detta 
trevliga hotell som ligger några 
hundra meter från floden. 

Ankomst: Söndag i perioden 
27/3-23/10 2016.

Pris per person i dubbelrum

3.099:-
Pris utan reskod 3.399:- 

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 5 x 4-rätters middag/buffé
• 1 x vinprovning
•  1 båttur på Mosel 
•  1 besök på gårdsbutik 

inkl. likörsmakning
•  Choklad på rummet vid 

ankomst
•  20 % rabatt på turbåtar på 

Mosel och Rhen

WeinBergHotel Nalbach 

Minisemester i Rostock
4 dagar i Nordtyskland

Hotel Die Kleine Sonne ���

Njut av ett par dagar i den 800 år gamla hansastaden Rostock, 
som bjuder på både historiska och nutida upplevelser. Upplev 
staden på en skön promenad där du utgår från en av stadens 
fyra medeltida stadstorn – det 54 meter höga Kröpeliner Tor. 

Pris per person i dubbelrum

1.699:-
Pris utan reskod 1.849:-

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

på Steigenberger Hotel 
Sonne (25 m)

Ankomst: Valfri 15-22/12, 26-27/12 
2015 samt 2/1-18/11 2016.

3 dagar vid Vänern
 

Strand Hotell  ��� 
Ditt hotell ligger mitt i Vänersborg vid Vänern norr om Trollhättan 
med en fantastisk utsikt över Sveriges största insjö och den gamla 
hamnkanalen. Staden kallas ofta för Lilla 
Paris efter poeten Birger Sjöbergs dikt. 

Pris per person i dubbelrum

1.099:-
Pris utan reskod 1.249:- 

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

Restaurang Koppargrillen
•  Kaffe på hotellet

Ankomst: Valfri t.o.m. 18/12 
2015 samt 10/1-16/12 2016.

Vackra Vänersborg

3 nätter inkl. 1 x 2-rätters 

middag 1.499:-

Foto: Roy Johansson

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

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:

Onsdag 16 dec kl. 19 Entré 80 kr
Söndag 20 dec kl. 18 Entré 80 kr

från 11 år

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

Star Wars: The Force Awakens

En underbar jävla jul

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 13 dec kl. 15 Entré 60 kr
från 7 år

Onsdag 9 dec kl. 19 Entré 80 kr
från 7 år

Tsatsiki, farsan och olivkriget

45 år

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
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För första gången fick 
SPF Seniorerna Ale ställa in 
sin fredagsvandring. Stark 
vind och häftigt regn fick 
oss att stanna inne. Vi gör 
ett nytt försök på fredag att 
gå från Nödinge station till 
Bohus på ridvägen. Kolla på 
hemsidans gästbok.

Det är inte för sent att 
vara med på luciafirandet 
i Medborgarhuset den 10 
december. Hör av er till Eva 
Jalvemyr eller Eva Jönsson. 
Ale Lucia och en ungdom-
skör medverkar.

Engelska konversations-
kursen har haft avslutning 
liksom datakurserna.

Den 30 januari äter vi 
lunch och lyssnar på jazz på 
Radisson Blu i Göteborg. Vi 
är publik på Bingolotto den 
14 februari.

Den 27 februari ser vi 
pjäsen Driving Miles med 
Sven Wollter på Stadstea-
tern. Det är dags för ett nytt 
besök på Ahlafors Bryggeri.

I slutet av april åker vi 
med buss till Wien och 
Salzburg.

Lennart Mattsson

Helga hindrade 
SPF Seniorerna

Lussekaffe hos Ale Slöjdare

Ale Slöjdare bjuder in till lussekaffe i föreningslokalen i Nol nu på lördag. Samti-
digt passar man på att visa upp medlemmars olika alster som har anknytning till jul. 
Bland annat kan besökarna ta del av gammaldags julkort som Eva Thorén förfogar 
över. Julkorten är illustrerade av Helge Artelius.
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Mer än bara 
lokaltidning

Printshop 

Filmproduktion

Webbproduktion

Reklambyrå

0303-74 99 40  •  info@alekuriren.se

www.alekuriren.se



ÄLVÄNGEN. Under 
hösten har Ale kommun 
sökt deltagare till Vin-
tercyklisten.

Intresset visade sig 
vara stort.

Nu har tio vinter-
cyklister valts ut och 
projektet tar sin början 
på måndag.

Testcyklisterna har ni säkert 
hört talas om. Nu är det dags 
att rulla igång nästa projekt – 
Vintercyklisten.

– Vi hade 90 sökande vil-
ket vi tycker är väldigt bra. 
Vi ville finna sommarcyk-
lister som kunde tänka sig 
att fortsätta använda cykeln 
vintertid, säger energi- och 
klimatrådgivare Caroline 
Rundlöf.

