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Festligt i 
bilsalongen
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Innanför skjortan på 
torgets egen tomte

Kungälvslån 
räddade Surte BK

LÄS
35

Da Vinci bjöd på 
musikaliskt julkonstverk
Da Vinciskolan i Nödinge bjöd på en sprudlande julkonsert. På torsdagskvällen bjöds allmänheten in och fick ta del av en 
musikalisk uppvisning av hög kvalitet när det gäller såväl sång som förmågan att hantera instrument. I förgrunden ses tom-
tarna Mi Carlsson Sikström och Filippa Björk.

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

Säkra siffror till fast pris!

MED LILLA EDET-EXTRA
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FÖR  
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Veckans klipp!
Gäller v 51 • 16/12–19/12

Ale Torg

En riktig mataffär
Öppet alla dagar 7–23
Även vår manuella delikatess
Tel 0303-97500 ica.se/ale
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Arvid Nordquist Classic 450–500 g

Gäller ej Selection, Hela bönor.
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Julklappsdag!
För dig som är eller blir medlem*

i vår kundklubb Sportklubben!

*) Självklart får du ta med en vän eller familjemedlem!

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

Torsdag 17/12 10.00-21:00

RABATT
oavsett tidigare pris!

Gäller ej klubbartiklar, presentkort 
eller beställningsvaror.

24%
Är du inte medlem så löser vi det  

direkt i kassan.

Julöppettider
Mån – fre  8 –17
Kvällsmottagning 
Tis & Ons till kl 20,
Stängt 
24/12, 25/12, 31/12, 
1/1, 6/1.
Onsdag 23 & 30 dec stänger vi kl 17.

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



En tredjedel av landets 
kommuner har nume-
ra inte längre något 

traditionellt luciafirande där 
en lokal  ljusdrottning får 
skänka värme och bidra till 
gemenskap. Även Göte-
borgs-Posten av alla trogna 
kulturbärare avstod i år från 
att medverka till att föra 
traditionen med Göteborgs 
Lucia vidare. Det är första 
gången sedan 1935 som 
Sveriges näst största stad 
inte längre har ett officiellt 
luciatåg. Intresset anses för 
svalt och för tillfället finns 
inga planer på att återinrätta 
traditionen.

Vad är det då för ett sam-
hälle som de förändringsbe-
nägna försöker skapa? Att 
en del kommuner motiverar 
luciatraditionen som stötan-
de för vissa av medborgarna 
är rena tramset. Lucian 
är en del av den svenska 
kulturhistorien. Hon är en 
del av vår identitet. Hon står 
för värme, gemenskap och 
tänder ljus för jordens alla 
barn. Är det stötande? Då 
vågar jag inte tänka på vad 
motsatsen är. 

Det handlar väl snarare 
om att beskriva våra seder 
och bruk samt den historia 
som har präglat samhället i 
sekel efter sekel. Att ge upp 
våra traditioner kommer 
inte, om nu någon tror det, 
leda oss till ett klokare och 
mer humant samhälle. Det 
gör oss snarare fattigare och 

mer identitetslösa. På sikt 
blir det ett land med många 
vilsna medborgare som är 
på ständig jakt efter sitt 
ursprung.

Hur ser ett samhälle utan 
traditioner ut? Att inte ha 
något att samlas runt lär 
knappast stärka gemenska-
pen, men det kanske inte är 
meningen? Vi ska kanske 
inte umgås i framtiden. 
Bättre sitta hemma stirran-
des in i mobilen med en 
försiktig ursäkt för att vi 
överhuvudtaget existerar.

Att GP och deras 
medarrangörer inte orkade 
eller såg betydelsen av att 
föra luciatraditionen vidare 
i Göteborg är bara att bekla-
ga. Nästa år ska vi bjuda 
in hela drakens redaktion 
till något av alla fantastiska 
arrangemang där Ale Lucia 
och hennes tärnor sprider 
värme, glädje och inte minst 
ett välbehövligt ljus. Att 
intresset skulle vara svalt för 
en av vårt lands mest stolta 
traditioner är bara en dålig 
ursäkt.

I veckans tidning hittar 
ni som vanligt många 
lokala reportage och 
på flera av dem ser ni 
en lucia titta fram. I 
vårt spridningsområ-
de har intresset för 
ljusdrottningen varit 
allt annat än svalt. 
Barnens glädje över 
att sjunga och upp-
träda tillsammans 

under ett gemensamt tema 
är slående. Oavsett etnicitet 
tror jag vi kan vara över-
ens om att denna tradition 
egentligen bara skänker 
kärlek och medmänsklighet. 
Att den bottnar i kristen-
domen innebär inte att vi 
måste dela tron, däremot 
måste vi väl i ett mångkul-
turellt samhälle även kunna 
fira våra svenska traditioner?

Hur går tankarna i den 
tredjedelen av landets 
kommuner som inte längre 
har något officiellt luciatåg? 
Står tomten och hans nissar 
på tur för nedläggning – för 
även han kan ju kopplas till 
vår tidigare utbredda kristna 
tro. På den tiden vi firade 
jul med anledning av kristi 
födelse...som Tage Da-
nielsson en gång skrev.

Står tomten på tur?

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

JONAS ANDERSSON
0303-33 37 35
0707-36 85 31
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adam@alekuriren.se
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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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AA
Anonyma Alkoholister

Att sluta med drickandet är, anser vi bara en början.

Alegruppen
Vi träffas onsd. kl 19.00 Nödinge församlingshem.

Öppet möte första onsdagen i varje månad.

Telefonsvarare 073-835 33 04

Ale Klinik

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

TA MED KUPONGEN TILL BUTIKEN

KÖP PRESENTKORT FÖR 500 KR  
BETALA ENDAST 300  KR

JULERBJUDANDE

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

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

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

70% bärhalt). Säljes från lastbil  LÖRDAG 19/12: 
Kungälv Vikingagrillen vid St1 13, Nol intill Gulf (Tudor) 
13.30, Älvängen gamla busstorget 14, Lödöse P museet 
14.30, Lilla Edet Elkedjan 15. Ej kort. Nästa tur i januari.

0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.seÄlvvägen 9, 446 37 Älvängen • Tel: 0737-73 98 44 • www.broms-experten.se

BROMSEXPERTEN
KAMPANJ!

Däckbyte och visuell kontroll av 
bromssystemet för bara 200 kr

Tel 0737-73 98 44
www.broms-experten.se
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Enligt Svenskt Kvalitetsindex 2015.

Kunden har  
alltid rätt.

Sveriges mest nöjda kunder 2015.

TACK!
För ett fantastiskt 

mottagande i samband 
med öppningen av 
Surtes nya apotek!

FARMAKEUT
Apotek

Extraöppet i december: lörd-sönd 10-15
Julafton 09-15, Juldagen stängt, 

Annandag jul 11-15, Nyårsafton 09-15
Vardagar 9 -18 • Tel: 031-98 10 40

Vi vill passa på att önska 
alla en riktigt god jul!

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

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus
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present- 
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Friskvårdspengen gäller här!
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SMÄRTBEHANDLING
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kungalv@crawfordcenter.com
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All Inclusive!
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NÖDINGE. Sektor sam-
hällsbyggnad har mot-
tagit många yttranden 
över FÖP 2030 och en 
del är riktigt kritiska.

Det är inget som stör 
stadsarkitekt Magnus 
Blombergsson.

– Vi är mycket nöjda 
med samrådet, syftet 
var att få in synpunkter 
och det har vi verkligen 
fått, säger han.

Fördjupningen av översikts-
planen Nödinge 2030 har 
passerat ett första samråd. 
Nu ska inkomna synpunkter 
besvaras och ett reviderat 
förslag till FÖP ska ställas 
ut, sannolikt efter somma-

ren. Innan dess vill Magnus 
Blombergsson inte kom-
mentera den kritik som för-
slaget fått.

– Det vore helt fel av mig 
att göra det i detta skede. Nu 
ska vi analysera materialet 
och diskutera med politiken 
om vilka förändringar som 
ska göras. Rent generellt kan 
jag ändå säga att det finns en 
del extrema övertolkning-
ar, som att vi till exempel 
föreslår att mer än hälften 
av Alebyggens bostäder ska 
rivas. Det har vi varken sagt 
eller menat. Vissa argument 
är på en väldigt detaljerad 
nivå och där är vi inte än, sä-
ger Blombergsson och fort-
sätter:

– En FÖP ska bara ange 

inriktningen på den fram-
tida utvecklingen. Var vill 
vi ha bostäder, gator och 
grönytor? Hur och exakt var 
det ska byggas är frågor som 
ligger längre fram. Vi valde 
att vara ganska detaljerade i 
vårt förslag och det har ty-
värr missuppfattats. Syftet 
var inte att det skulle tolkas 
som ett färdigt förslag, utan 
vi ville skapa en dialog med 
aleborna och det har vi defi-
nitivt lyckats med.

Begreppet ”småstad” 
har fått kritik. Är det en 
felaktig beskrivningen av 
framtidens Nödinge?

– Det är en öppen fråga. 
Det finns bra och dåliga sa-
ker med det, men begreppet 
har växt fram i samtal med 

ortsborna och politiken har 
gillat det, svarar Blombergs-
son.

Med anledning av Ales 
ambitioner att växa i all-
mänhet och centralorterna i 
synnerhet krävs det en tydlig 
vision och inriktning. Den 
har nu FÖP Nödinge lagt 

grunden för.
– Vi vill undvika att skapa 

en luddig struktur för den 
framtida exploateringen. Vi 
ser vilka problem som har 
uppstått i Backaområdet, 
där man troligtvis inte räk-
nade med en så stor tillväxt. 
Backavägen hade gärna fått 
vara bättre dimensionerad 
så även kollektivtrafik hade 
kunnat ta sig fram, säger 
Blombergsson och tillägger:

– Intresset för att exploa-
tera i Nödinge är stort och 
nu gäller att vi tar höjd för 
det. Vi måste visa att vi ser 
orten som en betydande cen-
tralort.

FÖP:en anses orealis-
tisk?

– En FÖP bygger ing-

enting. Den anger bara en 
tydlig vision och inriktning 
för hur kommunen vill att 
Nödinge ska utvecklas. Det 
är principerna som är vik-
tiga. Hur vill vi ha trafiken, 
var ska bostäderna och grö-
nområdena ligga? Dessutom 
är barnperspektivet väldigt 
viktigt och på den punkten 
har ortsborna varit duktiga. 
Där har vi mycket att ta till 
oss och det kommer vi att 
göra, svarar Magnus Blom-
bergsson.

Han säger också att takten 
på utbyggnaden och i vilken 
omfattning den kommer att 
ske avgör marknaden, inte 
den fördjupade översiktspla-
nen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Stadsarkitekt Magnus Blombergsson:
”Ett härligt engagemang i Nödinges framtid”

NÖDINGE. Samrådsti-
den för fördjupningen 
av översiktsplanen i 
Nödinge gick ut 30 no-
vember.

Förslaget väckte stort 
engagemang, såväl orts-
bor som företag och or-
ganisationer, har lämnat 
in skriftliga yttranden.

Alebyggens var det 
mest detaljerade – och 
kritiska.

Ale kommun har satt som 
mål att centralorterna Nö-
dinge och Älvängen ska 
fördubbla sin befolkning 
till 2030.  För Nödinges del 
innebär det 5500 invånare på 
15 år. Redan där anser Ale-
byggen att det första missta-
get är begånget.

– Detaljplaneläget i Nö-
dinge vittnar om max 200 
nya lägenheter fram till 
2020. Det innebär en befolk-
ningstillväxt på cirka 400-
500 invånare, vilket i sin tur 
betyder att resterande 5000 
personer ska flytta in under 
de återstående tio åren. Be-
folkningen skulle då behöva 
öka med 9% om året i Nö-
dinge och det är inte realis-
tiskt, säger Alebyggens vd, 
Lars-Ove Hellman.

Därför föreslår det kom-
munala bostadsbolaget att 
tidshorisonten ska flyttas 
fram till minst 2040.

– Vi är absolut inte emot 
att Nödinge ska växa, men 
takten måste diskuteras. Det 
är inte hållbart, varken ur 
ett socialt eller ekonomiskt 
perspektiv. Den kommuna-
la servicen med skolor och 
förskolor måste också ha en 
chans att hänga med. Det 
riskerar att bli kommunal 
”växtvärk”, säger Hellman.

Fördjupningen av över-
siktsplanen för Nödinge pe-

kar ut en tydlig målbild om 
en attraktiv småstad. Det är 
nägot Alebyggen ifrågasätter 
skarpt.

Olyckligt
– Det är ett olyckligt be-
grepp som riskerar att skapa 
förväntningar som aldrig in-
frias. Vi tycker att stations-
samhälle är en bättre be-
skrivning och i Ale finns det 
fem sådana, där två dessutom 
är utpekade som centralor-
ter. FÖP:en ska dessutom 
medverka till en handels-
utveckling och hur den ska 
kunna växa i en stadsmässig 
struktur ställer vi oss frågan-
de till. Stora markbundna 
parkeringsytor är ett måste,  
inte minst för livsmedels-
handeln. Den kvartersstruk-
tur som föreslås på torget är 
inte förenlig med en fung-
erande handel i en ort som 
Nödinge. Jag tror det är vik-
tigt att handelsexpertis får 
vara mer delaktig i det här 
arbetet, menar Hellman.

När det gäller utbygg-
nadsplanerna för södra delen 
av Ale Torg, fastigheten med 
Börjessons Mekaniska inklu-
derad, ställer sig Alebyggen 
positiv. Samma inställning 
gäller idén kring att bygga en 
snabb och säker cykelförbin-
delse genom Nödinge, däre-
mot anser Alebyggen att de 
så kallade cykelboulevaderna 
är överdimensionerade och 
på så vis motverkar sitt syfte.

Negativ effekt
– Störst negativ effekt har 
aktivitetsytan mitt i stråket. 
För att nå denna måste du 
korsa cykelbanan, där has-
tigheten kan komma att vara 
ganska hög. Aktivitetsytan 
är tänkt som ytterligare en 
mötesplats, men jag är tvek-
sam till om det finns behov 
för det. Antalet mötesplatser 
kommer att vara tillräckligt 
med stadspark, Ale kultur-
rum, caféer och restauranger. 
Det kan bli en ”utglesning” 

med för många mötesplatser 
och upplevelsen av ”folkliv” 
motverkas, säger Hellman.

Trafikstrukturen i FÖP 
Nödinge har varit samrå-
dets största diskussionsämne 
under hösten. Även på den 
punkten har Alebyggen en 
klar åsikt. Genomfartstrafik 
i tätorten kritiseras.

– En rak, bred och mötes-
fri väg kommer leda till hö-
gre hastigheter än vad som 
är tänkt. Kombinationen av 
gående och bilar på samma 
gata sker alltid på bilens vill-
kor. Vi föreslår att gående 
och bilar separeras och att 
bilgatan utförs trång, dub-
belriktad och med hastig-
hetsdämpande beläggning. 
Däremot vill vi förhindra 
biltrafik förbi skolorna ge-
nom att göra en avstignings-
plats i korsningen Gamla Ki-
landavägen/Fyrklövergatan. 
Genom att sammankoppla 
dessa vägar behöver boende i 
exempelvis Börsagården inte 
köra runt hela Nödinge för 
att lämna vid skolan. Även 
boende i Backa skulle kunna 
utnyttja denna led, föreslår 
Hellman.

Stora konsekvenser
Det som berör Alebyggen 
mest är intrånget på bolagets 
hyresfastigheter i centrala 
Nödinge. Om FÖP:en skulle 
realiseras såsom den är ritad 
skulle halva beståndet rivas.

– Det får dramatiska eko-
nomiska konsekvenser, dess-
utom blir nettotillskottet av 
antalet lägenheter lågt i för-
hållande till satsningen. För 
att bygga fem nya, behöver 
du riva tre. Summan blir då 
ett tillskott av två lägenhe-
ter. Att riva befintliga och 
lönsamma hyresfastigheter 
innebär också att ingångs-
kostnaden för exploatören 
blir otäckt hög, säger Hell-
man och tillägger:

– En annan konsekvens är 
att de som bor i de befintliga 
lägenheterna sannolikt inte 
kommer att ha råd att flytta 
in i de nya. Det blir på så vis 
en social utslagning, vilket 
knappast kan vara kommu-
nens avsikt.

Stadsparken som idé gillas 
av Alebyggen, men föreslås 
få en annan placering.

– Vi ser gärna att den 
hamnar i ett läge där den in-
kluderar befintlig näridrotts-
plats och sträcker sig fram 

till Vitklövergatan. En stor 
fördel med denna placering 
är att den kan etableras till-
sammans med nyproduktion 
av bostäder och på obruten 
mark redan idag. I detta läge 
kan den också utnyttjas av 
skolorna under dagtid, moti-
verar Hellman.

Vidare menar Alebyggen i 
sitt yttrande att bebyggelsen 
som föreslås är allt för ensi-
dig med en ren betoning på 
flerbostadshus. 

Efterfrågan mättas
– Risken är att efterfrågan 
mättas om utbudet av olika 
upplåtelseformer begränsas. 
Vi skulle gärna se att man 
vågar satsa på stadsradhus i 
ett ganska centralt läge. Det 
blir ett bra komplement för 
unga barnfamiljer som inte 
vill bo i flerbostadshus. Idag 
hänvisas de uteslutande till 
Backaområdet, säger Hell-
man.

Bygget av en ny bro i för-

längningen av Patron Ahl-
mans Allé lovordas, men bör 
enligt Alebyggen begränsas 
till gång- och cykelväg. 

Synpunkterna och mot-
förslagen är många. Summa  
summarum är att fördjup-
ningen av översiktsplanen 
för Nödinge anses orealis-
tisk.

– Förslaget till FÖP är 
alldeles för detaljerad och 
kommer att skrämma bort 
exploatörer. Kraven på till 
exempel förhöjd bottenvå-
ning måste bort och hän-
visas till detaljplaneskedet. 
Det hade varit klokare att 
bara ange måltal för antalet 
lägenheter och en maximal 
våningshöjd samt självklart 
vilken typ av bebyggelse 
man önskar sig i de olika de-
larna av tätorten. Vi föreslår 
därför att planförslaget revi-
deras kraftigt, avslutar Lars-
Ove Hellman.

Skarp kritik från Alebyggen
– FÖP Nödinge 2030 anses orealistisk

Cykelboulevaderna är överdimensionerade enligt Alebyggen, men idén med en ny säker cykelför-
bundelse genom tätorten till pendelstationen får tummen upp. Aktivitetsytan i mitten anses dock 
inte nödvändig.

Illustration: Malmström Edström

Lars-Ove Hellman, vd Alebyg-
gen.

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

Magnus Blombergsson, stads-
arkitekt.
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Närhälsan Älvängen vårdcentral 

Vi har lyssnat på er och förändrar nu  
våra tider för att ge bättre service.

FRÅN 4 JANUARI stänger vår drop in-mottagning.  
I stället erbjuder vi bokningsbara akuttider via  
telefon och webb.

Vi fortsätter erbjuda drop-in för provtagning till 
laboratoriet och har utökat med fler bokningsbara 
webbtider.

Välkommen att kontakta oss på telefon för 
rådgivning eller tidsbokning på 010-473 35 50

Närhälsan Älvängen vårdcentral
Svenstorpvägen 1, 446 37 Älvängen

narhalsan.se/alvangenvardcentral

Nödinge VårdcentralOrdinarie öppettider 
Mån-tors 8-17 • Fre 8-16
0303-977 70 • Klockarevägen 14, Nödinge

Vi vill önska  
våra underbara  

patienter God Jul  
& Gott nytt år!

Nyheter från Nödinge Vårdcentral:

Välkommen till oss!
ÖPPETTIDER VÅRDCENTRAL
Mån-Tors: Kl 8-17, Fredag 8-16

ÖPPETTIDER BVC
Mån-Tors: Tidsbeställd mottagning (fredag stängt)
Telefontid: Mån-Tors kl 8-9 på telefon: 0303-977 79

TIDSBOKNING TILL SJUKSKÖTERSKA & LÄKARE
Bokas via sjuksköterska på telefon 0303-977 70 eller 
i kassan

TID TILL PSYKOLOG 
bokas via läkare eller i samråd med psykologen

RECEPTFÖRNYELSE
Sker i första hand samband med läkarbesök eller 
per telefon dagligen efter kl 13.15 till stängning.

Vi har öppet som vanligt alla vardagar över jul- och nyårshelgen,  
men vi stänger kl 16.00 dagen före röd dag.

Vi kommer att fortsätta med bokade 
akuta tider till läkare även nästa 
år. Du kan alltid få professionell 
rådgivning och bedömning av våra 
sjuksköterskor för vanliga symtom. 

Syftet är att minska väntetiden till 
läkare när du är akut sjuk samt 
frigöra fler bokningsbara tider till 
läkare. Vid allvarliga akuta symtom 
(bröstmärta o dyl) har du alltid förtur!

Oturligt nog har vi problem med 
vår telefonväxel, vi ber om Ert 
överseende med detta.

ÄLVÄNGEN. Barbro 
Nordgren ska snart flyt-
ta från Nol till Starrkärr.

Mitt i flyttbestyret 
bestämde hon sig för att 
åka till Ale Radio & TV.

– Jag köpte en tv och 
vann en ännu större, 
säger den lyckliga vin-
naren. 

Barbro Nordgren trotsade 
det dåliga vädret och begav 
sig till Älvängens julmarknad 
förra söndagen. 

– Jag hade sett att Ale Ra-
dio & TV hade ett bra mark-
nadserbjudande varför jag 
bestämde mig för att åka till 
Älvängen. TV:n var en tidig 
julklapp från min bror, berät-
tar Barbro.

Det skulle visa sig bli rena 
lyckoturen. Barbro fann den 
tv hon ville ha och fick dess-
utom ett antal lotter för be-
sväret.

– Lotterna var jag egent-
ligen inte så noga med efter-
som jag ändå inte skulle vara 
kvar till dragningen. Då fick 
jag veta att dragningen på 
scenen var inställd och att 
vinnarnumren istället skulle 
presenteras i lokaltidningen.

När Barbro bläddra-
de i Alekuriren kunde hon 
konstatera att en av hennes 
lotter överensstämde med 
vinnarnumret. I fredags ef-
termiddag blev det således 
ett nytt besök hos Ingvar Jo-
hansson, som lät överlämna 
en femtiotums tv-apparat av 
märket Panasonic.

– En av de bästa appara-
ter som finns på marknaden, 
förklarar Ingvar.

Har du plats för två 
tv-apparater i ditt nya 
hem?

– Nej, en får räcka. Jag har 
emellertid en spekulant på 
den tv-apparat som jag precis 
har vunnit, avslutar Barbro 
Nordgren.

JONAS ANDERSSON

Köpte en tv – och vann en ännu större!

Barbro Nordgren hade turen att vinna förstapriset i det Handla 
och vinn-lotteri som företagarföreningen traditionsenligt ordnade 
med i samband med Älvängens julmarknad.

Handlarna och fastighetsägaren eniga

Ale Torgs utveckling finns det delade åsikter om. Att södra 
delen och knutpunkten till pendeltågstationen måste utvecklkas 
är alla överens om. P-hur råder det dock delade åsikter om.

– Vill behålla antalet p-platser på marken

– Bostads-
kvarter med 
handel i botten 
som i Alingsås, 

Kungsbacka, Kungälv 
och Trollhättan håller på 
att dö ut till fördel för 
ett samlat köpcentrum, 
menar föreningen i sin 
skrivelse.
FÖRETAGARFÖRENINGEN 
ALE TORG

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

NÖDINGE. Lätt att nå 
har varit Ale Torgs slag-
ord under snart 20 år.

En god tillgänglighet 
och bra parkeringsmöj-
ligheter har lagt grun-
den till framgången.

Förslaget att bebygga 
delar av parkeringsytan 
med småstadskvarter 
vinner inget gehör 
varken hos fastighets-
ägaren Balder eller 
företagarföreningen på 
Ale Torg.

Fastighets AB Balder förvär-
vade Ale Torg för snart tio 
år sedan. Syftet har varit ett 
långt och tryggt förvaltande, 
men samtal om att utveckla 
centrumet har förts med Ale 
kommun under två års tid. 

I ett yttrande över fördjup-
ningen av översiktsplanen 
för Nödinge 2030 uttrycker 
Balder nu en viss besvikelse.

– Vi kan konstatera att 
den vision som Balder gi-
vit uttryck för beträffande 
handelsplatsen Ale Torg 
stämmer illa med visionen i 
FÖP:en och kräver fortsatt 
utveckling tillsammans med 
kommunen. Balder ser idag 
inga legala eller ekonomiska 
förutsättningar för att för-
ändra vår markanvändning 
så dramatiskt som FÖP:en 
föreslår. Däremot ser vi goda 
förutsättningar att utveckla 
och förnya handelsplatsen, 
skriver Fastighets AB Balder 
i sitt yttrande.

De är positiva till en bo-
stadsförtätning kring Ale 
Torg och att stärka knut-
punkten vid pendelstationen.

Företagarföreningen på 
Ale Torg är djupt oroad över 
småstadsplanen.

– Bostadskvarter med 
handel i botten som i Alings-
ås, Kungsbacka, Kungälv 
och Trollhättan håller på att 
dö ut till fördel för ett samlat 
köpcentrum, menar fören-
ingen i sin skrivelse.

