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Det planeras för 
fler GC-vägar
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LÄS
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Tomtens klappar 
gladde barnen

Här var det svårt att 
hänga med i svängarna

LÄS
27

Elbussens tur – Ales lycka!
Unikt elbussamarbete. I torsdags morse invigdes den nya sträckan genom Kronogården i Älvängen. Den fria elbussen hämtar och lämnar boende i Maden och 
Kronogården. Syftet är att öka resandet med Alependeln. Från vänster Göran Eriksson, BoKlok, Ulrika Lindström, Veidekke, Lars Bäckström, landshövding, Reine 
Josefsson, BK Invest, Björn Järbur, kommunchef, och Paula Örn, Kommunstyrelsens ordförande.

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

Säkra siffror till fast pris!

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

Är du inte medlem så löser vi det  
direkt i kassan.

LAGERTÖMNING

START ANNANDAG JUL

LÖRDAG 26/12 KL 08:00

SE ANNONS SIDAN 9

ORT, GATUNAMN | Tel. 000-00 00 00 | teamsportia.se
Öppet: Mån–fre 10–19, Lör 10-16, Sön 10–15

Mellandagsrean startar måndag 10.00!
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ALLA DAGAR
06.00–23.00

10%
RABATT 
PÅ ETT KÖP  
MED DENNA  

KUPONG!

För dig som handlar med

G
äller to

m
 31/12-15

Ale Torg

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

God Jul
Massor av matglädje

Gäller v 52 • 23/12–27/12

BREGOTT
Arla. 300 g. Gäller ej Ekologisk, 
Laktosfri.Jfr pris 33:33/kg.
Max 1 köp/hushåll.

10:-/st
TWIST
Marabou. 300 g.
Jfr pris 83:33/kg.
Max 1 köp/hushåll.

25:-/st

Ett solidariskt 
samhälle

Swedbank Götaälvdalen
Älvängen, Surte & Lilla Edet

Vi önskar eder 
alla en riktigt 
god jul och ett 
gott nytt år!



Årets sista tidning. 47 
nummer blev det 
under 2015. Oftast är 

responsen god och kriti-
ken, positiv som negativ, 
tydlig. Lokaltidningen 
fyller fortfarande en viktig 
roll i människors liv. Det 
är vi glada över, men jag 
vill samtidigt understryka 
att den inte är självklar. 
Tidningar utan betalande 
prenumeranter är beroende 
av sina annonsörer, så därför 
vill jag passa på att påminna 
alla i julruschen att gynna 
lokaltidningens annonsörer 
för utan dem blir det svårt 
att sprida information till 
aleborna i framtiden. Över-
huvudtaget så styr vi faktiskt 
själva över vilken service vi 
vill ha lokalt. Handlar vi på 
hemmaplan förbättras buti-
kernas villkor att utvecklas. 
Svårare än så är det inte. 

Våra främsta annonsörer 
är inom detaljhandeln i Ale 
och den utmanas nu på all-
var. Det råder inga tvivel om 
den saken efter att ha tagit 
del av de storslagna planer 
som finns för Kongahälla-
tomten i Kungälv. Det är en 
gigantisk satsning och mål-
sättningen är självklart att 
även alebor ska bli trogna 
kunder på den nya handels-
platsen. Marknaden styr och 
det är därför det gäller att 
spela med. Ale måste erbju-
da detaljhandelns aktörer 
utvecklingsmöjligheter på 

vår sida av älven, annars 
riskerar vi att handelsström-
marna återigen vänder utåt. 
ICA har i flera år påtalat 
vikten av att få till stånd en 
utbyggnad på Ale Torg. Nu 
bygger Coop Fastigheter 
en butik på 4 000 kvm på 
Kongahälla, mittemot ICA 
Maxi. Deras gemensamma 
utbud kommer att väga 
mycket tungt. Därför är 
det helt avgörande att våra 
planer för handelsutveck-
ling lämnar ritbordet och 
förverkligas.

I slutet av januari pre-
senteras en färsk handels-
utredning för Ale kommun. 
Den kommer att belysa den 
faktiska verkligheten, hoten 
och möjligheterna. Det blir 
en intressant läsning.

Vi väntar med att sum-
mera året till dess att de 
sista dagarna har löpt ut, 
men helt klart är att 2015 
har varit händelserikt. Det 
har bland annat stormat 
kring vikingagården, mo-
tivationsboende i Bohus, 
trygghetsvärdar, 
ridhus och fördjupade 
översiktsplaner. Ändå 
håller jag med våra 
kommunalråd som 
i årets julintervjuer 
är eniga om att 
samtalsklimatet har 
förbättrats avsevärt 
jämfört med hur 
2014 utvecklade 
sig.

Innan klockan ringer ut 
ska vi dock fira en god jul. 
Det ser ut att bli en varm 
och regntung sådan. ”Inget 
att göra åt” säger en del, 
medan andra menar att ”vi 
bär själva ansvaret och mås-
te inse allvaret”. Det börjar 
bli allt svårare att säga emot 
det den sistnämnda rösten. 
Klimapåverkan är tydlig 
och vi, gemene man, måste 
ta en tydligare ståndpunkt. 
Annars är jag övertygad 
om att snön inte kommer 
att lysa vit på fur och gran 
– åtminstone inte på våra 
breddgrader.

God jul och grått nytt år!

Hot och möjlighet

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

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

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

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

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

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

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

VDANSVARIG UTGIVARE

REDAKTÖR GRAFISK FORM

FOTOGRAF

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

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

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

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2015. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

WEBB & GRAFISK FORM WEBB & FILM

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

GRAFISK FORM

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

GRAFISK FORM

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

FRILANS

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Ale Brottsofferjour - Råd och stöd 
för dig som har råkat ut för ett brott
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www.ipatrol.se

GOD JUL 
& GOTT NYTT 

ÅR!
tillönskar vi alla företagare

och samarbetspartners
i Ale kommun

www.foretagarna.se/ale

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

www.miascatering.se

Vi önskar alla kunder
och vänner en riktigt

GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR!

Ale Klinik

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

TA MED KUPONGEN TILL BUTIKEN

250KR
HUDFÖRYNGRING 

NYÅRSERBJUDANDE

Studio Rubb & Stubb 
Långgatan 13, 463 71 Lödöse, Telefon: 0520-66 00 05

God Jul 
önskar vi 
alla våra 
kunder!

100% HANDTVÄTT

Utvändig 
tvätt

139:-

0303-74 91 92

Vi fixar även båtar,  
husbilar & husvagnar

Öppet: mån-fre 9-18, lörd 9-15  
Sväng ner vid Jysk, Älvvägen

God jul &
Gott nytt år!

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

önskar

Vard 12 – 18   Lör 10 – 14
www.aleridsport.se • 0303-74 28 30

Starrkärr 103, Älvängen

Vi önskar alla hyresgäster 
och samarbetspartners en

God Jul 
 & ett 
Gott Nytt År

Lunnavägen 4, Alafors 0303-74 06 00
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God Jul & Gott Nytt År!

www.aledemokraterna.se • info@aledemokraterna.se

önskar

Vänsterpartiet
i Ale

VI BEHÖVS
FÖR VÄLFÄRDEN

God jul
& gott
nytt år!

Julgrans
plundring

Söndagen den 10 januari, kl 15-17
Folkets Hus, Nol

Tiden går fort och direkt efter helgerna är det dags för vår 
traditionella Julgransplundring. Det brukar vara en uppskattad 

tillställning. Ta med barn och barnbarn.

Musik och dans kring granen!

Servering, lotterier.

Godispåsar till alla barn, det kostar inget!

Anmälan till: 
Catharina Eliasson 0708-698121,  
catharinaeliasson@hotmail.com

Musik: Carina med partner

ÖNSKAR VI ALLA
ALEBOR!

God jul &
gott nytt år

www.alesossarna.se

Kontaktcenter höjer servicen

NÖDINGE. Nu ska det 
snart bli ännu lättare att 
leva i Ale.

Via Kontaktcenter ska 
medborgarna kunna få 
svar på det mesta redan 
i första ledet.

– Internutbildning i 
flera steg och ett nytt 
teknsikt system gör att 
våra vägledare känner 
sig väl förberedda inför 
lanseringen den 11 ja-
nuari, säger kontaktchef 
Mari Schönenberg.

Kontaktcenter är namnet på 
kommunens tidigare växel, 
där personalen har utbildats 

för att höja servicegraden 
till såväl de som ringer som 
besöker kommunhuset i Nö-
dinge.

– Vi ska helt enkelt bli 
mycket bättre på att svara di-
rekt på alebornas frågor. Du 
ska inte behöva bli kopplad, 
mer än i specifika ärendefrå-
gor, säger Mari Schönenberg 
som tillträdde i september.

Vägledarna ska i första 
hand hänvisa till all infor-
mation och blanketter som 
finns på kommunens hem-
sida, men om den som ring-
er saknar dator eller önskar 
personlig hjälp ska detta 
också erbjudas.

– Vi ska överträffa allas 
förväntningar. Genom att 
hjälpa medborgarna att fylla 
i handlingarna rätt ska pro-
cessen i nästa skede förhopp-
ningsvis gå snabbare. Alla 
tjänar på om en bygglov-
sansökan är komplett från 
början, säger Mari Schönen-
berg.

I snitt har kommunhuset 
i Nödinge mellan 400-600 
besök i veckan och cirka 
5000 telefonsamtal.

– Kontaktcenter blir på 
så vis ett ansikte utåt för Ale 
kommun, därför är det vik-
tigt att vi är strukturerade 
och professionella. Jag bru-

kar säga att ”svara alltid med 
ett leende för det hörs”. Alla 
trodde inte på mig i början, 
men jag tror att jag har över-
tygat dem nu, säger Mari 
Schönenberg.

Hon har själv en gedigen 
bakgrund inom service och 
bemötande.

– Jag har en lång arbets-
livserfarenhet från Liseberg, 
men 2013 fick jag chansen 
som hotellchef för STF:s 
nya etablering i centrala Gö-
teborg. Det var spännande 
att få vara med från början, 
men när det här jobbet dök 
upp blev jag oerhört lockad, 
berättar hon.

Kontaktcenter ska vara 
som ett nav i kommunen och 
även synpunktshanteringen 
ska skötas härifrån.

– I en stor organisation 
är det lätt att frågor hamnar 
mellan stolarna, men det är 
vår uppgift att följa upp och 
se till att alla ärenden blir 

besvarade. Vår huvuduppgift 
är att hjälpa människor och 
det finns inga dumma frågor. 
Det finns heller ingen som 
ringer och ber om hjälp för 
skoj skull. Eftersom vår hem-
sida är så utvecklad kommer 
mycket handla om att hänvi-

sa dit. Där kan många sedan 
upptäcka hur snabbt de till 
exempel kan anmäla en gatu-
belysning som inte fungerar, 
säger Mari Schönenberg.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Den 11 januari inviger Ale kommun sitt nya kontaktcenter, där aleborna ska erbjudas en betydligt 
bättre hjälp redan vid första kontakten.

God Jul
&

Grönt Nytt År
önskar

Miljöpartiet i Ale

MARI SCHÖNENBERG

Ålder: 51 år.
Yrke: Kontaktchef i Ale.
Bor: Bohus.
Familj: Sambo, två barn och 
två bonusbarn.
Intressen: Promenerar i 
Jennylund och äter gärna 
en go middag på Köpmans 
Hytta i Surte.
Nyårslöfte: ”Att det ska gå 
bra för Kontaktcenter”.
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God Jul
&

Gott nytt år
tillönskas alla Alebor

www.ale.kristdemokraterna.se
lansforsakringar.se

GOD HELG
GOTT TRYGGT ÅR

FRÅN OSS ALLA TILL ER ALLA EN RIKTIGT

OCH ETT

GOD JUL&
GOTT NYTT ÅR

Vår politik gör skillnad och vi 
kommer även nästa 
år att jobba hårt 
för att påverka 
Ale i rätt riktning !

God Jul & Gott Nytt År
önskar Moderaterna i Ale

www.ale.nu

-En kväll som känns & gör skillnad.

TEATERN ALE KULTURUM   
FREDAGEN 29/1-16  KL. 18-23

MER INFO
VAKNA.ALE.SE

Gamla Torget 2, Kungälv, www.farshatt.se

Fars Hatt
Gästfrihet sedan 1684.

För 331:a året i rad.
God Jul och Gott Nytt År,  

kära vänner!

ALE. Konkurrensen 
inom detaljhandeln 
har ökat i Ale, men det 
största hotet laddar ka-
nonerna på andra sidan 
älven.

Exploateringen av 
Kongahällatomten i 
Kungälv är en gigantisk 
satsning.

Totalt planeras han-
delsplatsen omfatta 55 
000 kvm, likt Allum i 
Partille och Kungsmäs-
san i Kungsbacka.

Från början var det Coop 
Fastigheter som drev projek-

tet om ett större köpcentrum 
på Kongahällatomten, där 
gymnasieskolan en gång låg. 

I somras blev det klart att 
Adapta Fastigheter AB över-
tar utvecklingsprojektet. I 
höst har Kungälvs kommun 
beviljat företaget ett tilläggs-
förslag om att utöka handel-
sområdet. Nu är planen att 
bygga dubbelt så stort som 
ursprungsidén. 

Förutom handel ska 
Kongahällaområdet också 
inkludera cirka 1000 nya 
lägenheter. Den största eta-
bleringen blir Coop Forums 
butik om 4000 kvm. Den 
totala handelsytan kommer 

landa på runt 30 000 kvm. 
600 parkeringar, både mark-
bundna och i garage under 
huvudbyggnaden.

Trots den stora föränd-
ringen i storlek beräknas 
bygget inte dra ut på tiden. 
Ett första spadtag är beräk-
nat till våren 2016 och la-
gom till julhandeln 2018 ska 
invigningen äga rum. Redan 
nu pågår markarbetena.

Butiksmix
– Det är ett omfattande pro-
jekt och mycket kan hända på 
vägen, men siktet är inställt 
på slutet av 2018. I januari 
tar vi beslut om butiksmix 
och hur branscherna ska ba-
lanseras. Uthyrningsarbetet 
är i sin linda, men intresset är 
stort. Alla verkar ha insett att 
handeln är underutvecklad 
i Kungälv. Det finns ett bra 
utbud inom livsmedel, men 
det är allt. Syftet med vår 
satsning är att kungälvsbor-
na ska kunna göra merparten 
av sina inköp på hemmaplan, 
säger Per Thörnqvist, vd på 
Adapta Fastigheter AB.

Upptagningsområdet för 
anläggningen är dock betyd-
ligt större än själva Kungälv. 
Nordöstra Göteborg, Ale, 
Lilla Edet och mot Stenung-
sund. 

– Vi har genomfört en 
noggrann marknadsunder-

sökning och ser ett tydligt 
behov norr om Göteborg. I 
väster finns Frölunda Torg, 
i söder Kållered och Kungs-
mässan, i öster Allum, på Hi-
singen Backaplan, men norr-
ut finns ett hål, motiverar 
Per Thörnqvist satsningen.

Det finns en oro för hur 
handeln påverkas i centra-
la Kungälv, men även i Ale 
kommun finns det skäl att 
fundera.

Handelsutredning
– Vi är väl medvetna om vad 
som är på gång och tog re-
dan i höstas initiativ till en 
handelsutredning. Den är nu 
genomförd och materialet 
analyserat. I slutet av januari 
kommer företagarförening-
arna i Nödinge och Älväng-
en att få ta del av rapporten 
samt delta i en kreativ dis-
kussion kring vad som bör 
göras för att öka vår konkur-
rensförmåga, säger närings-
livschef Pia Areblad.

Hon menar att det som 
händer i närområdet bör 

medföra att planprocesserna 
påskyndas i Ale.

– Tempot måste upp. Vi 
får inte komma efter. Jag 
hoppas mycket på detaljplan 
1 i Nödinge. Det handlar om 
att handeln i Ale måste ni-
scha sig för att behålla kun-
dernas intresse och köptro-
het. En form av galleria på 
Ale Torg har många uttryckt 
önskemål om och jag tycker 
den tanken låter väldigt in-
tressant, säger Areblad.

Kommunalråd, Mikael 
Berglund (M), med ansvar 
för näringslivsfrågor håller 
med.

– Oavsett hur mycket 
de satsar i Kungälv kom-
mer inte alla etablerare att 
få plats där. Då kommer de 
börja titta på angränsande 
kommuner. Det gäller att vi 
också har något att erbjuda 
när intressenterna hör av sig, 
säger han.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Handeln utmanas i Ale

Här ska nästa stora handelsplats ligga. Bruttoytan för Adapta Fastigheters satsning är 55 000 kvm, 
men den totala butiksytan beräknas till cirka 30 000 kvm. Den enskilt största etableringen kommer 
Coop Forum att svara för.
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Vi önskar 
alla en God jul 
och ett Gott  

nytt år!

www.facebook.com/CenterpartietiAle

Liberalerna i Ale
070-558 49 13

God Jul 
& 

Gott Nytt år 
önskar

 

www.ale.se 
0303-33 00 00

Sopkörning under jul, nyår
och trettondagen 2015–2016
Äntligen vinter och helger igen! Det innebär 
att vi tömmer sopkärlen andra dagar än 
vanligt. Kom ihåg att skotta och sanda så vi 
kan ta oss fram till kärlen. Tänk också på att 
säcken får väga max 15 kilo. Utgå från din 
ordinarie hämtningsdag. Läs i tabellen när vi 
i stället kommer under helgveckorna. 

Julvecka v52 töms 21–26 dec

Mån 21/12 Söndag

Tis 22/12 Söndag eller måndag 

Ons 23/12 Måndag eller tisdag

Tor 24/12 Tisdag eller onsdag

Fre 25/12 Torsdag

Nyårsvecka v53 töms 28 dec –2 jan

Mån 2/812 Söndag

Tis 29/12 Söndag eller måndag 

Ons 30/12 Måndag eller tisdag

Tors 31/12 Tisdag eller onsdag

Fred 1/1 Torsdag

Trettondagen v1 töms 4–8 januari

Mån 4/1 Måndag

Tis 5/1 Tisdag

Ons 6/1 Onsdag

Tor 7/1 Torsdag

Fred 8/1 Fredag

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.

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.

Förändrad avgift i 
barnomsorgen 

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

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 

 
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.

Sörmossen återvinningscentral stänger  
KL 16.00 ONSDAGEN DEN 23 DECEMBER 

SAMT ONSDAGEN 30 DECEMBER.

★ LOTTER ★ JULMARSIPAN ★
Julgodis 
3:90/hg 

vid köp av 1kg

Tips • Lotter • Nettotobak •Tidningar

Handelsplats Älvängen

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

Folktandvården

www.vgregion.se/folktandvarden

Folktandvården

Du som är över 21 år kan få tandvård 
till fast pris. Vi på Folktandvården kallar 
tjänsten för Frisktandvård. Till ett fast 
pris under tre år tar vi hand om dig och 
dina tänder, tryggt och säkert. Vi hjälper 
dig att hålla tänderna friska, från 35 
kronor i månaden.