Deltagarna ska cykla tre 
dagar i veckan under kam-
panjperioden, som sträcker 
sig från 14 december till 14 
mars. Det handlar om var-
dagsresor – till och från ar-
betet, affären, föreningsakti-
viteten och så vidare.

– Vi har sett till att få en 
geografisk spridning på del-
tagarna, från Surte i söder 
till Skepplanda i norr. Det 
är bland annat för att vi vill 
ha in synpunkter på hur vin-
terväghållningen fungerar på 
de olika orterna. Att cykelba-
norna är framkomliga är ju 
naturligtvis en förutsättning 
för att projektet ska kunna 
genomföras så som det är 
tänkt, säger gatuingenjör 
Gustaf Nilvall.

I förra veckan hölls ett 
upptaktsmöte på kommu-
nens driftkontor i Älvängen 
med information om projek-
tet samt utdelning av start-
paket innehållande bland 
annat belysning till cykeln 
och reflexer. Dessutom fanns 

Anders Adielsson från Äl-
vängens Cykel på plats för 
att skifta däck på respektive 
deltagares cykel.

– Försäljningen av dubb-
däck ökar för varje år som 
går eftersom allt fler vill an-
vända cykeln året runt, för-
klarar Anders Adielsson och 
fortsätter:

– Ett vinterdäck till cykeln 
har 120 dubb. Livslängden 
är cirka 4-5 år, lite beroende 
på hur mycket man cyklar.

Anna Lövgärd är en av 
deltagarna som valts ut. Hon 
fick nys om Vintercyklisten 
via kommunens hemsida.

– Jag cyklar vår, sommar 
och höst. Jättebra att få cy-
keln försedd med dubbdäck, 
kylan ser jag inte som något 
bekymmer, säger Anna som 
bestämt sig för att trampa 
från hemmet i Bohus till ar-
betet i Nödinge varje dag.

Maria Hagsäter Lager-
kvist från Alafors har precis 
inhandlat en elcykel och är 
laddad inför 
kampanjperi-
oden.

– Valet föll på en elcykel 
istället för att investera i yt-
terligare en bil till hushållet. 
Jag cyklar mer än gärna!
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JUL PÅ ALE TORG
Lördag 12 dec kl 10-13

Nödinge
Träffa oss på Ale Torgs julmarknad 

utanför Ica. Vi bjuder på glögg.

MEDLEMSMÖTE
Torsdag 17 dec kl 18.30 

Nols Folkets hus
Tema: aktuell politik samt med-

lemmarna bjuds på julgröt.

Välkomna!

BOHUS. I fredags var 
det jubileumsfirande i 
Bohus centrum.

LloydsApotek fyllde 
5 år.

– Vi har många trogna 
kunder som är glada 
över att vi finns, säger 
apotekschef Monica 
Olsson. 

Det som från början var 
DocMorris Apotek, men 
som senare kom att byta 
namn till LloydsApotek, 
hade en stril ström av besö-
kare på fredagen. Stormen 
utgjorde uppenbarligen ing-
et hinder.

– Under förmiddagen och 
vid lunchtid var här riktigt 

mycket folk, berättar Moni-
ca Olsson.

Dagen till ära bjöds alla 
på kaffe och tårta. Dessut-
om fanns läge att fynda då 
LloydsApotek hade rabatt på 
sitt egenvårdssortiment.

– Som ett led i vårt jubi-
leumsfirande har vi också 
bjudit in en fotvårdsterapeut 
och en nagelterapeut, kon-
staterade Monica Olsson.

JONAS ANDERSSON

5-årsfirande i Bohus centrum

Nagelförstärkning. Anna Karlsson får behandling av nagelterapeut 
Emelie Karpenhammar.

HANDLA OCH VINN!

JULMARKNADSLOTTERI

VINNARE

1:a pris lottnummer 79800
2:a pris lottnummer 79843
3:e pris lottnummer 78584

Förstapriset, en TV, hämtas hos Ale Radio & TV.

Övriga priser hämtas hos Manufakturen.

Vinnare i Lämna din  
önskelista:
1:a pris Wilda Utberg
2:a pris Linnea
3:e pris Signe Malmborg
Vinnarna blir kontaktade
Presentkort hämtas hos  
Manufakturen.

Vinnare i Tipspromenaden:
1:a pris Siv Antonsson
2:a pris Viktor Ekermo
3:e pris Birgitta Othzén
4:e pris Laila Ekermo
5:e pris Sandra Ekermo
Vinsterna finns att hämta hos 
Manufakturen.