Precis som Alebyggen 
riktar Balder och företagar-
föreningen skarp kritik mot 
planerna på parkeringshus. 

Motstridigt
– Att minska antalet p-plat-
ser är direkt motstridigt med 
vår ambition att utveckla Ale 
Torg som en modern han-
delsplats, menar Balder.

Företagarföreningen har 
väldigt tydliga synpunkter på 
parkeringsfrågan.

– Kunderna vill inte åka 
in i parkeringshus, enligt ut-
redningar finns det ett mot-
stånd till det. P-hus kommer 
att skymma torget och sikten 
för det perfekta skyltläge 
som vi har idag, skriver de 
och fortsätter:

– Avgifter för p-platser 
är tabu. Allum, Bäckebol, 
Backa, Vita Fläcken i Kung-
älv etcetera. Alla har gratis 
parkering och ingen vill ta 
betalt för att inte förlora 
kunderna. Vi förordar ett 
stort antal parkeringar på 
marken.

Lars-Ove Hellman, Ale-
byggen, är mån om att Ale 
kommun anlitar handelsex-
pertis för att utreda behoven.

– Det andas en viss bil-
fientlighet och det är all-
varligt eftersom bilen även 
framledes förväntas vara 
konsumenternas främsta 
hjälpmedel. Parkeringarna 
är och förblir en nyckelfråga 
för ett framgånsrikt handels-
plats.

Det finns flera yttranden 
om FÖP:en som betonar att 
torgets fortsatta utveckling 
är beroende av de förbipas-
serande och inte kan leva på 
enbart den egna ortens be-
folkning.



 

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 

JULÖPPET PÅ 
BIBLIOTEKEN I ALE
 
Ale bibliotek, Nödinge
Onsdag 23 dec: kl 09.00–15.00
Torsdag 24 dec–söndag 27 dec: stängt
Onsdag 30 dec: kl 09.00–15.00
Torsdag 31 dec–Söndag 3 jan: stängt
Tisdag 5 jan: kl 09.00–15.00
Onsdag 6 jan: stängt
 
Skepplanda bibliotek 
23 dec–6 jan: endast meröppet  
 
Surte bibliotek
Onsdag 23 dec: kl 10.00–13.00
24 dec–6 jan: endast meröppet
 
Vi önskar våra låntagare
God Jul och Gott Nytt År!
 
Gratis uppslagsverk med 
ditt bibliotekskort
Nationalencyklopedin, NE.se, är 
Sveriges största uppslagsverk 
online, skrivet och faktagranskat 
av landets främsta experter.
På NE.se finns också ordbok, 
språklexikon, atlas, korsordshjälp 
med mera.
Alla i Ale kan använda NE.se 
hemifrån – det enda du behöver 
är ett bibliotekskort på Ale 
bibliotek. Du loggar in med 
ditt lånekortsnummer via  Ale 
biblioteks webbplats www.biv.se/
web/arena/ALE

SIMHALLENS ÖPPETTIDER  
UNDER JULLOVET

Förändrad avgift i barnomsorgen 

Från och med den 1 januari 2016 ändras inkomsttaket för 
maxavgiften till 43 760 kr per månad (indexregleras). Det 
är viktigt att du kontrollerar att din rätta inkomst finns 
registrerad hos kommunen för att undvika att det blir fel 
avgift på räkningen. På www.ale.se E-tjänst barnomsorg kan 
du kontrollera och registrera dina uppgifter, du gör det med 
e-legitimation. Om hushållets inkomst är 43 760 kr eller 
mer går det bra att kryssa i rutan för max. Jämförelse med 
deklarationsuppgifter hos skatteverket görs per inkomstår, 
eventuella avvikelser faktureras i efterskott per hushåll på 
särskild årsräkning.

Då 2015 har 53 veckor kommer följande 
förändring ske from 2016: 

Tömning jämn vecka 2015 flyttas till ojämn vecka. 
Tömning ojämn vecka 2015 flyttas till jämn vecka.

Sörmossen återvinningscentral stänger KL 16.00 ONSDAGEN 

DEN 23 DECEMBER SAMT ONSDAGEN 30 DECEMBER.

Ändrade dagar för 
sophämtning. Jul, Nyår och 
Trettondagen 2015 – 2016
Jul vecka 52

Nyår vecka 53

Trettondagen - vecka 1

21 December– 9 Januari  
V 52 – Bjuder vi alla barn upp till 16 år på fika 
(Lussebulle + varm O’boy).
V 53 – Simma 200m och få Simborgarmärket 
2015 gratis (så länge lagret räcker).
 
Mån 21/12: kl 11.00 –15.00.
Tis 22/12: kl 11.00 –15.00.
Ons 23/12: kl 07.00 –09.00 och 11.00 –15.00.
Tor 24/12 – lör 26/12: STÄNGT.
Mån 28/12: kl 11.00 – 15.00.
Tis 29/12: kl 11.00 – 15.00.
Ons 30/12:  kl 07.00 – 09.00 och 11.00 – 15.00.
Tors 31/12 – Lör 2/1:  STÄNGT.
Mån 4/1:  kl 11.00 – 15.00.
Tis 5/1:  kl 11.00 – 15.00.
Ons 6/1:  kl STÄNGT.
Tors 7/1:  kl 07.00 – 09.00 och 16.00 – 21.00. 
(Varmbad).
Fredag 8/1:   kl  07.00 – 09.00 & 15.00 – 21.00.
Lördag 9/1:   kl 11.30 – 15.00.

ORDINARIE HÄMTDAG HÄMTAS

Måndag 21 december Söndag

Tisdag 22 december Söndag eller måndag 

Onsdag 23 december Måndag eller tisdag

Torsdag 24 december Tisdag eller onsdag

Fredag 25 december Torsdag

ORDINARIE HÄMTDAG HÄMTAS

Måndag 28 december Söndag

Tisdag 29 december Söndag eller måndag 

Onsdag 30 december Måndag eller tisdag

Torsdag 31 december Tisdag eller onsdag

Fredag 1 januari Torsdag

ORDINARIE HÄMTDAG HÄMTAS

Måndag 4 januari Måndag

Tisdag 5 januari Tisdag

Onsdag 6 januari Onsdag

Torsdag 7 januari Torsdag

Fredag 8 januari Fredag

 
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.

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

149
/KR

4990
/ST

399
/KR

65x50

249
/KR

3990
/ST

@kladkallarenKlädkällaren

Följ oss på Facebook och 
Instagram för nyheter 

varje vecka

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

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

7000 kvm lågprisvaruhus
GÄSTVÄNLIG MILJÖ
BRETT SORTIMENT

LÅGA PRISER

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

Team trygg hemgång. Från vänster: Lena Arvidsson, undersköterska, Lotta Nyberg, arbetsterapeut, 
Malin Osberg, undersköterska, Sanna Boström, undersköterska, Karin Synnerhag, undersköterska, 
Anna-Karin Sandberg, enhetschef, Anki Olsson, sjuksköterska, Ulrika Frohlund, undersköterska, Ulf 
Linnér, undersköterska, Marié Birgersson, undersköterska. Personer som också tillhör teamet men som 
saknas på bilden är Annika Ljung, undersköterska, och Kerstin Ziegler Ericsson, sjukgymnast.

ÄLVÄNGEN. Team trygg 
hemgång.

En helt ny arbetsmo-
dell som numera tilläm-
pas i Ale.

– Syftet är att skapa 
en trygg och ordnad 
tillvaro för omsorgsta-
garen och dess anhöriga 
efter sjukhusvistelse, 
förklarar enhetschef 
Anna-Karin Sandberg.

Sedan mitten av september 
finns ett nytt arbetsteam i 
Ale, bestående av underskö-
terskor, arbetsterapeut, sjuk-
gymnast och sjuksköterska. 
Därtill sker ett nära samar-
bete med ansvarig bistånds-
handläggare.

– Vi har sneglat på Troll-
hättan, men även tittat på 
Kungälv, Stenungsund och 
Tjörn vars olika team fått 
väldigt god respons. Vi har 
plockat valda delar ur dessa 
koncept och skapat en egen 
Alemodell, säger Anna-Ka-
rin Sandberg.

Arbetsmodellen innebär 
att planering och genom-
förande av kommunala in-
satser efter sjukhusvistelsen 
sker i hemmet. Team trygg 
hemgång möter upp om-
sorgstagaren i dennes hem 

direkt efter utskrivningen 
från sjukhuset. Tillsammans 
med teamet planeras insat-
serna hos omsorgstagaren. 
Insatserna är individuellt an-
passade och ska skapa trygg-
het för omsorgstagaren och 
därmed möjlighet att bo kvar 
hemma.

– Vid den vårdplanering 
som sker på sjukhuset innan 
hemgång kan det vara svårt 
att veta exakt vilken hjälp 
som behövs. Sjukhusmiljön 
gör i många fall omsorgsta-
garen sämre än vad han eller 
hon i själva verket är. I hem-
met prövas omsorgstagarens 
förmåga och vilka behov 
denne har i vardagsmiljön, 
säger undersköterska Marié 
Birgersson.

Det nya arbetssättet ska 
skapa trygghet så att om-
sorgstagaren känner sig 
trygg att komma hem efter 
sjukhusvistelsen istället för 
att ansöka om ett korttids-
boende. Omedelbar insats i 
hemmet ökar tryggheten och 
innebär att omsorgstagaren 
får möjlighet att återhämta 
sig i hemmiljön.

Kvar på sjukhusen
– Tidigare har omsorgstaga-
re som inte kunnat gå direkt 
hem, på grund av omfattan-
de omvårdnads- och rehabi-
literingsbehov, blivit kvar på 
sjukhuset och kostnaden för 
utskrivningsklara patienter 
har stuckit iväg. Effekten har 
blivit kö till tillfällig vistelse, 
säger Anna-Karin Sandberg.

– Nu erbjuder vi ett pla-
neringsmöte den dagen om-
sorgstagaren kommer hem. 
Personal från teamet, i första 
hand undersköterska, arbets-
terapeut, fysioterapeut och 
sjuksköterska, möter upp i 
bostaden. Hjälpmedel, som 
exempelvis duschpall, höj-

ning av sängen och så vidare, 
är då på plats. Medicinering 
är också ordnat. För att allt 
ska fungera på ett tillfreds-
ställande sätt krävs bra pla-
nering, poängterar under-
sköterska Lena Arvidsson.

Under tiden omsorgsta-
garen är inskriven i teamet 
arbetar teamet med att ut-
reda omsorgstagarens behov 
av insatser och tillgodoser 
behovet av hemtjänst, hem-
sjukvård och rehabilitering.

Väljer utförare
– Den kunskap om omsorgs-
tagarens behov som fram-
kommer utgör underlag för 
bedömning av fortsatta in-
satser. Tid bokas för uppfölj-
ningsmöte tillsammans med 
biståndshandläggare. Detta 
möte ska hållas inom fem till 
sju dagar. Omsorgstagaren 
väljer då utförare av hem-
tjänst. Efter cirka tio dagar 
sker en överlämning till vald 
utförare av hemtjänst.

Om det visar sig att om-
sorgstagaren inte kan bo 
kvar hemma?

– Teamet kan fatta be-
slut om akut trygghetsplats. 
Finns inte trygghetsplats 
tillgänglig garanteras om-
sorgstagaren stöd under hela 
dygnet, betonar Anna-Karin 
Sandberg.

Personal till Team trygg 
hemgång har rekryterats in-
ternt. Anna-Karin Sandberg 
är väldigt nöjd med samman-
sättningen.

– Kompetent personal 
med en oerhörd entusiasm. 
Det känns oerhört bra!
FOTNOT. Team trygg hemgång 
utgår från Vikadamm i Älväng-
en. Undersköterskor arbetar på 
schema mellan klockan 06.45-
22.00. Insatser nattetid utförs 
av ordinarie nattpatrull.

Teamet  som 
säkerställer 
trygg hemgång
– Ny arbetsmodell i Ale kommun

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Vi har sneglat 
på Trollhättan, 
men även tittat 
på Kungälv, 

Stenungsund och Tjörn 
vars olika team fått väl-
digt god respons. Vi har 
plockat valda delar ur 
dessa koncept och ska-
pat en egen Alemodell.
ANNA-KARIN SANDBERG
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NÖDINGE. Ett samhälls-
engagemang värt att 
uppmärksamma.

Så resonerade Ale 
kommun och lät bjuda 
in tre nattvandrande 
eldsjälar till kommun-
kontoret i förra veckan.

Jeanette Rehn, The-
rese Ljung och Anette 
Norberg från Älvängen 
fick ta emot en julblom-
ma för sina insatser.

Brotts- och säkerhetshand-
läggare Lotti Klug var den 
tjänsteman från kommunen 
som ordnade med uppvakt-
ningen. Hon tycker att trion 
förtjänar en tapperhetsme-
dalj.

– Tänk om det kunde fin-
nas fler som er. Ni har gjort 
en fantastisk insats under tio 
års tid, säger Lotti.

Jeanette Rehn har varit 
samordnare för nattvand-
ringen i Älvängen sedan 
2005 och fram till i fjol.

– Det var i samband med 
ett Vakna-projekt, där stu-
diecirklar arrangerades, som 
nattvandringen kom igång. 
Vi var fem mellanstadieför-
äldrar som tog saken i egna 
händer efter att nattvand-
ringen legat i träda ett par år.

Nattvandringen började i 
liten skala, det skapades en 
förening – Nattvandrarna 

Älvängen – som anslöt sig till 
riksorganisationen.

– Vi rekryterade föräld-
rar via annonser, på föräld-
ramöten och så vidare. Jag 
vill även passa på att nämna 
Annelie Frii som har haft en 
nyckelroll under de här åren, 
säger Jeanette Rehn.

Ganska snart hade det 
bildats en stor skara föräld-
rar som kunde tänka sig att 
nattvandra, däribland The-
rese Ljung och Anette 
Norberg.

– Det är en liten insats 
som gör stor nytta. Man kan-
ske vandrar tre-fyra gånger 
per år. Det handlar om att 
finnas där för ungdomarna, 
säger Therese Ljung och 
fortsätter:

– Personligen ser jag det 
som ett nöje, inte som en 
uppoffring. Du får träffa 
andra föräldrar, skaffar dig 
en lägesbild om hur ungdo-
marna har det. Sist men inte 
minst får du frisk luft och lite 
motion. Vi är ändå ute och 
vandrar i närmare fyra tim-
mar.

Via Facebook
Via Facebook har nya kon-
taktpersoner hittats, som 
avser att komma igång med 
nattvandrandet i Älvängen 
inom en snar framtid.

– Det är inte svårt och det 
är inte plågsamt. Du bara är. 
Vi är inga myndighetsutöva-

re utan bara vuxna som visar 
att vi bryr oss, säger Anette 
Norberg.

Vilken bild har ni av 
Älvängen?

– De flesta kvällar är det 
väldigt lugnt, men det finns 
tillfällen då det händer sa-
ker. Vi nattvandrare är dock 
inte ensamma om att synas 

i samhället, civilpoliser rör 
sig ganska ofta i Älvängen 
liksom väktarbolag och Ale 
Fritids fältare, Elisabeth 
Persson och Daniel Juhlin. 

Hur är attityden bland 
ungdomarna?

– De är genomgående 
väldigt trevliga, även om det 
finns några enstaka undan-

tag. Vi får ofta höra: ”Där 
kommer kycklingarna”. De 
syftar naturligtvis våra gula 
jackor som vi går runt i. 
Poängteras bör att vi aldrig 
är färre än två nattvandrare 
som ger oss ut.

Nyligen startades natt-
vandring upp i Skepplanda 
samt i Nödinge och snart 

återupptas verksamheten i 
Älvängen.

– Vi skulle behöva hitta 
några eldsjälar i de södra de-
larna av kommunen. Är det 
någon som är sugen får de 
mer än gärna höra av sig till 
mig, avslutar Lotti Klug.

JONAS ANDERSSON

Nattvandrande eldsjälar belönades
– Liten insats som gör stor nytta

Trogna nattvandrare från Älvängen som av Ale kommun prisats med Vakna-tröja och en julblomma. Eldsjälarna är från vänster Therese 
Ljung, Anette Norberg och Jeanette Rehn.

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

T-SHIRT  

299KR

SWEATSHIRT  

499KR
JEANS

Jack & Jones

699KR

SALMING BOXER
3-pack

399KR

DEODORANT 
PÅ KÖPET En lämplig  

julklapp är ett 
presentkort  

från Manufakturen

Öppettider i jul
Lördag 19/12 10-15

Söndag 20/12 11-15

Måndag 21/12 10-19

Tisdag 22/12 10-19

Onsdag 23/12 10-19

Torsdag 24/12 10-13

Sweatshirt  
med luva

599KR

Stickad tröja

499KR

CECIL
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ALAFORS. Årets avslu-
tande företagslunch 
lockade rekordmånga 
deltagare.

Över hundra perso-
ner hade samlats på 
Spinneriet.

Linda Karlsson, för-
ändringsagent på WTT, 
föreläste och ledde 
workshops.

Swedbank stod i vanlig ord-
ning som värd för årets sista 
företagslunch och som tradi-
tionen bjuder så serverades 
det lokalt julöl för den som 
önskade. Deltagarna fick 
också en flaska av Ahle Julöl 
att ta med sig hem.

– Jag vill ta tillfället i akt 
att slå ett slag för två projekt 
som Swedbank står bakom. 
Det ena är Unga Jobb som 
vi återkommer med. Det 
andra är Ung Ekonomi som 
vi introducerar i Ale nästa år. 
Varför ska man spara? Varför 
bör man inte ta ett sms-lån? 
Det är några av de frågor 
som vi tar upp i mötet med 
ungdomar. Vår målbild är 
att träffa alla niondeklassare 
under nästa år, berättade 
bankchef Tobias Hellberg.

Förmiddagens huvudper-
son var Linda Karlsson, 

som bland annat gjort sig 
känd för att ha flygplans-
bombat Belarus med 800 
nallebjörnar samt eldat upp 
100 000 kronor för att påvisa 
löneskillnaden mellan män 
och kvinnor. 

Fiende
– Vitrysslands president 
Aleksandr Lukasjenko är 
min fiende, deklarerade Lin-
da och syftade till anföran-
dets rubrik ”Hur du genom 
att skaffa fiender får vänner”.

Idéerna för att få publici-
tet var roliga, men knappast 
applicerbara för publiken 
i Ahlafors gamla fabriker. 
Alla har inte råd att elda upp 
hundra tusen kronor och 
kanske inte heller ekono-
miska muskler för att kunna 
hyra ett flygplan.

Det blev workshop där 
lunchgästerna fick i uppdrag 
att göra en global kampanj 
och skapa uppmärksamhet 
kring sitt fiktiva företag. 
Samtalsledare redovisade 
sedan resultatet från de olika 
borden.

Näringslivschef Pia Are-
blad slog ett slag för Ale 
Invite som arrangeras den 
13 februari. Nästa års nä-
ringslivsgala kommer att äga 
rum fredagen den 22 april 

på Spinneriet. Middag, ut-
märkelser och uppträdanden 
utlovades.

– Vi behöver företag som 
är beredda att sponsra detta 
evenemang. Hör gärna av er 
till mig, uppmanade Företa-
garnas Barbro Ericson.

JONAS ANDERSSON

Lokala företagare fick tänka globalt
– Stort intresse för årets sista företagslunch

Stod i centrum för onsdagens företagslunch i Ahlafors gamla fabriker gjorde Linda Karlsson.

Håkan Sandberg var en av samtalsledarna.

Tobias Hellberg, Swedbank, Mikael Berglund, kom-
munalråd med ansvar för näringslivsfrågor, och Pia 
Areblad, näringslivschef.

nordicwellness.se

6 MÅNADER

världens 
bästa julklapp!
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15:-
2 för

Sill
Abba. 210-240 g. Flera sorter.

4990

Chokladask
Alladin / Paradis. 500 g.

/st

4990

/st

Kronljus
ICA Home. 30 st.

15:-
2 för

Körsbärstomater
250 g.

2990
/st

Värmeljus
ICA Home. 50 st.

20:-
/st

Kaffe
Gevalia. 450-500 g.

/st

1590
Grötris
ICA. 1 kg.

/st

Glögg
Blossa.

15:-

Handla julens alla varor 
till riktigt vassa priser

Vi på ICA Supermarket Älvängen önskar er 
alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år!

TEL 0303-74 80 40      MÅN-LÖR 7 – 22   SÖN 9 – 22
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Hur mår tomten just nu?
– Det är väldigt bra, men 

självklart mycket att göra. 
Önskelistorna väller in. Nis-
sarna får det kämpigt i verk-
staden.

Vilken är en tomtes vikti-
gaste egenskaper?

– Han måste vara lyhörd. 
Barnen har många frågor 
och önskemål. Sedan är det 
en fördel att vara snabb och 
vältränad för att hinna runt 
till alla.

Du träffar många nyfik-
na barn. Vad säger de till 
tomten?

– De vanligaste frågan är 
om var jag bor och var renar-

na är. Svaren är givna. Tom-
ten bor i Nordpoolen och 
renarna används bara om det 
är snö. 

Förra veckan kom du till 
fots på grund av ovädret?

– Det både blåste och ös-
regnade. Hästen tål förvis-
so vädret, men det var mer 
av säkerhetsskäl. Om något 
kommit flygandes med vin-
den och träffat hästen kan 
det bli oroligt och den risken 
bestämde vi oss för att inte ta.

Vad heter hästen?
– Han heter Molle och ägs 

av min gode vän Thomas 
Olesen.
Finns det något som fören-

ar barnens önskelistor i år?
– Ja, grabbarna vill helst ha 

Star Wars Lego och tjejerna 
skriver om My Friend, en 
form av interaktiv docka.

Vilken önskelista sticker ut 
mest?

– En kille har önskat sig en 
levande dinosaurie. Den blir 
svår att lösa, men vi får göra 
vårt bästa. Sen var det någon 
som önskade sig en egen rik-
tig tomte. 

Vad hade du själv för för-
hållande till tomten när du 
växte upp?

– Jag trodde länge på tom-
ten. Min mamma jobbade på 
ett äldreboende och lyckades 
alltid få någon att ställa upp 
som tomte, vilket gjorde att 
ingen i familjen behövde 
klä ut sig. Det gjorde att jag 
omöjligt kunde lista ut vem 
tomten var.

Vad önskar sig tomten 
mest just nu?

– Massor av snälla barn 
och fred på jorden.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Torgets trogna 
tomte

Under fyra lördagar samlar tomten in önskelistor på Ale Torg.
Tobias Hellman som han egentligen heter älskar uppdraget.

– Det är många festliga samtal med förväntansfulla barn, säger han.

TOBIAS HELLMAN

Ålder: 43
Bor: Herrljunga
Familj: Fru, tre barn, Arvid, 9, 
Eira, 7, och Frode, 4 år.
Gör: Jobbar med arbetshästar, 
klipper gräs, skogsarbete och 
dylikt. Tillverkar även utrust-
ning för arbetshästar.
Bäst på julbordet: Prinskorv 
och Janssons Frestelse.

Nyårslöfte: ”Jag ska lägga på 
mig, ett konstigt löfte, men 
jag har en kompis som är 
ännu värre. Han ska börja 
röka...
Koppling till Ale: Född och 
uppvuxen i Nödinge. Släkten 
bor kvar. Flyttade till Herr-
ljunga för 14 år sedan.

VECKANS PROFIL

Gammaldags julmarknad i Surte
SURTE. Kulturförening-
en Bruksongar bjöd i 
lördags in till sin tradi-
tionsenliga julmarknad 
på gammaldags vis.

Glasbruksmuseet fyll-
des med utställare både 
på utsidan och insidan.

Arrangemanget var 
välbesökt och stämning-
en bästa tänkbara.

Vad vore en julmarknad 
utan musik? Som lucia utan 
en ljusdrottning. I Surte såg 
Glasblåsarna, ja de kallar sig 
så, till att inramningen fick 
en tydlig julstämning med 
välbekanta toner som hör 
högtiden till.
Tomten fanns självklart ock-

så på plats, liksom många 
hantverkare med sina många 
unika produkter.

Högvarv
Lotteriförsäljningen som fle-
ra lokala föreningar bidrog 
till, gick på högvarv och vin-
narna gick hem med allt från 
tomtar till twistpåsar och 
choklad.

Kulturföreningen Bruk-
songars tradition med en 
gammaldags julmarknad i 
och runt Glasbruksmuseet i 
Surte har blivit ett givet be-
söksmål för både alebor och 
göteborgare. Även om det 
mesta sker inomhus var det 
skönt att vädret även tillät 
lite aktivitet på gården utan-
för.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Lena Eliasson köpte en fin glasskål av Ann-Britt Forsgren. Hon hade sällskap med Camilla och Pontus Eliasson samt Moa Ljungqvist.

Elsie Siljander vann en tomte på lotter som hon köte av Ul-
la-Britt Johansson, Kulturföreningen Svandammarna.

Glasblåsarna underhöll med glada jultoner under marknaden i 
Surte.

Ronny Olaisson, PRO, sålde lotter till Stefan Ahlenius.

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se
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 ale@klockmaster.com Ale Torg 0303-972 76

S Y S T E R P.C O M

Torsdag 17/12 mellan 15-21 kommer  
en representant från SYSTER P till oss!