Folktandvården Lödöse 
flyttar till Lilla Edet
På Folktandvården i Lilla Edet och Lödöse satsar 
vi nytt och rustar oss för framtiden. Därför 
koncentrerar vi vår verksamhet till en klinik i Lilla 
Edet där vi samlar personalen från de båda 
klinikerna under ett tak. 

Verksamheten i Lödöse flyttar till Lilla Edet i  
januari 2010. Från den 4 januari hälsar vi alla våra 
patienter välkomna till kliniken på Järnvägsgatan 8 
i Lilla Edet.

Ring oss på 0520-48 88 30 eller maila  
ftv.lillaedet@vgregion.se

Välkomna!

Folktandvården Bohus, Nödinge och Älvängen  
tackar alla trevliga kunder och önskar 

God Jul & 
Gott Nytt År
Jourmottagning dagtid under mellandagarna 
Folktandvården i Nödinge tel 010 4418460
28:e, 29:e och 30:e december

Folktandvården i Älvängen tel 010 4418250
4:e och 5:e januari 

Övrig tid hänvisas till akuttandvården i Göteborg 
Tel 010 4418800

Du som är över 24 år kan få tandvård 

till fast pris. Vi tar hand om dig och 

dina tänder, tryggt och säkert, 

från 50 kronor i månaden.

www.vgregion.se/folktandvarden 



NÖDINGE. Glädjen var 
total när hästen Molle 
dök upp med tomten 
bak i vagnen.

På Ale Torg väntade 
tio lyckliga vinnare som 
fått något på sin önske-
lista uppfyllt.

Först ut var Emilia 
Björlin, 4 år från Nö-
dinge, vars snowracer 
var väl inslagen.

Trots att hon inte kom ihåg 
vad hon önskat sig av tomten 
var glädjen stor när tom-
ten läste upp Emilias namn. 
Mystiken om den skäggige 
välgöraren förstärktes defi-
nitivt på Ale Torg i lördags. 
Thomas Olesen höll i tum-
marna när tomten rullade 
fram och vagnen var fylld 

med både julklappar och 
chokladtomtar. Vilken lycka!

Under tre lördagar har 
tomten samlat in önskelis-
tor från barnen och i veckan 
ringde företagarföreningens 
representant upp tio av fa-

miljerna som bjöds in särskilt 
till tomten för att ta emot en 
julklapp. De som inte fick 
ett paket fick åtminstone en 
chokladtomte.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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LEDIGA TJÄNSTER

Läs mer och se fl er lediga tjänster på 
www.ale.se/ledigajobb

ALE VÄXER – VI SÖKER

KOMMUNVÄGLEDARE
Ale kommun ligger strax norr om Göteborg. 
Vi som jobbar i Ale kommun ska ge Aleborna 
inspiration att följa sina drömmar. Då krävs riktigt 
bra medarbetare. Vill du bli en av oss?
 
Som kommunvägledare deltar du i arbetet med 
att starta upp och löpande utveckla Ale kommuns 
nya Kontaktcenter. Genom god service, hög till-
gänglighet och med kvalitet kommer du via tele-
fon, besök och e-post att ge personlig betjäning 
till våra medborgare.

Tomtelycka på torget

Thomas Keryakos, 5 år från Bohus, hade önskat sig en radiostyrd bil och hoppades självfallet att 
det var det som tomten packat ner i paketet.

Milla vågade sig fram till tomten för att hämta sitt paket. Tio 
lyckliga vinnare fick något på önskelistan uppfyllt i lördags. 

Emilia Björlin, 4 år från Nödinge, var först ut att få hämta sin 
önskeklapp av tomten. 

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

God Jul & 
Gott Nytt År
önskar vi alla medlemmar!

Älvängens
Företagarförening

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto.   

Behandling 380:- 

Tel. 031-98 11 99 • 0707-77 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

VÄLKOMMEN!

Friskvårdspengen gäller här!

GOD JUL
OCH GOTT NYTT ÅR
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

BÄSTA JULKLAPPEN HAR VI HÄR!

GE BORT EN SKÖNGE BORT EN SKÖNGE BORT EN SKÖN
JULKLAPP! KÖP ETTJULKLAPP! KÖP ETT

PRESENTKORT!

GE BORT EN SKÖNGE BORT EN SKÖN

Syskonen Signe och Alfred 
Nyqvist från Nödinge var 
glada över varsin choklad-
tomte.



GOD JUL 
& GOTT NYTT ÅR
önskar ICA Kvantum Ale Torg

Ale Torg

Våra öppettider
Julafton 7–15
Juldagen 10–19
Nyårsafton 7–19
Nyårsdagen 10–19
Alla andra dagar 7–23



ÄLVÄNGEN. Kommun-
styrelsens ordförande, 
Paula Örn (S), pustar ut.

Kommunhusfrågan 
kan bockas av, tillväxt-
målet är nästan infriat, 
skolresultaten pekar i 
rätt riktning och den 
ifrågasatta majoritets-
bildningen med Alede-
mokraterna har hållit.

– Mest stolt är jag 
ändå över att samtalsto-
nen över blockgränsen 
har förbättrats kraftigt 
och dialogen är normali-
serad. Det känns viktigt 
när tempot är högt 
och de tunga besluten 
många, säger hon. 

Paula Örn är noga med att 
understryka att hon inte en-
samt står bakom det goda 
politiska samtalsklimatet. 

– Man måste vara två för 
att dansa och det har vi varit i 
år. Kommunhusfrågan är ett 

bevis för att vi klarade ta sto-
ra beslut, utan att idiotför-
klara varandra. Nu har full-
mäktige pekat ut Nödinge 
som platsen och ärendet kan 
rulla vidare, säger hon.

Under 2015 har mycket 
handlat om tillväxt, exploa-
tering och byggnation. Pen-
deltåget driver på intresset 
för Ale och målet om en be-
folkningsökning med 1,5% 
är inom räckhåll. Det ser ut 
att stanna vid 1,4.

– Kronogården i Älvängen 
är en succé och det är själv-
klart väldigt positivt att fö-
retag som Skanska och Veid-
ekke har framgång i Ale. Det 
ökar intresset inte bara hos 
dem, utan även hos andra ak-
törer. Därför är vår offensiva 
markköpsstrategi viktig. Vi 
måste kunna erbjuda attrak-
tiva lägen. I samband med 
beslutet om kommunhusets 
placering uttalade fullmäkti-
ge en ambition att genomfö-
ra strategiska markköp i cen-

trala Älvängen och det är en 
signal som jag hoppas alla tar 
på allvar, säger Paula.

Trendbrott
Ales grundskolor har haft 
många motiga år, men 2015 
blev vändningens år. Tren-
den är tydlig. Kunskapsre-
sulten i Ale håller på att för-
bättras, främst när det gäller 
de yngre eleverna. Årskurs 6 
ligger nu högre än riket i de 
flesta ämnen.

– Det är oerhört glädjan-
de, särskilt med tanke på att 
så mycket personal har varit 
engagerade i förändringsar-
betet. Sedan är det också sti-
mulerande för oss politiker 
att vår skolöverenskommelse 
som samtliga partier, förut-
om Sverigedemokraterna, 
står bakom ger positiva re-
sultat, säger Paula.

Satsningen på skolan har 
fått effekt, men det är desto 
kämpigare för verksamheten 
i Omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden. Kritiken från 
personalen och fackförbun-
det Kommunal har varit tuff 
i höst.

–  Jag har full förståel-
se för det. Vi genomför nu 
stora strukturförändringar 
och det bränner alltid till när 
verksamheter tvingas tänka 
nytt. Det är orimligt att alla 
ska tycka att det är en bra 
idé, men vi måste ta tag i våra 

problem och lösa dem. Kriti-
ken kommer inte från alla. Vi 
har många bra arbetsplatser, 
där såväl brukare som perso-
nal trivs bra. I våra enkäter 
bland de som har hemtjänst 
finns det flera som är 100% 
nöjda, menar Paula.

Kommunal uttryckte 
att det finns medlemmar 
som inte vågar säga vad 
de tycker med rädsla för 
repressalier från cheferna. 
Hur ser du på det?

– Det är jätteallvarligt 
och helt oacceptabelt. Vi 
borrar självklart i detta för 
att se vad som ligger bakom 
denna beskrivning. Jag har 
träffat enskilda medlemmar 
och försöker skapa mig en 
egen bild av situationen. Vi 

har haft ett första möte med 
Kommunal och det kommer 
följas av fler. Det känns som 
att vi har inlett ett bra samtal 
just nu.

Under årets sista måna-
der har golfbanans framtid i 
Nödinge dykt upp på kom-
munalrådens bord. Ägaren 
Ulf Runmarker har kastat 
in handduken och en grupp 
medlemmar försöker på ide-
ell basis rädda verksamheten.

Vilken roll kan Ale kom-
mun spela för golfbanan?

– Kommunen driver inga 
golfbanor, men vi känner 
stor respekt för de som för-
söker rädda banan och som 
kommun är vi självklart in-
tresserade av all strategisk 
mark. Det är en komplicerad 

fråga och vi håller dialogen 
öppen med alla parter, svarar 
Paula.

Om 2016 har Paula Örn 
höga tankar. Hon hoppas 
bland annat att bygget av ett 
nytt äldreboende i Älvängen 
tar fart, att Ale Invite blir en 
succé i Sveriges Television 
och att matlagning i hemmet 
hos äldre förverkligas.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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Örnen har landat
– Paula gläds åt ett gott politiskt klimat

Paula Örn (S), Kommunstyrelsens ordförande i Ale, trivs i rollen och gläds över att det politiska sam-
talsklimatet har förbättrats avsevärt under året som gått.

PAULA ÖRN

Ålder: 37
Bor: Nödinge
Yrke: Kommunstyrelsens ordförande i Ale
Nyårslöfte: ”Jag ska bli bättre på att ge feedback”.
Julklapp till Mikael Berglund: ”Han ska få en vegetarisk kokbok 
och portionssnus som han kan använda på mötena”.
Vad önskar du dig mest just nu: ”Ett mer solidariskt EU som 
gemensamt tar ansvar för flyktingsituationen i Europa”.

MIKAEL BERGLUND

Ålder: 42
Bor: Älvängen
Yrke: Kommunstyrelsens vice ordförande med särskilt ansvar 
för näringslivsfrågor
Julklapp till Paula Örn: ”En ny ordförandeklubba och en god 
bok för avkoppling. Det behöver hon”.
Nyårslöfte: ”Att vi ska märkas mer som opposition och tydlig-
göra vår politik”.
Vad önskar du dig mest just nu: ”Mer tid och en ny stekpanna”.

FEM SNABBA

Kalle eller Karl-Bertil
Lussekatt eller Pepparkaka
E-handel eller Butik
Gymma eller Löpa
Reinfeldt eller Batra

FEM SNABBA

Kalle eller Karl-Bertil
Lussekatt eller Pepparkaka
E-handel eller Handla i butik
Gymma eller Löpa
Löfvén eller Persson

ÄLVÄNGEN. Ett år i op-
position har gjort gott.

De fyra borgerliga 
partierna har tillsam-
mans med Framtid i Ale 
samlat kraft.

– Under nästa år 
hoppas vi kunna tydlig-
göra en politisk platt-
form som ska bana väg 
för ett maktskifte 2018, 
säger oppositionsråd 
Mikael Berglund.

Precis som Kommunstyrel-
sens ordförande, Paula Örn 
(S), betonar han att det po-
litiska klimatet förbättrats 
under året. Det betyder inte 
att oppositionen har legat på 
latsidan.

– Under året har vi haft 
ganska många stormöten 
med olika teman. Vi brukar 
vara ett 70-tal politiker som 
dyker upp och diskuterar 
aktuella frågor. Tidigare satt 

vi partivis, men numera är 
vi som en riktig allians. Alla 
pratar med alla och det är 
högt i tak, berättar Mikael 
Berglund och fortsätter:

– Vi bestämde tidigt, men 
det tog lite tid att hitta rätt 
i rollerna, att vi ska vara en 
ansvarsfull opposition. Vi 
tänker inte säga nej bara 
för sakens skull, utan de be-
slut vi tar nu ska vi kunna 
stå för även efter nästa val. 
Dumstrutspolitik är inget för 
oss.

Kommunhuset
Den största enskilda frå-
gan har varit placeringen av 
kommunhuset. En fråga som 
kunde ha splittrat alliansen, 
men som istället tacklades 
och fick en demokratisk ut-

gång.
– Jag är stolt över att re-

presentera en politisk grup-
pering där det är accepterat 
med nyanser. Faktum är att 
vi hade tre olika åsikter att 
förhålla oss till. Nödinge, Äl-
vängen och Bohus. Vi släpp-
te frågan fri och ledamöter-
na röstade som de tyckte. 
När vi upptäckte att det inte 
fanns en majoritet för något 
av förslagen var det lika bra, 
då blev det ett ganska tydligt 
besked i fullmäktige om att 
Nödinge var orten merpar-
ten föredrog, säger Mikael 
Berglund som tog ställning 

för Älvängen.
– Genom en konstruktiv 

dialog med majoritetspar-
tierna lyckades vi förhand-
la fram ett tillägg om att 
kommunen ska verka för en 
offensiv markköpsstrategi i 
Älvängen.

Lyckligt lottad
Att det finns många ut-
maningar inser han, men 
Berglund tycker ändå att Ale 
är lyckligt lottad som kom-
mun.

– Vi är en tillväxtkommun 
och har en tydlig inflyttning. 
Intresset hos exploatörerna 
ökar hela tiden. Den sitsen 
har inte alla kommuner.

Den senaste tidens tur-
bulens, där fackförbundet 
Kommunal uttalat sig kri-
tiskt om Ale som arbetsgi-
vare, har inte gått Berglund 
obemärkt förbi.

– Det finns en oro i leden 
och det är konstigt att Kom-
munal inte har kontaktat op-
positionen. Jag tycker det är 
jättebra att man tar ton, men 
det är ytterst tråkigt att det 
behövs. Jag hoppas att kom-
munledningen lyssnar och 
agerar, men tyvärr var det ju 
likadant när de rödgröna re-
gerade mandatperioden före 
oss. Då var det arga företa-
gare som protesterade, men 
ingen ville ta tag i problemet 
då heller. Nu har vi efter ett 

målmedvetet arbete lyckats 
vända den trenden, säger 
han.

Den fördjupade över-
siktsplanen har också varit 
ett diskussionsämne hos op-
positionspartierna. Mikael 
Berglund säger att han de-
lar en del av de synpunkter 
som har lämnats in, men i 
stora drag är han nöjd med 
FÖP:en.

– Den måste fram. Vi 
måste våga utveckla våra 
centralorter. Ett parkerings-
hus längs E45 är motiverat 
eftersom det fyller två funk-
tioner, dels som parkering 
dels som en bullerdämpan-
de åtgärd för nya bostäder i 
centrum. Vi kommer behöva 
p-hus i både Nödinge och 
Älvängen. Jag är medveten 
om att det innebär en stor in-
vestering och jag tror kanske 
att kommunen initialt måste 
vara med i finansieringen av 
detta. När bostadsexploate-
ringen tar fart får vi försöka 
få tillbaka lite av pengarna 
som satsats, säger Berglund.

PER-ANDERS  KLÖVERSJÖ

Oppositionen samlar kraft

Mikael Berglund, vice ordförande i Kommunstyrelsen, kommer att bli tydligare i rollen som opposi-
tionsråd nästa år.



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

LAGER-
TÖMNING

God Jul &  
Gott Nytt År!Avvikande öppettider:

26/12-27/12 8-16
Nyårsafton 10-15
Nyårsdagen  Stängt
Trettondagsafton 10-19
Trettondagen 11-15

Önskar Claes  

med personal

50%
25%PÅ ÖVRIGT 

I BUTIKEN

PÅ ALLA 
KLÄDER

START KL 08:00 LÖRDAG 26/12

Gäller på ordinarie pris lördag 26/12 & söndag 27/12 08.00-16:00.
Gäller ej klubb, presentkort och beställningsvaror.
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God jul&Gott nytt år
Nu tar vi julledigt och är tillbaka på redaktionen XXX # januari. Nästa 

tidning utkommer vecka 3, onsdag 14 januari.

Redaktionen tar julledigt från onsdag 23 december och är tillbaka 

måndag 4 januari. Första numret 2016 utkommer vecka 2, tisdag 

12 januari. Fram till dess ägnar vi tid åt julskinkan, Kalle, tomten, 

glögg, klappar och att bryta några förhastade nyårslöften… 
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JULGODISET HITTAR  
DU HOS OSS!

Vörtbröd, lussekatter,  
pepparkakor, julmarsipan
Julafton har vi öppet kl 9-13

Efter jul stänger vi vår  
butik på Ale Torg för  
totalrenovering.  
Nyinvigning onsdag  
20 januari 2016!
I Älvängen har vi  
öppet som vanligt.

Välkomna!
Ale torg: 0303-966 77 Älvängen: 0303-74 99 99 

www.cederleufssvenheimers

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

4990
/ST

FRÅN

399
/KR

149
/KR

249
/KR

65x50 3990
/ST

Spel, pyssel
målarböcker, pennor 

LÖRDAG KL 10.00–17.00
SÖNDAG KL 11.00–17.00

7000 kvm lågprisvaruhus
BRETT SORTIMENT

LÅGA PRISER

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

AVVIKANDE
ÖPPETTIDER JUL 

OCH NYÅR:
JULAFTON: STÄNGT
JULDAGEN: STÄNGT

ANNANDAG JUL: 11–17
NYÅRSAFTON: 10–15

ÄLVÄNGEN. Janssons 
frestelse, skinka, kött-
bullar och mer därtill.

Ett 30-tal personer 
kom för att avnjuta 
julbordet på Älvängens 
aktivitetshus.

Mätta och nöjda 
vände besökarna hemåt 
efter ett par timmars 
trevlig samvaro.

Det var dukat till fest på 
Älvängens aktivitetshus i 
torsdags förmiddag. Akti-
vitetssamordnare Carina 
Wallström, Barbro Pers-
son och Ingela Berndtsson 
dukade upp med massor av 
läckerheter – de godaste 
smakupplevelser som hör 
hemma på ett julbord.

Gästerna välkomnades vid 
entrén av brukarrådet som 
också tog tillfället i akt att 
arrangera ett lotteri. I väntan 
på att maten skulle serveras 
blev det dragning. Hugo 
Wallberg hade verkligen 
turen på sin sida denna dag, 
förutom att han tog hem för-
stapriset, en korg med god-
saker, blev det ytterligare två 
vinster.

Fint hantverk från loka-
la utställare fanns att fynda. 
Julstämningen var påtag-
lig och trivseln stor runt de 
vackert dukade borden.

JONAS ANDERSSON

Julbord på Älvängens aktivitetshus

Turgubbe. Hugo Wallberg tar emot förstapriset av brukarrådets Eva Carlsson. Hugo kammade sedan 
hem ytterligare två lotterivinster.

Dukat till fest på Älvängens aktivitetshus. Ett 
30-tal personer hade hörsammat inbjudan.