Vinnare av två biljetter 
vardera till Teatervindens
kommande föreställning  
”Den gamla goda tiden(?)”:
Ingela Winbo, Nödinge
Lennart Svensson, Älvängen

Ingrid Eriksson, Nol
Sonja Holmberg, Skepplanda

Gun Andersson, Nygård
Biljetterna kommer med posten.

Vinnare i Skepplanda  
BTK:s Jullotteri:
Julbock på lottnummer 85

Två kärvar på lottnummer 3

En kärve på lottnummer 181
Vinsterna finns att hämta på 
Forsvallen.

Älvängens
Företagarförening

Redo att cykla även vintertid. 
Anna Lövgärd tänker trampa 
från hemmet i Bohus till arbe-
tet i Nödinge.

Anders Adielsson, Älvängens Cykel, skiftar till dubbdäck på Maria 
Hagsäter Lagerkvists nya elcykel. Maria är en av deltagarna i Vin-
tercyklisten, som drar igång nu på måndag.

Vintercyklisten rullar igång
– Stort intresse bland aleborna

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@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 

Gilla oss på 
Facebook

facebook.com/alekuriren

Det blir ganska patetiskt när Framtid i Ale 
i förra veckans tidning hävdar att de tycker 
att, Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 
har för lite pengar för att klara sitt uppdrag 
och det är majoritetspartiernas fel.

Framtid i Ale röstade i fullmäktige för 
ett budgetförslag med exakt samma summa 
pengar till Omsorgs- och arbetsmarknads-
nämnden som majoritetens budgetförslag.

Att gå ut i tidningen och gapa när man 
själva inte föreslagit en krona mer till den 
verksamhet man menar lider brist på pengar 
bevisar att Framtid i Ale helt saknar trovär-
dighet. 

Monica Samuelsson (S)
Eva Eriksson (S)

Framtid i Ale 
saknar 
trovärdighet
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Stefan Andersson, känd 
för bland annat sin tolkning 
av fången No 90 Kleist, 
breddade historiekunskaper-
na hos Aktiva Seniorer vid 
deras novembermöte. Vilken 
historielektion och vilken 
musiker!

Inledningssången Vargen 
handlade dock om att 
människor måste kunna lita 
på varandra. Nog så viktigt i 
vår oroliga tid. Därefter fick 
vi ett smakprov från hans 
senaste föreställning Made 
in China som handlar om 
Svenska Ostindiska Compa-
niets storhetstid. Därifrån 
var också visan om lotsen 
Caspar som satte Götheborg 
på grund. Var det månne 
försäkringsbedrägeri?

Marstrand och Carlstens 
fästning dess byggnation 
och fångar berättade Stefan 
om i ord och ton då han 
med stor inlevelse bjöd 
på visan om No 90 Kleist. 
Stefan förtäljde även att ka-
nonerna på fästningen mon-
terats ned, då Gustav den III 
behövde dem i sitt krig mot 

Ryssland. Den bohuslänska 
eskadern började sin rodd i 
april 1790.

I början av 1700-talet 
fanns pirater i Onsala. Kapa-
rebrev utfärdades, vilket gav 
laglig rätt att anfalla. En av 
kaparna var Lasse i gatan. 
Hans båt Vinthunden hade 
givit namn åt Stefans sång 
om kaparna.

Efter en fantastisk för-
middag med en imponeran-
de blandning av musik och 
berättelser valde Stefan att 
avsluta med en mycket tänk-
värd sång Tack för att du är 
min vän med budskapet att 
dela upplevelser.

Information hör månads-
möten till. Insamlingen i 
oktober gav 4 400 kronor 
till Barncancerfonden. 
Programmet för nästa år 
beräknas komma ut mellan 
jul och nyår.

Nästa möte den 9 decem-
ber firar vi Lucia med glögg, 
pepparkakor och sång av 
små och stora.

Inga Isaksson

Det musikaliska föredraget

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

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

LUCIAAFTON
LÖRDAG 12 DECEMBER kl 18.00  

är det luciafirande i S:t Peders kyrka. 
Barn- och ungdomsgrupper medverkar. 

Lussefika!

SÖNDAG 13 DECEMBER
Skepplanda kyrka

Mässa kl 10
S:t Peder kyrka
Mässa kl 10.00

Hålanda kyrka
Familjegudstjänst kl 12.00

JULSÅNGER I SKEPPLANDA  
FÖRSAMLINGSHEM kl 18.00
Vi sjunger in julen tillsammans

Luciatåg
Skepplanda kyrkokör

Kaffeservering

VARMT VÄLKOMNA!