Alla som handlar en SYSTER P-produkt  
är med i en utlottning med fina priser

Alla som handlar för minst 500 kr från SYSTER P 

får en gåva!

ALE TORG 7  449 31 NÖDINGE  0303-74 94 96 • 0735-45 66 53

Måndag-fredag kl 10–19. Lördag: kl 10–15.  
Söndag: kl 11–15. Julveckan: kl 10–20.

Julafton: kl 10-13 

ÖPPETTIDER UNDER JULEN:

JULKLAPPS- 
KVÄLL

Torsdag 17/12  
kl 19–21.

Hos oss finner 
du din julklapp!

Välkommen in till McDonald’s® Ale Torg!
Lämna in kupongen i kassan när du beställer. Erbjudandet gäller endast en gång per person 
och köptillfälle på McDonald’s Ale Torg t o m 28/12 2015 och kan ej kombineras med andra 
erbjudanden. Rek. pris liten kaffe fr. 15 kr. Lokala avvikelser kan förekomma. 

Köp en Bacon Clubhouse & Co
– få en valfri liten kaffe!

Lämna in kupongen i kassan när du beställer. Erbjudandet gäller endast en gång per person 
och köptillfälle på McDonald’s Ale Torg t o m 28/12 2015 och kan ej kombineras med andra 

Köp en Bacon Clubhouse & Co
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1ÖPPETTIDER MÅN – FRE 9.30 – 19.00, LÖRD 9.30 – 15.00, 

 SÖND 11.00 – 15.00 TEL 0303-966 41 ALE TORG

GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR

ÖPPETTIDER I JUL

24% PÅ VALFRI VARA

Gäller en gång per hushåll. Ej presentkort, 
snittblommor eller beställningar. Medtag annons.

Torsdag 17/12     9.30 – 21.00
Mån-fre 18-23/12     9.30 – 20.00

Lördag 19/12     9.30 – 17.00
Söndag 20/12     11 – 17.00

Julafton     9.30 – 13.00

Juldagen     Stängt
Annandag jul     11 – 15
Nyårsafton     9.30 – 15
Nyårsdagen     Stängt

NAMN:
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Klappjakten på Ale Torg
NÖDINGE. Företagar-
föreningen på Ale Torg 
arrangerade på nytt sitt 
populära julklappsbord.

Bland de 469 jul-
klappaarna fanns ett 
presentkort på 5000 
kronor och klappjakten 
var intensiv.

Några köade i två 
timmar för att försäkra 
sig om en klapp, men de 
räckte faktiskt till alla.

Kön ringlade sig tidigt lång 
utanför butiksentréerna på 
Ale Torg. Intresset för före-
tagarföreningens stora julak-
tivitet var som vanligt myck-
et stort.

– Det är roligt att vi har 
träffat rätt, men jag förstår 
dem. Många av klapparna 
innehåller fantastiska saker 
och för bara 25 kronor kan 
det vara rena fyndet, säger 
företagarföreningens Bar-
bro Ericson som hade fullt 
upp med att hålla ordning på 
kön. 

Intresset för det gigantis-
ka julklappsbordet sträcker 
sig över generationer, gamla 
som unga. Allra längst fram 
stod Ingela från Nödinge. 
Hon hade fått tipset av vän-
ner och tog det säkra för det 
osäkra – hon kom strax efter 

klockan tio.
– Nu håller vi tummarna 

för att jag valde ett bra paket, 
sa Ingela och skrattade.

Totalt slog företagarför-
eningen in 469 julklappar 
och samtliga gick åt.

– Vi hade klappar till alla 
som önskade köpa, så vi får 
vara mycket nöjda, menade 
Barbro Ericson.

Förutsättningarna var 
bästa tänkbara och denna 
lördag kunde Ale Torgs egen 
tomte komma med häst och 
vagn. Fram till lördag 19 
december samlar tomten in 
önskelistor från alla barn. 
Lotten avgör sedan vilka 
som får sin önskan uppfylld.

Vem som fann det åtråvär-
da presentkortet värt 5 000 
kronor vet vi inte än. Klap-
parna öppnas ju inte före 24 
december, eller?

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

Birgitta Brinkhed var en av alla som gästade Ale Torg på lördagen. Från sin permobil valde hon ut en 
lockande julklapp med hopp om att finna det åtråvärda presentkortet värt 5000 kronor.

Julklappsbordet bestod i år av 469 paket som säljs för 25 kronor/st. Innehållet har ett värde av minst 
100 kronor, men väldigt ofta betydligt mer.

Ingela från Nödinge knep det 
första paketet. Hon ställde sig 
i kön redan två timmar innan.

Företagarföreningen på Ale Torg och dess medhjälpare hade fullt upp med att hålla ordning på julklappar och jägare. Från vänster: Dick 
Ericson, Lia Wallman, Kicks, Susanna Essunger, Balder, Ulf Algevi, ICA Kvantum, Mikael Sagström, ICA Kvantum, Barbro Ericson.

Albin Ekstedt och Viktor Landin från Älvängen var på jakt efter 
paketet med 5000 kronor i...

Adriana Asplund, Jennifer Olausson och Amanda Olausson höll 
sig också långt fram i kön.

Party Hatten:  

Global Veejays

Gamla Torget 2, 442 31 Kungälv   
0303-109 70, www.farshatt.se

Juldagen, fredagen den 25 december 
God mat, bra musik och som alltid hög stämning. 
Förköpsbiljetterna släpps fredagen den 11 december och 
säljs i vår reception.

Förköp med god buffé kr. 350:-
Efterinsläpp från kl. 21.00, kr. 225:-
Åldersgräns: 18 år.

Varmt välkommen till årets sista Party Hatten.
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Det var inte självklart att 
du skulle landa i den här 
branschen?

– Absolut inte! Jag har 
femårig universitetsutbild-
ning inom ett helt annat 
yrke. Efter att jag hjälpt min 
man i butiken i Kungälv föll 
det sig dock naturligt att 
fortsätta i Ale när Smycka/
Klockmaster blev till salu.

Vad är roligast med ar-
betet?

– Du får träffa myck-
et folk, det är inte bara sälj 
eftersom vi utför många 
reparationer. Du får en ma-
terial- och teknikkunskap. 
Arbetsuppgifterna är väldigt 
varierande och du lär dig 
något nytt varje dag. Vi är 
en butik som står för både 
mode och tradition.

Största utmaningen?
– Det är att hitta rätt mix 

av varumärken.

Hur ser du på framti-
den för er verksamhet?

– Den är ljus. Klockan är 
så mycket mer än bara tid, 
det är ett smycke. Vi ser att 
guldet är på väg tillbaka då 
guldpriset är hyfsat stabilt. 

Silversmycken med guldför-
gyllning är väldigt populärt.

Vilka av era produkter 
är hetast i jul?

– Michael Kors klockor 
och smycken samt Carolina 
Gynnings smycken.

Har julruschen kommit 
igång?

– Det har den gjort så 

sakteliga, men det är den här 
sista helgen som det brukar 
ta ordentlig fart för att sedan 
hålla i sig fram till julafton.

Om du själv skulle få 
önska dig något i julklapp, 
vad skulle det vara?

– En ny varm vinterjacka.

JONAS ANDERSSON

FYRA RAKA
Guld – Silver

Morgon – Kväll

Sommar – Vinter

Butik – Näthandel

Stjärntecken: Fisk.
Gör helst en ledig dag: Följer mina 
söners idrottsutövande, fotboll 
med Ytterby IS och ishockey med 
Kungälvs Hockey.

Klockan är mer 
än bara tid

Lyssnar på: Blandat, Kent är en 
favorit.
Drömresa: Kina.
Bästa på julbordet: Den gravade 
laxen.

Ålder: 43.
Bor: Kungälv.
Familj: Man och två söner.
Gör: Driver Smycka/Klock-
master på Ale Torg.

FÖRETAGARE I FOKUS ANNA JACOBSON

Hon skulle bara hjälpa till i sin mans guld- och uraffär.
Det slutade med att Anna Jacobson tog över en egen butik på Ale Torg.
– Det är socialt samtidigt som du lär dig något nytt varje dag.

VID ALE TORG, NÖDINGE

Frukt&Grönsakshuset
Öppet alla dagar! Vardag 9-19 | Lördag 9-18 | Söndag 10-17

www.alefruktogront.se | 0303-22 98 50

Julens frukt 
och grönt  
till lägsta 
dagspris!

VÅRA 
POPULÄRA  

FRUKTKORGAR 
FRÅN 199 KR.

STORT UTBUD 
AV OSTAR OCH 
OLIVER I VÅR 
DELIKATESS!

TILLÄGG: 
Glögg, choklad,  
oljor, fikon,  
sirap m.m.

TILL KUNDER 
VÄNNER ELLER 

NÅGON DU 
TYCKER OM!



SUCCÉN FRÅN FÖRRA NYÅR ÄR TILLBAKA

Kom in till oss och kolla in menyn samt få fin fina dryckestips till din nyårssupé!

Beställning  
senast 28
december!

Ale Torg

 

Prisfest
& matglädje!

JULCATERING
– BESTÄLL DIN JULMAT HOS OSS!

Mycket ska hinnas med veckorna innan jul. Låt oss sköta maten 
och njut av julen tillsammans med nära och kära. Vi har både 
större och mindre alternativ med god julmat. Ring oss om du har 
några frågor! Större beställningar önskar vi minst fem dagar innan.
Du kan beställa både i butik och på vår hemsida, ica.se/ale.

2 för

/kg

/st 300 g

Julbord småvarmt + kallt

199 kr /person 

Jansson, rödkål, köttbullar, prinskorv, 
revben, garnering. Ägg, sill, räkor, rökt 

lax, julskinka, brieost, rödbetssallad, rökt 
kalkonbröst, mimosasallad & garnering. 
Kallt upplagt på fat och garnerat, varmt 
i ugnsäker form för värmning. Minsta 

beställning 10 personer.

Jultallrik, kall
Ägg, potatis, sill, räkor, rökt lax, julskinka, 

brieost, köttbullar, rödbetssallad, 
mimosasallad & garnering.

Jullandgång

99 kr /st 

Ägg, sill, räkor, rökt lax, julskinka,  
port salut ost,  köttbullar, rödbetssallad 

& garnering. 

 

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar Öppet alla dagar 7–23.  | Tel 0303-97 500. ica.se/ale

GRAVAD, RÖKT LAX 
Royal Greenland. 300 g.

Jfr pris 163:33/kg.

49:-NOBLESSE
Marabou. 130–150 g.

Jfr pris 83:33–96:15/kg.
Max 1 köp/hushåll.

25:-
KYCLINGFILÉ

ICA. Ursprung Sverige. 
1000 g. Fryst.

59:-/st

JULMUST
ICA. 1,5 liter.

Jfr pris 5:00/liter +pant.

15:-
2 för

+ pant

Kortpris

50 kronor rabatt vid köp av 2 paket Libero 28–88-pack. Gäller 
ej Libero Touch, Sleep Tight eller Swimpants. Erbjudandet gäller 
1 gång per hushåll. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
Gäller endast på ICA Kvantum 14/12–20/12 2015.

Till butiken: Inlöses av Kuponginlösen AB

Namn ___________________________________________

50k
Rabatt

/st

/kg

99 kr /st 

Erbjudandena gäller vecka 51.

3990
GREVÉ, HERRGÅRD. 

PRÄSTOST
ICA. Ca 750 g. Mellanlagrad. 

Max 2 köp/hushåll.

Kortpris



SUCCÉN FRÅN FÖRRA NYÅR ÄR TILLBAKA

Kom in till oss och kolla in menyn samt få fin fina dryckestips till din nyårssupé!

Beställning  
senast 28
december!

Ale Torg

 

Prisfest
& matglädje!

JULCATERING
– BESTÄLL DIN JULMAT HOS OSS!

Mycket ska hinnas med veckorna innan jul. Låt oss sköta maten 
och njut av julen tillsammans med nära och kära. Vi har både 
större och mindre alternativ med god julmat. Ring oss om du har 
några frågor! Större beställningar önskar vi minst fem dagar innan.
Du kan beställa både i butik och på vår hemsida, ica.se/ale.

2 för

/kg

/st 300 g

Julbord småvarmt + kallt

199 kr /person 

Jansson, rödkål, köttbullar, prinskorv, 
revben, garnering. Ägg, sill, räkor, rökt 

lax, julskinka, brieost, rödbetssallad, rökt 
kalkonbröst, mimosasallad & garnering. 
Kallt upplagt på fat och garnerat, varmt 
i ugnsäker form för värmning. Minsta 

beställning 10 personer.

Jultallrik, kall
Ägg, potatis, sill, räkor, rökt lax, julskinka, 

brieost, köttbullar, rödbetssallad, 
mimosasallad & garnering.

Jullandgång

99 kr /st 

Ägg, sill, räkor, rökt lax, julskinka,  
port salut ost,  köttbullar, rödbetssallad 

& garnering. 

 

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar Öppet alla dagar 7–23.  | Tel 0303-97 500. ica.se/ale

GRAVAD, RÖKT LAX 
Royal Greenland. 300 g.

Jfr pris 163:33/kg.

49:-NOBLESSE
Marabou. 130–150 g.

Jfr pris 83:33–96:15/kg.
Max 1 köp/hushåll.

25:-
KYCLINGFILÉ

ICA. Ursprung Sverige. 
1000 g. Fryst.

59:-/st

JULMUST
ICA. 1,5 liter.

Jfr pris 5:00/liter +pant.

15:-
2 för

+ pant

Kortpris

50 kronor rabatt vid köp av 2 paket Libero 28–88-pack. Gäller 
ej Libero Touch, Sleep Tight eller Swimpants. Erbjudandet gäller 
1 gång per hushåll. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
Gäller endast på ICA Kvantum 14/12–20/12 2015.

Till butiken: Inlöses av Kuponginlösen AB

Namn ___________________________________________

50k
Rabatt

/st

/kg

99 kr /st 

Erbjudandena gäller vecka 51.

3990
GREVÉ, HERRGÅRD. 

PRÄSTOST
ICA. Ca 750 g. Mellanlagrad. 

Max 2 köp/hushåll.

Kortpris



NÖDINGE. En konsert 
där både elever och 
lärare medverkade ut-
gjorde kärnan i Da Vin-
ciskolans luciafirande.

Konserter arrangera-
des för både skolan och 
allmänheten.

Lokaltidningens ut-
sände fick njuta under 
torsdagskvällen. 

Da Vincikören består för an-
dra året i rad av elever och 
personal på skolan. Tillsam-
mans skapar de bland annat 
den konsert som ramade in 
årets luciafirande.

– Detta är något vi verk-
ligen kan rekommendera. 
Den gemenskap man kän-
ner när man sjunger, spelar 
och skapar tillsammans efter 
skoltid är fantastisk, säger 
Mia Odlöv, som svarar för 
den musikaliska ledningen.

Årets jul- och luciakon-
serten var innehållsrik. Tom-
tar, lucia, stalledrängar, klas-
sisk musik, svenska folktoner 
och även moderna inslag av 
Coldplay samt överraskande 
sånger som Jessie J:s ”Flash-
light”.

–Det som jag tycker kän-
netecknar årets konsert är 

det finstämda och varma 
budskapet om att alla måste 
få plats i gemenskapen och 
att vi som har det så bra bör 
försöka uppskatta det bättre. 
Jag tycker vi lyckas mana till 
eftertanke och försöker föra 
fram ett viktigt budskap utan 
att skriva någon på näsan, sä-
ger Mia Odlöv.

Elevernas prestationer 
höll genomgående mycket 
hög musikalisk klass.

Vad önskar du dig mest 
just nu?

– Att alla ska få finna lug-
net och ta in vår omgivning. 
Det är ett högt tempo i var-
dagen, svarar Mia Odlöv.

PER-ANDERS
 KLÖVERSJÖ
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Da Vinciskolans kör bestod av elever från årskurs sju och åtta samt en en elev från nian. De bjöd på en variationsrik musikupple-
vele med vacker och stämningsfull sång. 

Fanny Stjärnefjord fick äran att bära kronan som Da Vinci sko-
lans lucia och som sig bör var ljusen äkta.

Stalledrängar är givna inslag i ett luciafirande och så var fallet 
även här. 

Julkonsert med fokus gemenskap
– Hög klass på Da Vinci-
skolans framträdande

William Larsson på gitarr i ett 
av de avslutande numrena, Väl-
kommen hem. Här medverkade 
också Matilda Rathcke.

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

SKEPPLANDA BTK
Söker en 

ekonomiadministratör 
på halvtid!

KONTAKTA LENA 
0705-63 56 03

ALAFORS. En brand utbröt i en av servi-
celägenheterna på Björkliden. Räddnings-
tjänsten fick larmet strax före klockan fyra på 
måndagseftermiddagen. Kraftig rökutveck-
ling kunde konstateras, men brandmännen 
fick snabbt branden under kontroll. Enligt 
uppgift ska ingen person ha kommit till ska-
da.

JONAS ANDERSSON

Brand på Björkliden
En brand utbröt i en av servicelägenheterna på Björkliden i Alafors.

Kraftig rökutveckling från lägenheten.
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SVT direktsänder 
Ale Invite 2016

ALE. Det står nu klart 
att SVT kommer att 
direktsända nästa års 
upplaga av Ale Invite. 

Sändningen är pla-
nerad att visa både da-
mernas och herrarnas 
final i SVT1 eller SVT2. 

Tävlingen kommen-
teras av Peter Jonsson 
och SVT:s expert-
kommentator Pontus 
Ståhlkloo. 

– Att ha med Sveriges Tele-
vision redan efter andra året 
är vi otroligt glada och stolta 
över. Det är något som lyf-
ter evenemanget ytterligare 
en nivå. Att få se världseli-
ten i Snowboard Big Air 
både på dam- och herrsidan 
göra upp i Alebacken inför 
tusentals människor på plats 
och flera hundratusen fram-
för sina TV-apparater runt 
om i Sverige är en dröm 
som nu blir verklighet, sä-
ger Johan Schmeling, pro-
duktionsledare Ale Invite.

Ale Invite 2016 genom-
förs för andra gången lör-
dag 13 februari.

– Då tävlingen går på 
svensk mark och samlar 

stora delar av världseliten 
på både dam- och herrsidan 
så känns det roligt att kun-
na erbjuda SVT-publiken 
denna livesändning, säger 
Erika Christensson, pro-
jektledare för Vinterstudion 
och SVT Sports samlade 
vintersportutbud.

Utöver SVT kommer 
tävlingen precis som förra 
året även sända via en live 
stream utanför Sveriges 
gränser. Förra året var det 
80 000 unika tittare runt om 
i världen.

Ale Invite är åter igen ett 
officiellt stopp på World 
Snowboard Tour  som är 
världens mest respekterade 
och prestigefyllda snowbo-
ard tour. Tävlingen den 13e 
februari i Alebacken är be-

kräftat som ett av de större 
stoppen på nästa års tour, 
där åkarnas poäng även på-
verkar deras placering på 
världsrankningen. 

KLARA ÅKARE 2016
Herrar

Kevin Bäckström, Tor Lund-
ström, Roope Tonteri, Sven Th-
orgren, Halldor Helgason, Kyle 
Mack, Marko Grilc, Ulrik Ba-
dertcher, Måns Hedberg, Brage 
Richenberg, Kim Rune Hansen, 
Mons Röisland, Torgeir Ber-
geim, Max Buri, Brendan 
Gerard, Carlos Gerber, Ethan 
Morgan och Boris Mouton 
(France)

Damer

Kjersti Buås, Klaudia Medlo-
va Bronze.

SVT har beslutat att di-
rektsända Ale Invite 2016. 
Det är en tidig fjäder i 
hatten för arrangören.f
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www.aleel.se | 0303-33 24 00 | info@aleel.se 
Lunnavägen 2, Box 3004, 449 14 Alafors 

God Jul och Gott Nytt År!

TACK FÖR
FÖRTROENDET

Önskar vi på Ale El

I Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning för privatmarknad 2015 utsågs Ale El till det elbolag som 
har nöjdast elhandelskunder i Västsverige och tredje nöjdast i landet. 

Av alla elhandelsbolag i Sverige fick Ale El även utmärkelsen bästa service.

Tack så mycket, vi är så oerhört glada!



SURTE. Det var inte bara 
i Blå hallen i Stock-
holms stadshus som det 
arrangerades nobelmid-
dag.

Även på Fridhems äld-
reboende var det dukat 
till fest.

Det serverades en 
trerättersmeny som föll 
gästerna väl i smaken.

Med hjälp av ett statsbidrag 
har Magdalena Lindstrand 
kunnat projektanställas som 
dietist i Ale kommun under 
ett par månader. Syftet är att 
tillsammans med personalen 
på kommunens äldreboen-
den hitta aktiviteter som 
sätter extra guldkant på var-
dagen, men även att se över 
sådant som påverkar de äld-
res energiintag som måltids-
miljö och måltidsordning. 
En bra måltidsordning är 
viktigt för att förebygga un-
dernäring hos de gamla.

– När vi började prata 
om vad vi kunde göra här 
på Fridhem dök idén upp 
om att fixa en Nobelmid-
dag. Sagt och gjort, berättar 
Magdalena som naturligtvis 
fanns på plats vid den hög-
tidliga tillställningen.

Dagen till ära hade såväl 
de boende som personalen 
klätt upp sig lite extra.

– Är det fest så är det, 
konstaterar Ulrika Tures-
son, enhetschef sedan tre 
månader tillbaka.

Menyn bestod i snittar till 
förrätt, rödvinsmarinerad 
fläskfilé med potatisgratäng 
till huvudrätt och Charlotte 
russe till dessert. Festmaten 
hade tillagats på ett magni-
fikt sätt av Ale Matservice.

På Fridhem bor 30 hyres-
gäster. Samtliga fanns med 
på nobelmiddagen. Stäm-
ningen var på topp.

– Vi siktar på att bli kom-
munens bästa äldreboende, 
både vad det gäller perso-

naltrivsel, engagemang men 
självklart också i det avseen-
det hur hyresgäster och dess 
anhöriga uppfattar vår verk-
samhet. Varje år görs en bru-
karenkät som klargör hur bra 
vi är. Ett förändringsarbete 

är påbörjat och om tre år ska 
vi vara ledande i kommu-
nen, säger Ulrika Turesson 
som rekryterats från Lerums 
kommun.

Ett kvartal på din nya 
arbetsplats, hur trivs du?

– Det känns jättebra och 
vi har goa killar och tjejer 
som jobbar här. Vi försö-
ker verkligen sätta guldkant 
på tillvaron alla dagar. Det 
hoppas jag att våra hyresgäs-
ter känner.
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Göteborgsvägen 94, Älvängen,  
Tel: 0303-74 88 54

Vard 10-18, lörd 10-14
Söndagsöppet

FINNS ÄVEN SOM GOLVLAMPA
2490:-

FRÅN

FINNS ÄVEN SOM GOLVLAMPA

1300:-
FINNS ÄVEN SOM 

GOLV- & TAKLAMPA

FRÅN

1490:-890:-

DIABLO

Enligt många bedömare 
slår julhandeln rekord som 
vanligt. HUI Resarch spår 
en fem procentig ökning 
totalt sett jämfört med 
2014. Post Nord indike-
rar redan att antalet paket 
ökar. E-handeln ökade 
med 16 procent bara under 
tredje kvartalet 2015 och 
drygt vart femte köp av 
sällanköpsvaror i Sverige 
nu sker via internet. Det 
innebär också ökad mängd 
kartong och förpacknings-
material redan långt före 

jul. Därför kraftsamlar nu 
Förpacknings- och Tid-
ningsinsamlingen (FTI) på 
att sätta in extra resurser 
och kraftigt ökar antalet 
tömningar av behållare. 
Över 400 extra tömningar 
per vecka kommer att göras 
på återvinningsstationer i 
Göteborgsregionen för bara 
pappers- och plastförpack-
ningar.

Redan före lucia började 
stora extraresurser sättas in 
och tömma behållare för 
förpackningar som lämnas 

till återvinning och det 
kommer pågå under fyra 
veckors tid. FTI, ansvarar 
för insamling och återvin-
ning, ligger nu i startgro-
parna och kommer under 
helgperioden göra totalt 
1600 extra tömningar av 
återvinningsbehållare för 
pappers- och platsförpack-
ningar i Göteborgsregio-
nen. Det motsvarar en 40 
procentig ökning jämfört 
med 2014. På många platser 
töms behållare upp till två 
gånger per dag såväl vardag 

som helgdag. Utöver det 
utförs även extratömningar 
av behållare för glasförpack-
ningar under perioden.

– Vi tar vårt uppdrag 
på stort allvar och när alla 
prognoser pekar på både 
ökad julhandel och tidigare 
start gör vi vad vi kan för 
att serva både hushåll och 
kommuner på bästa sätt. 
Tömningsbilar kommer be-
söka våra återvinningsstatio-
ner på tider man inte är van 
vid, men samtidigt hoppas 
vi på överseende med det 
eftersom vi vill hålla rent 
och snyggt på stationerna, 
säger Magnus Öhrnborg, 
regionchef på Förpacknings- 
och Tidningsinsamlingen. 
Utöver extra tömningar 
kommer företaget att sätta 
ut större containrar på ett 
tjugotal platser i staden för 
att ta hand om förpackning-
ar av kartong och papper. 
Dessutom fördubblas extra-
städresurser på återvinnings-
stationer jämfört med julen 
2014, för att hålla julfint 
under hela helgperioden.