Aktivitetssamordnare Carina Wallström, Barbro 
Persson och Ingela Berndtsson bjöd in till julbord 
på Älvängens aktivitetshus i torsdags.

LILLA EDET. Friidrott-
sklubben IK Bergaström i 
Lilla Edet skickar en jul-
gåva till alla barn i form 
av en reflex. Totalt går 
700 brev ut till alla i ål-
dern F-6.

 – Vi har sett att reflex-
användandet har varit då-
ligt och tidigare har alltid 
försäkringsbolagen delat 
ut reflexer, säger Richard 
Cander.

 Friidrottsklubben som 
får två år sedan öppnade 
sina träningslokaler för 
pensionärer att gymma 
på förmiddagar, vilket re-
sulterar i drygt 100 aktiva 
starka pensionärer i åld-
rarna 65-85 år, och som 
förra året byggde en ska-

tepark för 550 000 kronor 
i centrala Lilla Edet, och 
som i våras samlade ihop 
150 000 kronor och star-
tade en fritidsgård med 
en anställd fritidsledare i 
en av kommunens tomma 
lokaler har gjort det igen.

– Denna gång vill vi att 
alla ungdomar skall synas 
i trafiken under det mörka 
vinterhalvåret, säger Ric-
hard Cander.

 – Vi växer och väx-
er, nu vill vi fortsätta vår 
målsättning att ta ett 
större samhällsansvar och 
vara den positiva kraften 
i samhället, avslutar Ric-
hard Cander.

JONAS ANDERSSON

Reflex som julgåva

Reflexen som IK Bergaström delar ut som julgåva till alla 
barn i Lilla Edet.

Nu har du möjlighet att ge 
namnförslag på planerade 
vägar i Lödöse. Det är inför 
detaljplanering i anslutning 
till Ekebergsområdet som 
Lilla Edets kommun vill ha 
invånarnas hjälp med namn-
förslag. Förslag på namn ska 
ges för fem vägar. 

Förslagsgivarna uppma-
nas att vara noga med att 
förklara val av namn, fördju-

pa innebörden samt ge en 
motivering till sina namnför-
slag. Använd gärna en namn-
grupp av något slag. Kriteri-
er för namnförslagen är att 
de ska använda sig av god 
ortnamnssed och gärna ha 
en historisk anknytning som 
speglar Lödöses historia.

Sista dag att lämna förslag 
är 31 januari 2016.

JONAS ANDERSSON

Hjälp med namnförslag



DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN

FÄRSK LAXFILÉ

8990
/KG

Pssst!
Rabatten på förstasidan gäller tom 31/12-15...

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.
Priserna gäller onsdag–söndag v52 2015 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se

ALLA DAGAR
06.00–23.00

JULAFTON 6-14
JULDAGEN 8-23
ANNANDAG 6-23

VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

STORPACK

:-59
Max 1 paket/kund

/ST

VÖRTBRÖD GREKISKT 
LANTBRÖD

JULLÄNGD

NÖTFÄRS

3990
/KG

Max 2st/hushåll

15:-
/ST

CLEMENTINER

10:-
/KG

SKIVAD LAXKAFFE

ALADDIN/PARADIS ASK

35:-
/ST

Max 2st/hushåll

VI ÖNSKAR ER  
ALLA EN  GOD JUL..

JULMUST

30:-
3 FÖR

+ Pant

15:-
/ST69:-

/ST

 KOKT/RIMMAD 
JULSKINKA

3990
/KG

DELIKATESSEN
GRILLAD KYCKLING

VÅR EGNA 
RÖDBETSSALLAD

690
/HG

RABATT
10% 

CATERING
PÅ ALL 

JULTALLRIKAR

S:T AGUR

1490
/HG

34 90
/ST

FISKDISKEN
VARMRÖKT LAXFILÉ

ALLA
SILLINLÄGGNINGAR

99:-
/KG 990

/HG

VÅR EGEN ROMSÅS

990
/HG

 

Medlemspris 
Max 2st/medlem
19 90

/ST 25:-
/ST

Medlemspris 
Max 2st/medlem

VISPGRÄDDE

20:-
2 FÖR

Arla/Norrmejerier/
Skånemejerier/

Falköpings mejeri/
Grådö



STORA 
BAGUETTER

CIABATTA

SEMLOR
2-PACK

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN

FÄRSK LAXFILÉ

8990
/KG

DELIKATESSEN

RABATT
10% 

CATERING
PÅ ALL 

FÄRSK FLÄSKILÉ

6990
/KG

OCH ETT RIKTIGT
GOTT NYTT ÅR!

OXFILÉ

199:-
/KG

LIME/CITRON

2:-
/ST

KYCKLINGFILÉ

5990
/ST

LÖSVIKTSGODIS

3990
/KG

BRÄNNVINSOST

5990
/KG

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.
Priserna gäller onsdag–söndag v53 2015 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se

ALLA DAGAR
06.00–23.00

2990 35:-
/KG20:-

2 FÖR

NYKOKT HUMMER

99:-
/ST

Begränsat parti

NYÅRSAFTON 6-18
NYÅRSDAGEN 8-23

Max 3kg/hushåll

Max 2st/hushåll

Max 2st/hushåll LÄSK

79:-
5 FÖR

+ Pant

GLASS

20:-
/ST

Carte d’or/GB glass

PARMASKINKA

SALTUFO

3990
/ST1990

/HG
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Önskar vi på 
Svensk Fastighetsförmedling 

Ale

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

Vi önskar våra kunder en 

God Jul och ett 
Gott Nytt År!

tel 0303-74 89 90 • Änggatan 2 • Älvängen

I november skrev Ale kom-
mun ett avtal med exploatö-
rerna BoKlok och Veidekke. 
De är tillsammans med BK 
Invest AB med i ett testpro-
jekt när Ale kommun kör 
elbuss för att utveckla kol-
lektivtrafiklösningar mot ett 
hållbart samhälle.

– För våra invånare är 
bra och nära kollektivtra-
fik viktigt! Nästa steg är att 
Vässtrafik kommer med och 
tar in trafiken i sitt sorti-
ment. Då kan vi tillsammans 
fortsätta satsa och utveckla 
bostadsnära kollektivtrafik, 
förklarar kommunstyrelsens 
ordförande Paula Örn (S).

Sedan 2014
Sedan slutet av 2014 har Ale 
kommun, tillsammans med 
ETC Battery Fuel Cells och 
med stöd från Energimyn-
digheten, BK Invest och Ale 
El, kört en elbuss i Älväng-
en. Projektet är till för att 
undersöka om en eldriven 
matarubuss kan öka kollek-

tivresandet genom att kom-
ma närmare och trafikera 
områden som annars är svåra 
att köra buss igenom, fram-
förallt på grund av buller.

– Det finns regionala mål 
om att tredubbla antalet tåg-
resenärer i Västra Götaland. 
Där måste vi i Ale med bra 
förutsättningar ta täten. Vi 
vill att människor ska välja 
den miljövänliga lösningen 
med buss och tåg istället för 
att ta bilen, säger Annika 
Friberg, utvecklingsledare 
ekologisk hållbarhet i Ale 
kommun.

Klockan nio avgick Äl-
van från resecentrum med 

Markus Lissnajis bakom 
ratten. Landshövdingen klev 
på bussen tillsammans med 
kommunledningens repre-
sentanter och projektets 
samarbetspartners.

Hyllar
– Jag vill hylla den här 

tillsammanssatsningen. Det 
är nödvändigt att vi satsar 
på gemensamma transporter 
som inte är fossildrivna. Jag 
vill gratulera Ale kommun, 
sade Lars Bäckström.

K o m m u n s t y r e l s e n s 
vice ordförande, Mikael 
Berglund (M), passade på 
att hylla det privata närings-

livet.
– Det är genom sådana 

här samarbeten vi hittar nya 
hållbara kollektivtrafiklös-
ningar.

BK Invests insats i pro-
jektet är att man hyr ut en 
sponsrad elbuss till kommu-
nen.

– Vi hoppas naturligtvis 
att vi ska få se många elbus-
sar framgent. Just den här 
bussen kommer från Eng-
land, avslutar Reine Josefs-
son.

JONAS ANDERSSON

Landshövding invigde ny busstur
– Nu går Älvan genom Krongården

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

Markus Lissnajis fick nöjet att transportera landshövding Lars Bäckström genom Älvängen.

ÄLVÄNGEN. På torsdagsmorgonen skedde invigningen av den nya sträckan för 
elbussen Älvan.

Boende i Kronogården erbjuds nu samma service som invånare i Maden 
gjort sedan ett år tillbaka.

– En buss mot framtiden i framtiden, sade landshövding Lars Bäckström i sitt 
invigningstal.

Vad sägs om

EL TILL 
INKÖPSPRIS?
www.aleel.se

 0303-33 24 00 | info@aleel.se 
Lunnavägen 2, Box 3004, 449 14 Alafors 
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Under namnet Bohusgril-
len drev familjen Eriksson 
tre gatukök i Ale kommun. 
Surte, Bohus och Nödinge. 
15 år gammal gick Lars-Erik 
Erikssons pappa hastigt bort 
och efter bara en månad på 
gymnasiet bestämde han sig 
för att hjälpa mamma med 
gatuköken istället. Han var 
mer eller mindre född till 
kôrvgubbe, men efter mer än 
tio år i köken så hände något.

– Det var en god vän till 
mig som bestämde sig för att 
sadla om. Han hade försökt 
livnära sig på att sälja konst, 
men insåg att bostäder var 
lättare. Efter ett tag lyckades 
han även övertyga mig att gå 
en mäklarutbildning, berät-
tar Lars-Erik Eriksson som i 
år firat 30 år i yrket.

Kommer du ihåg dina 
första affärer?

– Jag var klar i oktober 
1985 och öppnade direkt 
mitt första kontor på Västra 
gatan i Kungälv. I november 
sålde jag fem bostäder och 
var överlycklig, men verk-
ligheten kom ikapp mig. Det 
har varit upp och ner.

Hur hamnade du i Ale?
– Det var min hemma-

marknad och jag inväntade 
bara rätt läge. Runt 1990 hit-
tade jag ett kontor i Älväng-
en hos Lennart Thorstens-
son. Hyran var 1000 kronor/
månaden. En förskräcklig 
summa pengar, tyckte jag 
då...

Hur har marknaden i 
Ale förändrats?

– För tre år sedan kunde 

man bara drömma om att 
sälja en fastighet för fem 
miljoner i Ale, idag är det 
vardagsmat. Husen i Börsa-
gården går för 2,5-3 miljo-
ner och vi tror inte på något 
prisfall de närmsta åren. 
Däremot tyder en del på att 
prisbilden kommer att stabi-
lisera sig på nuvarande nivå.

Vad driver dig efter 30 
år?

– Ärligt talat. Jag tycker 
fortfarande att det är lika 
roligt att gå till jobbet. Det 
är nya utmaningar varje dag. 
Ingen dag är den andra lik 
och bobutiken är under stän-
dig utveckling, liksom hela 
företaget. Sedan har vi ju det 
här med personal. Det är ut-
manande, men också väldigt 
stimulerande. Att få se nya 
mäklare växa och utvecklas 
är en fröjd. På Svensk Fast-
ighetsförmedling erbjuder vi 
även nyexaminerade mäklare 

en garantilön och det är jag 
stolt över, säger Lars-Erik.

Mäklare är ett yrke som 
många har fördomar kring. 
Är det ett bekymmer?

– Det var värre tidigare, 
men vår verktygslåda med 
kringtjänster, försäkringar 
och garantier om en trygg 
affär gör att de flesta inser 
fördelen med att anlita en 
seriös yrkesman när livets 
största affärer ska genomför-
as. Vårt koncept med ”Varu-
deklarerat” är oslagbart.

Din bästa affär?
– Inte en aning, men en 

av de roligaste var när Con-
ny Andersson äntligen fick 
sålt sin fastighet, Frukt- och 
Grönsakshuset, till Ale kom-
mun. I den affären fanns bara 
vinnare. Sådant är det kul att 
få medverka till.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

FYRA RAKA
Kôrv – Hamburgare

Mjuka – Hårda

Kalle – Karl-Bertil

Sommar – Vinter

och resor till värmen.
Gör: Driver tre bobutiker, Svensk 
Fastighetsförmedling, Torslanda, 
Kungälv och Ale.
Favoritresmål: ”Thailand är fantas-

Korvhandlarn 
som blev mäklare

tiskt. Rom om jag måste välja en stad”.
Nyårslöfte: ”Tänka lite bredare och 
inse att livet inte bara är arbete”.
Den roligaste affären: ”Varje avslut 
känns lika bra”.

Ålder: 59.
Bor: Bohus.
Familj: Gift, tre vuxna 
pojkar.
Intressen: Snabba bilar 

FÖRETAGARE I FOKUS LARS-ERIK ERIKSSON

Att bli fastighetsmäklare fanns inte på kartan.
Lars-Erik Eriksson var född till korvhandlare och hjälpte mamma i familjens gatukök.
Livet tog en oväntad vändning och idag driver han tre bobutiker med 21 anställda 
under Svensk Fastighetsförmedlings välbekanta flagga.
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Hoppas
 tomten tittar in!
Det är dags att slå in paket, klä granen och värma 
glöggen. Nu är det jul igen! Vi hoppas att du får en trevlig 
helg tillsammans med nära och kära i hemmets lugna vrå.

En riktigt God jul och Gott nytt år önskar  

vi på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.  

Nödinge Ale Torg 14, 0303-24-56 50 
ale@lansforsakringar.se 

lansfast.se/ale 

Benny & Carina 
med personal

ALVHEM • Tel 0303-336 003

Reservation för slutförsäljning.

God Jul & Gott Nytt År
 önskar vi i den levande lanthandeln!

Ordinarie öppettider: Måndag-fredag 9-18 • Lördag 9-13

Brett utbud av oljeprodukter och oljefilter

Julöppettider
21-23 december 9-18
Julafton 9-12
28-30 december 9-18
Nyårsafton 9-13
2 januari 9-13

Nu är det dags att tänka på småfåglarna

Fågelmatare i olika storlekar och utförande

Solrosfrö strimmigt 15kg 180:-
Vildfågelfrö egen blandn 22kg 295:-Julkärvar 50:-

Jordnötter 3kg 80:-

Tösalt 15kg 65:-Objudna gäster?
Vi har musgift, 
fällor och burar

Till motorsågen
Miljöbensin  
2-takt          20:50 /lit

Spolarvätska 
Koncentrerad 5 lit 98:-

Svensk Fastighetsförmedling har sitt Alekontor placerat på Ale 
Torg.
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GOD JUL
OCH 

GOTT NYTT ÅR!
tillönskas alla 
våra kunder!

Motionsdans
Gammal- och Gilledans 

Motionsdans
Bugga i Alafors

Information/Anmälan:  
Willy 0707-34 15 61 eller Ingvar 0303-74 85 87 I samarbete med:

www.dfkorkskruven.com

Dans är friskvård

Söndagar kl. 17-20
Bygdegården i Skepplanda

Startar 10 januari 2016
50:-/kväll

Måndagar kl 19-22
Folkets hus i Älvängen
Startar 11 januari 2016

50:-/kväll
Grunddanser kl 19-20

Även nybörjare - Anmälan

Torsdagar 
Medborgarhuset i Alafors

Startar 14 januari 2016 - 10 torsdagar 
Ny dansledare fr o m våren 2016

Bugg för nybörjare
Kl. 18.30 – 19.45
Terminsavg. 500:- 

Bugg fortsättning
Kl. 19.30 – 21.00

 500:-/10 kvällar eller 60:-/kväll

ALAFORS. Nöjdast kun-
der i Västsverige.

Tredje nöjdast kunder 
i landet.

Ale El har återigen 
lyckats hålla en topp-
nivå i kundnöjdhet hos 
Sveriges elhandelskun-
der.

I Svenskt Kvalitetsindex 
kundnöjdhetsmätning för 
privatmarknad 2015 utsågs 
Ale El till det elbolag som 
har nöjdast elhandelskunder 
i Västsverige och tredje nöj-
dast i landet. Av alla elhan-
delsbolag i Sverige fick Ale 
El även utmärkelsen bästa 
service.

– Vi är oerhört glada för 
att vi lyckats bibehålla en 
topposition under de fyra 
senaste åren som vi delta-
git i SKI:s mätningar om 
kundnöjdhet. Vårt index 
gick dessutom upp i år. Att 
vara det elbolag som elhan-
delskunderna anser ha den 
bästa servicen av alla bolag 
i landet har ett särskilt stort 
värde för oss, säger Stefan 
Brandt, vd Ale El.

Vilken är den enskilt 
viktigaste framgångsfak-
torn?

– I det här sammanhanget 
måste man berömma kund-
service som gör ett fantas-
tiskt jobb. Hittills i år har de 

besvarat över 8 500 samtal. 
Vår personal tar sig tid och 
besvarar i lugn och ro de frå-
gor som kunden har, säger 
marknadschef Malin Flysjö.

Något område i rank-
ningen, utöver kundservi-
ce, som ni vill lyfta fram?

– Ja, det faktum vi har 
stärkt vår miljöprofil gente-
mot förra mätningen. Nu er-
bjuder vi våra kunder hundra 
procent vattenkraft. Det har 
givit utslag, säger Malin Fly-
sjö.

Något tydligt förbätt-
ringsområde?

– På innovation och ny-
tänkande får vi index 70,5. 
Här kan vi således bli bättre. 
Det handlar bland annat om 
att kunna ta fram nya pro-
dukter och kommunicera ut 
det på ett bra sätt.

I SKI:s mätning får el-
jättarna sämst betyg medan 
mindre regionala bolag har 
större kundnöjdhet. Stefan 
Brandt ger sin förklaring till 
det.

– Våra ledord – nära, 
tryggt, enkelt – är det vi ef-
tersträvar. Vi har sedan vi 
startade elhandel inom Ale 
El hösten 2011 haft en stra-
tegi om att växa långsamt 
och rikta in oss på den lokala 
marknaden. Vi strävar inte 
efter att ha det högsta inflö-
det av kunder, snarare ha en 

tillväxttakt som innebär att 
kundtjänst hänger med. Hit-
tills har det visat sig vara ett 
vinnande koncept.

Hur lockar ni nya kun-
der?

– Genom utskick och att 
synas lokalt i olika samman-
hang. Vi ska finnas där kun-
derna är. Det event som står 
närmast på tur där vi ska vara 
med är Ale Invite den 13 fe-
bruari, säger Malin Flysjö.

Elpriset har legat på en 
extremt låg nivå hela året, 
förblir det så?

– Det finns inget som ty-
der på någon dramatisk för-
ändring den närmaste tiden. 
Prognosen skvallrar dessut-
om om en mild januari. På 
lite längre sikt finns det dä-
remot risk för att vi får mer 
slag i elpriserna, i takt med 
att kärnkraftsreaktorer av-
vecklas. Det kan betyda mer 
turbulens.