LUCIAHELGEN 
I SKEPPLANDA PASTORAT

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

JULSPELET  
2015

VÄLKOMMEN TILL

Starrkärrs kyrka 
Torsdag 10 december kl. 18.30

JULSÅNGS 
GUDSTJÄNST

Söndag 13 december kl. 18.00

STARRKÄRRS KYRKA

Tillsammans med kammarkören VocAle 
och damkören Vox feminale, instrumenta-
lister och solister sjunger vi julens psalmer 

och sånger under ledning av  
Sabina Nilsson.

Församlingens medarbetare framför 
årets julspel. Herodes, de vise männen, 
Jesusbarnet och kamelen. Alla är med!

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

Luciatåg och musikal • ”Men just den natten” av Tomas Öberg. 
Barnkörerna Peacedrums och Songbirds, Kristoffer Sandås, piano.  
Henny Forsberg. Barnkörernas och Miniorernas julavslutning efter 
gudstjänsten med lussekatt och kaffe, te eller saft. 
MÅNDAG 14 DEC KL 17 I SURTE 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

Julkonsert • Lotte Lybeck Pehrsson, fiol.  
Magnus Pehrsson, altfiol. Jani Fleivik, cello. Henny Forsberg
MÅNDAG 14 DEC KL 19 I NÖDINGE KYRKA

Luciatåg och julavslutning • Förskolan Paradiset 
och Karin Karlsson. Fika församlingshemmet. 
SÖNDAG 13 DEC KL 16 I SURTE KYRKA

Onsdagsträff • Julavslutning med Ida Andersson.
ONSDAG 16 DECEMBER KL 14 I SURTE FÖRSAMLINGSHEM

3 sön i advent /   Matt 
11:12-19

   Det finns ett skim-
mer över adventstiden, inte 
minst p g a det varma ljuset 
som kommer från våra ad-
ventsljusstakar och stjärnor. 
Men det är mer än så – det 
blir ju inte mer jul bara för 
att jag hänger upp tre nya 
ljusslingor i år…

   Nej, advent rymmer en 
stillhet och en eftertanke 
som vi mycket väl behöver.  
Det finns ett sus genom 
tillvaron av att det är viktigt 
att bry sig om andra. Det är 
lätt att tappa bort varandra 
och sig själv när livet snurrar 
på! . I adventstid kommer 
insikten tillbaka,  vi angår 
varandra – på djupet! Och 
så ser vi med lite andra ögon 
på hur det ser ut i vår värld, 
inser att vi har det gott de 
flesta av oss och att vi ska 
vara tacksamma för det! 

    Nästa tanke är svårare: 
Måste det vara som det är?  
En av våra mindre sjung-
na advents-psalmer lyder: 
”Advent är mörker och kyla, 
På jorden är krig och kallt. 
Man drömmer om fred och 
om vänskap, men bråkar 

och slåss överallt” Det är 
en insikt och den rymmer 
en motsägelse. När vi alla 
vet vad vi drömmer - varför 
måste hemlösa och tigga-
re behöva ha det så uselt? 
Varför måste flyktingarna 
få det så svårt att de inte ser 
någon annan utväg än att ge 
upp sina liv och ge sig ut på 
vägarna? Vad kan vi göra?

  Kan svaret vara lika 
enkelt som det är hopplöst 
svårt? Se din medmänniska!  
Det låter banalt och ändå 
anar vi att det ligger något 
djupt fundamentalt i det! 
Hos den som möts av kär-
lek, föds det kärlek! I Ord-
språksboken finns raderna: 
”Varma blickar gör hjärtat 
glatt! God nyhet ger styrka 
åt benen” /Ords 15:30  En 
insikt som för oss på rätt 
väg! Den varma blicken står 
för att du är någon! Vågar 
jag ta till mig det, så kan jag 
också ge något till någon 
annan! Och när så sker – så 
gör det något i vår värld!  

    Nej, ingen kan med 
en enskild insats göra något 
som direkt påverkar de 
stora skeendena. Men när 
många gör något så får det 

så småningom stor effekt! 
Alltså är det ständigt värt att 
ge något!

  Mänsklig förmåga i all 
ära, men den räcker inte 
till! Det har historien visat 
oss gång på gång. Trots det 
håller det politiska klimatet, 
– läs vi själva, på att hissa 
flaggan – ”låt oss göra skill-
nad på viktiga människor 
och andra, låt oss mota ut 
dom där som gör att vi får 
det sämre”.

   Nej, för att göra skill-
nad behövs kärlekens källa 
– Gud!  Han som ständigt 
bringar liv till en värld som 
hela tiden försöker krossa 
livet på så många olika sätt.  
Tredje söndagen i advent 
har Johannes Döparen i 
fokus, han som är rösten 
som ropart: Bana väg för 
Herren!   Han är Guds rikes 
och Messias budbärare.