Om en behållare på en 
återvinningsstation ändå är 
full kan man vara säker på 
att en tömningsbil redan 
är på väg. FTI tar tacksamt 
emot tips på stationer som 
behöver tömmas eller en 
stations skötsel. 

Julfint på återvinningsstationer i Göteborgsregionen

Sätter guldkant på tillvaron
– Nobelfest på Fridhem

Skål till Alfred Nobels ära.Till huvudrätt serverades fläskfilé och potatisgratäng.

Nobelfest på Fridhems äldreboende i Surte.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Ale Torg 0303-972 76
Kungälv 0303-106 35

1 295:-

2 695:-
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Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

Ale 0303-74 66 90  •  Lilla Edet 0520-52 43 50  •  Kungälv 0303-642 80  •  Ytterby 0303-925 00
www.axelssonsfast.se

Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

Ale 0303-74 66 90  •  Lilla Edet 0520-52 43 50  •  Kungälv 0303-642 80  •  Ytterby 0303-925 00
www.axelssonsfast.se

Pris 995.000:- som utgångspris. Ring för visning. Boet 515.
Gunnar Carlström 0723 618 618, gunnar@axelssonsfast.se

Nu öppnar vi  
kontor i Lilla Edet!
 
Då vi under flera års  tid haft en ständigt stigande efterfrågan på vår mäklartjänst 
i kommunen så väljer vi nu att öppna ett kontor på Göteborgsvägen 36 i centrala 
Lilla Edet.  

Vi välkomnar alla nya och gamla kunder till oss och vi kommer fortsätta leverera Ale 
och Lilla Edets bästa mäklartjänst.  
Kontoret öppnar officiellt den 1 feb 2016 men redan nu når du oss på 0520-52 43 50

Med utsikt över 
Hålsjön!

Ett magnifikt hus med 
stor trädgård och utsikt 
över Hålsjön. Liten lada 
med renoveringsbehov 
och växthus på tomten. 
Kök med angränsande 
matsal och serveringsgång. 
Betjäningsbox med nummer till de rum som skall betjänas. Stort 
vardagsrum med pampig öppen spis och stort allrum på övre 
våning. 144 kvm. 

En trappa upp i populära Brf 
Solbacken!

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

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

Håla
nda

3:a B
ohus

SÅLD

SKEPPLANDA. Lucia 
med tärnor hälsade på.

Tomten kom också på 
besök.

Julstämningen på 
Forsvallen var påtaglig.

Förra söndagen var Skepp-
landa BTK med och arrang-
erade Älvängens julmark-
nad. Då var det regn och 
stormvarning. På luciadagen 
var det helt andra förutsätt-
ningar när idrottsföreningen 
bjöd in till Jul på Forsvallen.

– Bättre än så här kan det 

inte bli, strålade Åsa Arrhe-
nius i arrangörskommittén.

Någon minusgrad, sol och 
alldeles vindstilla gjorde att 
besökarna kom i riklig skara 
till idrottsplatsen. Lotterna 
hade en strykande åtgång.

Lucia med tärnor förhöj-
de stämningen med vacker 
sång och till speakertornet 
ringlade sig kön lång. Där 
satt nämligen tomten och 
tog emot önskelistor. Dess-
utom förärades alla barn 
med en tidig julklapp.

– Vi är jättenöjda med 
arrangemanget och den pu-
bliktillströmning som blev, 
konstaterar Åsa Arrhenius.

Julstämning på Forsvallen

Lucia med tärnor gästade Skepplanda BTK:s julmarknad på Forsvallen.Lotterna hade en strykande 
åtgång.

Nu är julens 

produkter här! 

Välkommen in för 

att hitta dina julklappar!

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

Ring och boka tid nu!

Vi fixar julens 

vackraste  

frisyrer!

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se



NÖDINGE. Organisatio-
nen WaterAid hjälper 
de fattigaste länderna 
att få tillgång till rent 
vatten och sanitet.

Pollex är en av 
bidragsgivarna och 
under fem dagar fick 
två representanter på 
nära håll se hur arbetet 
fortskrider i Zambia.

Nu tänker företaget 
öka sina insatser.

Håkan Lindberg och Mat-
tias Höglund, vd på Pollex 
i Nödinge, behövde samla 
sina intryck för att återge 
resan till Zambia. Pollex 
som jobbar med vatten- och 
avloppsledningar har under 
flera år stöttat den brittiska 
välgörenhetsorganisationen, 
WaterAid. Syftet är att hjäl-
pa de fattigaste delarna av 
världen med att få tillgång 
till rent vatten och sanitet. 
Zambia är ett av länderna 
där WaterAid gjort stora 
insatser. Bidragsgivare ges 
möjlighet att åka med på stu-
dieresor för att själva vittna 
om situationen och de insat-
ser som görs.

– Det var oerhört lärorikt. 
Framför allt övertygade det 
oss om hur viktigt detta arbe-
te är. Rent vatten och sanitet 
är en grundförutsättning för 
att byarna ska kunna ta nästa 
steg. WaterAids strategi är 
inte att själva borra brunn-

nar, utan att utbilda byborna 
och lära dem hur systemen 
fungerar. Lokala företag ut-
för sedan arbetet. Om råden 
i respektive by är engagerade 
och förstår hur allt hänger 
ihop tar de också ansvar för 
driften, säger Mattias Hög-
lund och fortsätter:

– Det gäller att få med alla 
på tåget och att vinna deras 
förtroende. Systemen måste 
fungera även efter att Wate-
rAid har gett sig av.

De fick se hur byar med 
rent vatten utvecklats posi-
tivt.

– När det finns tillgång 
till vatten och bra sanitära 
förhållanden kan vuxna en-
gagera sig i skolan och andra 
viktiga samhällsfunktioner, 
men saknas rent vatten kom-
mer de inte vidare.

WaterAid bidrar också 
med hygienutbildning. Att 
tvätta sig efter att ha utfört 
ett behov är inte självklart.

– Det finns byar som 
saknar toaletter. De kastar 
avföringen i buskarna. Det 
är fruktansvärt, särskilt när 
hönorna går och pickar i det, 
berättar Mattias Höglund.

 En enkel lösning för att 
underlätta hygienen på de 
ställen där det har byggts 
toalett är en så kallad Tippy 
Tap, där du på ett smidigt 
sätt sköljer av händerna un-
der en vattendunk likt vid en 
kran.

– Det som blir uppenbart 

efter en sådan här resa är att 
små pengar gör stor nytta. 
Vi kan bidra med så mycket 
kunskap i dessa länder, men 
det får inte gå för fort. De 
måste hänga med och förstå 
själva annars faller det, men-
ar Mattias Höglund.

De fick också möjligheten 
att besöka en skola. Ett möte 
som gav Håkan Lindberg 
starka bestående intryck.

– Jag träffade två tvilling-
tjejer, 17 år gamla, som trots 
alla utmaningar utstrålade 
en enorm framtidstro. En 

av dem skulle bli läkare och 
den andra sjuksköterska. De 
gick 9 km enkel väg till sko-
lan och tyckte det var fantas-

tiskt. Man får lite perspektiv 
på saker och ting, säger han 
med ett leende.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 8 december
A-traktor i diket
I Göta har en A-traktor kört 
i diket och polis kallas till 
platsen. Inga uppgifter om 
personskador. Föraren, som 
blåser positivt, får följa med 
för provtagning misstänkt 
för rattfylleri samt grov 
olovlig körning. Fordonet tas 
i beslag.

Onsdag 9 december
Ofredande
Okänd gärningsman gör 
sig skyldig till ofredande 
mot flicka under 18 år på 
busslinje 434 mellan Skepp-
landa och Älvängen. Den 
misstänkte lägger handen på 
flickans ben. Målsägande är 
född 2003 och hemmahö-
rande i Nödinge.

Lördag 12 december
Misstänkt rattfylleri
En polispatrull stoppar och 
kontrollerar en personbil 
vid Odalvägen i Skepplanda, 
strax efter klockan nio på 
morgonen. Bilens förare, en 
man född 1974 och hem-
mahörande i Älvängen, får 
blåsa och medtas sedan för 
provtagning.  

I samband med en tra-
fikkontroll stoppas en bil 
vid Rödjans väg i Nödinge. 
Bilens förare, en man född 
1975 och hemmahörande 
på orten, får blåsa och han 
medtas sedan för provtag-
ning. 
En 17-åring från Angered 
grips av polis i Nödinge. 
Ynglingen är misstänkt för 
olovlig körning, drograttfyl-
leri samt narkotikabrott.
Bostadsinbrott i Nödinge, 
diverse värdesaker tillgrips.

Söndag 13 december
Olaga hot
En fyrhjuling kör in i en per-
sonbil på Gulklövergatan i 
Nödinge. Föraren till fyrhju-
lingen är misstänkt för olaga 
hot, ofredande, misshandel 
och övergrepp i rättssak. 
En polispatrull stoppar en 
personbil på Skepplandavä-
gen. Bilens förare medtas för 
provtagning, misstänkt för 
rattfylleri.  

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

LILLA VIKEN BOHUS
www.auto-center.se

Tel 031-51 60 70

Nytt och begagnat
BILFÖRSÄLJNING

Fullservice 
 - alla märken

BILVERKSTAD

volkswagentransportbilar.se

Bränsleförbrukning 4Motion blandad körning 5,3 (Caddy) – 8,7 (Crafter) l/100 km. 106–229 g CO2/km. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilarna på bilden är extrautrustade.

Volkswagen 4MOTION. 
För svenska vintrar.

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

Transporter Skåp 4MOTION 

från 278.200:– exkl moms

Crafter 4MOTION 

från 526.000:– exkl moms

Caddy Skåp 4MOTION 

från 185.000:– exkl moms

Amarok 4MOTION 

från 230.400:– exkl moms

JULKLAPPSTIPS!
Nikon D3300 KIT 18-55VRII

Systemkamera för den 
blivande entusiasten

Lätt, kompakt och kraftfull digital 

systemkamera med 24,2 megapixlar. 

Ord pris 4 999:-

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

f t

JULKLAPPSPRIS

3 990:-

Rent vatten ingen självklarhet

Tippy Tap, en enkel lösning 
för att underlätta hygienen 
efter ett toalettbesök. Vatten-
dunken regleras med hjälp av 
foten. Håkan Lindberg provar.

Mattias Höglund, vd på Pollex i Nödinge, övertygades än mer efter sin resa till Zambia att företa-
gets bidrag till WaterAid är välinvesterade pengar. Alla ska ha rätt till rent vatten och sanitet.

– Men Pollex hjälper till via WaterAid
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BOBUTIKEN ALE TORG, 16, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE *VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

i samarbete med 

PRIS kr/bud. TOMT 264 kvm. EP 75 kWh/m2/år. VISAS
Ring för tidsbokning. Börsagårdsvägen 49. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

NÖDINGE 5 rok, 120 kvm
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PRIS kr/bud. TOMT 764 kvm. EP D. VISAS
Ring för tidsbokning. Kaveldunsvägen 16. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ÄLVÄNGEN 8 rok, 172 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS kr/bud. TOMT 1 101 kvm. EP 70 kWh/m²/år. VISAS
Ring för tidsbokning. Fridhemsvägen 10. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

SURTE 6 rok, 185 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 4 195 000 kr/bud. TOMT 405 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Hästekärrsvägen 8. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

NÖDINGE 5 rok, 146 kvm

S
M
S
:A

1
0
7
7
4
7

T
IL
L
7
1
1
2
2

VARUDEKLARERAT*

PRIS 3 195 000 kr/bud. TOMT 178 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Jordkällevägen 26. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

NÖDINGE 5 rok, 121 kvm
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PRIS 2 850 000 kr/bud. TOMT 638 kvm. EP C. VISAS
Ring för tidsbokning. Grafitvägen 10. ALE Daniel Eriksson
0303-74 90 06.

BOHUS 5 rok, 130 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 1 695 000 kr/bud. AVGIFT 3 907 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Skogsråets väg 18b. ALE
Sandra Deeken 0303-21 10 36.

ÄLVÄNGEN 3 rok, 69 kvm
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PRIS 1 395 000 kr/bud. AVGIFT 8 792 kr/månad.
EP 149 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Alkalievägen 3a. ALE Sandra Deeken 0303-21 10 36.

BOHUS 6 rok, 151 kvm
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PRIS kr/bud. AVGIFT 3 824 kr/månad.
EP 123 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Gbg 70B.
ALE Beatrice Hindgren 0708-560764.

SURTE 3 rok, 81 kvm
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PRIS kr/bud. TOMT 211 kvm. EP C. VISAS
Ring för tidsbokning. Konvaljvägen 45. ALE Niclas Hylander
0303-74 90 07.

ÄLVÄNGEN 6 rok, 120 + 40 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS kr/bud. TOMT 4 351 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Ryd 435. ALE Niclas Hylander
0303-74 90 07.

NOL 3 rok, 67 kvm
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PRIS kr/bud. TOMT 781 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Göteborgsvägen. ALE Niclas Hylander
0303-74 90 07.

ÄLVÄNGEN 5 rok, 116 kvm
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DELIKATESSEN

Pssst!

Rabatten på förstasidan gäller tom 24/12...

JAKOBDHLS
JULSKINKA

S:T AGUR

VÅR EGNA 
RÖDBETSSALLAD

Endast avhämtning

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.
Priserna gäller onsdag–söndag v51 2015 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se

ALLA DAGAR
06.00–23.00

VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

STORPACK

:-59
Max 1 paket/kund

/ST

PRINSKORV
CHARKMÄSTER
82% KÖTT 900G

BLENDER
BOSCH

690
/HG

NÖTFÄRS

HYACINTER

RABATT
10% 

CATERING
PÅ ALL 

JULTALLRIKAR

1490
/HG 1490

/HG

SURDEGSLIMPOR
SKEPPIS & KODE BUDAPESTLÄNGD

APELSINER

7 90
/KG

SILL

25:-
2 FÖR

3990
/KG

Max 2st/hushåll

BREGOTT

2490
/ST

Ej ekologiskt

GRÄDDGLASS

5:-
/ST

Max 3 st/hushåll

30:-
3 FÖR

SMÖR

2190
/ST

500g

DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN

69:-
/ST

19:-
/ST

FISKDISKEN
FÄRSK LAXFILÉ

8990
/KG

VARMRÖKT LAX
ALLA

SILLINLÄGGNINGAR

99:-
/KG 990

/HG

 KOKT/RIMMAD 
JULSKINKA

3990
/KG

ENGELSK CHEDDAR
LAGRAD 12 MÅNADER

5990
/KG

5990
/ST

499
/ST
:-

Spara 300:-
Beställningsvara.
14/12 -24/1 2016

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

Laxpasta.
Onsdag 16/12

Kålpudding.
Torsdag 17/12

Bakpotatis med valfri 

röra.

Måndag 21/12

Ädelostgratäng.
Fredag 18/12

Fisksoppa med aijvar.
Tisdag 22/12 49:-

KANONPRIS!

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

LAGRADOST

7990
/KG

Medlemspris  

 

FÄRSKA RÄKOR

79:-
/KG
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FRI SERVICE

3 ÅR

FRI SERVICE

3 ÅR

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

NYA CITROËN BERLINGO  
STARKARE // EFFEKTIVARE // SMARTARE

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

citroen.se

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

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

FRI SERVICE

3 ÅR

FRI SERVICE

3 ÅR

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

NYA CITROËN BERLINGO  
STARKARE // EFFEKTIVARE // SMARTARE

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

citroen.se

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

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

Vardagar  8–17
www.frontbilar.se

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

JUST NU!
ETG (AUTOMAT)

0:-
Gäller enbart lagerbilar

 NÖDINGE. Många nya 
jobb kommer inom 
skola, vård och omsorg 
framöver.

Under det komman-
de året ges också goda 
möjligheter att få ett ar-
bete inom data, teknik, 
bygg och anläggning.

– Arbetsmarknaden 
ser bra ut i länet och 
ännu bättre är jobbmöj-
ligheterna i Göteborgs-
området, säger Bernt 
Källgren och Reimond 
Ardner på Arbetsför-
medlingen Ale/Lilla 
Edet.

I Västra Götalands län kom-
mer fler jobb att skapas än 
i de flesta andra delar av 
landet det närmaste året. 
Jobbmöjligheterna kommer 
alltså att vara goda, även 
för ungdomar. Arbetsmark-
nadsutsikterna baseras på 
Arbetsförmedlingens inter-
vjuundersökningar som ge-
nomförts under året – totalt 
685 i Göteborg.

– I Ale och Lilla Edet 
har vi gjort 34 djupintervju-
er inom såväl offentlig som 
privat sektor. Det har varit 
inom varierande branscher, 
säger Bernt Källgren.

I många delar av länet 
finns jobb i yrken med lägre 
krav på utbildning och erfa-
renhet. Exempel på sådana 
yrken finns inom hotell, res-
taurang och handel.

– Marknadsutvecklingen 
inom handel, service och 
tursim visar på en ökad efter-
frågan och mycket gynnsam 
utveckling. Man kan ju fråga 
sig hur många fler hotell det 
kan byggas i Göteborg? Här 
finns en ständig efterfrågan 
på personal, inte minst un-
der sommarperioden, säger 
Bernt Källgren.

Full fart
Inom industri och teknik är 
det också full fart. Bostads-
byggandet fortsätter att öka. 
Det finns en plan för 5 000 
nya bostäder per år i Göte-
borg från 2016. Fordonsin-
dustrin med underleveran-
törer går också för högtryck.

– Över 1 500 nyanställ-
ningar har gjorts under året 
på Volvo Cars. Ett fortsatt 
rekryteringsbehov ses under 
nästa år, säger Reimond Ard-
ner och fortsätter:

– Alla typer av ingenjörer 
efterfrågas. Det är en brist-
vara på marknaden.

Rekryteringsbehov
Regeringens bredbandsstra-
tegi 2020, då 90 procent av 
Sveriges hushåll och företag 
skall ha tillgång till minst 
100Mbit/sekund, medför en 
ökad efterfrågan inom tel-
ekom.

– Här ses stora rekryte-
ringsbehov inom fiber, te-
leteknik, IT och projektled-
ning, säger Bernt Källgren.

Finns det någon bransch 
där det är stiltje?

– I Ale/Lilla Edet skul-
le det väl i så fall vara inom 
ekonomi/finans där det rå-
der lite lägre temperatur än 
i övriga branscher, avslutar 
Reimond Ardner.

JONAS ANDERSSON

Hög temperatur i många branscher

Bernt Källgren och Reimond Ardner på Arbetsförmedlingen Ale/
Lilla Edet kan konstatera att näringslivet mår gott och att jobbmöj-
ligheterna i Göteborgsområdet ter sig goda för 2016.   

GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR
FRÅN OSS ALLA 
TILL ER ALLA!

23/12 - 6/1 HAR VI STÄNGT

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄSSKEPPLANDA

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 (lunch 13-14) • Tel 0303-33 60 87
Grönnäs 110 • 446 92, Skepplanda



kia.com

3,7 l/100 km, CO2-

2 Kia Picanto 4,5 l/100 km, CO2
Sorento 6,7 l/100 km. CO2 . *
via Kia Finans. 
eventuella tryckfel.

cee`d_sw 1.6 GDi DCT KOMFORT AUTOMAT
Pris 169.900 kr (ORD. NYPRIS 209.000 KR)

Nya cee`d_sw 1.6 CRDi KOMFORT GT LINE
Pris 189.900 kr (ORD. NYPRIS 214.300 KR)

PICANTO 1.0 SPECIAL EDITION II
Pris 89.900 kr (ORD. NYPRIS 110.700 KR) 

SORENTO 2.2 CRDi AWD AUT BUSINESS
Pris 324.900 kr (ORD. NYPRIS 403.800 KR)  

2,99%*

8 st

4 st

6 st

8 st

5 st

December sale!

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

Utförsäljning med kampanjränta på utvalda demo- och lagerbilar, 
alla med 7 års nybilsgaranti! Gäller endast utvalda bilar. 
Se alla detaljer kring bilarna på karebybil.se

Rymlig välutrustad kombi med snål bensinmotor. Klimatanläggning, 
farthållare, LED-belysning, CD/USB, Bluetooth, multiratt i läder 
(eluppvärmd), backsensor, extra tonade rutor. Plus metallic.

Läcker småbil med hög utrustningsnivå! AC, 
exteriört sportpaket, CD/USB, multiratt i läder 
(eluppvärmd), extra tonade rutor.
PRIVATLEASING FRÅN 1790 KR/MÅN

Nya modellen med mycket utrustning, 7-sits! Navigation, 
backkamera, läderklädsel, klimatanläggning, farthållare, 
Bluetooth, multiratt i läder (eluppvärmd), parkeringsensor 
fram/bak. Vinterpaket 14.900 kr (v-hjul, motorvärmare)

Navigationssystem med sju års fria kartuppdateringar, 
exteriört sportpaket, 17” aluminiumfälgar, främre LED-ljus i 
iskubsformat, dubbla synliga avgasutblås, quiltad klädsel och 
backkamera. 

4 kvar

3 kvar

2 kvar

2 kvar
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STRÖM. Seniorvillor kan 
bli verklighet på Ström.

Går allt enligt planer-
na sätts spaden i jorden 
till våren.

– Förhoppningsvis har 
vi de första husen på 
plats i slutet av nästa 
år, säger Jimmy Kleve-
ros, delägare och tillika 
arbetschef på Karaten 
Bygg AB.

Seniorvillor är ett koncept 
framtaget av Jan Hemberg 
på Seniorvillor Seniorer Hus 

& Hem AB, tidigare mångår-
ig politiker i Lidköping. Den 
första Seniorvillan stod klar 
i Skaraborg 2009 och idag 
finns 100 hus ibland annat 
Lidköping, Mariestad, Fal-
köping och Örebro. I somras 
knöt Jan Hemberg en kon-
takt med Karaten Bygg, som 
blir totalentreprenör av den 
etablering som är på gång i 
västra Sverige – däribland i 
Lilla Edets kommun.

– Vi tror verkligen på den 
här idén, att hjälpa kommu-
ner runtom i regionen med 
ett tryggt, bekvämt och lätt-
skött boende för seniorer. 

Det är ett sätt att lösa den 
bostadsbrist som finns, lä-
genheter och villor kan på 
detta sätt frigöras för den 
yngre generationen, säger 
Jonas Erlandsson, delägare 
Karaten Bygg.

Jan Hemberg är den som 
förhandlar fram lämpliga 
tomter, företrädelsevis med 
kommuner, och sköter kon-
takten med respektive fastig-
hetsmäklare. Karaten Bygg 
ansvarar för byggnationen 
och överlämnar ett nyckel-
färdigt hus till kunden.

– Vår verksamhet är att er-
bjuda kommuner en effektiv 

samverkan som snabbt ska 
ge konkreta positiva sociala 
och ekonomiska effekter och 
mervärden. Seniorvillor kos-
tar cirka två miljoner kronor 
plus tomt och anslutnings-
avgifter i nyckelfärdigt ut-
förande. Det är lösvirkeshus 
som gäller och faktum är att 
vi inte har höjt priset under 
de senaste fem åren, säger 
Jan Hemberg och tillägger:

– Våra populära parhus 
har blivit mycket efterfråga-
de och bara i Göteborgsregi-
onen har vi 250 intressean-
mälningar.

De hus som planeras på 

Ström mäter 90 kvadratme-
ter med inglasat uterum och 
isolerat garage därtill. Ett 
visningshus finns för allmän 
beskådning i Skaraborg.

– Det är bra planerade och 
luftiga planlösningar i mark-
plan. Tillgängligheten är a 
och o. Det är stor möjlighet 
att bo kvar vid framtida ökat 
servicebehov, förklarar Jim-
my Kleveros.

– Diskmaskin, ugn, tvätt-
maskin och torktumlare är 
alla upphöjda. Seniorvillor 
har skapats av seniorer för 
seniorer, säger Jimmy och lå-
ter meddela att företaget kan 

leverera en gräsklipparrobot 
om så önskas.

Boendekostnaden är be-
räknad till cirka 4 000 kro-
nor i månaden vid en egen 
kontantinsats på cirka 600 
000 kronor.

– Vi har sänt över ett er-
bjudande med tillhörande 
projektbeskrivning även till 
Ale kommun. Återstår att 
se vilken återkoppling vi får 
därifrån, avslutar Jan Hem-
berg.

JONAS ANDERSSON

Seniorvillor på Ström
– Ett tryggt och bekvämt boende

Seniorvillor planeras på tomten bakom Vildängsvägen på Ström. Går allt som planerat ska byggnationen kunna komma igång till våren. Jan Hemberg på Seniorvillor Seniorer Hus & Hem AB flankeras här av 
Jonas Erlandsson och Jimmy Kleveros på Karaten Bygg AB som är utsedd till totalentreprenör.  

PERFEKT JULKLAPP! SÖTA TOMTAR

2990
NU ENDAST

Ord. pris 79:-

ÖPPET: Vardagar 9–18 • Lör/Söndagar 10–15
Göteborgsvägen 119 •463 33 Lilla Edet • 0520- 44 10 29 

erbjudande gäller till 3/5 2015 eller så långt lagret räcker. Reservation för ev tryckfel.

/st

MOSTER HULDAS ÄPPELSKALARE 

VI HAR FULL SORTERING  
PÅ JULENS ALLA BLOMMOR!