– Mot den bakgrunden, 
och att branschens bedöm-
ning är att priset så småning-
om lär gå upp, så erbjuder 
vi våra kunder att teckna ett 
femårsavtal till ett väldigt 
förmånligt pris. Intresset är 
stort och det är dessutom 
flera stora företag som har 
nappat på detta erbjudande, 
avslutar Malin Flysjö.

JONAS ANDERSSON

Bäst i väst – igen!
– Ale El stärker sin position

Firar topplacering! Landets elhandelskunder upplever att Ale El svarar för den bästa service. När 
Svenskt Kvalitetsindex presenterade sin årliga mätning visade det sig återigen att Ale El har nöjdast 
kunder i Västsverige och tredje nöjdast kunder i landet. 

NÖDINGE. Förhopp-
ningsvis satt det många 
blivande världsmästare 
i Ale kulturrum i tisdags 
kväll.

Mia Börjessons före-
läsning om ideal, själv-
bild och självförtroende 
var inspirerande och 
energifyllt.

Mycket folk, närmare 
170 personer, applåde-
rade föredragshållaren.

Hur kan unga bli världsmäs-
tare i sina egna liv? Det var 
rubriken för tisdagskvällens 
föreläsning som Schyssta 
gym Ale bjudit in till.

– Schyssta gym (STC 
och Nordic Wellness) är ett 
projekt som innebär att vi 
stärker upp med kloka vux-
na ute på anläggningarna. 
Det finns ett 20-tal ambassa-
dörer runtom i kommunen, 
förklarade drogförebyggare 
Thomas Berggren när han 
hälsade välkommen.

– Det är nära jul, men 

ändå är det så många här. 
Det är makalöst bra. Riktigt 
roligt att se er allesammans 
och speciellt roligt att se så 
många tjejer i publiken, fort-
satte Berggren innan han 
lämnade plats på scenen för 
kvällens huvudperson.

Mia Börjesson har arbe-
tat som socionom i Sverige 
under 20 års tid, men är se-
dan elva år tillbaka bosatt i 
Norge där hon jobbar i olika 
projekt inom skolan. Mia har 
även läst idrottspsykologi på 
universitetet och har en ge-
digen bakgrund inom spor-
tens värld.

– Det är kul att få komma 
tillbaka till Nödinge, jag har 
varit här en gång tidigare. 
Tusen tack för inbjudan! Jag 
hoppas ni ska få skratta och 
kunna nicka igenkännande 
till en del av mina påståen-
den. Förhoppningsvis ska ni 
också få lära er något nytt. 
Skulle någon bli förbannad 
är det bara bra, sade Mia i 
sitt inledningsanförande.

I nästan två timmar fick 
publiken lyssna till Mia Bör-

jessons tankar kring krop-
pen, knoppen och ideal – vad 
som styr våra tankar och 
handlingar.

– Det finns tre grundste-
nar inom psykologin; tanke, 
känsla och handling. 

Mia Börjesson beskriver 
livet som en resa, hela tiden 
ska vi framåt – från barndom, 
till tonår, ungdom, vuxenliv 
och slutligen ålderdom.

– Då gäller det att ha res-
lust. I psykologin benämner 
vi det som motivation. Ett 
bra resesällskap gör också li-
vet lättare att leva.

Mia Börjesson återkom 
till betydelsen av rätt själv-
bild, självkänsla och självför-
troende.

– När vi är unga skriver 
vuxna vårt manus. I tonårs-
perioden skriver vi själva om 
manuset. Det är viktigt att 
reflektera kring våra före-
bilder. Vem tar vi tips ifrån? 
Vem tar vi råd ifrån?

Mia framhävde betydelsen 
av drömmar.

– Drömmar ska vara ore-
alistiska. Drömmar fungerar 

som en GPS dit vi ska.
Att vandra genom livet 

görs enklast med två ben, 
vilket åskådliggjordes på ett 
tydligt och pedagogiskt sätt 
av Mia Börjesson.

– I vänsterbenet sitter din 
självbild, din självkänsla och 
ditt självförtroende. I höger-
benet där finns den grupp 
av människor som du har 
runtomkring dig, som du tar 
hjälp och råd ifrån. Det är fa-
milj, vänner, klasskompisar, 
lagkamrater och så vidare.

– Livet är inte alltid lätt, 
ibland är det himmel, ibland 
helvete. Ibland är det roligt, 
ibland tråkigt. Vi behöver 
varandra!

Mia Börjesson avrundade 

sitt tänkvärda föredrag med 
att sätta fokus på snällhet.

– Det spelar roll hur du 
och jag är. Vi-känsla är lika 
viktig som självkänsla, det 
vet alla som spelar med i ett 
lag. Vänskap och snällhet 
är de enskilt viktigaste fak-
torerna för hur vi ska ta oss 
fram i livet, konstaterade 
Mia vars slutliga uppmaning 
till åhörarna löd:

– Den sista tredjedelen 
som avgör om vi ska bli 
världsmästare i våra egna liv 
är hårt arbete. Träna, miss-
lyckas och kom igen! 

JONAS ANDERSSON 

Snällhet vinner vi alla på
– Inspirerande föredrag med Mia Börjesson

Mia Börjessons föredrag i Ale 
kulturrum handlade om hur 
unga kan bli världsmästare i 
sina egna liv. Det blev en inspi-
rerande kväll för de 170 perso-
ner som fanns i publiken.  

GOD JUL

GOTT NYTT ÅR!

Göteborgsvägen 78, Älvängen 0303-74 66 05



STARRKÄRR. Ett efter-
längtat projekt.

Byggnationen av 
gång- och cykelväg 
utefter Starrkärrsvägen 
till Kronogården har 
påbörjats sedan en tid 
tillbaka.

– Trafikverket och Ale 
kommun delar på kost-
naden för att bygga ut 
den 2,2 kilometer långa 
gång- och cykelvägen, 
förklarar infrastruktur-
chef Pernilla Rokosa.

Gång- och cykelvägen som 
nu byggs är en satsning som 
Trafikverket gör tillsammans 
med Västra Götalandsre-
gionen och kommunerna i 
Västra Götaland. Satsningen 
innebär att det kommer att 

byggas 10 mil ny gång- och 
cykelväg i Västra Götaland.

– Syftet är att öka möjlig-
heten att pendla till skolan 
eller arbetet med cykel och 
att öka antalet anslutningar 
till kollektivtrafiken. De nya 
gång- och cykelvägarna hö-
jer även trafiksäkerheten för 
oskyddade trafikanter, säger 
Pernilla Rokosa.

Ale kommun skickade in 
ett antal olika objekt till sats-
ningen varav sträckan utefter 
väg 1972 – Starrkärrsvägen 
– valdes. 

– Vi anser också att det är 
viktigt att den nya gång- och 
cykelvägen blir belyst för 
att ytterligare öka trafiksä-
kerheten för de oskyddade 
trafikanterna och belysning 
kommer att uppföras utefter 
hela sträckan, säger Rokosa 

och tillägger:
 – Det är mycket positivt 

att cyklister och fotgänga-
re i de sydöstra delarna av 
Älvängen på ett tryggt sätt 
kan ta sig ner till centrala 
Älvängen samt till kollektiv-
trafiken.

I början av november eta-
blerade sig Trafikverkets en-
treprenör för att starta arbe-
tet. Det är Trafikverket som 
kommer att sköta drift- och 
underhåll av den nya gång- 
och cykelvägen när den är 
färdigbyggd.

Det finns en vision i 
kommunen om att förbinda 
samtliga orter med gång- 
och cykelbana, sträckan 
Starrkärr-Älvängen är ett led 
i det arbetet.

– Vi söker ständigt peng-
ar till olika projekt, men ska 

vara medvetna om att vi slåss 
mot objekt i andra kommu-
ner.

Kan du ge något kon-
kret exempel där ni från 

kommunens sida vill se 
gång- och cykelväg i fram-
tiden?

– Sträckan Alafors-Starr-
kärr är ett sådant. Det är en 

sträcka där det rör sig väldigt 
mycket folk, avslutar Pernil-
la Rokosa.  

JONAS ANDERSSON

NUMMER 47         VECKA 52  2015| | 17

LÖDÖSE. Glädjen och 
tacksamheten gick inte 
att ta miste på.

För de ensamkom-
mande ungdomarna 
som bor på Tingbergs-
skolans före detta hög-
stadium kom jultomten 
tidigt.

Mellanstadiets elev-
rådsrepresentanter 
agerade tomtenissar 
och tomtelisor.
Det började med ett jul-
pyssel på skolan. Filippa 
Ahlvist och Evelin Saliba 
hade gjort en dörrkrans 
som de tyckte att ungdo-
marna på det tillfälliga flyk-
tingboendet kunde få.

– De blev jätteglada, be-
rättar Filippa.

Tjejernas initiativ blev 
starten för en insamling. 
Elever, lärare och föräldrar 
har fått skänka en slant – 
helt frivilligt. Bara på några 
dagar lyckades Tingbergs-
skolan få ihop 5 000 kro-
nor.

– Pengarna har vi använt 
till att köpa in saker, förkla-

rar Eskil Hansson.
I fredags var det dags för 

överlämnandet av paketen. 
Elevrådsrepresentanterna 
tog med sig basketbollar, 
fotbollar och mål, darttav-
la, mjuktennisrack, pulkor 
och vantar över till andra 
sidan gatan där ungdomar-
na bor.

– Vi har dessutom köpt 
ett helt nytt pingisbord, 
men det har inte levererats 
ännu, säger Eskil.

När skolbarnen knack-

ade på dörren till ungdo-
marnas boende blev det ett 
känslofyllt möte. Tacksam-
heten var stor.

– Ni är välkomna tillba-
ka och hälsa på oss. Kanske 
kan det bli en bordtennis-
turnering i början av nästa 
år, föreslog en av ungdo-
marna.

Det råder ingen tvekan 
om att jultomten finns – åt-
minstone i Lödöse.

JONAS ANDERSSON

Julklappar till ensamkommande ungdomar

Julklappar till de ensamkommande flyktingundomarna i 
Lödöse. I fredags gick elever från Tingbergsskolan och lämna-
de över paketen som köpts för de pengar som samlats in. 

Gång- och cykelväg utefter Starrkärrsvägen
– Byggnationen är i full gång

Arbetet med gång- och cykelväg utefter Starrkärrsvägen, från Kronogården till korsningen Alingsåsvä-
gen, är igång. Sträckan, som mäter 2,2 kilometer, kommer även att bli belyst.

nordicwellness.se

6 MÅNADER

världens 
bästa julklapp!
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NYÅRSKRYSSET

Tio rätta lösningar belönas med varsin 
trisslott. Vi vill ha din lösning senast 11/1 
2016.  Vi publicerar vinnarna vecka 2.
Märk kuvertet "Nyårskrysset" 
och skicka korsordet till: 

Alekuriren
Göteborgsvägen 94 446 33 Älvängen

Namn:

Adress:

Tel:

Vinn en trisslott!
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önskar vi alla 

Stängt 24/12 - 6/1

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

www.mecaalvangen.se

Ä L V Ä N G E N

God Jul &
Gott Nytt År
Tillönskas alla 
kunder, vänner 

och bekanta
från oss alla på

Surtes ÅkeriSURTE ÅKERI
  S U R T E  Å K E R I G R U P P E N ®

  S U R T E  Å K E R I G R U P P E N ®

SURTE ÅKERI

SURTE ÅKERI
  S U R T E  Å K E R I G R U P P E N ®

4 varianterna av logotypen 
för olika ändamål.

FÄRGER
BLÅ CMYK= 100, 78, 0, 44
RÖD CMYK= 0, 100, 65, 28
BLÅ PMS= 2768 C
RÖD PMS= 7427 C

SURTE ÅKERI
  S U R T E  Å K E R I G R U P P E N ®

& GOTT NYTT ÅR!

EN GOD JUL
ÖNSKAR VI

TIL
L VÅRA KUNDER

VI TACKAR FÖR 2015!

Skepplanda  
Åkeri AB

 God Jul &  

Gott Nytt År
önskar

alfredssonsbygg.se / 0705-93 06 32
info@alfredssonsbygg.se

Skaggata 615, 446 96 Hålanda
 Tel 0707-31 52 85

Vi önskar alla våra kunder en riktigt

God Jul och
Gott Nytt År

Ale

Vi önskar alla våra kunder en 

God 
Jul 

& Ett Gott Nytt År!

Vi önskar alla  
våra patienter

God Jul &
Gott Nytt År

TANDLÄKARE
Albert Szekely med personal

Älvängen

God Jul
& Gott
Nytt År!
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Kan du berätta om din 
bakgrund?
– Jag föddes 1953, gick i sko-
lan i Uddevalla och blev tidigt 
politiskt intresserad. Jag gick 
med i dåvarande VPK 1968. 
1970 träffade jag min fru, 
hon var 14 och jag 17. Efter 
militärtjänstgöring blev det 
universitetsutbildning och jag 
arbetade som lärare i hemsta-
den 1978-88. Parallellt jobba-
de jag politiskt på olika nivåer. 
Mellan 1988-2006 satt jag som 
riksdagsledamot för Vänster-
partiet, men valde sedan att 
lämna partipolitiken på egen 
begäran. 
Hur blir man landshöv-
ding?
– Det var dåvarande statsmi-
nister som frågade mig. Det 
är väl ett tecken på att man 
från politiskt håll tror på åter-
användning, att använda en 
gammal produkt till något 

nytt. Det är så man skapar ett 
hållbart samhälle. Skämt åsido 
så var det väl min breda erfa-
renhet inom statlig förvaltning 
som gjorde att jag fick frågan 
om att bli landshövding. Jag 
har suttit i ledningen för bland 
annat Skatteverket, Riksban-
kens Jubileumsfond, Riksda-
gens Revisorer och var under 
fyra år ordförande för Post- 
och telestyrelsen.
Vad består arbetet av?
– Den största uppgiften är den 
som chef för Länsstyrelsen 
med 840 anställda. Länssty-
relsen jobbar med olika delar, 
både kontroll och främjande-
uppgifter. Det är ett väldigt 
mångfacetterat uppdrag. Att 
samverka med de 49 kommu-
ner som finns i länet är natur-
ligtvis en viktig del i arbetet. 
Någon prioriterad fråga 
just nu?

– I november fick jag uppdra-
get att se över Sveriges asyl- 
och integrationspolitik. Slu-
trapporten ska vara klar tidig 
höst 2017.
När tänker du pensionera 
dig?
– Min plan är att fortsätta ar-
beta så länge min hälsa tillåter. 
Mitt kontrakt som landshöv-
ding går ut i januari 2017, men 
jag har tänkt föreslå regering-
en en förlängning över 2018. 
Då fyller vår myndighet 20 år 
och jag blir 65 år.
Hur är din relation till Ale 
kommun?
– Jag har en bra relation till 
alla länets kommuner. Mö-
tet som jag hade nu med Ales 
kommunledning var väldigt 
positivt. Jag förstår att de två 
kommunalråden har skilda 
meningar, men det finns ock-
så en stor enighet för Ales ge-
mensamma frågor. Det är med 
glädje jag konstaterar hur man 
hanterar asylfrågan och en-
samkommande ungdomar.
Är det något ytterligare 
besök i Ale inplanerat?
– Inte i dagsläget. Jag är in-
tresserad av Ale Invite som ska 
arrangeras i februari, men det 
är inte säkert jag hinner ta del 
av eventet.

JONAS ANDERSSON

Trivs med uppdraget 
som landshövding

Lars Bäckström är landshövding i Västar Götalands län sedan den 21 januari 2008.
Bäckström trivs i rollen som chef för Länsstyrelsen och hoppas få fortsätta jobbet ytter-

ligare ett par år.
– Det finns ett uttryck som säger att det är roligare att arbeta än att ha roligt.

LARS BÄCKSTRÖM

Ålder: 62.
Bor: I residenset Göteborg.
Familj: Gift, två vuxna barn, 
fyra barnbarn.
Gör helst en ledig dag: ”Jag 
är så lyckligt lottad att mitt 
arbete sammanfaller med min 
hobby. 
Lyssnar på: ”Just nu är favo-
ritartisten David Urwitz. Jag 

var nyligen på en jättebra 
konsert med honom.”
Det bästa på julbordet: ”Det 
är revbensspjällen.”
Önskeklapp: ”Jag önskar få 
det som jag vill ha och inte 
visste att jag ville ha.”
Nyårslöfte: ”Lyssna mer, få en 
bättre struktur och använda 
tiden klokare.”

VECKANS PROFIL

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

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80  •  Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!

Vi vill tacka alla våra  

kunder och samarbetspartners  

för 2012 och önskar er

�od Jul och 

�ott �ytt �r!

Söker du 
mäklarjobb?

Vi söker 
fastighetsmäklare i Ale. 

Vi är stationerade i 
Älvängen men du jobbar 

utan geografiska gränser.

Kontakta 
Claes 0705-55 36 58 

eller 
Jan Erik 0705-93 99 00

Mer än bara MäklartjänSten

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

Vi vill tacka alla våra

kunder och samarbetspartners

för 2015 och önskar er
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 15 december
Inbrott
Inbrott på Lärlingsgymnasiet 
i Nödinge. Två fönsterrutor 
till ett kontor krossas. En 
dator tillgrips.

Onsdag 16 december
Rån 
Vid halv åtta-tiden på 
kvällen kommer en delvis 
maskerad man med ett till-
hygge in på OKQ8 i Nödinge 
och hotar personalen. 
Mannen tar cigaretter och 
försvinner sedan från plat-
sen till fots. 

Torsdag 17 december
Singelolycka
En singelolycka med per-
sonbil inträffar vid E45, 
Nödinge, norrgående rikt-
ning. En ensam man i bilen 
chockas, men inga skador i 
övrigt. Bilen är belagd med 
körförbud på grund av obe-
tald skatt.

Fredag 18 december
Ingen riktig polis
En person utgör sig för att 
vara civilpolis och använder 
sig av blåljusanordning på 
sin bil. Fyra ungdomar som 
befinner sig i Nödinge blir 
bestulna på en dator. Polisen 
griper senare en man, född 
1986 och hemmahörande i 
Göteborg. Mannen är miss-
tänkt för stöld alternativt 
grov stöld, föregivande av 
allmän ställning samt narko-
tikabrott.

Lördag 19 december
Drograttfylleri
På Spinnerivägen i Alafors 
stoppas en bil efter ett kor-
tare förföljande. Två män i 
bilen och föraren misstänks 
vara påverkad av narkotika. 
Han tas med för provtagning 
och rapporteras även för 
vårdslöshet i trafik.

Nattligt inbrott på Piz-
zeria Da Mille i Älvängen. 
Gärningsmannen drar ut 
kassalådan och tillgriper en 
okänd mängd kontanter.