  Också jag, också du får 
vara Gudsrikets budbärare. 
Att ta till sig Jesu kärlek 
gör skillnad i mitt liv, hos 
honom får jag hämta insik-
ten om mitt eget värde. Jag 
behöver inte springa runt 
och fiska uppmärk-samhet 
och bekräftelse hos andra. 

Utan jag kan 
istället vän-
da på flödet 
och ge 
andra värde 
genom att 
vända ett 
varmt ansik-
te mot min 
nästa.

   De var-
ma blickarna 
banar väg 
för det goda 
i livet, för 
förståelse 
och empati, 
för vilja till 
förändring, 
även om 
det innebär 
uppoffring. 
Ytterst är 
det Guds 
ögon som 
värmer 
genom våra 
blickar. Och 
jag tror helt 
och fullt på 
att Hans 
Rike gör 
den skillnad 
vi så väl 
behöver!

  Hur 
vi vänder 
skutan är 
svårt att säga 
- hade det 
varit enkelt 
hade någon 
redan gjort 
det. Men det 
tycker jag 
mig förstå 
att det är 
skillnad på 
det samhälle 
som växer 
fram av att 
jag och du 
inser att vi 
är älskade. 
Och det 
samhälle 
som kom-

mer fram - när vi hela tiden 
stänger andra ute i rädsla 
och söker vårt värde i antal 
gillanden på Facebook och 
ekonomiskt överflöd. Staket 
och murar har aldrig gjort 
livet rikare, de murar jag 
bygger upp omkring mig 
stänger mer in mig själv 
än håller otrevligheter ute.  
Och är det inte konstigt – 
att de starkaste murar ändå 
helt kan rasa för ett oväntat 
leende? 

    Bana väg för Herren 
– och det goda som bygger 
liv! Du ÄR någon, som när 
du GER något, GÖR något 
i denna vår kalla värld. 
Poängen och värdet ligger 
inte i en gåvas eller insats 
storlek. Värdet ligger i att 
du ser en annan människa! 
Så oavsett slanten i en tig-
garmugg, ge den som håller 
i muggen dina varma ögon! 

 Då blir Guds under sett 
och känt - det är advent, det 
är advent!

Leif Jöngren
Equmeniakyrkan Älvängen 

Varma blickar gör hjärtat glatt 
– oavsett gåvans innehåll eller värde

BETRAKTELSE DÖDA

Vår älskade Pappa 
Svärfar, Morfar 

Farfar och  
Gamlemorfar 

Nils Olaisson 
* 14 december 1923  

har idag stilla insomnat 
i sitt hem omgiven av 

sin familj. 

Surte 
26 november 2015 

GULL-BRITT 
Ulrika och Christer 

Louise och Pelle 
Anton, Liam, Rasmus 

Noel, Elias, Alva, Milian 
CLAES-GÖRAN och 

MARIA 
Lisa och Vladimir 
Ida och Michael 
Släkt och vänner 

Du ville oss alla så 
innerligt väl 

Du månade om oss  
    med hela Din själ 

Du sparade aldrig Dig 
själv för de Dina 

Minnena av Dig är  
    så ljusa och fina 

Frid viskar träden kring 
stugan Du älskat 

Farväl bugar blommorna 
Du vårdat så ömt 

Tack viskar fågeln, som 
var morgon Dig hälsat 

Tyst sjunger vinden,  
    Vila i frid 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum tisdagen  

15 december kl. 11.00 i 
Surte kyrka. Efter akten 
inbjudes till minnesstund 

i församlingshemmet. 
Svar om deltagande till 

Ale Begravningsbyrå tel. 
031-98 32 50 senast 

torsdagen 10 december. 
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Utrota 
barncancer.
Din gåva gör skillnad.

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

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

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 Holm. I Surte kapell 
hölls tisdagen 1 december 
begravningsgudstjänst för 
Inger Holm, Bohus. Officiant 
var kyrkoherde Karin Karlsson.

Arne Axelsson. I Skepplanda 
kyrka hölls onsdagen 2 decem-
ber begravningsgudstjänst för 
Arne Axelsson, Skepplanda. 
Officiant var komminister 
Mika Auvinen.

JORDFÄSTNINGAR

TACK

Equmeniakyrkan i Surte 
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! 
Sön 13/12 kl 17, Ljusandakt 
för alla åldrar. Per Kjellberg. 
Småbarnssång. Missionsoffer. 
Servering. Mån 14/12 kl 19, 
Musikkåren, Lerum-Surte 
Symphonic Band, övar. Ons 
16/12 kl 18.30, Tonår. Ons 
16/12 kl 21, Innebandy i 
Surteskolan. Välkommen! 
Programmet kan ändras, men 
på www.surtemissionskyrka.
se hittar du ett uppdaterat 
program.