JULGRUPPER FINNS I ALLA PRISKLASSER!

VI SÄLJER JULGRANAR!

149:-
Ord. pris 179:-
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LILLA EDET. Lärorikt och 
frustrerande.

Två ord som be-
skriver känslorna hos 
oppositionsrådet Julia 
Färjhage (C) när hon 
ska sammanfatta det 
gångna året.

– Mest besviken är jag 
över det politiska klimat 
som råder i kommunen 
där majoriteten vägrar 
att samarbeta.

I rollen som oppositions-
råd, vad är det bästa som 
hänt under 2015?

– Det är att vi upplever 
politisk enighet kring flyk-
tingfrågan och mottagandet 
av ensamkommande ungdo-
mar.

Vad är du mest besviken 
över?

– Det finns naturligtvis en 
del sakfrågor som jag skulle 
kunna lyfta fram, men mest 
besviken är jag på det politis-
ka klimatet och majoritetens 
ovilja att samarbeta. De vill 
inte ens föra samtal med oss. 
Vi får köpa att vi sitter i op-
position och att våra förslag 
inte vinner gehör, det är en 
sak. Däremot anser jag att 
man bör prata och resonera 
över blockgränserna om vik-
tiga politiska beslut. Det är 
grunden i en demokrati. Vi 
får inte svar på våra frågor 
och de motioner som ställs. 
Det är odemokratiskt och 
ledsamt.

Av sakfrågorna det be-
slutats om, vad önskar du 
vore annorlunda?

– Naturligtvis hade vi gär-
na bevarat småskolorna. I 
just detta ärende väntar vi 
på att den väckta frågan om 
folkomröstning ska hante-
ras och vi väntar svar från 
förvaltningsrätten, så frågan 
hänger ännu så länge i luften. 
Jag understryker återigen att 
politiska motgångar får man 
ta, bara besluten fattas på ett 
riktigt sätt. Men det är ju just 
det som vi upplever brister. 
Beslut fattas i fel forum med 
bristande underlag. I övrigt 
ställer vi oss frågande till 
biblioteksflytten.

Hur skulle du vilja be-

skriva kommunens ekono-
miska situation?

– Den ekonomiska situa-
tionen är ansträngd. Histo-
riskt sett har Lilla Edet näs-
tan alltid haft dålig ekonomi, 
nu är den sämre än på länge. 
Verksamheten jobbar på bra 
för att anpassa sig, men det 
saknas ett politiskt ledarskap 
vad det gäller prioriteringar. 
Vi är en av de kommuner i 
landet som har sämst ekono-
mi, det går inte att låtsas som 
att det inte vore ett problem.

Bortsett ekonomin, vil-
ken är den viktigaste poli-
tiska frågan i närtid?

– Det är att få till en bra 
integration för nya svenskar 
som kommit till Lilla Edet. 
Det är viktigt för dem, men 
också för våra befintliga 
medborgare i kommunen. 
Det är jättebra att vi har en 
politisk enighet i det som 
avser mottagandet av flyk-
tingar, men vad det gäller in-
tegrationsfrågorna tycker jag 
att det går för trögt. Vad är 
lösningen på bostäder? Här 
måste politiken vara mer 
kreativ.

Om du fick önska dig 
något, förutom mer peng-
ar till kommunen, vad 
skulle det vara?

– Att F-3-skolorna blir 
kvar.

Stallarna på Ström har 
blivit en het potatis, vad är 
er ståndpunkt?

– Vi har inställningen att 
stallarna inte ska rivas och 
ser gärna en annan lösning, 
en försäljning verkar rimli-
gast som det är nu. Stallarna 
utgör ett kulturminne, en 
själ som skapar identitet för 
kommunen. Det gäller att 
hitta en balans mellan nytt 
och sådant som är värt att 
bevara. Det vore ledsamt om 
stallarna försvann.

Hur firas julen?
– I Umeå, min man kom-

mer därifrån. Förhoppnings-
vis har vi lite större chans 
att få se snö där. Julen firas 
på traditionsenligt sätt med 
julbord, som svärmor dukar 
upp.

JONAS ANDERSSON

Oppositionsrådet Julia Färjhage (C):

”Det är odemokratiskt och ledsamt”

Oppositionsrådet Julia Färjhage är besviken på den politiska majoriteten som hon anser uppträder odemokratiskt i vissa fall. 

5 SNABBA

Glögg – Must
Lutfisk – Köttbullar
Tomte – Julgran
Snö – Barmark
Kalle Anka – Karl-Bertil 
JonssonVi bjuder  

på hjulskifte
När du servar din bil.

Erbjudandet gäller 16/3 – 30/4 och 
kan ej kombineras med andra 
erbjudanden, rabatter eller avtal.

Auto-Car i Lilla Edet AB
Prässebäcksv. 1, Tel. 0520-65 03 40
Öppettider
Vard. 7-17

OndemandID:919

Guldklippet.se
JUST NU

KÖP 2  
BETALA FÖR 1
Gäller hela Amor-serien t o m 1/2 2016
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Guldklippet Torget Lilla Edet • Tel: 0520 65 03 82. 
f.d Guldsmedjan Johanssons ur Guld  
Öppettider kl 10–17 vardagar.

Överaska din käresta med en förlovningsring!

BEHÖVER DU EXTRA JULPENGAR?
Vi köper ditt guld till högsta 
dagspris. Kontant betalning 

samma dag.

För att klara av behovet av platser till ensamkommande har Lilla Edets kommun öppnat ett 
nytt boende. Boendet är beläget i före detta Tingbergsskolans högstadium i Lödöse. På boen-
det finns plats för 30 ungdomar och det finns möjlighet att utvidga om behov uppstår. Perso-
nal finns på plats dygnet runt. Det är en tillfällig lösning till dess att de ensamkommande flyk-
tingungdomarna flyttas till Lilla Edet där ett nytt boende snart ska bli klart. 

Tillfälligt boende på Tingbergsskolan

Mer än bara 
lokaltidning

Printshop 

Filmproduktion

Webbproduktion

Reklambyrå
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LILLA EDET. Liberalerna 
i Lilla Edet har delat ut 
Blåklintsdiplomet för 
allra första gången.

Syftet är att uppmunt-
ra invånare, förening 
eller annan organisation 
som genom sitt ideella 
engagemang och utan 
egen vinnings skull har 
gjort en stor förtjänst-
full medborgarinsats.

Första pristagarna 
någonsin blev Richard 
Cander och Rober-
to Söderhäll från IK 
Bergaström för öppnan-
det av en fritidsgård i 
centrum.

Roberto Söderhäll hade 

förhinder, men Richard 
Cander hade nöjet att er-
hålla sitt diplom och en jul-
blomma av Liberalernas Leif 
Kinnunen och Michelle 
Winkel vid den ceremoni 
som hölls i Studieförbun-
det/Vuxenskolans lokaler på 
torsdagskvällen.

– Vi vill med detta diplom 
sätta fokus på ideella med-
borgarkrafter i vår kommun. 
Den insats som Richard och 
Roberto har gjort med fri-
tidsgården är helt fantastisk, 
säger Leif Kinnunen.

I motiveringen står att 
läsa: ”Fritidsgården är en po-
sitiv mötesplats för ungdo-
marna i Lilla Edet. Richard 
Cander och Roberto Sö-
derhäll, som drivs av starkt 
ideellt engagemang och vilja 

att skapa arenor för barn och 
ungdomar, är viktiga aktörer 
i den här utvecklingen”.

– Jag känner mig verkli-
gen hedrad och stolt, förkla-
rade Richard Cander.

Fritidsgården öppnade 
i augusti och har blivit ett 
populärt tillhåll för traktens 
ungdomar.

– Vi har öppet tre kvällar i 
veckan och brukar ha 40-60 
besökare varje gång. Vi har 
en anställd fritidsledare samt 
ett antal ideella krafter som 
hjälper till på plats, berättar 
Richard.

Fritidsgården vänder sig 
till ungdomar i åldern 12-18 
år.

JONAS ANDERSSON

Richard Cander, IK Bergaström, tar emot Blåklintsdiplomet av Liberalernas Leif Kinnunen och Michel-
le Winkel. 

Blåklintsdiplomet till fritidsgårdens eldsjälar

LILLA EDET. Axelssons 
Fastighetsbyrå med 
kontor i Ale, Kungälv 
och Ytterby öppnar nu 
även i Lilla Edet. 

Den 1 februari öppnar 
kontoret officiellt på 
Göteborgsvägen 36 i 
centrala Lilla Edet. 

Kontoret kommer dri-
vas av Henrik Kjellberg 
som även ansvarar för 
Alekontoret.

Bobutiken i Lilla Edet kom-
mer i huvudsak bemannas 
av mäklaren Gunnar Carl-
ström som redan idag gör 
mycket affärer i kommunen.

– Lilla Edet är en viktig 
marknad för oss och vi är 
redan en stor aktör i fram-
för allt Lödöse och Nygård 
där kunderna gärna vänder 
sig mot Ale när de väljer 
mäklare. Med ett kontor i 
centralorten siktar vi på att 

fördubbla vår marknadsan-
del i kommunen under 2016, 
säger Henrik Kjellberg.

Kontoret i Ale utökas med 
ytterligare en mäklare i janu-
ari då Ann-Sofie Johansson 
återkommer efter ett år på 
en byrå i Göteborg.

– Med tre mäklare som 
jobbar med Ale och Lilla 

Edet som område ser vi fram 
emot ett mycket bra 2016, 
säger Henrik Kjellberg.

Axelssons Fastighetsbyrå 
är en fristående mäklarbyrå 
som under 2015 kommer att 
förmedla över 300 bostäder i 
Kungälv, Ale och Lilla Edet.

JONAS ANDERSSON

Axelssons Fastighetsbyrå 
öppnar kontor i Lilla Edet

Henrik Kjellberg på Axelssons 
Fastighetsbyrå öppnar den 1 
februari kontor i Lilla Edet.

Den nya bobutiken i Lilla Edet 
kommer i huvudsak att beman-
nas av Gunnar Carlström.

LILLA EDET. Ett kom-
munalråd med stark 
framtidstro.

Inflyttningen fortsät-
ter att öka.

– Till våren står 
ytterligare femtio 
bostadsrätter klara i 
Ekebergsområdet vilket 
är väldigt positivt, säger 
Ingemar Ottosson (S).

I rollen som kommunal-
råd, vad är det bästa som 
hänt under 2015?

– Det är att vi ser en 
fortsatt positiv utveckling 
av vår kommun. Även om 
inflyttningen inte har ökat 
på samma sätt under 2015 
som föregående år, så är 
ändå trenden tydlig. Vi har 
idag drygt 13 000 invånare. 
Utöver bostadsrätter samt 
Snickar-Carlssons villafast-
igheter i Ekeberg, så projek-
terar även Leifab hyresrätter 
i kommunen. Därutöver vill 
jag nämna trygghetsboendet 
i Lödöse som Sven Karls-
son står bakom och som in-
vigs i början av nästa år. Fast-
igheten inrymmer även en 
ny vårdcentral, som bidrar 
till en ökad service för våra 

invånare, säger Ingemar 
Ottosson och fortsätter:

– Under året har vi pro-
jekterat och byggt en ny 
provisorisk för att möta 
nuvarande och kommande 
efterfrågan. Det projekteras 
emellertid för en permanent 
förskola i området. Vad det 
gäller ishallen Lödöseborg 
har det varit många turer 
fram och tillbaka, men änt-
ligen ska ishallen förses med 
nytt isaggregat plus att det 
blir en renovering av om-
klädningsrummen.

Vad är du mest besviken 
över?

– Att det ibland är väldigt 
långa och utdragna proces-
ser inom politiken, som gör 
att projekt inte går lika fort 
som man hade hoppats. Det 
gäller att ha tålamod.

Hur skulle du vilja be-
skriva kommunens ekono-
miska situation?

– Den är ansträngd. Vi 
jobbar ständigt med att få 
kontroll och stärka kom-
munens ekonomi. Den sista 
ekonomiska rapporten som 
presenterades i oktober vi-
sade på ett underskott på 9,8 
miljoner kronor. Av denna 
summa är 9,3 miljoner kro-
nor ett engångsanslag för att 
få slutteckningen av deponin 
i Högstorp godkänd. Således 
är rapporten inte så alarme-

rande, 500 000 kronor är 
ett underskott som är han-
terbart med den omsättning 
som kommunen har.

Bortsett ekonomin, vil-
ken är den viktigaste poli-

tiska frågan i närtid?
– En av de viktigaste frå-

gorna att hantera är ansvars-
situationen för våra ensam-
kommande ungdomar. Vi 
skrev ett avtal med Migra-
tionsverket om tolv platser, 
nu har vi tagit emot över 70 
ungdomar. Alla bor emeller-
tid inte i Lilla Edet. Det är 
en stor uppgift att se till så 
att organisationen och struk-
turen för våra nya invånare 
blir så bra som möjligt, att de 
får utbildning och senare kan 
slussas ut i arbetslivet.

Om du fick önska dig 
något, förutom mer peng-
ar till kommunen, vad 

skulle det vara?
– En stabil och mer lång-

siktig utveckling som är håll-
bar över tid. 

Stallarna på Ström har 
blivit en het potatis, vad är 
er ståndpunkt?

– I den antagna detaljpla-
nen är området markerat för 
bostäder. Således har vi re-
dan tagit ställning. Stallarna 
är en gammal byggnad som 
har förfallit, vilket inte bara 
är nuvarande majoritets för-
syndelse. Med all respekt för 
de som tycker något annat, 
så hoppas jag att vi får ett 
beslut om rivning och kan 
komma igång med byggna-

tion av nya bostäder som det 
är stor efterfrågan av.

Hur firas julen?
– Den firas tillsammans 

med barn och barnbarn i 
Sjuntorp.

Kommunalrådet Ingemar Ottosson (S):

”En fortsatt positiv utveckling”

Kommunalrådet Ingemar Ottosson gläds över den ökade inflyttningen och att flera bostadsprojekt är på gång i kommunen.
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TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se



 Jullovsaktiviteter 21 december i Folkets hus     lillaedet.se/jullov

0520-65 95 00
Fler nyheter och
evenemang

» lillaedet.se



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

» lillaedet.se/foraldraradgivning

Öka din kunskap och kompetens

Vuxenutbildning
Det finns fortfarande platser kvar

på flera av vårens kurser på Lär-

centrum. Gör din ansökan idag på

» lillaedet.se/vuxenutbildning

Under jul- och nyårshelgerna skiljer sig öppettiderna i kommunen från

det vanliga. Du hittar aktuella öppettider för Medborgarservice, 

kundtjänst tekniska avdelningen, återvinningscentralen och

biblioteket i Lödöse här till höger.

Öppettider under jul och nyår

På lillaedet.se hittar du mer information samt eventuella ändringar av öppettider.

Datum Medborgarservice,
kommunhuset

Kundtjänst, tekniska 
avdelningen

Återvinningscen-
tralen, ÅVC i Göta

Biblioteket 
i Lödöse

Onsdag 23 december 8-12 9-12 13-16 11-16

Stängt torsdag 24 december - söndag 27 december

Måndag 28 december 8-16 9-12, 13-16 13-18 Stängt

Tisdag 29 december 8-16 9-12 13-18 9-19

Onsdag 30 december 8-12 9-12 13-16 11-16

Torsdag 31 december Stängt Stängt Stängt Stängt

Fredag 1 januari Stängt Stängt Stängt Stängt

Lördag 2 januari Stängt Stängt 8-14 11-16

Söndag 3 januari Stängt Stängt Stängt Stängt

Måndag 4 januari 8-16 9-12, 13-16 13-16 Stängt

Tisdag 5 januari 8-12 9-12 Stängt 9-16

Onsdag 6 januari Stängt Stängt Stängt Stängt

Torsdag 7 januari 8-16 9-12 13-18 9-19

Fredag 8 januari 8-16 Stängt Stängt 11-16

God jul 
& gott nytt år!

Extra telefontider under jul- och nyårshelgen

Alkohol- & drogmottagningen 0520-65 96 01

Är du orolig för att du dricker för mycket alkohol? Bekymrar du dig över någon

i din närhet som missbrukar eller far illa? Oavsett vem eller varför du söker till

oss kan du få stöd och hjälp. Du kan vara anonym och alla samtal sker under

sekretess. Ordinarie telefontid är måndag kl. 15-17. Alkohol- och drogmottag-

ningen har extra telefontider under jul- och nyårshelgen:

» lillaedet.se/missbruk

21-22 december, kl. 8.30-15. 23 december, kl. 8.30-12.
28-29 december, kl. 8.30-15. 30 december, kl. 8.30-12.

Hämtning av hushållsavfall under jul och nyår
Placera ut kärlet i god tid och låt det stå ute tills det blivit tömt. Nedanstående 

dagar kan komma att ändras på grund av väderförhållanden och liknande.

Kundtjänst, tekniska avdelningen
0520-65 97 00, tekniska@lillaedet.se 

Tisdag 22 december  Måndag 21 december

Onsdag 23 december  Måndag 21 december

Torsdag 24 december  Tisdag 22 december

Fredag 25 december  Onsdag 23 december

Måndag 28 december  Måndag 4 januari

Tisdag 29 december  Måndag 4 januari

Onsdag 30 december  Tisdag 5 januari

Torsdag 31 december  Torsdag 7 januari

Fredag 1 januari  Fredag 8 januari

Tisdag 5 januari  Måndag 4 januari

Onsdag 6 januari  Tisdag 5 januari

Övriga ändringar

Vecka 53 töms enbart de som har veckotömning.

2-veckorstömning vecka 51 töms nästa gång vecka 1.

2-veckorstömning vecka 52 töms nästa gång vecka 2.

4-veckorstömning vecka 49 töms nästa gång vecka 1.

4-veckorstömning vecka 50 töms nästa gång vecka 2.

4-veckorstömning vecka 51 töms nästa gång vecka 3.

4-veckorstömning vecka 52 töms nästa gång vecka 4.

Då det blir längre intervall mellan tömningarna

under jul- och nyårshelgen accepterar vi extra-

säck med maxvikt 15 kg under de tre första

veckorna i januari 2016. Läs mer på

» lillaedet.se/avfall

Ordinarie hämtningsdag          Ny hämtningsdag

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN DECEMBER 2015

Inventering av avlopp
I Lilla Edets kommun finns cirka 3 200 bostä-

der med enskilda avlopp. Inventering av dessa 

pågår just nu inom bland annat områdena 

Utby, Groröd, Assleröd, Stenarsröd, Smådala, 

Älvhem, Ivarslund och Prästeröd. Läs mer om 

inventeringen av enskilda avlopp på

» lillaedet.se/VA

Julledighet och terminstider
Grundskola och gymnasium

Hösterminen 2015 slutar fredag 18 december.

Vårterminen 2016 börjar måndag 11 januari.

Vuxenutbildningen

Lärare i respektive ämne meddelar sina elever om 

sista lektionstillfälle före jul och eventuella hem-

studier. Läsperioden våren 2016 startar måndag 25 

januari. Uppstartsinformation måndag 18 januari.

Svenska för invandrare (Sfi)

Lektionerna startar igen måndag 11 januari 2016.

Uppstartsinformation fredag 8 januari.

 Jullovs-LAN (åk. 4-6) kl. 8-20 (biljett krävs)       Virka stort! (åk. 4-9 & gymnasiet) kl. 14-18 (anmälan krävs)    
 Pysselverkstad (åk. 4-9 & gymnasiet) kl. 14-18       Just Dance (åk. 7-9) kl. 18-20

Måndag 21 december pågår det fullt av jullovsaktiviteter i Folkets hus, Lilla Edet. Ta med din dator och spela, umgås och 

tävla i turneringar med schyssta priser på jullovs-LANet, testa på att skapa egna marsipanfigurer eller pyssla ihop en unik 

juldekoration i vår pysselverkstad. Tycker du om att virka? Kom och testa på att virka i storformat! Dessutom 

anordnar tre ungdomar från Fuxernaskolan tävlingar i dansspelet Just Dance på storprojektor. Läs mer på lillaedet.se/jullov 

Vi behöver din hjälp med namnförslag! 
Nu har du möjlighet att ge namnförslag på planerade vägar i Lödöse. Det är inför detaljplanering i 

anslutning till Ekebergsområdet, strax söder om Lödöse, som vi nu behöver din hjälp. Förslagen ska 

gärna ha en historisk anknytning som speglar Lödöses historia. Lämna dina förslag och motiveringar 

senast 31 januari 2016 på 

» lillaedet.se/namntavling
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LILLA EDET. Sveriges 
bästa mekaniker finns 
i Lilla Edet – åtminsto-
ne inom Mekonomens 
verkstäder.

Stefan Andersson på 
Autocar erhöll nyligen 
utmärkelsen i samband 
med en galamiddag på 
Lidingö.

– Jag blev glatt över-
raskad när jag fick höra 
talas om detta, visste 
inte ens om att jag var 
nominerad, säger hu-
vudpersonen själv.

Klaus Andersson har drivit 
Autocar sedan 1988. Tio år 
senare började Stefan An-
dersson sin anställning på 
verkstaden, som sedan 2004 
satsat på konceptet Mekono-
men Bilverkstad.

– Stefan är oerhört upp-
skattad bland kunderna och 
väldigt duktig på det han gör. 
Som verkstadens försteman 
är det han som har hand om 
kundmottagning, efterkon-
troller, arbetsfördelning och 
så vidare. Risken med den 
här utmärkelsen är att andra 
verkstäder får upp ögonen 
för honom, skrattar Klaus.

– Jag ser det som en stor 
fjäder i hatten för vår verk-
stad att vi kan säga att vi har 
Sveriges bästa mekaniker.

I motiveringen står det 

bland annat att läsa att Ste-
fan Andersson är en erfaren 
och driven mekaniker. Han 
bemästrar alla förekomman-
de problem på ett utomor-
dentligt sätt. Han har gott 
tålamod för att utföra felsök-
ning metodiskt och han har 
goda kunskaper inom både 
elektronik och elproblem, 
likväl som mekaniska dito.

– Naturligtvis känner jag 

mig hedrad över utmärkel-
sen. Jag var hemma och var 
pappaledig när nyheten kom.

Hur blir man Sveriges 
bästa mekaniker?

– Jag gör alltid det bästa 
jag kan och försöker se po-
sitivt på arbetet i alla lägen.

Vad är roligast med ar-
betet?

– Det är mixen av kund-
kontakt och det rent praktis-

ka jobbet. Mekanisk felsök-
ning är nog det som är allra 
roligast. 

Har det hänt att du har 
gått bet någon gång?

– Det har säkert hänt, 
men faktum är att det mesta 
brukar gå att lösa.

Ingen som ringer dig 
och vill ha bilen fixad på 
kvällar och helger när du 
är ledig?

– Nej, det brukar vara 
ganska lugnt faktiskt. Då ser 
jag till att ägna mig åt min 
hobby som är enduro. När 
jag är ledig blir det till att 
meka med motorcykeln, av-
slutar Stefan Andersson.

JONAS ANDERSSON

Årets mekaniker finns i Lilla Edet
– Hyllades på Mekonomens galamiddag

Stefan Andersson på Autocar i Lilla Edet har blivit utsedd till ”Årets mekaniker” inom Mekonomens verkstäder i Sverige.

Syns
du inte?
Alekuriren
hjälper dig!

Digitala
eller tryckta 
medier?

Glansiga
broschyrer
eller rörliga 
banners?

Hemsida eller
kundtidning?

Ring till oss
0303-74 99 40

alekuriren.se

Veckans varor
super
klipp

Din ICA handlare i Lilla Edet…

Patrik

4990
 /kg 

 Påskmust 
 Nygårda.   150 cl. 

    Jfr pris 2:67/liter +pant.  

 Max 2 förp/kund.  

Färsk fl äskfi lé  
Danish Crown. Ursprung Danmark.

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

 Handla andra varor för 

minst 200 kr så får du köpa… 

 Kaffe 
 ICA.   500 g.     

 Jfr pris 30:00/kg.      

 Max 2 erbj/kund.  

 Godis 
 Gott mix.       

 19  95 
 /st 

 Från vårt bageri! 

 Kavring 

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

Våra påsk-

Glad
påsk!
önskar vi alla 
våra kunder!

 Påskmust 

4 k   
+pant

 12k   
 /st 

 169 0
 /hg 

 Ägg 
 ICA.     12-pack. Large.   

 Jfr pris 1:00/st.      

Öppet: 

Skärtorsdag 9–19

Långfredag 10–15

Påskafton   10–14

Max 2 förp/kund.  

Kaffe
 ICA.   500 g.     

 Jfr pris 30:00/kg.      

Max 2 erbj/kund.  

 15k   
 /st 

 Från fiskbilen! 
Inlagd sill  
Vår egen. 20 sorter .   

 Jfr pris 169:00/kg.      

 10k   
3   för

Avocado  

Godis

 49k   
 /kg 

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

IC
A

 Butiksreklam

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

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

8-16 lörd 10-16 sön

Priserna gäller t.o.m. 20/12. Reservation för slutförsäljning och tryckfel. 

KAFFE 
Gevalia 500 - 450 gram

Gäller ej hela bönor och koffein-
fritt. Max 2 köp/hushåll.

Du har väl inte missat 
vår fina förbutik?

20:-/st

Handla andra varor för minst 
100 kr så får du köpa...