Kom och träna med oss  
under vårterminen 2016
MÅNDAG 19.00-20.00 BASGYMPA

Ett gympapass med eller utan hopp. Passet innefattar  
styrka och motion

MÅNDAG 20.00-21.00 TABATA
En högintensiv träningsform som ger styrka och kondition

ONSDAG 19.00-20.00 MEDELGYMPA
Ett gympapass med eller utan hopp. Passet innefattar  

styrka och motion

FREDAG 18.00-19.00 STYRKEPASS MED ZUMBA
Ett styrkepass med inslag av zumba och dans

START MÅNDAG DEN 11 JANUARI
Terminsavgift 350kr. Ingen anmälan krävs

För mer info, gå in på vår hemsida
www.gymnastik.se/bohusgf

BOHUS GYMNASTIKFÖRENING
Gympa med oss i Bohusskolans gymnastiksal

Vuxengymnastik från 16 år och uppåt

BOHUS
GYMNASTIKFÖRENING

VÄSTERLANDA. För 
åttonde året utnämns 
”Årets Affärsnätverka-
re” med affärsnätverket 
BNI som initiativtagare. 

Förra året nominera-
des 60 framgångsrika 
personer. 

I år är Thorskogs 
Slotts vd och tillika 
delägare Lasse Nilsson 
nominerad till den pre-
stigefyllda utmärkelsen 
tack vare sitt stora och 
långvariga engagemang 
i ett flertal nätverk 
såväl nationellt som 
regionalt.  

Lasse Nilsson har under 
närmare 30 år verkat inom 
hotell- och restaurangbran-
schen både som vd, deläg-
are och ägare. Anläggningar 
såsom Societetshuset Mar-
strand, Valand Göteborg, 
Grand Hotel Borås, Thor-
skogs Slott (2007-2009) 
och Mollösunds Hotell & 
Wärdshus finns med på me-
ritlistan. Under åren 1996-
1999 var Lasse programchef 
på Liseberg. Han sitter också 
med i styrelsen för Företa-
garna Göteborg samt Södra 
Bohuslän Turism.

Sedan 12 januari 2015 är 
Lasse delägare och tillika vd 
på Thorskogs Slott i Väs-
terlanda. Övriga delägare är 
Peter Dahlman, Anna Ka-
rin och Niclas Hammar-
strand.

Tävlingen Årets Affär-
snätverkare anordnades för-
sta gången 2008 på initiativ 
av affärsnätverket BNI. För 
att vinna tävlingen ska man 
enligt BNI ”vara en affärs-
man/kvinna och entreprenör 
som använder nätverkande 
som viktig metod för att ska-
pa affärer. En bra nätverkare 
har många relationer, arbetar 
strukturerat och är van vid 
att ge och ta. För att lyckas 

med sitt nätverk måste man 
vara generös med sina egna 
kontakter.”

Lasse Nilsson har under 
hela sin karriär varit en stor 
nätverkare och har under 
bara 2015 verkat i Företa-
garna, Göteborgshotellen 
där Lasse även sitter i sty-
relsen, Södra Bohuslän samt 
Visita där han även är med i 
valberedningen. Lasses stora 
engagemang gör honom till 
en självklar kandidat till ut-
märkelsen som Årets Affär-
snätverkare, detta lyfts fram 
i nomineringen som lyder 
enligt följande:

”Få är de som synts och 
ibland hörts i så många nät-
verkssammanhang genom 
åren som Lasse Nilsson. 
Lasse har gjort avtryck, inte 
minst i Västra Sverige, i mer 
än tre och ett halvt decenni-
um.”

– Efter 30 år i branschen 
är det oerhört smickrande 
att bli uppmärksammad på 
detta sätt. Nätverkande har 
varit en genomtänkt strategi 

från min sida under alla år, 
menar Lasse Nilsson.

I torsdags var sista dagen 
för nominering och röst-
ning. Det är sedan en jury 
bestående av Ola Lauritz-
son, Therese Albrecht-
son, Mia Törnblom, Bicky 
Chakraborty, Michel Issa 
och Gunnar Selheden som 
utser den slutliga vinnaren. 
Utmärkelsen kommer att 
delas ut vid ett stort min-
gelevent i Stockholm den 9 
februari 2016.

JONAS ANDERSSON

Lasse Nilsson nominerad till ”Årets Affärsnätverkare”

Lasse Nilsson, delägare och tillika vd på Thorskogs Slott, är nominerad till ”Årets Affärsnätverkare”. 

BNI

BNI är idag världens största 
affärsnätverk för referens-
marknadsföring. BNI erbjud-
er ett enkelt, strukturerat 
och målinriktat koncept som 
genererar ett regelbundet 
flöde av affärsmöjligheter 
via personliga rekommenda-
tioner, det vi kallar referen-
ser. Under 2014 skapades 
BNI-relaterade affärer för 
över 1 miljard kronor bara 
i Sverige.
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Lunnavägen 6, 449 50 Alafors
www.kbror.se, E-post: info@kbror.se,
Tel: 0303-74 20 20, Fax: 0303-74 07 56

NÖDINGE. Den 6 janu-
ari i fjol slog inbrotts-
tjuvarna till mot Ale 
Tips & Tobak.

Ett knappt år senare 
var det dags igen, 
natten till måndag 
forcerade tre maske-
rade män jalusi och 
entrédörr.

Bytet blev en stor 
mängd tobak och 
snus.

Som om inte inbrottet i 
sig vore nog skadade sig 
ägarens son när de till-
sammans skulle röja un-
dan den skadade glasrutan 
på måndagsmorgonen. 
Ett djupt skarsår i armen 
medförde att ambulans 
fick rycka ut.

Inbrottstjuvarna slog 

till klockan 03.30 och 
försvann från platsen sju 
minuter senare. På över-
vakningskameran kunde 
tre maskerade män note-
ras och de agerade som 
att de visste vart de skulle 
leta. För snart ett år sedan 
utsattes Ale Tips & Tobak 
för ett liknande inbrott, 
men den gången kom de 
takvägen. Nu bröt de upp 
jalusiet och med en kofot 
forcerades glasrutan i en-
trédörren. De kom över 
cigaretter, tobak och snus 
till ett uppskattat värde av 
minst 20 000 kronor. Po-
lisen säkrade en del spår, 
men den bil som sågs för-
svinna från platsen har vid 
tidningens pressläggning 
inte återfunnits.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Ny tobaksstöld på Ale Torg
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Alevägen i nol

vi önskAr AllA vårA 
kunder en 

God Jul och Ett 
Gott Nytt År

GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR!

www.brogrenindustries.com

Vi önskar alla alebor

Vi önskar alla våra kunder 

God Jul  &  

    Gott Nytt År

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto.   

Behandling 380:- 

Tel. 031-98 11 99 • 0707-77 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

VÄLKOMMEN!

Friskvårdspengen gäller här!

GOD JUL
OCH GOTT NYTT ÅR
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

BÄSTA JULKLAPPEN HAR VI HÄR!

GE BORT EN SKÖNGE BORT EN SKÖNGE BORT EN SKÖN
JULKLAPP! KÖP ETTJULKLAPP! KÖP ETT

PRESENTKORT!

GE BORT EN SKÖNGE BORT EN SKÖN

Vid Statoil, Göteborgsvägen 94, Älvängen, Tel: 0303-74 88 54 
ÖPPET mån-fre 10-18, lör kl 10-14

GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR
ÖNSKAR  
VI ALLA  
KUNDER!

God Jul 
& Gott Nytt år önskar vi på

Signalgatan 10A, Kungälv • 0733-577 571 • info@peekab.nu • www.peekab.nu

ÄLVÄNGEN. I det politis-
ka budgetbeslutet gavs 
inget bidrag till Koope-
rativet Alevira.

Föreningen såg då 
ingen möjlighet att kun-
na driva verksamheten 
vidare.

– Naturligtvis jätte-
tråkigt, säger Jörgen 
Östman, enhetschef på 
Arbetsmarknadsenhe-
ten.

När det inte längre gavs ut-
rymme i budgeten var ut-
gången given. Alevira kan 
inte bära sina egna kostnader 
och har därför fått stänga.

– Det är en konsekvens 
av budgetnedskärningen. Vi 
försökte hitta utvägar, men 
det gick inte, säger Jörgen 
Östman.

Vad händer med perso-
nalen?

– De erbjuds arbete inom 
annan verksamhet som AME 

ansvarar för.
H u r 

tycker du 
Alevira har 
fungerat?

– En verk-
samhet som 
har fungerat 
jättebra. Jag 
känner för 
p e r s o n a l e n 
och förstår att de är ledsna, 
avslutar Jörgen Östman.

JONAS ANDERSSON

Alevira har klappat igen
– Oviss framtid för personalen

Tackar kunderna för den tid som varit gör Aleviras personal, som 
från vänster är Britt-Mari Stjernqvist, Patrik Orréus, Catrin Johans-
son, Christina Sarvik och Marielle Häggberg.

Alevira Rättvis Handel i Älvängen hade öppet sista dagen i fredags.

Jörgen 
Östman, en-
hetschef AME.

ÄLVÄNGEN. Alevira 
Rättvis Handel har 
tvingats slå igen.

I fredags stängde buti-
ken för gott.

– Det känns väldigt 
trist, säger en av trotjä-
narna Britt-Mari Stjern-
qvist.

För en månad sedan kom 
beskedet som de anställda på 
Alevira Rättvis Handel fruk-
tade, men som ingen ville 
skulle verkställas. 

– Vi fick reda på att verk-
samheten skulle upphöra 
och butiken läggas ned. Jag 
har varit med sedan starten 
och sörjer naturligtvis det 
beslut som fattats, säger Pat-
rik Orréus.

Alevira har utgjorts av 
ett socialt arbetskooperativ, 
en ekonomisk förening med 
egen styrelse. Ale kommun 
har stöttat kooperativet 
genom att bland annat be-
tala lokalhyran och lön till 
handledarna. Alevira har 
vänt sig till människor med 
olika arbetshinder och syftet 
har varit att ge denna grupp 
människor ökad livskvalitet 
och dessutom integrering i 
samhället. 

– Nu vet vi inte vad vi ska 
göra. Vi går en oviss framtid 
till mötes, suckar Patrik.

Alevira invigdes den 17 
mars 2007. Butiken inrym-
des då i en lokal på det som 
tidigare benämndes norra 
torget i Älvängen. I april 
2011 flyttade verksamheten 
till före detta Posten på Gö-
teborgsvägen.

– Butiken har successivt 

utvecklats och på senare 
tid har försäljningen ökat. 
Redan från första början 
omfattades sortimentet av 
Fairtradeprodukter, bland 
annat kaffe, te och choklad. 
I samma veva som Ale kom-
mun blir diplomerade som 
Fairtrade City så väljer de 
att stänga vår butik. Det kan 
man tycka är lite märkligt, 
säger Britt-Mari Stjern-
qvist.

Personalen på Alevira gör 
sin sista arbetsdag den 15 ja-
nuari. För Patrik Orréus och 
hans arbetskamrater blir det 
allt annat än en angenäm jul-
ledighet.

– Vi har alltid haft en god 
sammanhållning på Alevira. 
Nu splittras gruppen och 
då känns det ledsamt inom-
bords.

JONAS ANDERSSON

Jörgen Östman, enhetschef AME:
”En konsekvens av budgetnedskärningen”
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Vi önskar alla 
våra kunder en

Gott Nytt År
och ett

God Jul

Tel: 0303-35 09 90

Mekonomen 
i Nödinge

Öppettider:
Vardagar 8–18 
Lördagar 9–13

Önskar alla en 
God Jul och 

ett Gott Nytt År!

Mekonomen
i Nödinge

Tel: 0303-35 09 90
Öppettider:

Vardagar 7-18
Lördagar 10-14

God Jul &
Gott Nytt År
tillönskas kunder

och vänner av

Skepplanda • tel. 0303-33 83 36

BRA UTBUD AV BEGAGNADE BILAR • FULLSERVICEVERKSTAD 
AC SERVICE & REPARATION • DÄCKVERKSTAD 
4-HJULSINSTÄLLNING • DÄCKHOTELL • GÖR-DET-SJÄLV-TVÄTT

www.bat t reb i l . se

Bättre BilNödingevägen 2 • Tel 0303-960 90

– Vi ses 2016!
Dominik med personal

God jul & 
gott nytt år!

Öppnar igen 7 januari

På luciadagen hade 
Alesimmarna det årliga 
Klubbmästerskapet i sim-
ning och det var cirka 40 
deltagande barn. De tävlade 
i sex olika simgrenar, det 
var barn från 7 år till 18 år 
som tävlade. Vid tävlingar är 
målet för respektive individ 
att försöka slå sina tidigare 
resultat alternativt att det är 
första gången som de tävlar. 
Att tävla i simning är lite 
annorlunda mot lagsport, 
här är det endast du själv 
som kan påverka resultatet 
och det kan vara nervöst de 
första gångerna.

Först ut att tävla var 
tjejer som är 8 år och yngre 
som simmade 25 meter 
frisim. Här segrade Wilma 
Jansson på tiden 23,25 före 
Emma Holmberg och Moa 
Bandelin. Efter det var det 
dags för 100 m frisim och 
här segrade i respektive klass 
Olivia Thonander (9-10 
år) med nytt personligt 
rekord på 1,23,50, Nathalie 
Brinkmo (11-12 år) också 
med nytt personligt rekord 
på 1,24,45 och även Julia 
Axell (13-15 år) satte nytt 
personligt rekord med tiden 
1,13,40.

Kajsa Wensing vann 
klassen 16 år och äldre på 
tiden 1,13,03. Bland killarna 
vann Joel Klerfors (11-12 
år) på tiden 1,44,75 och 
Linus Boström (13-15 år) 
med tiden 1,36,41 och i 
äldsta klassen 16 år och äld-
re vann Rickard Thilman 
med tiden 1,02,26. För Joel 

och Linus var detta första 
tävlingen på denna distans.

Nästa gren var 25 meter 
fjäril och här segrade Anna 
Holmberg (9-10 år) på 
den personliga rekordti-
den 17,90 samt Nathalie 
Nyberg (11-12 år) på 19,96. 
Tjejerna 13-15 år simmade 
50 meter fjäril och här vann 
Molly Stranne på nytt 
personbästa med 36,22. 
Rickard Thilman vann 
klassen 16 år och äldre på 
tiden 31,61.

Gren nummer tre var 
bröstsim och här började 
de yngsta tjejerna (8 år och 
yngre) med att simma 25 
meter och här vann Emma 
Holmberg på 34,14 vilket 
är nytt personbästa. De 
större tjejerna simmade 50 
meter bröstsim och här seg-
rade Anna Holmberg (9-10 
år) på tiden 46,95 vilket var 
nytt personligt rekord.

I kassen 11-12 år vann 
Nathalie Brinkmo med 
tiden 47,23 och i klassen 
13-15 år vann Julia Axell 
med tiden 43,26. I pojkarnas 
klass vann Anton Skog-
lund (11-12 år) 50 meter 
bröstsim på tiden 55,91 
och i klassen 13-15 år vann 
Linus Boström med tiden 
57,25. Fyra av våra tränare 
simmade även de denna 
distans och det var Ma-
ri-Louise Nilsson, Anita 
Sahlin, Emil Carlsson och 
Joans Axell.    

Fjärde grenen var rygg-
sim och även här började vi 
med 25 meter för tjejer 8 

år och yngre. Här segrade 
Emma Holmberg med tiden 
29,06 tätt följd av Wilma 
Jansson och Moa Bandelin. 
Sedan fortsatte vi med 50 
meter ryggsim och här tog 
Anna Holmberg sitt tredje 
guld med nya personliga 
rekordtiden 42,23 i klassen 
9-10 år.

I klassen 11-12 år vann 
Nathalie Nyberg sitt 
andra guld och med sin 
nya rekordtid 46,28. Molly 
Stranne vann klassen 13-
15 år med nya personliga 
rekordtiden 38,45 och i 
klassen 16 år och äldre vann 
Nina Rajovic med tiden 
37,30. Bland pojkarna vann 
Axel Westman med tiden 
56,35 klassen 9-10 år och 
Linus Boström vann med 
tiden 53,22 klassen 13-15 år. 

Näst sista grenen var 50 
meter frisim och här vann 
Anna Holmberg klassen 
9-10 år på nya personliga 
rekordtiden 37,00. I klassen 
11-12 år vann Nathalie 
Brinkmo på sin nya re-
kordtid 38,93 och i klassen 
13-15 år slog Julia Axell nytt 
personligt rekord och vann 
på tiden 32,61. Kajsa Wen-
sing vann klassen 16 år och 
äldre med nya rekordtiden 
32,03. Bland pojkarna vann 
Adam Carlsson klassen 9-10 
år på tiden 47,97 och David 
Johansson 11-12 år på tiden 
42,51. 13-15 år vanns av Li-
nus Boström på tiden 43,41 
och klassen 16 år och äldre 
vanns av Rickard Thilman 
på tiden 28,50.

Sista grenen för dagen 
var 100 meter medley och 
det innebär att man simmar 
4x25 meter av alla simsätt 
i ordningen fjäril, rygg, 
bröst och frisim. Här var det 
enbart tjejer som simmade 
och i klassen 9-10 år tog 
Anna Holmberg sitt femte 
guld med tiden 1,35,94 
och i klassen 11-12 år vann 
Nathalie Brinkmo sitt fjärde 
guld med tiden 1,38,26 och i 
klassen 13-15 år vann Molly 
Stranne på sin nya rekordtid 
1,27,75.

Sammanlagt slogs hela 
49 personliga rekord under 
denna dag och det var tre 
tjejer som slog rekord i 
alla sina lopp och det var 
Nathalie Nyberg och Nora 
Johansson som slog sex 
personliga rekord samt 
Anna Holmberg med fem 
rekord. Molly Stranne hade 
även hon en bra dag med 
fem personliga rekord och 
Nathalie Brinkmo slog fyra 
rekord. Det var två simmare 

som satte tre personliga 
rekord denna dag, det var 
Olivia Thonander och 
Saga Jansson. Två person-
liga rekord slogs av Emma 
Holmberg, Emma Frövén, 
Nathalie Sahlin och Julia 
Axell. Nio simmare slog 
varsitt personligt rekord och 
det var Fanny Darberg, Oli-
via Nilsson, Linus Boström, 
Ellen Folkelind, Agnes 
Persson, Katja Nyman, 
Axel Westman, Clara Thi-
ger och Kajsa Wensing. Det 
var dessutom många barn 
som gjorde sin första tävling 
på en distans och det var 
hela 33 nya tider som också 
kan räknas till personligt 
rekord. 

Anna Holmberg tog fem 
guld och fick också pris 
som klubbmästarinna för 
tjejerna. Nathalie Brinkmo 
tog fyra guld, ett silver och 
ett brons. Sedan tog Molly 
Stranne tre guld och tre 
silver medans Julia Axell 
simmade hem tre guld och 

ett silver. Nathalie Nyberg 
hade en lyckosam dag med 
sex medaljer varav två guld 
och fyra silver och Nora 
Johansson tog hem ett 
silver och fyra brons. Olivia 
Collén simmade hem ett 
silver och fyra brons denna 
dag och Olivia Thonander 
tog fyra medaljer fördelade 
på ett guld, två silver och 
ett brons. Bland pojkarna 
tog Linus Boström fyra guld 
och blev klubbmästare för 
pojkarna.