Pingstkyrkan Bohus
Ons 9/12 kl 19, Bibelläsning 
och bön. Sön 13/12  kl 11, 
Julens sånger. Ons 16/12 kl 19, 
Bibelläsning och bön.

Nödinge församling
Tredje advent – sön 13/12 kl 
11, i Surte kyrka: Mässa. Reine 
Bäck. Kl 13, i Surte kyrka: 
Finsk julsångsgudstjänst. Irma 
Nurmo. Kl 17, i Nödinge 
kyrka: Gudstjänst. Reine Bäck. 
Ons 16/12 kl 10, i Nödinge 
kyrka: Vardagsgudstjänst 
”Samling vid krubban”. Reine 
Bäck. Tors 17/12 kl 10, i Surte 
kyrka: Vardagsgudstjänst 
”Samling vid krubban”. Henny 
Forsberg.

Equmeniakyrkan Älvängen
Tor 1/12 kl 15, RPGs julfest,  
Equmeniakyrkan ”Hjärtats 
blommor föder sång” Mar-
garetha och Percy Isaksson 
Alingsås. Kl 19.30, Körövning
Sön 13/12 kl 17, Gudstjänst 
med Equmenias julavslutning. 
Medv av Barnkören och scout-
erna. Leif Jöngren  Servering 
Utgånskollekt till. ”Tänd ljud” 
- Equmeniakyrkans internatio-
nella arbete. Tis 15/12 kl 10, 
Tisdagsbön.

Smyrnakyrkan Älvängen
Ons 9/12 kl 10 - 12.30, Smyr-
naCaféet. Kl 18.30 - 19.30, 
Bön. Tor 10/12 kl 15, RPG i i 
Equmeniakyrkan: JULFEST 
”Hjärtats blommor föder 
sång”. Margareta och Percy 
Isaksson, Alingås. Fre 11/12 
kl 19.30, Greenhouse - julfest. 
Lör 12/12 kl 10 - 13, Second 
Hand & Café. Sön 13/12 kl 
10.30, Bön inför gudstjänsten. 
Kl 11, Gudstjänst. Elias Berg 
predikar. Nattvard. Kyrkkaffe. 
Mån 14/12 kl 10, RPG stav-
gång. Tis 15/12 kl 08.30, - 09, 
Bön. Ons 16/12 kl 18.30 - 

19.30, Bön. Kl 18.30 - 20.30, 
Språkcafé i Nödinge.

Starrkärr-kilanda församling
Ons 9/12 Älvängens kyrka kl 
18.30, Bön för församlingen. 
Tor 10/12 Starrkärrs kyrka 
kl 18.30, Julspel. Sön 13/12 
Älvängens kyrka kl 11, Mässa, 
Roland Kristensson. Nols 
kyrka kl 11, Familjegudstjänst 
med Lucia, Mikael Nord-
blom. Starrkärrs kyrka kl 18. 
Julsångsgudstjänst, Roland 
Kristensson. Tis 15/12 Nols 
kyrka kl 18, Traditionellt jul-
bord med mat, lekar, sånger 
och andakt. Föranmälan 0303-
444000. Ons 16/12 Älvängens 
kyrka kl 18.30, Taizébön. 
Älvängens kyrka kl 19, Stick-
café.

Guntorps Missionskyrka
Ons 9/12 kl 18.30, Luciak-
väll 3 - i Equmeniakyrkan 
Älvängen. Lör 12/12 kl 
18,wv SCOUTERNAS 
LUCIFEST Luciatåg med 
scouter i alla åldrar. Därefter 
Fika och Basar till förmån 
för scoterna i Guntorp. Vi 
möts i Equmeniakyrkan i 
Älvängen.

Skepplanda Pastorat
Skepplanda sön 13/1 kl 10, 
Mässa Wetterling. Sön 13/12 
kl 18, Julsånger i församlings-
hemmet, Luciatåg, Skepplanda 
kyrkokör, kaffeservering. 
Hålanda sön 13/12 kl 12, 
Familjegudstjänst Wetterling. 
S:t Peder lör 12/12 kl 18, 
Luciaafton I kyrkan,  försam-
lingens barn och ungdoms-
grupper medverkar, Lussefika. 
Sönd 13/12 kl 10, Mässa Ole-
nius. Tis 15/12 kl 18.30, Veck-
omässa. Ale-Skövde se övriga. 
Tunge se övriga

Lilla Edets pastorat
Fuxerna-Åsbräcka församling
Ons 9/12 kl 18.30, Mässa, 
Nordblom. Sön 13/12 kl 10, 
Högmässa, Nordblom.

DÖDA PREDIKOTURER

Lennart 
Holmgren

för all visad omtanke 
och varmt deltagande i 

samband med vår älskade 
Lennarts bortgång och 
begravning vill vi nu till 

släkt, vänner och grannar 
framföra våra varma och 

hjärtliga tack.
Tack också för alla 

vackra blommor, kort 
och telefonsamtal till 

hemmet.