10:-
VISPGRÄDDE

Arla 40% 5dl.  
MAX 1 KÖP/HUSHÅLL

/st

15:-
CLEMENTINER

i nät. 1,5 kg klass 1 ICA. 
Spanien

/st

15:-
SILL I GLASBURK
Abba. 210 - 240 gram. 
MAX 1 KÖP/HUSHÅLL

2 FÖR

2 FÖR

JULMUST
ICA 1,5 liter. 

15:-+ pant

www.lillaedetsbuss.se • 0520-65 75 00

JULKLAPPS-
TIPS!

GE BORT ETT PRESENTKORT 
FÖR KOMMANDE RESOR

Höstens succé i repris
SHOPPINGRESA med snaps 

och vinprovning i köpenhamn

1.850:-
11/2. 2 dgr. I priset ingår del i dubbelrum och 2 luncher

Succén från Broadway-west end
JERSEY BOYS I GÖTEBORG

995:-
23/4-16. Buss och parkettplats.
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LILLA EDET. Som ett 
inslag i jubileumsåret 
bjöd Stendahls Bil in till 
julfirande i lördags.

Det blev en succé.
– Det är inte otänkbart 

att detta arrangemang 
återkommer nästa år, 
förklarade vd Kenny 
Hansson.

Det har väl knappast undgått 
någon att Stendahls Bil fyl-
ler 60 år. Jubileumsåret lider 
snart mot sitt slut och som 
ett sista publikt evenemang 
kom bilsalongen att förvand-
las till en julstuga i lördags. 
Tomten fanns på plats, tog 
emot barnens önskelistor 
och delade ut julklappar. 
Det serverades julfika till alla 
besökare – glögg, julmust, 
lussekatter, pepparkakor och 
skumtomtar.

Störst intresse, förutom 
tomen naturligtvis, tilldrog 
sig Polkaprinsen alias Ste-
fan Fransson från Gränna, 
som gästade Lilla Edet till-
sammans med Katrin Kvist. 
Stefan Fransson är regeran-
de världsmästare i polkagris-
bakning. 

– Jag driver en godisfa-
brik i Gränna som tillverkar 
cirka 1 000 ton godis per år, 
berättade Stefan som visade 
sina färdigheter i polkagris-
bakning inför en begeistrad 
publik.

Kenny Hansson, för da-
gen iförd tomteluva, hade all 
anledning att se belåten ut 
när han minglade runt bland 
julfirare.

– Roligt att initiativet 
uppskattas. Marknadsavdel-
ningen med Malin, Tom 
och Evelina har gjort ett 
fantastiskt jobb.

Om du ska sammanfatta 
jubileumsåret?

– Det har varit ett fantas-
tiskt år på många sätt. Vi har 
sålt bra med bilar och det 
gäller både Volvo och Re-
nault. Vidare har vi skapat en 
ny modern skade- och lack-
verkstad i Lilla Edet samt ta-
git över serviceanläggningen 
i Älvängen.

När kommer den nya 

serviceanläggningen i Äl-
vängen att vara klar?

– Målsättningen är att 
komma igång med byggna-
tionen så fort som möjligt 
och att en ny anläggning ska 
kunna stå klar under nästa år, 
avslutar Kenny Hansson.

Julfirande på Stendahls Bil
Polkaprinsen Stefan Fransson visade sina färdigheter i polkagrisbakning.

Caroline fick paket av tomten.

Melker skrev sin önskelista till tomten.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Röda Korset finns på plats i krigets 
Syrien och vid Medelhavets stränder. 
Vi delar ut mat, vatten, babypaket, 
sovsäckar, tvål och erbjuder sjukvård, 
stöd och tak över huvudet. Vi finns 
även på asylboenden i Sverige. Ditt 
stöd behövs och gör skillnad. Sms:a 
AKUT FLYKT till 72 900 och skänk 
100 kr, swisha valfritt belopp till  
123 555 77 64 eller skänk pengar  
via redcross.seGör för

människor på flykt.
skillnad

Genom att skänka en gåva godkänner du att Röda Korset 
får kontakta dig. Vi följer personuppgiftslagen.

Röda Korset finns på plats i krigets 
Syrien och vid Medelhavets stränder. 
Vi delar ut mat, vatten, babypaket, 
sovsäckar, tvål och erbjuder sjukvård, 
stöd och tak över huvudet. Vi finns 
även på asylboenden i Sverige. Ditt 
stöd behövs och gör skillnad. Sms:a 
AKUT FLYKT till 72 900 och skänk 
100 kr, swisha valfritt belopp till  
123 555 77 64 eller skänk pengar  
via redcross.seGör för

människor på flykt.
skillnad

Genom att skänka en gåva godkänner du att Röda Korset 
får kontakta dig. Vi följer personuppgiftslagen.

Veckans klipp!

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar samt slutförsäljning.

Mån-fre 8–21. Lör-sön 9–21. Julafton 8–14. Juldag och  
annandag 9–21. Nyårsafton 8–16. Nyårsdagen 9–21

/Lars med  
personal

Vi vill önska alla våra kunder en God Jul och ett 
Gott Nytt År! Vi vill tacka för ett riktigt roligt 

2015 och vi ser fram emot att får serva er  
med era matvaror under 2016.

Den 22 och 23 dec får 

vi hjälp att packa våra 

varor av Lnik´s damlag!
 

Julmix kolor 
Kolafabriken 300g

Juläpple
Sverige. 1 kg

1 kg

10:-

300 g

10:-

Handla lokalt!
Nu har vi har börjat med 

Krav-mjölk från ett lokalt 

mejeri: Nyckleby gårdsmejeri.
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Jubel i Bohusborgen. Det är en syn vi har vant oss vid. Surte IS IBK:s segermål signerades Elina Svensson, men det var mycket tack 
vare Therese Lamberg som skymde målvakten föredömligt. 

Div 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – FBC Lerum 3-2

INNEBANDY

Div 3 Göteborg damer
Herrestad – Ale IBF 3-7

INNEBANDY

Div 3 västsvenska västra
Ale HF – Rya HF 26-34 (15-16)

HANDBOLL

Oslagbara i Bohusborgen
BOHUS. Surtes damer 
vann toppmatchen mot 
FBC Lerum och tar julle-
digt som ny tabelltvåa.

Lördagens drabbning 
var jämn och utgången 
länge oviss, men vad 
som skulle avgöra visste 
Surtes tränare, Tommi 
Pasanen, redan innan.

– Vi är mer eller 
mindre oslagbara på 
hemmaplan, säger han. 

Det finns all anledning för 
kommunledningen attt döpa 
om Bohushallen till Bohus-
borgen. Surtes tjejer har ett 
imponerande facit och har 
bara förlorat tre matcher på 
hemmaplan under de senaste 
fyra säsongerna. I år är laget 
hittills obesegrat i borgen.

– Det handlar om trygg-
het och självförtroende. Jag 
önskar man kunde knäcka 
koden för hur man skapar 
samma känsla inför var-
je bortamatch. Hallen har 
tyvärr betydelse. Årets två 
förluster har kommit i små 
hallar, Lindome och Floda, 
där alla spelförande lag får 
problem. Det gynnar inne-
bandy som bygger på om-
ställningar, men det är något 

vi får fortsätta att jobba med, 
förklarar Tommi Pasanen.

Toppmatchen mot FBC 
Lerum blev precis så jämn 
som många förutsatt. Jessi-
ca Ljunggren gav på egen 
hand  Surte ledningen i för-
sta perioden, där hemmala-
get dominerade. Mittperio-
den gick till Lerum och inför 
den avslutande perioden var 
Tommi Pasanens budskap 
tydligt.

– Om vi vann första och 
de andra så måste den tredje 
vara vår. De gällde bara att 
fokusera och vara noggran-
na. Lerum ville ställa om och 
chansade med att få in bollen 
framför kassen. Det hade vi 
bra koll på i slutperioden och 
även om det är jämnt så tyck-

er jag att vi vinner rättvist till 
sist, säger Pasanen.

Han fick först se Linda 
Karlsson återge Surte led-
ningen i power play. Lerum 
kvitterade på nytt, men nu 
hade hemmalaget bestämt 
sig. Avsluten duggade tätt 
mot gästernas kasse. Ett 
klassiskt innebandymål fick 
avgöra. Therese Lamberg 
tog position framför mål-
vakten och Elina Svensson 
kunde placera in matchav-
görande 3-2 i bortre krysset 
bakom en skymd burväktare.

Resultatet medför att Sur-

tes innebandydamer parke-
rar som tabelltvåa när laget 
nu tar julledigt.

– Jag är mycket nöjd med 
hösten. Vi har utvecklat vårt 
spel och höjt lägstanivån. Vi 
har ofta fört matcherna och 
är bekväma i den rollen, men 
även när motstånadaren har 
bollen behåller vi kylan och 
släpper sällan in dem i slot-
tet. Det blir en intressant 
fortsättning på säsongen, av-
slutar Tommi Pasanen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

– Surtes damer avslutade 
hösten på bästa sätt

Talangen och veteranen. Sandra 
Boström, 16, har motsvarat alla 
förväntningar och med stöd av 
lagets ankare Carolina Björkner 
utvecklas hon till en superback.

Cecilia Isberg var en av de som tog många bra beslut under match-
en och tillhörde Surtes allra främsta.
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Fem mål av Augustsson när Ale slog spöklagetUDDEVALLA. Herrestad 
har blivit något av en 
spökmotståndare för 
Ale IBF:s damer.

Nu är förbannelsen 
bruten.

Med Sandra Augusts-
son i laget gick det inte 
att förlora.

Elitfotbollsspelaren Sandra 
Augustsson gör ett gästspel 
i Ale IBF. I lördags spelade 
hon sin andra match och 
denna gång lossnade mål-
skyttet. Hela fem gånger 
satte hon bollen i nät.

– Första matchen spela-
de vi Sandra som back, men 
denna gång flyttade vi upp 

henne i anfallet för att få 
bättre nytta av hennes boll-
skicklighet och höga tempo. 
Den förändringen såg hon 
ut att gilla, säger Thomas 
Johansson som var enormt 
imponerad.

Förra årets båda möten 
slutade med uddamålsför-
lust mot Herrestad och 

första drabbningen i höstas 
vanns av Uddevallalaget 
med klara 6-1. Det var dags 
för revansch, men började 
som det brukar. Herrestad 
gjorde 1-0 redan efter fyra 
minuter. I mitten av första 
perioden med en spelare 
utvisad tog Sandra Augusts-
son fart från eget mål. Hon 

passerade samtliga fem mot-
ståndare innan hon dunkade 
in kvitteringen. 

I andra perioden fort-
satte målfyrverkeriet från 
Augustsson tre raka mål 
gav Ale ledningen med 2-4 
inför slutakten. Herrestad 
kröp närmare med 3-4, men 
Christina Farne utökade 

Ales ledning omgående.   
– Vi var snäppet vassa-

re hela matchen och vann 
rättvist. Ett gott driv i laget 
och en stor eloge till samt-
liga spelare, säger Thomas 
Johansson. 

Ale vann skotten klart 
med 56-19. Matchen präg-
lades annars av utvisningar. 
Totalt utdömdes 11 stycken.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Niklas Eriksson och Ale HF körde fast mot Rya i andra halvlek. Laget gjorde trots allt en godkänd 
insats mot det rutinerade topplaget där alla utom en har meriter från elitserien. Det märktes. 

Ryas rutin vägde tungt
NÖDINGE. Rya HF är 
med i den absoluta 
toppstriden i handbol-
lens division tre.

Det är inte Ale HF och 
skillnaden var stor.

– De var steget före 
oss i både tanke och 
handling, men vi lärde 
oss nog en del ikväll, sä-
ger Ales tränare, Janne 
Franzén. 

Att förlora mot allsvenska 
Wartas farmarlag är ing-
en skam. Alla spelare utom 
en av de som gästade Ale 

kulturrum har meriter från 
elitserien. Det märktes när 
Ale tappade fokus, varje 
misstag straffades. I första 
halvlek lyckades framför allt 
Ale HF:s målvakt Hampus 
Eskilsson hålla laget kvar i 
matchen och hade bra hjälp 
av ett samlat försvar. Rya 
gick till pausvila med endast 
ett måls övertag.

– Vi är bra med, men se-
dan tröt orken. Rya är riktigt 
tunga att möta, särskilt när 
de kommer med en så bra 
trupp som idag, säger Janne 
Franzén.

I inledningen på andra 
halvlek visar Ale fortsatt 
bra fokusering. Först ef-
ter 15 minuter har gästerna 
kopplat ett säkert grepp om 

matchen, men femmåls-
ledningen krympte på nytt 
till tre mål efter distinkta 
avslut av Niklas Eriksson 
och Markus Ahlbom. Rik-
tigt nära att komma ikapp 
var aldrig hemmalaget. Rya 
kunde tempoväxla sin tyngd 
till trots.

– Trots att vi är betydligt 
yngre och bör ha piggare 
ben hängde vi faktiskt inte 
med. Handboll är så mycket 
mer och de här gubbarna har 
en imponerande rutin som 
kan lura vilket försvar som 
helst, menar Franzén.

På torsdag vänder serien 
och Ale HF får då ta sig an 
Rya på bortaplan.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

– Ale HF körde fast mot topplaget
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BANDY
Allsvenskan södra
Sute BK – Örebro Bandy 3-2 (1-1)
Mål SBK: Adam Rudell 2, Alexander Berg-
backa. Matchens kurrar: Fredrik Åkerlind 
3, Adam Rudell 2, Mattias Timan 1.

Tranås BOIS – Surte BK 4-2 (2-1)
Mål SBK: Jonas Tell, Fredrik Åkerlind. 

Nässjö IF 8  31 14
IF Boltic 8  15 13  
IFK Motala 8  15 10
Jönköping Bandy 8   1 10
Tranås BoIS 8  -3 8
Lidköpings AIK 8   2 7
Frillesås BK 7  -1 7
Blåsut/Vänersborg BK 8  -2 7
Örebro SK Bandy 8  -7 4
Nitro/Nora BS 8 -14 4
Surte BK 9 -37 4

Division 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Lerum FBC 3-2
Mål SISIBK: Jessica Ljunggren, Linda 
Karlsson, Elina Svensson. Matchens 
kurrar: Cecilia Isberg 3, Lisa Persson 2, 
Katja Kontio 1.

Lindome IBK 11  37 21
Surte IS IBK 11  31 21 
FBC Lerum 11  10 18
Floda IBK 10  10 15
Lindås IBK 9  15 12
Kärra IBK 10    5 10
Burås IK 10   -1 9
Pixbo Wallenstam 10   -7 9
Guldhedens IK 10 -15 3
Sportlife Kungälv 10 -38 2
Backadalen 10 -47 0

Division 3 Göteborg damer
Herrestad – Ale IBF 3-7
Mål Ale: Sandra Augustsson 5, Christina 
Farne, Ida Bergenhus. Matchens kurrar: 
Sandra Augustsson 3, Agnes Berglund 2, 
Moa Westlund 1.

Division 3 Göteborg
Surte IS IBK – Lerum FBC 4-5
Mål SISIBK: Daniel Dahlman 3, Linus 
Warnholtz. Matchens kurrar: Daniel 
Dahlman 3, Juha Hinkkanen 2, Jonas 
Rosen 1.

Ale IBF – Partille IBS 3-9
Mål Ale: Patrik Jonasson 2, Robbin 
Carlsson. Matchens kurrar: Anton 
Hermansson 3, Tommy Stålhammar 2, 
Alfred Olofsson 1.

Partille IBS 11  94 30
FBC Lerum 11  46 27  
Lindome IBK 11  17 22
Marstrands IBK 11  -1 18
Dingle AIK 11  -1 17
Myggenäs IBK 11  4 16
Surte IS IBK 11 -16 14
Pixbo Wallenstam H3 10  -7 13
Herrestads AIF 11  -41 11
IBK Walkesborg 10 -5 10
Sävedalens IBK  11 -45 8
Ale IBF 11 -45 3

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Rya HF 26-34 (15-16)
Mål Ale: Joakim Samuelsson 7, Markus 
Ahlbom 4, Simon Liljeblad 4, Rasmus 
Nagy 3, Niklas Eriksson 3, Jonathan 
Franzén 2, Markus Skarin 2, Anton Thun-
berg. Matchens kurrar: Hampus Eskilsson 
2, Joakim Samuelsson 1.

Rya HF 10  84 18
IK Celtic 10  38 18
HK Önnerediterna 10  27 13
Stenungsunds HK 10  23 12
GIK Wasaiterna U 10  13 12
Torslanda HK 10 -28 10
Ale HF 10 -10 9
Onsala HK 10  -7 6
IK Nord 10 -30 5
Sävedalens HK  10 -35 5
Särökometerna 10 -75 2

INNEBANDY

HANDBOLL

En hedersam förlust
– Surte IS IBK:s herrar pressade topplaget Lerum

Pontus Jonsson och Surte IS IBK åkte på sin tredje raka förlust, men insatsen mot FBC Lerum var 
riktigt bra. Gästerna kom undan med blotta förskräckelsen. SISIBK kunde lika gärna vunnit.

Daniel Dahlman var 
tilbaka i gammalt 
gott slag och gjorde 
tre mål mot tabell-
tvåan Lerum. Efter-
åt framförde han 
sina synpunkter till 
domaren.

Anders Hellgård, flera gånger framröstad som världens bäste innebandyspelare var på spelhumör 
när Partille besegrade Ale IBF. Hellgårds klubba svarade för tre mål och ett assist.

BOHUS. Surte IS IBK 
hade tabelltvåan FBC 
Lerum på gaffeln, men 
gästerna vände och 
vann.

Trots den tredje raka 
förlusten fanns det 
mycket positivt att ta 
med sig.

– Hatten av för Lerum, 
men spelar vi så här 
mot övriga lag behöver 
vi inte oroa oss, säger 
Surtetränaren Tobbe 
Engström.

Efter förluster mot Mygge-
näs IBK och Marstrands IBK 
fanns det en oro för var Sur-
te IS IBK:s herrar stod rent 
formmässigt. Den oron slog 
laget bestämt bort genom att 
pressa topplaget FBC Lerum 
in till mållinjen. Att gästerna 
tog med sig en uddamålsse-
ger får de tacka de beröm-
da marginalerna för. Surte 
ledde med 4-3, men Lerum 
lyckades både kvittera och 
göra ett segermål.

– Det mest rättvisa, sett 
till matchbilden, hade va-
rit delad pott. Nu förlorar 
vi mot ett riktigt bra lag 
och gör det på ett sätt som 

får mig att trots allt känna 
en enorm tillfredsställelse. 
Vi gav dem en rejäl match, 
summerar Tobbe Engström 
sina intryck.

Han kunde bland annat 
glädja sig åt att se en på-
nyttfödd skyttekung. Daniel 
Dahlman svarade för tre 
mål.

– Idag var det den gam-
le ”Dalle” som var tillbaka, 
stekhet i nästan varje byte. 
Det bådar mycket gott, men-
ar Engström.

Det kan definitivt behö-
vas i nästa omgång, då nästa 
topplag kommer på besök i 
Bohushallen. Serieledande 
”världslaget” Partille IBS 
väntar på lördag.

– Jag har en känsla av 
att de kanske inte har bästa 
tänkbara lag så nära jul. Vår 
formkurva är dessutom på 
uppåtgående och jag tror vi 
kan pressa dem, säger Eng-
ström som fick se sina adep-
ter förlora första mötet mot 
Anders Hellgårds super-
gäng med 12-2 i seriepremi-
ären.

– Vi har förhoppningsvis 
lärt oss en del från det mötet 
och när serien nu vänder ska 
vi försöka göra allt bättre än 
under första vändan.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Div 3 Göteborg
Surte IS IBK – FBC Lerum 4-5

INNEBANDY

NÖDINGE. De forna 
världsspelarna som 
startat om i Partille IBS 
har lekstuga i division 3.

Anders Hellgård, 40, 
flera gånger utsedd till 
världens bäste inne-
bandyspelare, var på 
spelhumör och då var 
Ale IBF självklart utan 
chans.

– Ett ganska hopplöst 
uppdrag att försöka 
vinna när man knappt 
får låna bollen, säger 
Aletränaren, Tobias 
Hellman.

Att försöka lägga upp en stra-
tegi för att bemästra ett mo-
stånd där flertalet har tillhört 
såväl Svierige- som världseli-
ten är att beteckna som ett 
omöjligt uppdrag. När den 

meriterade motståndaren 
dessutom tar ledningen med 
3-0 efter åtta minuter gör det 
inte lättare.
– De gör som de vill och väljer 
själva när de vill sätta dit den 
eller sätta stopp för oss. Pro-
blemet är att du kan inte stöta 
för högt för då spelar de bort 
dig och om du inte attackerar 
får de tid att slå de magiska 
passen. Det är med andra ord 
ytterst svårt att försvara sig, 
suckar Tobias Hellman.
Ale IBF ska ändå ha heder 
av sin insats och framför allt 
målvakten Anton Hermans-
son höll nere siffrorna.
– Vi har ett tufft läge som ta-
belljumbo, men det är absolut 
inte omöjligt att vända. Kan 
vi få upp närvaron på trä-
ningarna  och spela samman 
ett par kedjor samt ett power 
play så kan poängen trilla in i 
vår, säger Tobias Hellman.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Ale IBF bjöds på uppvisning av forna världsspelare

Division 3 Göteborg
Ale IBF – Partille IBS 3-9

INNEBANDY

SURTE IS IBK  
vs PARTILLE IBS

MATCHENS PROFIL

#55 PATRIK 
KOUTUANIEMI

HERRAR DIV 3

BOHUSHALLEN
Parkera på 
grusplan!

19 DEC
KL 12.30



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

DAGGKÅPANS

Behandling av vårtor och svamp.

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

f.d Kungälvs Transporttjänst

Din partner inom renhållning och återvinning

 

                                                                                             

  

 
  

 

Omhändertagande fotvård för alla  

www.fotalvan.se 

 

 För att dina fötter är värda det bästa 

0707-53 51 13 

 
Göteborgsvägen 94 

Älvängen 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Omhändertagande FOTVÅRD för alla 

www.fotalvan.se
Ulla Krafft 

Medicinsk Fotterapeut 

                                                                                                                                                                                        

53 51 13

Göteborgsvägen 94

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ulla KrafftUlla Krafft
 

Kungälv
Tel. 0303-940 05

N

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

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Svetsvägen 3, Nödinge
Tel. 0303-22 91 01

Nödinge 
Godislager

Välkommen till

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

0303-96 000

ALE TAXI
Ring!

för person- och
budtransporter

Ett auktoriserat taxibolag

Tel. 0303-245 770

Boka tid
Tel. 0303-33 61 20

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

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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Smörgåstårtor och tårtor
på beställning.

Våningstårtor till dop & bröllop.

Menyer och bufféer för alla tillfällen.

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

Även STORT sortiment 
hyrfilmer till låga priser!

Dam & Herr

Tel. 0303-97 220
Tidsbeställning & Drop In

Vardagar kl 10-19
Lördag kl 10-15

Vättle
Data AB

Tel: 0303-97 190

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

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

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

www.jehander.se

SPECIALITÉT: BILRUTOR 

ALLT INOM GLAS OCH RAM

0520-65 08 51 • LILLA EDET

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

Ale Torg
Tel 0303–966 41

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

ETABLERAD 1925

BIL • MC • SLÄP
INTESIVUTBILDNING

Allt för brud o brudgum
Balklänningar
Smokingar
Dopklänningar

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

Locktorp 2519 • 460 11 Nygård

Stort
sortiment!

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

Skepplanda Tvätt
0303-33 81 63

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

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

Den nya generationens hund- och kattfoder

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

ALE 
DJURKLINIK

ALE 
DJURKLINIK

ALE 
DJURKLINIK

Ale
Containertransport AB

Uthyrning av containrar,
transporter, renhållnings-

entreprenörer, avfallshantering

031-98 00 04

Husbilar
Husvagnar
Släpkärror

Á la carte och färdiga 
paketresor till Tunisien, 

Kina och Malta

Tel 031-979990
www.newairtravel.se

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Göteborgsvägen 94, Älvängen 
Telefon 0303-74 99 81

www.alepromotion.com

Se årets nyheter i vår nya 

utställningslokal!

www.lillaedetsbuss.se  0520-65 75 00

Researrangemang & Beställningsresor
- Hela Europa är vårt arbetsfält

Behov av personal?
Ring till 

Bemannus Personalpartner AB
Tel. 0303-96430

www.bemannus.se

TS Mureri
Tobias Sigestrand

Antika kakelugnar,
öppna spisar, spiskassetter, 
skorstenstätning, keramisk 

tätning, diverse murningsarbeten

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

www.tsmureri.com

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

Laserskärning - Märkning

0303-33 59 00 | 031-24 11 09

www.jcgt.se

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

44 års erfarenhet inom märkning.

Ale Torg
0303-33 67 30. Tunisienspecialisten

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkomna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

Välkomna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

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

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.se

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

STURES 
SPISAR AB

0730-64 89 00 
Lunnavägen 6, Alafors 

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

www.ale.nu 

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

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

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

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

ALE
DJURKLINIK

ALE
DJURKLINIK

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

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

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

Vi säljer
Hund- och 
kattfoder

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

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

Nödinge SK Fotboll 
önskar medlemmar, 

ledare, sponsorer och 
supportrar en

trevlig 
sommar

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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

ALE
DJURKLINIK

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

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

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

Det är vi bra på.