Efter förmiddagens 
tävlingspass så väntade Mi-
ni-Km för våra breddgrup-
per som simmade 25 meter 
och efter det fick medalj, 
julklapp och diplom. Det var 
många barn som kämpade 
på ett mycket bra sätt och de 
var i åldrar från fyra år upp 
till tio år. Totalt var det cirka 
90 barn som simmade 25 
meter på eftermiddagen och 
det var en publik som livligt 
hejade på sina barn som 
simmade i bassängen.

Mycket bra prestationer på Alesimmarnas klubbmästerskap

Starten ska snart gå på 100 meter Frisim och från vänster i bild är det Nathalie Sahlin, Olivia Thonan-
der, Nathalie Nyberg, Nathalie Brinkmo och Nora Johansson.

God Jul &
Gott nytt år

God Jul &
Gott nytt år

Ale Bilservice

Vi önskar  
alla våra  
kunder

God Jul  
& Gott  
Nytt År!

Älvängen 0303-74 87 85 Besöksadress Älvvägen 6, Älvängen
Bengt: 0705-33 49 11, Brasse: 0705-33 10 08 

Vi önskar alla 
en god jul och ett 

gott nytt år!



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.



GÖTEBORG. Jonathan Lind-
ströms tredje säsong i Ahla-
fors IF:s A-lagströja blev den 
bästa.

Den skadeförföljde mittfäl-
taren med allsvenska meriter 
från tiden i Örgryte IS fick 
äntligen göra sig själv rättvis.

– Hela laget gjorde egentli-
gen en kanonsäsong, men vi 
hade lite oflyt de fem första 
matcherna och det straffade 
oss, säger AIF:s nummer 10.

Alekurirens utmärkelse ”Gulddo-
jan 2015” tilldelas Ahlafors IF:s Jo-

nathan Lindström. Höstens många 
magnifika insatser fällde avgörande. 
Få spelare utmanar och slår ut sin 
motståndare så ofta som ”Jonte” 
gör. I en fri roll från högerkan-
ten låg han bakom mycket av den 
gulsvarta offensiven.

– Att det gick så bra i år beror 
framför allt på vår fystränare Mika-
el Nording. Hans noggranna upp-
lägg har betytt mycket. Får du vara 
skadefri och spela många matcher 
kommer resultaten. Personligen 
måste jag också tacka killarna i la-
get. Jag fick lov att ha en friare roll 
för att vara kreativ framåt samtidigt 
som de tog ett större defensivt an-
svar. Det är tveklöst lika mycket de-
ras förtjänst att det har gått bra för 
mig i år, säger Lindström ödmjukt 
och tacksamt över utmärkelsen.

Ahlafors IF slutade femma efter 
att bara ha förlorat en match under 
hösten. 

– Vi fick en katastrofal inledning 
på säsongen och tog bara en poäng 
på de fem första matcherna. Det 
är då laget sätts på prov och vi vi-
sade vilken otroligt stark grupp vi 
är. All heder till vår Michel Bern-
dtsson-Gonzales som fick oss att 
fortsätta tro på vad vi gjorde. Det 
var tungt när han inte ville fortsät-
ta utveckla lagbygget, men vi ska 
försöka ta med oss det bästa från i 

år och bli ännu bättre 2016, säger 
Lindström.

Känner du att du fortfarande 

utvecklas som spelare vid 28-års 
ålder?

– Absolut. Jag har tappat mycket 
under alla skadefyllda år och nu när 
jag har kunnat köra på är det en helt 
annan grej. 

Från säsongen 2015 finns det 
många minnesvärda ögonblick. 
”Jonte” själv minns bäst 4-0-segern 
över serietvåan Västra Frölunda.

– Det var speciellt. Vi gjorde en 
grym insats och att få möta gamla 
lagkompisar är alltid speciellt. Extra 
skönt att få gå av plan med tre pin-
nar i ryggen.

Annars var det i en tränings-
match mot Lunden ÖBK som herr 
Lindström presenterade sitt spel-
sinne allra bäst. Två distansavslut i 
segermatchen (4-2) lär hemmapu-
bliken sent glömma.

– Jag sprang ut för att ta ett in-
kast när farsan som stod vid sidlin-

jen påpekade att deras målvakt stod 
väldigt långt ut. Jag såg det själv en 
stund senare och drog till från 30 
meter. Den satt riktigt fint. I an-
dra halvlek kvitterade Lunden och 
i samband med avsparken såg jag 
återigen att deras målvakt var ute 
och cyklade. Jag sköt från mittlin-
jen och fick en härlig träff. Bollen 
seglade in i mål, berättar ”Jonte” 
och skrattar.

Ahlafors IF har vänt blad och ny 
tränare för den kommande säsong-
en är Håkan Lindström.

– Det är alltid spännande med 
nya ledare. Han har ett fantastiskt 
CV och bör ha mycket att delge 
oss. Bara vi lyckas behålla den goda 
stämningen i gruppen så kan vi ta 
det här laget till höga höjder, avslu-
tar Jonathan Lindström.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

SKEPPLANDA. Bara 16 år 
gammal blev Sophie Högrell 
en given startspelare i Skepp-
landas damlag.

Steget till division 1 klarade 
både hon och laget galant.

– Det var en stor skillnad, 
men vi är ett härligt lag som 
jobbar stenhårt för varandra, 
förklarar hon den framgångs-
rika säsongen.

Sophie Högrells fotbollsår 2015 
lär hon sent glömma. Given start-
spelare i Skepplandas damlag i di-
vision 1, uttagen till F16-landsla-
gets läger och till sist utnämnd av 
lokaltidningen till årets damspelare 
i Alefotbollen 2015. Utmärkelsen 

”Gulddojan 2015” blev en fin av-
slutning på en fantastisk säsong.

– Jag är jättestolt. Fotbollen be-
tyder allt för mig och jag ser redan 
fram mot nästa år, säger Sophie.

Inget har dock kommit gratis. 
Få tränar lika hårt och ambitiöst. 
Målet är självklart att behålla en 
startplats i Skepplandas division 1 
lag, men hon hoppas också att te-
lefonen ska ringa i februari. Då tar 
F16-landslaget ut en betydligt min-
dre trupp som sedan ska mynna ut i 
en uppställning som ska EM-kvala.

– Hela året har varit lärorikt, 
men att få komma med på ett lands-
lagsläger slår ut det mesta. Fast får 
jag ta ut en enskild händelse så sä-
ger jag hemmapremiären på Fors-
vallen när vi besegrade Rävåsen. 

Ingen trodde vi skulle ha en chans, 
men vi visade verkligen att vi hörde 
hemma i ettan, säger Sophie.

Under året fick hon spela både 
yttermittfält och ensam central an-
fallare. Det sistnämnda trivs hon 
utmärkt som.

– Löpviljan är mitt adelsmär-
ke. Jag har bra kondition har inga 
problem med att springa över stora 
ytor. Spelförståelsen förbättras hela 
tiden och skottet är hyggligt, men 
kan bli bättre, säger Sophie.

Hon gör ingen hemlighet av att 
framtiden ska innehålla fotboll, 
mycket fotboll och på hög nivå.

– Sandra Augustsson är ett fö-
redöme. Hon har visat att det går 
att ta ytterligare ett steg. Jag kör på, 
sen får vi se hur långt det räcker. 
Självklart vill man spela i landsla-
get.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Om vi ska finnas  
i framtiden, måste  
vi först se till att  
det finns en framtid. 
Därför satsar vi på  
hållbara innovationer.

www.akzonobel.com

LÖRDAG 9 JANUARI KL 14.00

SURTE BK – TRANÅS BOIS

VS FRILLESÅS

ANNANDAGSBANDY
I ALE ARENA 
LÖRDAG 26/12

KL 14.00

SURTE BK

ALLSVENSK 
BANDY

Matchvärd:

”Jag har grabbarna i laget att tacka för allt”

SOPHIE HÖGRELL

JONATHAN LINDSTRÖM

Yrke: Säljare av Zcooleys utbild-
ningsmaterial.
Ålder: 28
Bor: Lägenhet i Olskroken.
Favoritlag: ÖIS och Ahlafors
Drömvärvning: Johan Hedman, 
ÖIS. Han står utan kontrakt.
Favoritarena: Gamla Ullevi och 
Sjövallen. 
Nyårslöfte: ”Jag ska under 80 kg 
innan säsongen börjar”.
Meriter: Har spelat med ÖIS i all-
svenskan, superettan och division 
1. ”Seriesegern i division 1 med 
ÖIS är mitt starkaste minne”. 

Ålder: 16 år.
Yrke: Studerar naturvetenskap på 
Kitas gymnasium.
Bor: Skepplanda.
Klubbar: Skepplanda BTK.
Favoritlag: IFK Göteborg.
Favoritposition: Centralt, gärna i 
anfallet.
Favoritarena: Forsvallen.
Förebild: Olivia Schough.
Nyårslöfte: ”Jag ska bli ännu 
bättre”.
Tränare Stig Perssons kommentar: 
Sophie är en av de som tränar hår-
dast och det har gett resultat. Hon 
är oerhört kvick de första stegen 
och har ett bra tillslag. Kommer 
fortsätta utvecklas.

Sophie Högrell, 16, tilldelas Alekurirens utmärkelse ”Gulddojan 2015”. Ambiti-
ös och målmedveten träning gjorde henne till ett givet förstaval i Skepplandas 
damlag som imponerade stort under debutåret i division 1.

”Självklart vill man 
spela i landslaget”
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Sophie Högrell, Gulddojan 2015:

Jonathan Lindström, årets fotbollsspelare i Ale, tilldelas lokaltidningens utmärkelse ”Gulddojan 2015”.

Jonte Lindström, Gulddojan 2015:
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www.skepplanda.se

God Jul &
Gott Nytt År

Skepplanda BTK...
...önskar alla medlemmar, 

spelare, ledare, samarbets-
partners,  sponsorer 

och supportrar

GOD JUL OCH 
GOTT NYTT ÅR

tillönskas alla 
sponsorer, supportrar 

och medlemmar!

Tappert försök av Ale HF:s damer

Jenny Jensdottir laddade bössan rejält i andra halvlek och satte skräck i Göteborg Finest.

ÄLVÄNGEN. Ale HF:s da-
mer pressade topplaget 
Göteborg Finest, men 
fick till sist ge sig.

Laget som är tillbaka i 
trean har två segrar på 
nio försök.

– Men vi har inte 
blivit överkörda, utan 
mycket beror på att vi 
är lite för tunna. Idag till 
exempel hade vi bara en 
avbytare, säger tränare 
Christian Kjellberg.

Söndagens möte med Göte-
borg Finest gav förutom för-
lusten i sig ett tungt bakslag 
då Ale HF:s Sissel Steen-
berg fick bäras av planen 
med en knäskada.

– Det var det sista vi be-
hövde just nu, suckar Chris-
tian Kjellberg.

Hemmalaget hängde med 
bra i den första halvleken. 
Framför allt Filippa Haaga 

firade stora triumfer när hon 
stegade förbi gästernas för-
svarare.

– Tyvärr har även Filippa 
problem med sina knän och 
kunde inte gå för fullt i andra 
halvlek, berättar Kjellberg.

Det gjorde istället hård-
skjutande Jenny Jensdottir, 

sex mål, som såg till att Ale 
HF kröp närmare. När kvar-
ten återstod skiljde bara ett 
mål, men Göteborg Finest 
hade en växel till.

– Tjejerna gjorde ett 
tappert försök och ska ha 
all heder av sin insats idag. 
Stundtals såg det riktigt bra 

ut. Göteborg Finest tillhör 
seriens allra främsta, sum-
merar Kjellberg.

Ale HF:s damer har än så 
länge två lag bakom sig och 
får sikta in sig på att förnya 
kontraktet.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Div 3 Göteborg västra damer
Ale HF – Göteborg Finest 17-21 (8-10)

HANDBOLL

Nol Futsal DM-mästare

DM-mäsare. Nol IK Futsal svarade för en riktig knall när allsvenska topplaget i Avenyn United FC  
besegrades i söndagens DM-final med ofattbara 9-0.

GÖTEBORG. Nol IK gör 
en satsning på att eta-
blera sig i futsal.

I helgen knep laget 
den första trofén och 
tituleras numera di-
striktsmästare.

Efter ett närmast 
felfritt spel besegrades 
den allsvenska topp-
klubben, Avenyn United 
FC. 

Att vinna DM har varit ett 
av delmålen under säsong-
en. Överst står att greja ett 
allsvenskt kontrakt. Det kan 
ske antingen via framgångar 
i DM eller genom seriespe-
let. Nol IK gick fram som 
en ångvält i helgens finalspel 

i Hammarkullenhallen. På 
söndagen besegrades först 
FC Komarken med 9-3 i se-
mifinalen, innan allsvenska 
Avenyn United FC väntade 
i finalen.

Bra chans
–  Vi kände att vi hade en 
bra chans. Några av våra 
spelare har varit formtoppa-
de den senaste tiden. Bojan 
Ilic tror jag gjorde nio mål 
under semi- och finalspelet. 
Andreas Skånberg var rena 
väggen i målet och sen an-
slöt ett sent nyförvärv i Bita 
Bångens som var helt feno-
menal. Att slå Avenyn Uni-
ted med 9-0 känns dock lite 
overkligt, säger Nolcoachen 
Joakim Olsson.

Laget består främst av 
spelare från Nol IK och 
Ahlafors IF, men Hadi 
Namro som leder satsning-
en har också använt sitt kon-

taktnät utanför Ale.
– Det är en suverän mix 

och killarna verkar trivas rik-
tigt bra. Så länge vi vinner är 
det inga problem, säger Ols-
son och skrattar.

I serien återstår några 
matcher. På måndagskvällen 
besegrades Frölunda U med 
klara siffror. Fortsätter mål-
festen för Nol IK kan laget 
spela i högsta serien redan 
nästa år.

– Det är lite svårt att 
hänga med i alla turer, men 
vi har alla möjligheter att nå 
allsvenskan. Som en av 24 
DM-mästare får vi nu spela 
vidare och vinner vi ytterli-
gare en runda är det klart för 
allsvenskt spel, säger Olsson 
nöjt.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

DM
Nol IK – Avenyn United FC 9-0

Nol IK – FC Komarken 9-3

FUTSAL

– Siktar mot allsvenskan

INNEBANDY

HANDBOLL

FUTSAL

Division 3 Göteborg
Surte IS IBK – Partille IBS 3-12
Mål SISIBK: Daniel Dahlman 2, Mathias 
Larsson. Matchens kurrar: Patrik Koutu-
aniemi Adolfsson 3, Daniel Dahlman 2, 
Daniel Antonsson 1.

Division 3 Göteborg damer
Landvetter IBK – Ale IBF 4-7
Mål Ale: Elina Petersson, Christina Farne, 
Sandra Augustsson, Lena Gustafsson, 
Moa Westlund, Anna Lundgren och Ida 
Bergenhus 1 vardera. Matchens kurrar: 
Maria Jakobsson 3, Ida Bergenhus 2, 
Lena Gustafsson 1.

Division 3 västsvenska västra
Rya HF – Ale HF
Mål Ale: Mattias Johansson 6, Simon 
Liljeblad 5, Joakim Samuelsson 5, 
Jonathan Franzén 5, Marcus Ahlbom 4, 
Mattias Skarin 2, Karl Karlsson och Anton 
Karlsson 1 vardera. Matchens kurrar: 
Mattias Skarin 2, Jonathan Franzén 1.

Division 3 Göteborg damer
Ale HF – Göteborg Finest 17-21 (8-10)
Mål Ale: Jenny Jensdottir 6, Filippa Haa-
ga 6, Ranja Hallström 2, Sara Johansson, 
Zannah Larzon och Evin Omari 1 vardera.
Matchens kurrar: Jenny Jensdottir 2, 
Filippa Haaga 1.

Division 1 seriespel
Nol IK Futsal – Frölunda U 11-2
Mål NIK: Bita Bångens 4, Bojan Ilic 2, 
Marcos Valenzuela Abello 2, Boban Ilic, 
Nima Kadevar, Hamdan Ramadan.

Femte segern 
för Ales damer
LANDVETTER. Ale IBF:s 
damer tog en ny skalp på 
söndagen genom att borta-
besegra Landvetter IBK med 
7-4. Segern var ett styrke-
bevis, då Ale tvingades spela 
med endast nio utespelare.

– Många var krassliga, 
även bland de som ställde 
upp, men som de kämpade. 
De kom överens om att po-
ängen skulle hem till Ale och 
så blev det, säger en nöjd trä-
nare, Thomas Johansson.

Elina Petersson visa-
de vägen i första perioden 
genom att skjuta 1-0 redan 
efter 16 sekunder. Matchut-
vecklingen var fortsatt god 
för gästerna som oftast satt i 
förarsätet.

– Sju mål och sju olika 
målskyttar är jag riktigt glad 
över. Det visar på en härlig 
bredd och idag gjorde vi en 
riktigt bra match. Nu blir 
det välförtjänt julvila, avslu-
tar Thomas Johansson efter 
lagets femte seger.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ



BOHUS. En cirkus med 
före detta världsartister 
som fortfarande behärs-
kar magin och gillar att 
visa upp sina konster 
för innebandypubliken.

Partille IBS lag i divi-
sion tre kan beskrivas 
på många sätt.

Trots att de bara hade 
en femma tillgänglig i 
lördags blev det ånyo 
en storseger över Surte 
IS IBK.

– Men det var riktigt job-
bigt. Att inte kunna gör ett 
enda byte ställer krav på att 
spela smart och hushålla 
med krafterna, säger Anders 
Hellgård, två gånger utsedd 
till världens bäste inneban-
dyspelare.

De var sex när matchen 
blåstes igång, men en sträck-
ning i inledningen medförde 
att Partille fick klara sig med 
en femma. Det var å andra 
sidan inte vilka fem som 
helst. Högen med gemen-
samma VM- och SM-med-
aljer skulle bli stor om allt 
samlades in.

– Bakgrunden till initiati-
vet är helt enkelt att vi saknat 
att spela tillsammans. Vi har 
satt ihop en trupp med 20 
spelare som alla någon gång 
har spelat i Pixbo. Vi kän-
ner varandra väl och tänker 
innebandy på samma sätt. 
Det finns inget sportsligt 

mål, men självklart har även 
vi vinnarskallar och det blir 
lite känslor när lagen hugger 
efter oss, säger Hellgård.

Trots att ni kommit upp 
i åren är ni väldigt över-
lägsna, vad måste övriga 
lag förbättra för att bese-
gra er?

– Svår fråga. På den här 
nivån klarar vi oss nog bra 
länge, men för att ett enskilt 
lag ska utvecklas krävs att 
de blir bättre på spelet utan 
boll. Mycket rörelse och en 
spelidé som alla är bekväma 
med.

Efter 18 minuter i första 
perioden hade Partille skaf-
fat sig en 7-2-ledning. Un-
der de återstående perioder-
na låg fokus på att få tiden att 
gå. Surte försökte driva på, 
men att erövra boll från det 
meriterade motståndet var 
lättare sagt än gjort.