CARINA
BARN

Barnbarn

Tack 
Juho 

Korpelainen 
för all visad omtanke och 

varmt deltagande i 
samband med vår älskade 

Juhos bortgång och 
begravning vill vi nu till 

släkt, vänner och grannar 
framföra vårt varma och 

hjärtliga tack. 
Tack också för alla vackra 

blommor, kort och 
telefonsamtal till hemmet. 

HELMI 
BARN 

Barnbarn 

Vår älskade Dotter, 
Syster, Svägerska och 

Faster.

 Ann-Jeanette 
Ferm

*13 Maj 1959

Har idag med stor sorg 
och saknad lämnat oss.

Bohus 
29 November 2015

MAMMA och PAPPA
Jörgen och Leila
Sanna och Jonny

Jag sover gott, ej mer jag
Smärta känner
Tyst dödens ängel viskar  
sov i frid.

Vår älskade lilla 
Mamma, Mormor  

och Farmor 

Siv Degerström 
* 1 oktober 1933  

har idag hastigt lämnat 
oss i sorg och saknad. 

Nödinge 
1 december 2015 

MARIA, THOMAS 
med familjer 

Övrig släkt och vänner 

Stor var Din kärlek 
god var din själ 

Käraste Mamma, 
tack och farväl! 

Begravningen äger rum 
måndagen 21 december 
kl. 12.00 i Bergssalen, 
Kungälv. Efter akten 

inbjudes till minnesstund 
i församlingshemmet. 

Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå,  

tel. 0303-33 33 99 senast 
torsdagen 17 december.  

Valfri klädsel.  
Lika välkommet som 

blommor är en gåva till 
Demensfonden,  

bg. 900-8582. 

Min älskade Maka 
Vår kära Mamma 

och Svärmor 

Ann-Jeanette 
Ferm 

* 13 maj 1959  

har idag lämnat oss i 
stor sorg och saknad. 

Bohus 
29 november 2015 

TOMMY 
KIM 

KENNY och LINDA 
ROBIN 

Övrig släkt och vänner 

Av sjukdom plågad, 
så trött Du var 

Men utan klagan 
Du smärtan bar 

Din kamp är slut, 
Du lider ej mer 

Till ro och vila 
Du bäddas ner 

Begravningen äger rum 
fredagen 18 december  

kl. 9.30 i S:t Olofs kapell 
på Kvibergs kyrkogård. 

Akten avslutas i kapellet. 
Valfri klädsel.  

Istället för blommor,  
tänk på Cancerfonden, 
gåvotel. 020-59 59 59. 

Ett varmt tack till alla 
nära och kära som har 
stöttat oss under denna 

svåra tid. 

Allas vår Älskade 

Leif Svensson 
* 21 november 1933  

har idag lämnat oss i stor sorg och saknad. 

Älvängen 
4 december 2015 

ROSE-MARIE 
ANETTE och GERT 
Anders och Susanne 
Amelie, Leah, Sonia 

Hanna och Johan 

ANNIKA och STEFAN 
Fredrik och Linda 

Sara 
Sofia och Jonathan 

Ian 
Filip och Ida 

Släkt och vänner 

Hand i hand från ungdomsåren 
Vi troget vandrat med varann 
Vi delat kärlek, hopp och frid 

Vi delat sjukdom, sorg och strid. 

Begravningsgudstjänsten sker enligt Leifs önskan  
i kretsen av de närmaste. 

Tänk gärna på Cancerfonden, gåvotel. 020-59 59 59. 
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BORTSPRUNGEN

Saga är försvunnen, har 
du sett henne? Kanske har 
hon blivit instängd i något 
förråd, garage eller annat 
utrymme, snälla vill du titta 
efter? Om du sett Saga är 
jag tacksam om du hör av 
dig, Viveca.

0704-97 93 43

TACK

Ett stort och hjärtligt tack 
till Carina och Jonas på 
Vadbacka för att ni fixade 
vår kväll med stort engage-
mang och förträfflig service

Ale HF

UNDANBEDES

All uppvakning i samband 
med min 90-års dag undas-
bedes vänligt och bestämt. 
Så väl före som efter. 

Kurt Rydsten 
Nödinge. 

VECKANS ROS

En hel bukett rosor vill vi 
ge till alla som bidragit till 
en aktiv och lärorik höst 
för oss på asylboendet i 
Älvängen. Tack för att ni 
tränat oss i fotboll, skänkt 
kläder och haft givande 
samtal tillsammans med oss 
på vårt språkcafé. Ett extra 
tack ska barn, föräldrar och 
lärare på Garnvindesko-
lan ha. De kom med årets 
julklapp till oss. De hade 
samlat ihop till bl a pingis-
bord, hockeyspel och bollar. 