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

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

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

STURES 
SPISAR AB

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

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

Utgår även ifrån Ale kommun

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

PER MAXE BYGGNADS AB
Nybyggnad, om- och tllbyggnad, 

ROT-arbete

Tel 0706 - 51 84 86
Fax 0303 - 964 78

E-post info@permaxe.se

www.permaxe.se

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen

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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

www.ale.nu 

Lunchservering 
& catering

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

Alevägen 47 (Tudor) 449 44 Nol

www.evasmatgladje.se
0303-33 29 77

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

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

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

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

Vi säljer
Hund- och kattfoder

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

7.200:-

Välkommen att
 höra av Er

076-279 22 12
072-304 30 13

Elinstallationer

SalesOnNet
“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com

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

031-98 06 50

0322-83100

Gilla oss på
Facebook

Gilla oss på
Facebook

www.sollebrunnsmobelaffar.se
0322-400 14 

Gästgivaregatan 8, Sollebrunn

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

Från alla oss till alla er

God Jul och 
Gott Nytt År
Nu gör vi uppehåll över 
Jul och Nyår. 

Välkomna tillbaka 2016
Gå in på www.laget.
se/nskfotboll och sök 
upp din åldersgrupp 
så ser du när vi startar 
upp igen.
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BÖRJA SPELA

INNEBANDY!

HERRAR DIV. 3
ALE KULTURRUM

SÖNDAG 20 DEC KL 11.00

ALE IBF -
PIXBO WALLENSTAM IBF

Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

VECKANS
MATCHER
F02 KL 14.30
Nödinge SK – Kärra HF

FA KL 15.30
Nödinge SK – Baltichov

Varmt  
välkommen!

ALE KULTURRUM
SÖNDAG 20 DECEMBER

En frälsare har anlänt
BOHUS. Surte BK fick ef-
ter årets sjunde förlust 
mot Tranås BOIS nog.

Truppen har för-
stärkts med lån från 
både Gripen-Trollhättan 
och IFK Kungälv.

Det gav seger direkt 
när Örebro hemma-
besegrades i lördags, 
men framtiden för 
matchhjälten Adam 
Rudell är osäker.

Adam Rudell, fruktad mål-
skytt från elitserielagen Si-
rius och Gais Bandy, skrev i 
år på för IFK Kungälv. Där 
har konkurrensen förpassat 
honom utanför laget. Istället 
har Surtes rivaler från andra 
sidan älven gått med på att 
låna ut anfallaren. Adam Ru-
dell antog utmaningen och 
levererade direkt. Med två 
mål i uddamålssegern bidrog 
han starkt till Surtes andra se-
ger för året.

– Det var roligt att få spela 
en hel match och dessutom få 
bidra till en seger. Huruvida 
det blir fortsatt spel i Surte 
vet jag inte. Det är upp till 
klubbarna och framför allt 
IFK Kungälv måste bestäm-
ma sig. Jag vill spela bandy, 
helst i elitiserien, men får jag 
inte plats i Kungälv kan jag 
absolut tänka mig att spela 
för Surte. Det verkar vara 
ett skönt gäng grabbar, säger 
Adam Rudell till Alekuriren 
på lördagskvällen.

Det var snabba ryck i 
veckan. Surte BK utredde 
möjligheterna att förstärka 
truppen. Initiativet ledde 
fram till ett lån av IFK Kung-
älvs anfallare Adam Rudell 
och Gripen-Trollhättans 

skridskoskicklige halv Aleksi 
Seppänen. Båda blev spel-
klara till lördagens möte med 
Örebro i Ale Arena. Alex-
ander Bergbacka gav Surte 
ledningen med 1-0, men ett 
förödande bolltapp gav gäs-
terna 1-1. I andra halvlek 
presenterade sig Adam Ru-
dell. 2-1-målet var en uppvis-
ning av en fruktad målkung.

– Jag flippade bollen över 
två försvarare och gjorde en 
”Dallas-fint”, rundade den 
siste killen och satte den i 
bortre. Det var skönt för 
självförtroendet. Det andra 
målet var en lyra som jag tog 
ner och klappade till på halv-
volley med ryggen mot må-
let, säger Adam Rudell.

Du har nästa för målet?
– Jodå, jag vet vart det står, 

men eftersom det bara har 
blivit två matcher med IFK 
Kungälv under säsongen är 
min form ganska usel om jag 
får säga det själv.

Det syntes inte i Ale Are-
na. Skyttekungen från Otter-
bäcken, som svarade för hela 
105 mål säsongen 2012-13, 
skulle bli ett rejält tillskott för 
Surte om han blir kvar.

Finns kvaliteter
– Jag förstår att laget kände 
press med bara en seger på 
åtta matcher, men det finns 
absolut kvaliteter i Surte. 
Svårigheten är att spela sam-
man ett lag när så många spe-
lare är på lån. Jag tror också 
att mycket sitter i huvudet. 
Vi uppträdde lite stressat och 
gjorde en del onödiga miss-
tag, men med lite fler poäng 
växer alla en nivå, säger Adam 
Rudell.

Örebro jagade kvittering 
under den sista delen av 
matchen och ett mindre kaos 
uppstod.

– Jag vet ju inte hur det 
har sett ut tidigare, men det 
är normalt att bli nervös och 
stressad i slutet när man har 
en skör ledning. Jag tycker 
vi redde ut det bra ändå och 
glädjen var påtaglig efteråt. 
En stor lättnad för killarna, 
säger Adam Rudell.

Nästa match för Surte 
stundar inte förrän på An-
nandag jul hemma mot Fril-
lesås.

Med Rudell?
– Det är svårt att säga. Just 

mot Frillesås är omständig-
heterna speciella eftersom 
IFK Kungälv har ett samar-
betsavtal med Frillesås. Det 

betyder att jag skulle spela 
mot min ordinarie klubbs 
farmarlag. Det vet jag inte 
hur de har resonerat kring, 
men bilden kommer nog att 
klarna i veckan.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

– Men framtiden i Surte BK är oviss för Adam Rudell

Adam Rudell svarade för två mål när Surte tog en livsviktig seger över Örebro Bandy. Huruvida lånet från IFK Kungälv blir Surte 
trogen även i kommande matcher återstår att se.

ADAM RUDELL

Ålder: 25 år.
Bor: Göteborg
Yrke: Pluggar till byggnads-
projektör, CAD/BIN-pro-
jektör.
Moderklubb: Otterbäcken
Klubbar: Sirius, IFK Kungälv, 
Gais Bandy.

Allsvenskan södra
Surte BK –Örebro Bandy 3-2 (1-1)

BANDY
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ÄLVÄNGEN. Ale 
Schackklubb har korat 
årets klubbmästare. Se-
gern gick till Bosse Hägg. 
Vid terminsavslutningen 
avgjordes också Lusse-
blixten. Här gick segern 
till Kristoffer Johansson 
med Zoran Atoniovicki 
på andra plats.

– Detta var Kristoffers 

sista framträdande i Ale 
Schackklubb då han ska 
flytta tillbaka till Karlsko-
ga. En bättre slutpunkt 
kunde det inte bli, säger 
Pähr Klöversjö, en av 
schackklubbens eldsjälar.

Nästa års säsong tar sin 
början i Älvängens Folkets 
Hus den 20 januari.

JONAS ANDERSSON

Bosse Hägg mästare 
i Ale Schackklubb

- ÄLSKA HANDBOLL

www.laget.se/alehf

MATCH
Dam div 3

SÖNDAG 20 DEC KL 13.20 
ALE HF–  

GÖTEBORGS FINEST
ÄLVÄNGENS KULTURHUS

Matchsponsorer:Matchsponsorer:
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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:

NÖDINGE. ”Det är gott 
att bry sig”.

Så lyder arbetsnam-
net för den helkväll 
som ska äga rum i Ale 
kulturrum fredagen den 
29 januari.

Initiativtagare är tru-
baduren Robin Lillfors

Arbetsgruppen bestående 
av Qadir Akbari, Erfan 
Safai, Thomas Berggren, 
Batoul Raad, Christina 
Magnusson Wallöe och 
Robin Lillfors är i full gång 
med att planera för januari 
månads stora händelse i Ale 
kommun. Mängder av lokala 
musiker och band kommer 
att spela. Det ryktas även om 
att Sabi Sabahudins dans-
gäng kommer att medverka.  
Vad vi definitivt vet är att 
”Dont forgett to kiss your 

mother goodbye” under regi 
av Mats Barre dyker upp i 
Nödinge.

– Grovjobbet är gjort, nu 
handlar det om att få till fin-
liret. Målgruppen är alla ale-
bor, men fokus ligger själv-
klart på ungdomarna, säger 
Robin Lillfors.

Varför gör ni det här?
– Detta är vårt sätt att 

visa att vi bryr oss i en tid då 
många är drogliberala och 
tycker att till exempel canna-
bis skall släppas fritt. Jag har 
kamrater som gått under på 
droger, säger Robin.

Batoul Raad representerar 
föreningen Ung Kraft som 
kommer att vara arrangör 
för evenemanget i Ale kul-
turrum.

– Kvällen kommer att 
kännas i magen och ändå 
inge hopp, konstaterar hon.

JONAS ANDERSSON

”Det är gott att bry sig”
– Helkväll väntar i Ale kulturrum

Qadir Akbari, Erfan Safai, Thomas Berggren, Batoul Raad och 
Robin Lillfors planerar för en helkväll med bland annat musik, 
sång och dans i Ale kulturrum fredagen den 29 januari.

BOHUS. I tio år har det 
gnabbats och gnatats i 
köket på Bohus servi-
cehus.

Däremellan har gub-
barna också lagat mat 
tillsammans.

– Det tuggas en del om 
man säger så, skrattar 
Sven-Erik Svensson.

Spindeln i nätet och av öv-
riga gubbar utnämnd till 
chefskock är Kjell-Åke 
Härstedt. Det var han som 
drog igång matlaget för tio 
år sedan.

– Det var frugan som sade 
till mig att jag borde lära mig 
att göra sås.

Han tog uppmaningen på 
allvar och har nu fördjupat 
sina kunskaper i köket, pre-
cis som hans kamrater har 

gjort.
– När det gäller fisksoppa 

så är det den gubben som 
är experten, säger Kjell-Åke 
och pekar på Lars-Gunnar 
Karlsson.

Som alltid vid terminsav-
slutning bjuds respektive in. 
Eftersom det är tioårsjubi-
leum är det extra högtidligt. 
Det hela börjar med glögg 
och pepparkaka, fortsätter 
med jultallrik, lutfisk, ris a 
la malta och avrundas med 
äggost.

Rullar hem
– Vi kommer rulla hem, 
konstaterar Lennart An-
dersson.

Menyn och smakupple-
velsen får högsta betyg av de 
inbjudna gästerna.

– Godare än på restau-
rang. Kan man få ett bättre 
betyg, undrar Carl-Inge 
Samuelsson.

Jubileet sätter inte punkt 
för matlaget, eller gubbröran 

som man också kan uttrycka 
det.

– Nej, vi fortsätter allt 
att träffas. Bäst före-datum 
kanske har gått ut, men det 
struntar vi i, säger Sven-Erik 
med ett leende.

Även om det är maten 
som hamnar i fokus på tis-
dagsträffarna i Bohus servi-

cehus, så är den sociala ge-
menskapen minst lika viktig.

– Folk som går förbi kan 
nog undra om vi är ovänner 
ibland, men vi har den jar-
gongen. Vi känner varandra 
så väl, förklarar Lennart.

Fler goda middagar är så-
ledes att vänta i framtiden.

Matlag i Bohus jubilerade
– Bjöd fruarna på julbord

Matlag som har hållit ihop i tio år. Från vänster: Kjell-Åke Härstedt, Sven-Erik Svensson, Lennart Andersson, Carl-Inge Samuelsson 
och Lars-Gunnar Karlsson.

10-årsjubileet firades med julbord i Bohus servicehus.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
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Ingen riktig jul utan hårda paket 
– Ale bibliotek hjälper dig att hitta guldkornen i bokskogen

Kriget har inget kvinnligt ansikte 

av Svetlana Aleksijevitj

Årets nobelpristagare i littera-
tur skriver berättelser som lyfter 
fram de bortglömda i historien.

I denna har hon sökt upp 
kvinnorna som under andra 
världskriget kämpade sida vid 
sida med männen, men som 
sedan inte nämns i historieböckerna.  
Djupt gripande berättelser.

Bränd himmel

 av Gilly MacMillan 

I ”Bränd himmel” låter huvud-
personen sin 8-årige son springa 
i förväg och sedan är han bara 
borta. Gastkramande berättelse 
om vad som kan hända på ett 
ögonblick. Så bra!

Mannen som läste högt 
på 6.27-tåget 

av Jean-Paul Didierlaurent

36-årige Guylain lever ensam 
med sin guldfisk i Paris, jobbar på 
en återvinningsstation och brukar 
varje morgon läsa högt för sina 
medresenärer på pendeltåget. 
Hans liv förändras när han en dag 
hittar ett usb-minne med en kvin-
nas dagbok. Han vill till varje pris söka upp 
henne. Mycket bra, fint och fängslande.

Är det du, mämmä? 

av Stefan Casta

Lilla Lammet tappar bort sin 
mamma på väg till hagen. Med-
an hon letar efter mamma träf-
far hon bondgårdens alla djur. 
En rolig bilderbok med rim. 
Från 3 år.

En saga om alltings väsen 

av Ruth Ozeki

Författaren Ruth hittar en iland-
fluten låda på stranden. Den 
innehåller en dagbok skriven 
av en ung japansk flicka. Ruth 
fångas av flickans öde och börjar 
göra efterforskningar. En roman 
med många bottnar, en stor 
läsupplevelse.

Ossians ovanliga nanny 

av Ylva Karlsson

Ossians och Samuels föräldrar 
jobbar nästan jämt. Därför finns 
det alltid en barnflicka i famil-
jen. Varken Ossian eller Samu-
el brukar tycka särskilt bra om 
barnflickorna. Men så kommer 
Petronella. En underbar bok 
med både magi och realism att läsa högt.

Min europeiska familj 

av Karin Bojs 

Karin Bojs vann årets August-
pris i faktabokklassen. Med 
hjälp av sitt eget DNA söker 
hon sin rötter i Europa och 
följer sin familj bakåt i tiden. 
En bok om hennes familj, men 
också om oss andra. Vi är ju alla 
släkt med varandra, DNA-trådarna binder 
oss samman. Spännande!

Små svarta lögner 

av Sharon Bolton

Psykologisk thriller som utspe-
las på Falklandsöarna. En kort 
stunds ouppmärksamhet och en 
olycka sker där två små pojkar 
omkommer. På ett ögonblick 
blir din bästa vän en hatad fien-
de. Sorg, skuld och lögner kan-
tar historien som byter perspektiv hela ti-
den. Omöjlig att lägga ifrån sig.

Bäbis tränar 

av Ann Forslind

Mamma ska bara ut och träna. 
Under tiden tränar Bäbis också. 
Bäbis är stark och snabb. Nu-
tidsskildring för de minsta.

I varje ögonblick är vi 
fortfarande vid liv 

av Tom Malmquist

Tom mister chockartat sin sam-
bo under förlossningen när deras 
första barn föds. Han får åka hem 
ensam med sin nyfödda dotter. 
En välskriven och gripande bok 
om att hitta vägen ut ur sorgen 
och om att orka leva vidare

Rovan 

av Joar Tiberg

Enberg lyckas inte dra upp den 
jättelika rovan själv. Men då 
kommer Tvåbeg och hjälper 
till. Tyvärr sitter rovan som ber-
get, så Treberg får rycka in osv.. 
En klassisk räknesaga.

Viktiga kartor :  
för äventyrare och dagdrömmare 

av Sarah Sheppard

Var finns världens farligaste 
djur? Vilket är jordens högsta 
berg? Hur djup är egentligen 
Marianergraven och finns det 
verkligen levande varelser där? 
Detta och mycket mer får du 
svar på i denna intressanta fakta-
bok för alla från 5 år och uppåt.

Monsterskolan:  Trilogin 

av Mårten Melin

Tre böcker i en som alla utspelar 
sig på Skogsbingelskolan, även 
kallad Monsterskolan. Hit kom-
mer elever med speciella förmå-
gor. Ingen är den andra lik. Men 
akta dig för att gå ut när mörkret 
faller och ta för allt i världen inte 
av dig silverkorset som alla elever måste 
bära…

Den nya klubben. FC Mezzi 1 

av Daniel Zimakoff

Johan älskar fotboll. Men i hans 
lag är det inte självklart att alla får 
vara med och spela match. Johan 
och hans kompisar tröttnar på att 
sitta på bänken och bestämmer 
sig för att starta en egen klubb, 
FC Mezzi. Både för högläsning och läsa 
själv.

Konsten att ha sjukt låga 
förväntningar 

av Åsa Asptjärn

Emmanuel Kent gör sitt bästa för 
att ta sig igenom nian. Tyvärr går 
det inte alltid så bra. Sjukt rolig 
ungdomsbok. Även för vuxna.
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Söndag 27 dec kl. 12 Entré 60 kr
Barntillåten

Mamma Mu och Kråkan 

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

Fredag 25 dec kl. 18 Entré 80 kr
Söndag 27 dec kl. 15 Entré 80 kr
Söndag 27 dec kl. 18 Entré 80 kr
Onsdag 6 jan kl. 19 Entré 80 kr

från 11 år

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

från 11 år

En man som heter Ove 

Star Wars: The Force Awakens

STARRKÄRR. Starrkärr-Ki-
landa församling håller fast 
vid traditionen.

För fjärde året i rad bjöd 
man in till julspel i Starr-
kärrs kyrka.

Nio föreställningar blev 
det totalt.

Eleverna kom från Ahlafors Fria 
Skola, grundsärskolan, Älväng-
enskolan, Nolskolan och Him-
laskolan. Dessutom gjordes en 
föreställning för boende på Vika-
damm och Björkliden.

– Vi har sponsrat med bussresa 
tur och retur, så att inte det skulle 
utgöra något hinder för de verk-
samheter som ville komma hit, 
säger kantor Sabina Nilsson.

Församlingens personal agerar 
skådespelare och musiker till pu-
blikens stora förtjusning.

– Julspelet är väldigt uppskat-
tat och på vissa föreställningar 
har det varit fullsatt – 150 perso-
ner, berättar Sabina.

Skådespelet varar i en halv-
timme och publiken får uppleva 
Jesus födelse, stifta bekantskap 
med Josef och Maria, Herodes, 
herdarna och så vidare.

– Det här är vårt lilla bidrag 
och berättelsen om varför vi fi-
rar jul. Det drunknar så lätt i det 
kommersiella. Marknaden har 
liksom tagit över.

– Jag tror på det visuella, att 
barnen får uppleva med flera 
sinnen. Kyrkan är dessutom ett 
unikt rum, avslutar Sabina Nils-
son.

Populärt julspel i Starrkärrs kyrka

På julspelet i Starrkärrs kyrka fick publiken bekanta sig med Josef, Maria och det lilla Jesusbarnet.

Herodes, gestaltad av Mikael Nordblom. På väg mot Betlehem.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Luciafirande skedde på olika 
håll i kommunen. Lokaltid-
ningen besökte Nödingesko-
lan Raketspåret Rosa. Sko-
lans gemensamma luciatåg 
höll treorna i.

På Älvängenskolan stod 

eleverna i årskurs 2 i cen-
trum. Älvängenskolan, som 
firade 100-årsjubileum tidi-
gare i höst, fick uppleva ett 
sista luciatåg i idrottshallen. 
Nästa år står den nya skolan 
i Kronogården klar.

Den som fick äran att bära 
ljuskronan var Bianca Ade-
mard-Arnell, som klarade 
uppgiften med bravur.

– Det var roligt och bara 
lite nervöst, förklarade hon.

Omedelbart efter lusse-

firandet på skolan hastade 
Bianca och en grupp elever 
vidare till aktivitetshuset i 
Älvängen där en betydligt 
äldre publik väntade på lucia 
med tärnor.

JONAS ANDERSSON

Luciafirande på olika håll

Luciafirande på Raketspåret Rosa Nödingeskolan.
Bianca Ademard-Arnell blev 
historisk som Älvängenskolans 
sista lucia.

Tomtar trippar fram i Älvängenskolans idrottshall där det tradi-
tionsenliga luciafirandet ägde rum. 

Glada pepparkaksgubbar och gummor från årskurs 2 på Älvängen-
skolan.

NÖDINGE/ÄLVÄNGEN. Ett allra första luciafirande 
på nya Nödingeskolan.

Och ett allra sista på Älvängenskolan.
Fredagsmorgonen inleddes med skönsång lite 

varstans i kommunen.

Halvera antalet hjärt-
attacker på tio år.

Ring 0200-8919 00 pg 90 91 92-7

D4_1-5_38x20:Layout 3  09-03
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Skepplanda och Äl-
vängens (S)-föreningar 
avslutar året med 

gemensamt medlemssam-
kväm med underhållning 
av orkestern Fyrklövern i 
Älvängens Folkets hus, där 
Örjan Claesson hälsade 
välkommen och bjöd till 
bords. Denna tradition att 
starta upp de kommande 
helgerna med glögg, kaffe 
och julsmörgås ger oss alla 
en bra start på jul- och 
nyårshelgerna. 

Jarl Karlsson gav i sitt 

”jultal” en återkoppling 
till vad som hänt i Sverige 
sedan valvinsten i september 
2014, dvs för 15 månader 
sedan och kunde konstatera 
att nu först kan det läggas 
förslag i riksdagen och där 
får majoritet för en socialde-
mokratiskt ledd budget, där 
flera positiva förslag finns 
för trygghet och ett bättre 
och varmare samhälle. För 
alla!

I Ale kommun tog det 
längre tid att få till en 
majoritetsregering, men i 
november 2014 kunde den 

nyvalda majoriteten bestå-
ende av Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet, Miljöpar-
tiet och Aledemokraterna 
presentera sin verksam-
hetsplan för innevarande år 
och vinna omröstningen i 
kommunfullmäktige. Också 
för år 2016 finns en gemen-
sam verksamhetsplan till 
gagn för oss alla alebor, på 
partiets hemsida kan du läsa 
detta dokument. 

God Jul och Gott nytt år! 

JÖ 

Jul och tradition

Årskurs 4 på Madensko-
lan i Älvängen, har skickat 
67 stycken julklappar till 
Ukraina. Vi har samlat in 
pennor, sudd, skrivhäften, 
pennvässare, färgpennor/
kritor, tvålar, tandborstar, 
tandkräm, tablettaskar, re-
flexer, leksaker och gosedjur. 
Man fick välja vad man ville 
skänka, allt var frivilligt.

Allt detta skulle bli jul-
klappar till barn i Ukraina, 
som är fattiga och kanske 
bor på gatan eller på barn-
hem.

Vi fick plocka en grej 
av varje sort och lägga i en 
plastpåse. Detta för att skyd-
da sakerna om det skulle bli 
blött under resan. När vi tog 
sakerna behövde vi tänka på 

om julklappen skulle vara 
till en tjej eller kille. Man 
fick själv välja det. Var det 
en tjej som skulle få paketet 
fick man välja lite ”tjejakti-
ga” saker och valde man att 
en kille skulle få julklappen 
fick man tänka på vad som 
kunde passa till en kille.

När vi sedan skulle slå in 
paketen fick vi använda jul-
klappspapper. De i Ukraina 
kan ju inte svenska, så på 
engelsklektionen fick vi rita 
och skriva en julhälsning, på 
engelska, och berätta lite om 
oss själva. På paketen fick vi 
också skriva boy eller girl, så 
de som delar ut dem vet om 
innehållet passar pojke eller 
flicka.

När vi var klara lade vi 

alla paket i lådor. En av 
våra lärare tog sedan och 
lämnade dem till organisa-
tionen Nordisk Östmission. 
De ordnar en långtradare 
som också innehåller kläder, 
rullstolar och andra saker 
som inte är så lätt att få tag 
på i Ukraina. Det kanske 
är sista gången som man 
gör de här resorna till just 
Ukraina för transporten dit 
har blivit jättedyr.  

Det kändes roligt och 
härligt att skicka 67 paket 
till barnen. Till sist tänkte vi 
säga att vi tyckte det kändes 
bra att ge bort julklappar till 
barnen i Ukraina. De har 
det inte lika bra som vi barn 
har det här i Sverige.

Eleverna i årskurs 4 gör i ordning julklapparna.

Julklappar till barn i Ukraina

Rolf och Britta hävdar 
att det avgörande är 
hur man hanterar 

budgeten. Problemet med 
att detta är att de själva inte 
har lagt ett enda förslag 
om en annan hantering än 
dagens. FiA samarbetar med 
Alliansen och har inte i sin 
grupp i nämnden lagt något 
annat förslag om kostnad 
för maten. I fullmäktige har 
deras parti inte lagt ett annat 
förslag och inte reserverat 

sig mot beslutet om vad 
äldrematen ska kosta. 

Den biståndsbedömda 
tiden för våra äldre ligger 
mycket högt över jämförba-
ra kommuner. Framtid i Ale 
har, tillsammans med övriga 
moderatgänget, i nämnden 
stått bakom att revidera 
vägledningen för bistånds-
bedömning. 

Vår uppfattning är att 
nivån på budgeten är en 
ganska väsentlig förutsätt-

ning för hur budget kan 
hanteras. 