– Det kändes ganska 
hopplöst, gick vi på för hårt 
blev vi bortspelade. Det blir 
lite löjligt när de hela tiden 
försöker gömma sig bakom 
eget mål, men samtidigt är 
det en taktik och de utför 
den skickligt, säger hemma-
lagets tvåmålsskytt, Daniel 
Dahlman.

Linus Warnholtz var be-
sviken på domarna.

– De höll en väldigt låg 
nivå idag och det blir ganska 
avgörande i en match mot 
Partille, eftersom de gör mål 
i varje power play.

Surtes tränare, Tobbe 
Engström var precis som 
alla andra imponerad av 

innebandykunskaperna, men 
det var också allt.

– Stora innebandyspelare, 
men små människor. Deras 
attityd och gnabbande mot 
våra unga spelare är under all 
kritik. De måste tänka på att 
agera som föredömen. Det 
gjorde de inte idag, säger 
Engström efteråt.

Hur som helst fick han 
se sin egen målvakt, Patrik 
Koutuaniemi Adolfsson, 
storspela trots tolv insläppta.

– Ja, han spelade upp 
sig under matchen och såg 

till att hålla nere siffrorna. 
Han gjorde några fantastis-
ka parader. Även om detta 
var fjärde raka förlusten är 
jag inte ett dugg orolig. Vi 
visade bra inställning och 
kommer snart att börja vinna 
igen, avslutar Tobbe Eng-
ström.

Anders Hellgård svarade 
för fyra mål och två assist i 
matchen.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR

TILLÖNSKAS

ALLA MEDLEMMAR, 
SUPPORTRAR, 
SPONSORER & 

SAMARBETSPARTNERS!

- Älska handboll

www.laget.se/alehf

God Jul &
Gott Nytt År

Önskar vi alla spelare, tränare, ledare, 
medlemmar, sponsorer och alla andra 

som är en del av vår förening!

Ny cirkusuppvisning
– Men ”världslaget” 
imponerade inte på 
Surte IS IBK

Anders Hellgård och Partille IBS har roligt i trean. Det meriterade kompisgänget tvingades dock spela med endast en femma mot 
Surte, men vann ändå en storseger. Rörelse utan boll är enligt Hellgård hemligheten. 

Div 3 Göteborg
Surte IS IBK – Partille IBS 2-13

INNEBANDY

Patrik Koutuaniemi Adolfsson storspelade i Surtes mål, men möter 
man före detta världsspelare tvingas man ändå vittja nätet.

FO
TO

: A
LL

A
N

 K
A

R
LS

SO
N

STORT TACK
till alla som bidragit med fina priser 
till våra lotterier i samband med  
Jul På Forsvallen.

Anita Rydén, Ann-Sofie Poutioinien, Bengts  
husvagnar, Bergendahls blommor, Blomsterriket, 
Coop Extra, Drömhuset, Electrolux, 
Hälsoteket, Ica Supermarket, Jennie Niklasson 
Dag&Natt, KICKS, Knapegården, Kärcher, Lekia, 
Manufakturen, Nol Färg
Nordic Wellnes, Pfager Ljuva Hem, Pia Smith Mary 
Kay, Skepplanda hallen, Smycka, Team Sportia, 
Thunbergs Handelsträdgård, 
XLNT, Zoonet, Älvängens skor, Älvängens garn 
och textil, Älvblomman, Älvfoto, Bertil Johansson, 
Barbro Hamlet, Elisabet Ingvarsson.

Tack också till Bouleföreningen  
för gott samarbete, även alla 
som bakat, byggde tält,  
fixade luciatåg, och givetvis  
till alla besökare…
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Onsdag 30 dec kl. 19 80 kr Från 11 år

Söndag 3 jan kl. 15 60 kr

Söndag 3 jan kl. 18 80 kr Från 7 år

Onsdag 6 jan kl. 15 60 kr Från 7 år
Söndag 10 jan kl. 15 60 kr Från 7 år

Söndag 10 jan kl. 18 80 kr Från 11 år
Onsdag 13 jan kl. 19 80 kr Från 11 år

Star Wars 3D

Snobben

Joy

Den gode dinosaurien

In the heart of the sea

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

God Jul!
Folkets hus
Ale

Söndag 27 dec kl. 12 Entré 60 kr

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

Mamma Mu och Kråkan 

En man som heter Ove 

www.alefolketshus.se

3D

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0706-83 66 71 • alefolketshus@gmail.com

www.alefolketshus.se

Biljett: 220 :- Teatermeny: 140:-

Biljett: 220 :- Teatermeny: 140:-

PÄRLFISKARNA
Lördag 16 jan kl 19

Gianandrea Noseda dirigerar 
ensemblen ledd av Diana Damrau 
som den vackra prästinnan Leïla. 
Matthew Polenzani och Mariusz 
Kwiecien gör rollerna som Nadir 

och Zurga, de två pärlfiskarna, vars 
vänskap sätts på prov när de slåss 

om Leïlas gunst.

Deras sång “Au fond du temple 
saint” är en av de mest kända 
duetterna inom operakonsten. 
Nicolas Testè är översteprästen 

Nourabad i denna nya uppsättning, 
som får premiär på nyårsafton på 

Met-scenen.

TURANDOT
Lördag 30 jan kl 19

Sveriges stora stjärnsopran Nina 
Stemme begick sin Met-debut 

med Senta år 2000. Nu deltar hon 
för första gången i en av Mets 
livesändningar i den krävande 
rollen som Puccinis isprinsessa. 

Anita Hartig gör sin första Met-
uppsättning som slavflickan Liù.

Marco Berti är Calàf, friaren 
som riskerar sitt huvud för att få 
Turandots hand, och Alexander 

Tsymbalyuk är Timur.

Paolo Carignani dirigerar den 
visuellt spektakulär uppsättningen, 

som ursprungligen skapades av 
film- och operaregissören Franco 

Zeffirelli 1987.

Välkomna! 
Folkets hus
Ale

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

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

alefolketshus@gmail.com

Ge bort presentkort eller
biljetter till våra arrangemang. 

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

Under januari månad bokas de allra flesta semesterresorna. Har ni önskemål 
om destination och hotell är det bra att vara ute i god tid. Favoriterna, de 
mest efterfrågade datumen och hotellen bokas upp först och blir snabbt 
fullbokade, så passa på! 

Vi på Ticket i Göteborg är mycket glada att kunna erbjuda våra kunder 
fantastiska rabatter. För personlig service och tips är ni välkomna in i butiken.

Gott Nytt År önskar Ticket i Göteborg

Välkommen till Ticket Göteborg
Ö. Hamng. 35, tel. 031-17 68 60  E-post: goteborg@ticket.se

750:-
Grekland

rabatt/bokning. Bokas 26/12–10/1
1000:-
Turkiet

rabatt/bokning. Bokas 26/12–10/1

500:-
Kanarieöarna

rabatt/bokning. Bokas 26–30/12
1500:-
Mondo Enjoy hotell

rabatt/bokning. Min 2 personer.
Bokas 26/121:-

Barn, 2–11 år  
i extra bädd

Gäller på utvalda hotell.  
Bokas 26/12

Gäller utvalda avresedatum från Landvetter, paketresor med flyg och hotell, endast ordinarie priser och 
nybokningar. Endast bokningsbart hos Ticket Göteborg. Kan ej kombineras med andra rabatter eller  
erbjudanden. Begränsat antal platser. Särskilda regler gäller.

Vi har extra 
öppet 26/12 
kl. 10–16!

LÖDÖSE. Kent Carlsson 
och Torsten Johansson.

Tillsammans spred 
de julstämning på Café 
Soläng i onsdags.

Musik med tillhörande 
kaffestund förgyllde 
tillvaron för de boende.

Traditionella julvisor, men 
också melodier som inte hörs 
särskilt ofta. Duon Kent & 
Torsten bjöd på en synner-
ligen uppskattad kavalkad av 
julsånger.

– Här kommer ”Det gam-
la julkortet”. Förresten får ni 
några julkort nu för tiden? 
Det kanske är mest mejl och 
sms som gäller, sade Kent 
innan han tog ton.

Viktor Rydbergs välkän-
da dikt ”Tomten” är tonsatt 
och levererades med inle-
velse av underhållarna. Det 
fortsatte med ”Sjömansjul 
på Hawaii” och ”Pojken som 
jultomten glömde”. En och 
annan historia hanns också 
med.

– Så här i juletid har väl 

ni florister mycket att göra? 
Hon svarade: – Ja, det är 
minsann ingen dans på ro-
sor!

Cafévärdinnorna Gunilla 
Kannerholt och Gullvi Jo-
hansson stod beredda med 
kaffetermos och fikafat när 
pausen infann sig. 

Nästa gång som det sker 
underhållning på Solängs 
äldreboende är tisdagen den 
29 december.

JONAS ANDERSSON

Julmusik på Solängs äldreboende

Café Soläng är ett uppskattat inslag. Cafévärdarna Gunilla Kannerholt och Gullvi Johansson såg till att 
alla gäster fick fika.
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Ingen riktig jul utan hårda paket 
– Ale bibliotek hjälper dig att hitta guldkornen i bokskogen

Kolbarnet 

av Monica Kristensen

På Svalbard försvinner en 5-årig 
flicka från förskolan, den alkoho-
liserade pappan är också borta. 
Extrem kyla, polarmörker, gruv-
gångar med gas och ett isolerat 
samhälle. När pappan hittas död 
blir det en kamp mot tiden att 
rädda flickan. Jag gillar deckare på öde plat-
ser, ruskigt bra. 

Vår trädkoja med 13 våningar 

av Andy Griffiths

Andy och Terry bor i en fantas-
tisk trädkoja. Den har bowling-
bana, en bassäng med hajar och 
popcornmaskin. Tillsammans 
jobbar de med att skriva och rita 
böcker. Men det är svårt att hin-
na med när det finns så mycket 
att uppfinna, så mycket popcorn att äta och 
en massa konstiga problem som måste lösas. 
Rolig och galen bok. Från 9 år och uppåt.

Vinterstängt 

av Jörn Lier Horst

En man finner sin sommarstu-
ga vandaliserad. När han går till 
grannen hittar han liket av en 
man som misshandlats till döds. 
Fler döda hittas och ett av liken 
försvinner. Allt pekar mot narko-
tikasmuggling och en stöldliga. 
Klassisk deckare av en författare som själv är 
utredare, kan ämnet och som belönats med 
flera priser både i Norge och Sverige.

Tisdagsklubben 

av Anna Fredriksson

Karin och Sten har varit gifta i 35 
år när han plötsligt får en stroke. 
Sjukdomen tar hårt på dem båda. 
För att komma bort från mannen 
som blivit sur och grinig anmäler 
hon sig till kurs i asiatisk matlag-
ning. Kocken är passionerad och 
hon får en god vän bland deltagarna. Hopp-
full läsning om att ompröva sina livsval. 
Varm och välskriven!

Sticka nordiskt 

av Mary Jane Mucklestone

En stor samling av mönster på 
traditionella stickade plagg från 
de nordiska länderna. Här för-
klaras det mesta både för nybör-
jaren och för den mer rutinera-
de. En skattkista för alla stickintresserade.

Hajar 

av Sarah Sheppard

Superintressant djupdykning 
i fakta om en av havets mest 
skräckinjagande varelser. För 
alla hajentusiaster från 5 år och 
uppåt.

Livet, motorcyklar och andra 
omöjliga projekt 

av Katarina Bivald

Dottern till den ensamstående 
mamman Anette flyttar hemifrån, 
det blir tomt och trist hemma. 
Som ung drömde Anette om att 
köra mc och nu bestämmer hon 
sig för att ta tag i detta. Plötsligt 
är livet inte så trist. En humoris-
tisk och varm roman om drömmar och kär-
lek i vardagen.

Hugo - elak, blodtörstig och jät-
tefarlig? 

av Mia Nilsson

Hugo är en f.d. cirkuskrokodil 
som flyttat till skogen i norr. 
Alla djuren i skogen är rädda 
för Hugo, t o m Vargen. Men 
allt Hugo vill är att baka, sticka 
och få en vän. Hur får man vän-
ner när alla tror att man är ett 
monster?

Röd drottning 

av Victoria Aveyard

Dystopi där människornas blod 
avgör deras plats i samhället. De 
silverblodiga som har särskilda 
förmågor har all makt. De med 
rött blod är samhällets under-
klass och behövs bara som sol-
dater i de oändliga krig som förs. 
Mare Barrow tillhör de röda, ändå verkar 
hon ha en hel del särskilda förmågor…
Första delen i en serie.

Rosa Candida av Auður 

av Ólafsdóttir

Lobbi är en ung islänning som 
ger sig iväg till ett kloster i Syd-
europa för att återskapa en igen-
växt rosenträdgård. Han har ärvt 
ett passionerat intresse för rosor 
av sin mor som omkommit i en 
bilolycka. En dag dyker en ung 
kvinna upp med hans lilla dotter på armen. 
Boken är en liten pärla, fylld av både värme 
och allvar.

De osynliga 

av Roy Jacobsen

Här skildras livet på ön Barröy i 
Nordnorge för hundra år sedan.  
Landskapet är kargt, klimatet 
tufft och tillvaron hård för famil-
jen vi får möta. Det är en mäster-
lig skildring av naturen, av kärlek 
och sorg.

Orättvist 

av Åsa Mendel-Hartvig

En bilderbok för alla som kän-
ner att deras syskon alltid får 
det bästa och får göra mer roliga 
saker. För så är det ju. De små 
har alltid fördelar - eller är det 
de stora?
Om syskonrelationer. Från 3 år och uppåt.

Inmurade. Firnbarnen 1

 av Lena Ollmark

En gammal skola renoveras. När 
byggnadsarbetarna river en vägg 
gör de en underlig upptäckt – en 
gammal skolsal som ser ut som 
att klassen precis lämnat den. 
Fast för hundra år sedan. Läskigt 
och spännande! Från ca 10 år.

Vart ska napparna? 

av Anna Bengtsson

Tre nappar ligger på hyllan i af-
fären. En efter en försvinner de. 
Vart tar de vägen, kommer de 
att träffas igen? Söt småbarns-
bilderbok.

En mördarkatts dagbok 

av Anne Fine

Tuffy är en katt och att vara katt 
innebär vissa saker. Till exempel 
att fånga småfåglar och andra 
djur. Tuffys matte Ellie blir för-
tvivlad, men vad ska Tuffy göra 
åt det? Han är faktiskt en katt. 
Drastisk och rolig bok att läsa 
högt eller för sig själv.



NOL. Julstress?
Glöm det!
Teatervindens med-

lemmar är istället fullt 
fokuserade på revypre-
miären i Ale kulturrum 
lördagen den 2 januari.

När många av oss andra bör-
jar nedräkningen till julaf-
ton, funderar på gran, klap-
par och skinka, så är det helt 
andra tankar som kretsar i 
huvudena på Christel Ols-
son-Lindstrand och Agne-
ta Danielson, manusförfat-
tare och tillika regissörer till 
”Den gamla goda (?) tiden”.

– Att det snart är jul kom 
som en nyhet för mig. Vi har 
haft så mycket att göra och 
allt kretsar kring revyn, för-
klarar Agneta Danielson.

Tanken var att aleborna 
skulle få en försmak av det 
som komma skall i samband 
med Älvängens julmarknad 
den 6 december. Ovädret 
omöjliggjorde dock ett upp-
trädande för Teatervindens 
ensemble.

– Det känner vi en viss 
besvikelse över. Vi hade sett 
fram emot det uppträdandet, 

men tyvärr blev det inget, sä-
ger Agneta.

Repetitionerna pågår för 
fullt i Teatervindens lokal i 
Nol. Med några veckor kvar 
till premiären ligger det en 
spänd förväntan i luften.

– Det är fortfarande ka-

osartat, precis som det bru-
kar vara. Vi skrev om en av 
scenerna så sent som idag, 
förklarar Christel Ols-
son-Lindstrand som med sin 
erfarenhet ändå inte jagar 
upp sig mer än nödvändigt.

– Det som är lite frustre-

rande är att vi bara har två 
repetitionstider inbokade i 
Ale kulturrum. Vi hade be-
hövt fler övningstillfällen 
där och det hoppas vi ska 
lösa sig. Scenen i Nol är bara 
en femtedel så stor och det är 
svårt att få till rätt övergång-
ar. Det gäller även musiken.

Varför ska aleborna se 
”Den gamla goda (?) ti-
den”?

– Varför ska de inte kom-
ma? Det här är en revy som 
handlar om trakten och dess 
framtid, upphandlingar och 
eventuella nybyggnationer. 
Aleborna kan åka in till Gö-
teborg och se en föreställ-
ning, men där pratar man 
inte om deras egen bygd 
– Surte, Skönningared och 
så vidare, säger Agneta Da-
nielson.

Vad kan publiken för-
vänta sig för typ av under-
hållning?

– En och annan fråga 
kommer de säkert att ställa 
sig. Det blir en hel del skratt 
samt att man får chansen att 
se kommande generation 
uppträda på scen. Mycket 
bra musik kan också utlovas.

Revyn spelas i två akter. I 
pausen serverar Röda Kor-
set fika och besökarna ges 
möjlighet att köpa virkade 
mattor där intäkterna går till 
Läkare utan gränser.

– Alfhild har virkat hän-
derna blå, berättar Agneta 
Danielson.

Alfhild Karlsson, den 
mest frispråkiga av Kurt 
Olssons tanter som gestaltas 
av Agneta Danielson, dyker 
upp i revyn med jämna mel-
lanrum. Då blir det garante-
rat underhållande!

– Det är inte första gång-
en vi har Agneta hos oss i 
Ale. 1996 regisserade hon 
”Det stora lyftet” och det 
ledde till en kär och djup 
vänskap. Att få arbeta ihop 
igen har varit så givande, så 
roligt och så lärorikt, säger 
Christel Olsson-Lindstrand.

Totalt ges fem föreställ-
ningar av ”Den gamla goda 
(?) tiden”. Biljetter finns att 
köpa på Pfagers Ljuva Hem, 
Ale Torg.

JONAS ANDERSSON  
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Jullov på Innovatum 
Vi har vinterfeeling hela lovet.  
På innovatum.se/lov kan du läsa om alla  
aktiviteter under lovet. Välkommen!

VI HAR ÖPPET 

 27 – 30 dec
 2 – 7 jan

kl 11.00-16.00

Sommar i Tyrolen
8 dagar i Fieberbrunn, Österrike
Family Hotel Schloss 
Rosenegg ���� 
Det blir en helt speciell sommar i 
år, när du anländer till det stora 
semesteräventyret på den gamla 
medeltidsborgen i Tyrolen. 
Slottshotellet är en trevlig upp-
levelse med sin rustika borgmiljö, 
varsamt renoverad med moderna 
hotellfaciliteter såsom en läcker 
wellnessavdelning, swimming-
pool och stilfulla detaljer, och 
här tänker man mycket på att 
alla ska känna sig hemma – det 
arrangeras aktiviteter för barnen, 
köket tillagar goda måltider och 
här ligger det en ny historia i 
varje vrå och skrymsle.