God Jul önskar 
ungdomar & personal 

på Vallmon

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

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

”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

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

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)
Jaktmark 100ha-250ha sökes 
utan älgjakt. Småviltjakt med 
drivadne hund.
Tel. 0737-01 46 76 
SÖKES

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

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

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.”

GRATTIS

Grattis vår älskade 
Juni 

på 2-årsdagen 
den 13/12. 

Många pussar från 
Mamma & Pappa

Heja 
Maja 

du är bäst. Du är den vi 
älskar mest. Nu på fredag 
är det fest. Undrar vad du 

önskar mest?
Grattis på din 8-årsdag!

Vi älskar dig mer än mest.
Pappa & mamma

Grattis 
Anita & Jan Gunnarsson 
som firar guldbröllop 11 

december.
Önskar 
Familjen

SÄLJES

Julgranar och granris säljes 
utanför ICA Supermarket 
Älvängen, från och med 
26/11 till och med 23/12.

Bertil
Tel. 0706-75 10 51

ÖVRIGT

Välkomna till mysiga  
Norrmannebo Gårdslop-
pis sön 13/12 Kl:11-14 i 
Kungälv. 0701-470740. 
Bra skyltat utmed vägen. VI 
bjuder på julfika och har får 
och hästar att klappa. Hitta 
julklappar här och fly från 
vardagens jäkt en stund.

 Norrmannebo 290, 
Romelanda. 

Tar swish

ÖVRIGT

Jag behöver ha hundvakt 
var tredje vecka, vardagar, 
till min underbara labra-
dor Gustav, då jag arbetar 
obekväma tider. Gustav är 
4 år och kastrerad. Det är 
bra om du har viss erfaren-
het av hundar. Önskemålet 
är att att du hämtar Gustav 
senast 09.00 hemma hos 
mig, och har honom i ditt 
hem under dagarna. Under 
dagen umgås han med dig 
och kommer ut någon gång 
under dagen. Jag hämtar 
honom hos dig, sen efter-
middag, alternativt lämnar 
du honom hos mig före jag 
kommer hem. Ev kan ett 
par dagar tillkomma andra 
veckor än den fasta. Vi 
kommer överens om ersätt-
ning. Jag bor i Skepplanda. 

Tel. 0708-33 46 98 
Beatrice.

Vi vill tacka våra underbara 
och engagerade ledare för 
denna säsong och önskar er 
en riktigt God Jul och Gott 
Nytt År.

Barn och föräldrar
Surte/Bohus 

ungdomsfotboll P05.

Veckans vackraste ros vill 
vi ge till Fridhems äldrebo-
ende. Tack för en jättetrev-
lig anhörigkväll och vi tror 
på era förändringar.

Gunnar med familj.

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

Antero Karlsson

Stort tack till rektor Niklas 
och lärarna Ulrika, Annika, 
Britt-Marie och Carina för 
att de utan tvekan och med 
stor framgång antog sina 
roller på 1700-tals mas-
keradbalen så att eleverna 
kommer till nästa level i 
vårt historietema.

Tellus Fritidsavdelning
Nödingeskolan

HJÄRTS JUKDOMARNA 
SKA BESEGRAS

0200 - 89 19 00
pg 90 91 92-7

www.hjart-lungfonden.se

Var med och
rädda 
5000 fler liv
per år.
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SUDOKU MEDELVECKANS FRÅGA

NÄSTA VECKAS FRÅGA
Har du en robotdammsugare?
Gör din röst hörd på www.alekuriren.se

ALEMAN & LILLA EDIT

Vi gratulerar @runningwithbirds som med 

denna fina bild över Mettjärn, Nödinge 

vann veckans #MinAleBild

RÄKNA UT DITT NYA 
ELPRIS PÅ ALEEL.SE

#MINALEBILD

Kan du tänka dig att ta emot ett flyktingbarn?

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.

JA31%

93% NEJ



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

JULKLAPPSTIPS
ÅRETS BÄSTA

450KR

10-KORT

ORD. PRIS 900 KR | MAX 3 PER KUND

HALVA  

PRISET!

ORD. PRIS 5083 KR 
2990 KR

HELÅRSKORT40%
RABATT

ORD. PRIS 2795 KR 

1990 KR
HALVÅRSKORT

Kontakta oss för mer information. 

ANVÄND FRISKVÅRDSPENGEN  
INNAN ÅRSSKIFTET!

www.stc.se

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

Reservation för slutförsäljning!
Kampanjen pågår t o m 24 december

30%
RABATT
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