Faktum är att Britta 
Karlsson och Rolf Eng-
ström klagar högljutt på 
det de själva står bakom, 
både när det gäller nivån på 
budgeten och hanteringen 
av budgeten. Trovärdigt? 
Det är väl upp till er alebor 
att bedöma. 

Monica Samuelsson (S)
Eva Eriksson(S)

Vad som är avgörande 
för trovärdigheten är 
inte vem som stöttat 

budgetförslaget eller ej. Det 
som påverkar trovärdighe-
ten är hur man i majoritet 
hanterar sin budget.
Här har bevisligen Social-
demokraterna, Vänsterpar-
tiet, Aledemokraterna och 
Miljöpartiet misslyckats.

Se hur personalsituationen 
utvecklas. Se hur våra äldre 
tvingas betala hutlöst myck-
et för den mat de erbjuds.
Se hur den bedömda tiden 
för våra äldre som är i behov 
av hjälp hanteras.
Vart tog den hemlagade 
maten vägen?
Exempelsamlingen kan gö-
ras längre men behövs inte 

för att belysa vilka det är 
som saknar trovärdighet.
Om inte Eva Eriksson och 
Monica Samuelsson kan 
skilja på budget och hante-
randet av budget är det illa.
Då är det värre än vad ale-
borna trodde.

För Framtid i Ale
Brita Karlsson och Rolf Engström

Svar till Eva Eriksson och Monica Samuelsson (S)

(S)nabb replik:

Hanteringen är det som avgör

Framtid i Ale bara gnäller
Älvängens-Skeppandas Socialdemokratiska föreningar hade traditionsenlig julavslutning i Älväng-
ens Folkets Hus.                  Foto: Örjan Claesson

Vad tycker du?
Maila till perra@alekuriren.se
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NÖDINGE FÖRSAMLING
www.svenskakyrkan.se/nodinge • 031-9800 12

Gemensam jul • Nyskild, ensam, gammal, 
nyinflyttad och långt från släkt och vänner – eller bara 
trött på alla ”familjemåsten”? Ta chansen att starta en 
ny tradition genom att fira julafton tillsammans med 
gamla och nya vänner i Surte församlingshem.  
Läs mer och anmäl dig på vår hemsida eller  
ring 031-980012. 

Julkonsert • Gospelkören Blue N Joy och kompgruppen Real Groove. Henny Forsberg. 
FJÄRDE ADVENT – SÖNDAG 20 DEC KL 17 I NÖDINGE KYRKA

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling

Förmiddagscafé

Starrkärrs församlingshem

Skivor till skinkmackan 
En förmiddag där du har möjlighet att få  

lyssna på din önskeskiva ihop med en kopp 
kaffe och en skinkmacka.

17 december kl. 10–12

Traditionsenligt hade pensi-
onärsföreningen SPF Seni-
orerna Skepplanda-Hålanda 
sitt luciafirande torsdagen 
den 10 december.

Luciafirandet inleddes 
med en kort andakt av för-
samlingsprästen Mika Au-

vinen, där han berättade om 
sina tankar inför julfirandet. 
Därefter tog Glädjekören 
plats på scenen, och sjöng 
några kända julmelodier, där 
publiken kunde medverka i 
kända refränger.

Matkommittén hade 

dagen till ära dukat upp med 
lussekatt och pepparkaka.

Ale Lucia med tärnor 
kom och underhöll med 
mycket vacker sång. Efter 
sedvanliga lottdragningar 
och informationer, kunde vi 
vända hem och tänka på den 

kommande julen.
God Jul och Gott Nytt År 

önskar vi i SPF Seniorerna 
Skepplanda-Hålanda till Er 
alla.

Gerhard Andersson

Lucia på besök hos SPF Seniorerna Skepplanda-Hålanda

”Nådig och barmhärtig 
är Herren, sen till vrede 
och stor i nåd. Herren är 

god mot alla och förbarmar 
sig över alla sina verk. Her-
re, alla dina verk skall tacka 
dig och dina fromma skall 
lova dig. De skall tala om 
ditt rikes ära och förkunna 
din makt. De skall kungöra 
för människors barn dina 
mäktiga gärningar och ditt 
rikes ära och härlighet. 
Ditt rike är ett rike för alla 
evigheter, ditt herravälde 
varar från släkte till släkte.” 
(Folkbibeln) 

Det spelar ingen roll hur 
vi än försöker dölja det och 
intala oss själva att allt står 
väl till: Människans och 
mänsklighetens situation 
är i grunden förtvivlad och 
att Guds dom går över oss 
blir allt tydligare för varje 
dag. Årtusenden av huma-
nism och andra intellektu-
ella filosofier samt falska 
religioner har inte förmått 
föra mänskligheten mot 
en högre grad av utveck-
ling, tvärtom. Egoism, hat, 
korruption, rofferi och 
våld tilltar alltmer i vår tid 
liksom fiendskapen mellan 
folk och länder. Samtidigt 
gör ständigt växande hot av 
såväl militära massförstörel-
sevapen som miljöförstöring 
det mer och mer klart att 
människan är i färd med att 
förgöra den värld vi själva 
befolkar och att vi hastigt 
går mot den här tidsålderns 
avslutning. Matt. 24:3-7: 
”När Jesus sedan satt på 
Oljeberget och lärjungarna 
var ensamma med honom, 
gick de fram till honom och 
frågade: ”Säg oss: När skall 
detta ske, och vad blir teck-
net på din återkomst och 
den här tidsålderns slut?” Je-
sus svarade dem: ”Se till att 
ingen bedrar er. Ty många 
skall komma i mitt namn 
och säga: Jag är Messias, och 
de skall leda många vilse. Ni 
kommer att höra stridslarm 
och rykten om krig. Se då 
till att ni inte blir skrämda. 
Ty detta måste hända, men 
därmed har slutet ännu inte 
kommit. Folk skall resa sig 

mot folk och rike mot rike, 
och det skall bli hungersnöd 
och jordbävningar på den 
ena platsen efter den andra.”

Varför är det så här och 
finns det inget hopp, ingen 
räddning? Är då inte Gud 
god och kärleksfull?

Jo, sanningen är att vi 
människor är egoistiska och 
syndfulla varelser som utan 
förmåga att reformera oss 
själva lever i uppror mot 
Herren Gud, vår och hela 
universums skapare. Domen 
över synden är uttalad alltse-
dan våra första förfäder föll 
och denna står fast. Gud 
kan inte bara ”sopa männ-
iskans synd under mattan” 
och bortse från den, synden 
måste dömas och få sin 
rättmätiga påföljd.

Men, det finns ett hopp 
och en räddning - och Gud 
är i sanning god och kärleks-
full!

Jesus Kristus, Guds Son 
och vår Frälsare, lät sig 
födas in i den här världen 
för att inte bara uppenbara 
Guds kärlek utan för att 
identifiera sig med mänsk-
ligheten och bära vår synd 
och skuld. Han blev Guds 
offerlamm - själv oskyldig 
bar han våra synder och 
lät sig avrättas på ett kors. 
Därmed bar han straffet för 
vår synd och betalade priset 
för vår försoning med Gud, 
och Jesu blod förmår rena 
från den allra mest nattsvar-
ta synd. ”...Men där synden 
blev större, där överflödade 
nåden ännu mer” (Rom. 
5:20 - Folkbibeln)

Det är detta julen handlar 
om. Inte glögg, granar och 
glitter, inte bjällror och an-
nat bjäfs, inte julmat, klap-
par och Kalle Anka utan att 
han som är Guds Son själv 
föddes här till vår frälsning 
- och Jesus kommer snart 
tillbaka till vår jord!

Lars Löfdahl, 
Filadelfiaförsamlingen i Bohus

Mer nåd än nöden kräver
Psaltaren 145:8-13

BETRAKTELSE

Juliga toner på Klockarängen

Ale Kulturskolan var på Klockarängen i Skepplanda förra fredagen för att sprida lite juliga toner. 
Lärare Elinor Emilsson hade med sig några av sina fiol- och pianoelever från Skepplanda och Hå-
landa. Ingångsmusiken var Tomtarnas julnatt varför det uppstod allsång direkt. Eleverna under-
höll i en halvtimme med melodier som bland andra Julen är här, Så milt lyser stjärnan, We wish 
you a merry christmas och Stjärngossarnas visa.

Deltagarna möttes denna 
dag av tända ljus och dofter 

av glögg och pepparkakor. 
Som vanligt vid vår luciafest 

kom barnen 
från Sand-
backaskolans 
förskoleklass 
och lyste upp 
i mörkret. 
Pedagogen 
Susanne 
kompade 
med stor 
vana sina 
små adepter 
i julens olika 
sånger som 
Lusse lelle, 
Staffansvisan 
och Sock-
erbagaren. 
Hur mössen 
firar jul fick 
vi också höra. 
Aktivas egen 
tomtemor 
och tomtefar 
tackade med 

en säck godispåsar.
Därefter var det dags på 

scen för mer erfarna under-
hållare. Jennie Elonsson, 
Lowe Pettersson och 
Sören Renulf. Jennie har, 
till Lowes pianoackom-
panjemang, glatt oss med 
sin sång vid flera tillfällen. 
Sören Renulf var dock 
en ny bekantskap. Lowe 
och Sören hade framfört 
flera konserter tillsammans. 
Jennie och Sören var en 
ny, njutbar konstellation. 
Passande inledde Sören med 
adventssången Nu väntar 
hela jorden. Ingen jul utan 
Det strålar en stjärna, tyckte 
Jennie och lät sin vackra 
röst ljuda. Fler favoriter 
följde. Lowe fick rungande 
applåder för Tomtarnas 
vaktparad, alltid spelad till 
jul i hans musikaliska hem.

Vad vore jul utan Adams 
julsång? Sören berättade 

lite om sångens tillkomst. 
Därefter fick vi njuta av hans 
mäktiga stämma i densam-
ma. Tre fantastiska musiker 
avslutade sitt program med 
att mycket stämningsfullt 
och andäktigt framföra Stilla 
natt. 

God skinksmörgås, pep-
parkaka och kaffe serverades 
efter denna härliga under-
hållning.

Bengt B tackade för att 
många besvarat enkäten 
rörande resor samt gav lite 
info. Nytt program kommer 
i mellandagarna.

Göran tackade för det 
gångna året och tillönskade 
alla God Jul och Gott Nytt 
År.

Inga Isaksson

Aktiva Seniorers luciafest

Välkommen hem, det var 
temat för årets luciaspel för 
Guntorps scouter. 

I lördags var Equmeni-
akyrkan i Älvängen full-
satt när årets lucia, Elin 
Andersson, tågade in med 
sitt följe. Det var ett 25-tal 
scouter från åtta till 25 år 
som tillsammans framförde 
ett luciaspel med sång och 
drama.

Berättelsen utspelade sig 
på ”Lottas Café” där Lotta, 
spelad av Erica Berglund, 
tog emot olika gäster.  Vi 
fick följa deras berättelser 
om missade bussar, jobb 
på julhelgen och halsdu-
kar och mössor till de som 
fryser.  Även luciatåget var 
på cafébesök och berättade 
om den första julen, då Jesus 
föddes, och om hans liv på 
jorden. 

Temat var att komma 
hem. Caféet gästades också 
av scouter som dramatise-
rade Jesu berättelse om den 

förlorade sonen, spelad av 
Joel Marmkvist, som visar 
på att vi alltid får komma 
hem till Gud. Att förlåtelse 
och försoning alltid är en 
möjlighet. Lucia och tärnor 
och övriga cafégäster funde-
rade kring att komma hem. 
Att komma hem även om 
man har missat bussen. Att 

komma hem, och försonas 
i sin familj. Att bjuda på 
värme och hemma för de 
som inte har något hem. 
Eller varför inte göra något 
praktiskt, som att sticka en 
halsduk eller mössa till den 
som fryser? Luciatåget sång 
och drama gav besökarna 
sång och julstämning, men 

också en studs eftertanke. 
Kvällen fortsatte med 

lussefika och gemenskap. 
Men också lotterier och 
försäljning av scouternas 
bakverk. Ett lotteri gick till 
Equmeniakyrkans interna-
tionella arbete som bland 
annat innebär matpaket till 
föräldralösa barn i Demo-
kratiska Republiken Kongos 
huvudstad Kinshasa och 
matpaket till människor på 
flykt i Syrien. 

Nu väntar den sista 
adventssöndagen, den fjärde 
advent. Då välkomnar vi alla 
som vill delta vid julguds-
tjänst i Guntorps Missions-
kyrka. En stund med julens 
sånger och berättelser och 
möjligheter att mötas. Vi vill 
också önska alla scouter och 
familjer och alla er andra 
Alebor en riktigt God Jul. 

SEA

Från Guntorps Horisont

Luciatåget tågar in med lucia Elin Andersson i spetsen.
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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

Elin Pettersson. I Nödinge 
kyrka hölls onsdagen 9 decem-
ber begravningsgudstjänst för 
Elin Pettersson, Nödinge. 
Officiant var komminister 
Henny Forsberg.

Irene Jansson. I Equmenia-
kyrkan Älvängen hölls fredagen 
11 december begravningsakt 
för Irene Jansson, Älvängen. 
Officiant var Jan Erixon.

Allan Karlbom. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 11 decem-
ber begravningsgudstjänst för 
Allan Karlbom, Svenstorp. 
Officiant var komminister 
Henny Forsberg.

JORDFÄSTNINGARTACK

Equmeniakyrkan i Surte 
Ons 16/12 kl 18.30, Tonår. 
Sön 20/12 kl 11, Gudstjänst. 
Vi sjunger in julen. Andakt 
Malte Jansson. MBL - Malte, 
Bodil & Lasse. Missionsoffer. 
Programmet kan ändras, men 
på www.surtemissionskyrka.
se finns alltid ett uppdaterat 
program.

Pingstkyrkan Bohus
Ons 16/12 kl 19, Bibelläsning 
och bön.
 
Nödinge församling
Tor 17/12 kl 10, i Surte kyrka: 
Vardagsgudstjänst ”Samling 
vid krubban”. Henny Fors-
berg. Fjärde advent – sön 
20/12 kl 11, i Surte kyrka: 
Mässa. Henny Forsberg. Kl 
15, i Bohus servicehus: Guds-
tjänst. Henny Forsberg. Kl 17, 
i Nödinge kyrka: Julkonsert 
med gospelkören Blue N 
Joy och kompgruppen Real 
Groove. Henny Forsberg.  

Equmeniakyrkan Älvängen
Sön 20/12 kl 11, ”Sång i jule-
tid” Mattias Larsson, kören 
och barnkören, Leif Jöngren. 
Utgångskollekt till Equmenia-
kyrkans internationella arbete. 
Servering.

Smyrnakyrkan Älvängen
Ons 16/12 kl 18.30 - 19.30, 
Bön. Kl 18.30 - 20.30, Språk-
café i Nödinge. Sön 20/12 kl 
10.30 - 11, Bön inför guds-
tjänsten. Kl 11 - 12.30 Guds-
tjänst. Elias Berg predikar. 
Missionsoffer. Kyrkkaffe. 

Starrkärr-kilanda församling
Ons 16/12 Älvängens kyrka 
kl 18.30, Taizébön. Älvängens 
kyrka kl 19, Stickcafé. Sön 
20/12 Starrkärrs kyrka kl 11, 
Mässa G. Siverbo. Nols kyrka 
kl 11, Mässa, Sång av Renée 
Csöregh, Nordblom.

Guntorps Missionskyrka
Sön 20/12 kl 11, JUL-
GUDSTJÄNST Lars Gunt-
her. ALLA l är välkomna. 
Överraskningar.

Skepplanda Pastorat
Skepplanda sön 20/12 kl 
10, Gudstjänst M Auvinen. 
Hålanda sön 20/12 se övriga. 
S:t Peder sön 20/12 kl 10, 
Mässa L Ingvarsson. Ale-
Skövde sön 20/12 se övriga. 
Tunge sön 20/12 kl 17, Famil-
jegudstjänst med julspel V 
Wetterling.

Lilla Edets pastorat
Fuxerna-Åsbräcka församling
Ons 16/12 kl 18.30, Mässa, 
Nordblom. Sön 20/12 kl 10, 
Högmässa, Westergaard. Tis 
22/12 kl 09, Mässa i förs hem, 
Isacson.

DÖDA

PREDIKOTURER

Till Er alla som på olika 
sätt hedrade minnet av 

vår käre Farbror 

Agne Jansson 
vid hans bortgång, för 
alla vackra blommor, 
Er personliga närvaro 

i kyrkan och för många 
minnesgåvor till 

Cancerfonden, vill 
vi härmed framföra 

vårt varma tack.  

MIA, MARTIN 
med familjer 

Vår Kära 

Gertrud Olsson 
* 6 februari 1921  

har idag stilla lämnat oss i stor sorg och saknad. 

Björkliden, Alafors 
5 december 2015 

RONNY och MARITA 
Carina och Willy 
Jennifer, David 

Stefan 
Emilio 

Markus och Louise 
Hanna 

JERRY och BIRGITTA 
Torbjörn och Rosita 

Axel, Ellen 
Karin 

                   ANNIKA 
Magnus och Hanna 

Ella, Agnes 
Joakim och Sofie 
EVA och BJÖRN 

Bella, Morra, Mulle 

Mycket blir oss givet 
mången skatt så stor 

Men blott en gång i livet 
skänkes oss en Mor 

Och när detta varma hjärta 
icke klappar mera här 

Då känna vi med smärta 
att det bästa borta är 

Hur vi ber och hur vi gråter 
får vi aldrig Mamma åter 

Alltid nöjd och glad hon var 
tröst och kärlek, allt hon gav 

Alltid i våra hjärtan bor 
minnet av en älskad Mor 

Begravningsgudstjänsten äger rum tisdagen  
22 december kl. 11.00 i Skepplanda kyrka.  

Akten avslutas i kyrkan. Valfri klädsel.  
Istället för blommor, tänk på Läkare Utan Gränser, 

gåvotel. 010-199 33 00. 

Ett varmt tack till all personal på Björkliden för fin 
och kärleksfull omvårdnad. 

Vår Kära 

Astrid 
Johansson 

* 16 november 1915  

har efter ett långt och 
innehållsrikt liv idag 
lämnat oss i sorg och 

saknad. 

Båstorp 
6 december 2015 

INGELA & KENNETH 
Josefin och Tarik 

Rayan 
ANDERS & GRAZYNA 

Martin, Anna 
Övrig släkt och vänner 

Många år på jorden Du 
fått vandra 

Sörjt och saknat många 
andra 

Men med hjärtat varmt 
och hjärnan klar 

Levde Du helt i tiden 
Redo att hjälpa, glad 

i Ditt sinne 
Är Du vårt allra käraste 

minne 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen  
8 januari kl. 11.00 i 
Skepplanda kyrka.  

Efter gravsättningen 
inbjudes till minnesstund 

i församlingshemmet. 
Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå,  

tel. 0303-33 33 99 senast 
måndagen 4 januari.  
Lika välkommet som 
blommor är en gåva  

till Skepplanda Röda- 
korskrets, pg. 18 24 25-9. 

Ett varmt tack till  
all personal på 

Klockarängen för god 
och ömsint omvårdnad. 

128 medlemmar njöt ett 
fint luciaprogram signerat 
lokalombuden i Nol-Alafors. 
45 ungdomar i Nödinge 
kulturskola inledde med en-
tusiastisk sång under ledning 
av Ingegerd Andersson.

De åtföljdes av Ale Lucia, 
Josefine Wennerlund med 
tärnor. En så välsjungande 
luciatrupp har nog inte fun-
nits i Ale tidigare och fick 
långa välförtjänta applåder.

Arrangörerna hade 
tillverkat jättegoda julsmör-
gåsar och vinstbordet var 
mycket omfattande.

Ordföranden Hans 
Åström hälsade välkommen 
till föreningens årsmöte den 
2 februari.

Axel Sager presenterade 
ett rikligt program. Nämnas 
kan att vi är publik i Bingo-
lotto den 14 mars och besök 
på Ahlafors Bryggerier den 
2 mars.

Den engelska konversa-
tionsträningen ersätts av dis-
kussionsgrupper. Ta kontakt 
med Margareta Persson 
eller Eva Jönsson. Man 
startar den 10 februari.

Lennart Mattsson

Ale Lucia 
hos SPF 
Seniorerna 
Ale

Ale Torg

VÄLJ
DEN GULA
KNAPPEN
NÄR DU
PANTAR

PANTA
FÖR BARN
OCH UNG-

DOMAR
I ALE!
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TACK

STORT TACK till följande 
företag, för generös spons-
ring till vårt Luciafi-
ande10/12-15, med skön-
sjungande Ale Lucia, samt 
en ungdomskör (45 elever) 
från Kulturskolan i Nödinge, 
ledd av Ingegerd Anders-
son. Alekuriren, Apote-
ket i Nödinge, Blomsterri-
ket, Cederleufs & Svenhei-
mers, Dressman i Nödinge, 
Elon i Nol, Grönsakshuset 
i Nödinge, ICA Kvantum, 
Kicks, Limit, Phagers Ljuva 
hem i Nödinge samt K-B 
Rör i Alafors. 

SPF Seniorerna Ale

VECKANS ROS

Ett stort fång rosor till klas 
9A i Bohusskolan för deras 
insändare, i tidningen vecka 
49, om hur de tyckte det 
var att  det bodde flyk-
tingar i en del i deras skola. 
Jag blev varm ända in i 
hjärtat av ert budskap!

Elena Fridfelt
Årets vackraste rosor till 
ALL personal på Garnvinde-
skolan för det jobb ni gör. 
Till lärarna i 2K och fritids-
personalen på KARDAN vill 
vi även ge en skolbänk full 
med blänkande guldstjärnor 
som tack för året som gått. 

Kramar från Maja 
med familj

Ale Torg

PANTA FÖR BARN OCH 
UNGDOMAR I ALE!

VÄLJ
DEN GULA
KNAPPEN
NÄR DU
PANTAR

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

SKROTAD ATV KÖPES
Önskar köpa en mindre (90 

– 250c) oreggad ATV. Gärna 
utan motor och låda. Dock 
måste bromsar vara ok och 
den skall rulla. Skicka gärna 
bild och pris till min mejl så 
hör jag av mej. MVH/Lenita
Mail. lelex@live.se

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

Mycket välskött och välvår-
dad Volvo 940 -96 årsmodell. 
Sommar- och vinterdäck. Drag, 
skattad och besiktigad till 
oktober 2016. 16.000:-
Tel. 0707-71 65 25

Hundbur Dogman med filt 
och dyna, ca 60 x 44 x 52 cm, 
koppel, sele, flytväst: 200 :-
Skeppshult gjutjärnsmortlar, 

nya: 200 :-. 4 st. 5-håls 15” 
plåtfälgar, har suttit på Ford 
Focus: 400 :-. Murray River 
flingsalt 150 g påsar: 15:-, 
kvarnsalt 200 g: 20 :-.
Tel. 0707-71 51 76

ÖNSKAS HYRA
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.

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 till våra 
älskade killar 
Ralf & Elton

som fyllt 1 år. 
Hipp hipp hurra!

Önskar 
Morfar & Mormor

Grattis 
Tuva Sandberg 

på 1-årsdagen den 19/12 
kramar från 

Mamma & Pappa.

Grattis 
Rasmus

på 18-årsdagen 21/12
Kram

Farmor

Ta med dina bilder på ett USB, DVD-skiva eller minneskort.
Du kan också mejla info@alekuriren.se

70x100 cm 199 kr • 50x70 cm 149 kr

Lokaltidning & Reklambyrå

VI SKRIVER UT DINA BÄSTA ÖGONBLICK

Ett stort grattis till vår lilla 
glädjespridare

Selma
som fyller 2år den 20/12.

Många kramar från
Farmor & Farfar

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

Ett stort tack till Bengt och 
Birgit på Bengst Husvagnar 
i Alvhem, för en fin veckan i 
Lanzarote. 

Pertti & Gun

Veckans vackraste rosor till 
Guntorps Scoutkår för den 
underbara Luciafesten i lör-
dags, förlagd till Equmenia 
Kyrkan i Älvängen.

Vi som var där

…till Elisabeth och Lars Ing-
varsson som öppnade sin 
bakstuga så vi fick prova på 
att baka som i gamla tider.

Ungdomarna i 
Slöjdklubben 

Lövet med ledare

vill vi ge till Mor Annas För-
skola i Alafors. År efter år 
besöker tomtar, peppar-
kaksgubbar och lucior oss, 
dom sjunger julsånger och 
delar ut egen gjorda jul-
kort .Vi är så glada för detta 
årliga besök, det uppskattas 
mycket av både boende och 
personal .GOD JUL önskar 
vi er alla från 

Björklidens 
särskilda boende
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SUDOKU MEDELVECKANS FRÅGA

NÄSTA VECKAS FRÅGA
Ska vi fortsätta fira Lucia?
Gör din röst hörd på www.alekuriren.se

ALEMAN & LILLA EDIT

Grattis till @mikaelahlm som vunnit 

veckans #MinAleBild! Här lyckades han 

fånga en mountainbikeåkare in action i 

Alebacken, Alafors.

RÄKNA UT DITT NYA 
ELPRIS PÅ ALEEL.SE

#MINALEBILD

Har du en robotdammsugare?

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.

JA15%

85% 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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