Pris per person i dubbelrum

3.349:-
Pris utan reskod 3.649:-

Pristillägg 26/6-10/9: 550:-
• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
•  6 x lätt lunchbuffé med 

soppa, bröd och sallad
• 7 x eftermiddagskaka 
•  7 x 4-rätters valmeny/ 
   temabuffé inkl. salladsbar
•  10 % rabatt på entré 

till Salzbergwerk 
Berchtesgaden samt 
Swarovski Kristallwelten 

Ankomst: Söndagar 15/5-9/10 2016.    Kuravgift EUR 2,50 per person/dygn.
 

1 barn 0-2 år gratis. 2 barn 3-14 
år ½ priset. 2 barn 15-17 år 25 % 
rabatt. Max. 2 extrasängar per rum. 

Sommar i Tyrolen

Barnmeny till middagen 

samt barnklubb 3-10 år

Weekend mitt i Malmö
3 dagar i centrum

Comfort Hotel Malmö ���� 
Malmö är alltid fullt med överraskningar, kultur och upplevelser. 
Hotellet är nyrenoverat, ljust och trendigt, placerat mitt i centrum 
– nära till allt! 
Ankomst: Fredagar 1/1-10/6 
och 19/8-23/12 2016.

Pris per person i dubbelrum

1.249:-
Pris utan reskod 1.399:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  1 x 3-rätters middag 
•  Liten överraskning 
•  Fri Wi-Fi
•  Fri parkering
•  Utcheckning kl. 18.00

 
Sommarsemester 3 nätter 

inkl. en kvällsbuffé 1.699:-

1 barn 0-4 år gratis.
2 barn 5-13 år ½ priset.

Comfort Hotel Malmö

Pris per person i dubbelrum 

Pris utan reskod 1.199:-
Pristillägg 28/2-28/4: 150:-

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x eftermiddagsfika 
• 1 flaska vin på rummet
•  Voucher till Restaurang 
Moin Moin

• 20 % greenfee-rabatt

1.049:-

Fiskeläget Büsum
4 dagar vid Nordsjön i Nordtyskland

Hotel Morgensonne���  
Hotellet ligger i den charmerande, 
gamla fiskebyn ute vid Nordsjön. 
Upplev Eiderstedthalvön, Vade-
havet & Schleswig-Holstein!

Ankomst: Valfri 3/1-26/4 2016.
Kuravgift EUR 1,50 per person/dygn.

1 barn 0-5 år gratis 
1 barn 6-12 år 40 % rabatt 

2 nätter 899:-
4 nätter från 1.349:-

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:

Teatervindens premiär närmar sig
– Revy med lokal anknytning

Manusförfattare och tillika regissörer. Agneta Danielson och Christel Olsson-Lindstrand är hjärnorna 
bakom Teatervindens revy ”Den gamla goda (?) tiden” som har premiär i Ale kulturrum lördagen den 
2 januari. 

Vinnare i 
Julkrysset!

Anita Samuelsson 
NOL

Rosina Ivarsson 
NYGÅRD

Marianne Claesson 
NÖDINGE

Kristina Borg 
ALAFORS

Urban Pettersson 
LÖDÖSE

Harry Johansson 
NOL

Lars Svensson 
NOL

Gunnel Nilsson 
NÖDINGE

Anita Gunnarsson 
ÄLVÄNGEN

Eva Benjaminsson 
ALAFORS
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SKEPPLANDA PASTORAT
HÅLANDA • SKEPPLANDA • TUNGE • S:T PEDER • ALE-SKÖVDEJULAFTON

Hålanda 10.00 Samling vid  
krubban, Lars Ingvarsson

S:t Peder 10-11.30 Julmys i kykan, 
vi bjuder på glögg, pepparkakor,  
julmust, kaffe mm 
11.30 Samling vid krubban, Lars 
Ingvarsson

Ale-Skövde 15.30 Julbön Vivianne 
Wetterling, Hanna Tjusling - sång

Skepplanda 17.00 Julbön Vivianne 
Wetterling Skepplanda kyrkokör

Hålanda 23.00 Midnattsgudstjänst 
Lars Ingvarsson, Ellenor Lorentsson 
- sång 

JULDAGEN
Tunge 06.00 Julotta, Mika Auvinen

Skepplanda 07.30 Julotta, Mika 
Auvinen, Skepplanda kyrkokör

S:t Peder 10.00 Mässa,  
Mika Auvinen

ANNANDAGEN 
Ale-Skövde 11.00 Mässa,  
Lars Ingvarsson

SÖNDAGEN EFTER JUL  
27 DECEMBER 
Hålanda 17.00 Musikgudstjänst 
Vivianne Wetterling ”Carols vid 
Betlehem” Hålanda kyrkokör, Marie 
Lindqvist - tvärflöjt 

NYÅRSAFTON 
S:t Peder 15.30 Nyårsbön, Mika 
Auvinen

Skepplanda 17.00 Nyårsbön,  
Mika Auvinen

NYÅRSDAGEN
Skepplanda 11.00 Mässa,  
Lars Ingvarsson

SÖNDAGEN EFTER NYÅR  
3 JANUARI
S:t Peder 11.00 Mässa,  
Mika Auvinen

TRETTONDEDAG JUL 
6 JANUARI
Skepplanda 10.00 Mässa, Vivianne 
Wetterling

S:t Peder 17.00 ”Och det hände 
sig…” 
Allsångskväll i juletid  
Johanna Dahlbäck - flöjt, Felicia 
Dahlbäck - violin, Maria Sunnerstam 
- violin, Elinor Emilsson - viola, 
Katharina Dahlbäck - violoncell, 
Lödöse Kyrkokör, Birgitta Persson,  
Vivianne Wetterling

JULHELGEN I VÅRA KYRKOR

Välkomna!

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

IP Only – Ale stadsnät 
agerar oseriöst mot Ales 
innevånare.

Vid stormöte tidigare i år 
i Nödinge skola anordnat av 
IP Only blev vi informerade 
om utbyggnaden av fiber i 
de södra delaran av kom-
munen.

Flertal deltagare ställde 
samma frågan: Vad händer 
om ROT avdraget blir 
reducerat?

Och vad händer om 
ni ej hinner färdigt med 
installation innan årsskiftet? 
Till svar fick vi  alla 150 
deltagare.

”Det blir ingen föränd-
ring. Ni får Ert avdrag ändå 
(3000 kr.)”

Nu har vi fått informa-
tion brevledes, att avdraget 
endast blir 2000 kr.

(Regeringen förväntas  
besluta detta innan juluppe-

hållet.)
Rätteligen borde grund-

priset reduceras med 1000 
kr.

Vi anser att IP Only skall 
hålla sitt otrd och inte blåsa 
oss Alebor på miljoner.

IP Only  svarar överhu-
vudtaget inte på brev och  
mail i denna fråga. Oseriöst.

Protestera alebor.

Bohusbo

IP Only – Ale stadsnät?
Nu har jullovet in-

letts och för våra 
ungdomar väntar 

en lång ledighet med vila 
och mys! För flera av våra 
ungdomar ser det inte ut 
så tyvärr. Drogsituationen 
i vår kommun är något 
vi prioriterat länge, men 
ändå är det illa på många 
håll! Ungdomar är oer-
hört utsatta för narkotikan 
som sprids i hela vår kom-
mun, precis som i övriga 
Sverige. Personal ute på 
fältet upplever att den po-
lisiära närvaron är väldigt 
låg och gäng från stora 
staden etablerar sin knark-
försäljning här utan att 
någon kommer och stör 
dem. Vi som arbetar med 
ungdomar till vardags 
ser hur vanliga fina tjejer 
och killar blir utsatta för 
rektrytering av dessa gäng 
för att sälja droger till an-
dra fina vanliga ungdomar 
som i sin tur snabbt blir 
beroende. Vi har under 
flera år fokuserat på att 
drogerna säljs via internet 
och att man som förälder 
ska vara vaksam och kolla 
sin ungdoms post. Nu 
uppmanar vi er alla vuxna 
kring ungdomar att vara 
väldigt vaksamma både på 
era egna ungdomar men 
även på deras kamrater! 

Vi hör från både föräld-
rar och personal i Ale 
kommun att man håller 
på att förlora greppet mot 
de starka krafter som styr 
narkotikahanteringen. 
De organiserade gängen 
som sprider narkotikan 
är inga duvungar som 
inte vet vad de håller på 
med. Här krävs större 
polisiär närvaro. Polisen 
kan inte göra allt, vi måste 
alla hjälpas åt, men utan 
polisen blir det svårt. 
Poliser i Nordostområdet 
som vi pratat med har 
tidigare arbetat aktivt i 
Ale och säger att polisiära 
närvaron minskat. Tas 
ungdomsmissbruket på 
allvar? Vi som jobbar med 
dessa frågor är djupt oroa-
de! Som ungdomsarbetare 
i Ale blir man mycket 
bestört och som politiker 
i kommunen blir man 
rent förbannad om denna 
fråga inte har mäktats 
med. Kan det vara så att 
alla de partier som sitter 
i kommunsstyrelsen inte 
har kännedom om att och 
hur vi behöver intensifiera 
kampen mot drogerna i 
Ale? Vi sträcker härmed 
ut en hand till alla partier 
i Ale för att vi tillsammans 
ska arbeta aktivt med dels 
det drogförebyggande 

arbetet och dels inten-
sifiera samarbetet med 
polisen nu när de går in i 
ny organisation. Nu krävs 
det mer resurser för att 
stötta maktlösa förtvivla-
de föräldrar. Vi behöver 
mer antidrogkampanjer 
och självstärkande arbete 
i skolorna. Resurser som 
stör droghanteringen och 
den etablering från di-
verse gäng från Göteborg 
som sker. Inför försäljning 
av drogtester på apoteken 
så att föräldrar har möjlig-
het att testa sina barn utan 
alltför omfattande proce-
dur!  Vi eftersöker större 
samarbete mellan aktörer. 
Som det känns nu så har 
vi vuxna tappat matchen 
och ser på när knarket tar 
våra ungdomar ifrån oss! 
Så låt oss nu ha ett löfte 
till varandra 2016. Att bli 
fler vuxna som sätter ner 
foten mot drogliberalis-
men!

Med hopp om en God 
jul!

Lena Wingbro,
 Lärare och fullmäktigeledamot 

Framtid i Ale
Carina Zito Averstedt, 

Skolkurator och gruppledare för 
Moderaterna i Ale

Upprop till alla vuxna!

ALLT
INFÖR 
NYÅRS-

FIRANDET
I SAMARBETE MED FYVERKERIMÄSTARNA

Ale Torg

Fredagen den 11 december 
hade PRO Lödöse-Nygård 
julfest i Alegården. Kväll-
en började med glögg och 
pepparkakor. Vi blev sedan 
serverade av lucia, tärna 
och tomtar en underbar god 
landgång.

Därefter spelade Hob-
bygänget upp och dansgolvet 
fylldes snabbt. I pausen ser-
verades kaffe och kakor.

Så blev det dags för lott-
dragning, som alltid är lite 
spännande. Musiken fortsat-
te till klockan 21. Vi tackar 

för det gångna året och öns-
kar alla våra medlemmar en 
God Jul och ett Gott Nytt 
År.                                                                                       

Pia Ek
PRO Lödöse-Nygård bjöd in till julfest 

i Alegården.

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

Gemensam jul • Fira julafton i Surte församlingshem. Läs mer och anmäl 
dig på www.svenskakyrkan.se/nodinge eller ring 031-980012 så berättar vi mer. 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Samling vid krubban • Elisabeth Zander, Singing Angels , Johanna Werder. 
JULAFTON – 24 DECEMBER KL 12 I NÖDINGE KYRKA

Julbön • Reine Bäck. Sång av Ida Andersson och delar av Surte kyrkokör.
TORSDAG 24 DEC KL 17 I SURTE KYRKA

Julnattsgudstjänst • Henny Forsberg och gospelkören Blue N Joy. 
JULAFTON – 24 DECEMBER KL 23.30 I NÖDINGE KYRKA

Julotta • Karin Karlsson. Maria Samuelsson, trumpet. 
JULDAGEN – 25 DECEMBER KL 7 I SURTE KYRKA

Mässa • Karin Karlsson. Lina Maÿim och Ida Andersson, sång.
ANNANDAG JUL – 26 DECEMBER KL 11 I NÖDINGE KYRKA

Finsk gudstjänst • Irma Nurmo. 
ANNANDAG JUL – 26 DECEMBER KL 13 I SURTE KYRKA

Musikgudstjänst med mässa • ”Julens psalmer och sånger”. Surte 
kyrkokör, Susanna  Myrberg, piano och orgel, Ingmarie Juliusson, tvärflöjt. Reine Bäck.
SÖNDAG 27 DECEMBER KL 11 I SURTE KYRKA

Nyårsbön • Henny Forsberg
NYÅRSAFTON – 31 DECEMBER KL 16 I NÖDINGE KYRKA

Mässa • Karin Karlsson. Johanna Werder, sång. 
NYÅRSDAGEN – 1 JANUARI KL 17 I SURTE KYRKA

Gudstjänst • Reine Bäck.
SÖNDAG 3 JANUARI KL 11 I NÖDINGE KYRKA

Mässa • Henny Forsberg. 
TRETTONDEDAG JUL – ONSDAG 6 JAN KL 17 I SURTE KYRKA

0303-444 000 – mittiale.se

God Jul och Gott Nytt år!

Under Jul- och Nyårshelgerna
Välkommen till gudstjänst!

 Starrkärr-Kilanda församling

TORSDAG 24/12 JULAFTON 
Älvängens kyrka 10.30 Samling vid krubban  

Nols kyrka 10.30 Samling vid krubban  

Starrkärrs kyrka 16.00 Julbön  
Sångmedverkan av Trio Acantus 

Kilanda kyrka 17.00 Julbön  
Sångmedverkan av Trio Acantus 

Nols kyrka 23.00 Julnattsmässa
Solosång av Robin Bodefjord  

FREDAG 25/12 JULDAGEN
Kilanda kyrka 06.00 Julotta  
Solosång av Sabina Nilsson

Starrkärrs kyrka 07.30 Julotta 
Sångmedverkan av Julottekören

Älvängens kyrka 11.00 Mässa 

LÖRDAG 26/12 ANNANDAG JUL
Nols kyrka 11.00 Mässa 
Solosång av Elisabet Ehlersson 

SÖNDAG 27/12  
SÖNDAGEN E JUL
Älvängens kyrka 11.00 Mässa  

Nols kyrka 17.00 Förbönsgudstjänst  

TORSDAG 31/12 NYÅRSAFTON
Starrkärrs kyrka 16.00 Nyårsbön  

Kilanda kyrka 17.00 Nyårsbön  

FREDAG 1/1 NYÅRSDAGEN
Älvängens kyrka 18.00 Musikgudstjänst
Gospelkören  medverkar

SÖNDAG 3/1  
SÖNDAGEN E NYÅR 
Älvängens kyrka 11.00 Mässa  

Kilanda kyrka 18.00 Kvällsmässa  

ONSDAG 6/1  
TRETTONDEDAGEN
Nols kyrka 17.00 Musikgudstjänst
Medverkan: Magnoliakören, Julius Csöregh, 
Renée Csöregh, Tobias Österblom med flera  

SÖNDAG 10/1  
1 E TRETTONDEDAGEN 
Starrkärrs kyrka 11.00 Mässa  

Nols kyrka 11.00 Mässa  

Älvängens kyrka 18.00 Temagudstjänst
Tema: Dela tro dela liv

Tretton medlemmar tog 
bussen till Alafors och vand-
rade till Älvängen. Vädret 
var milt och vindstilla. Gös-
ta Mårdborg informerade 
oss om att det i fortsättning-
en blir mycket svårare för 
alaforsborna att ta bussen, 
när en linje försvinner. Det 
kan inte vara rimligt att för-
sämra kommunikationerna 
när man samtidigt bygger ut 
samhället.

SPF Seniorernas Ale 
stavgång kommer att gå som 

vanligt under helgerna. Näs-
ta fredagsvandring är den 8 
januari. Kolla Gästboken på 
hemsidan.

Den 30 januari kan man 
lyssna till Peoria Jazz Band 
på Radisson Hotel. Det 
finns ett fåtal platser kvar. 
Anmälan till Anita Jensen. 
Hon tar också emot anmälan 
till Bingolotto den 14 
februari. Som publik får du 
kaffe och en bingolott samt 
underhållning.

Vi har några biljetter till 

Stadsteatern den 27 februari. 
Sven Wollter medverkar 
i pjäsen om Miles Davis 
“Driving Miles”.

Den 2 mars besöker vi 
Ahlafors Bryggerier. Axel 
Sager tar emot anmälan.

Margareta Persson har 
skaffat ledare för Pröva 
på-kurs i linedance. Man 
behöver vara ett tiotal. Plats 
blir Nols Folkets Hus och 
troligen onsdagar.

Lennart Mattsson

Julvandring med SPF Seniorerna Ale

Fredagen 11 december 
anordnade PRO Nödinge 
julfest. Som en överrask-
ning för de närvarande kom 
Ale Lucia och besökte oss. 
Mycket beröm ska de ha, för 
den skönsång de närvarande 
bjöds på. Otroligt ”proff-
sigt” ansåg ett flertal av 
gästerna. 

God mat, som några av 
medlemmarna bidragit med 
att iordningställa, servera-
des av festkommittén, som 
ska ha ett stort tack för sin 
insats.

För kvällens under-
hållning svarade Claes 
Brunsten, Tutta Nilsson, 

Sven-Gunnar Karlsson samt 
Stig Alfredsson. Musik och 
historier blandades under 
kvällen, till allas förtjusning.

Ett tack ska riktas till 
Kärsti Stojnic för den fina 

keramikskål hon skänkte 
som vinst till kvällens lotteri. 
Det var många som önskat 
vinna den.

Rune Dahl

Julfest i Nödinge servicehus

Ale Lucia gästade PRO Nödinges julfest.

Det var min fasters 
stående uttryck i 
juletid när jag var 

barn.
Jag förstod aldrig hur 

det kunde LACKA mot 
jul. Och ibland blev hon 
ännu svårare att förstå 
när hon sa att det LIDER 
mot jul. Lacka fick mig att 
tänka på de svarta lackskor 
som mamma tvingade på 
mig till dansskolans julfest 
och lida fick jag göra ef-
tersom de var för trånga.

Nåja, julen var ändå en 
härlig tid. 

Den började redan på 
Första advent då jag fick 
öppna den första luckan 
på adventskalendern som 
mormor skickat från 
Danmark. I varje lucka 
fanns en liten figur som 
man kunde trä på ett 
snöre, och som blev till 
ett färgglatt halsband på 
julafton.

Lucia – var den dag då 
jag gick runt i huset till-
sammans med kompisarna 
på gården och lussade. 

Trappuppgång upp och 
ner bjöd vi på pepparka-
kor och frukt. Ingrid var 
alltid Lucia. Jag var alltid 
stjärngosse. Och ärligt ta-
lat, så har jag, varken förr 
eller senare, traktat efter 

någon annan befattning.
Ingrid sjöng ”Sankta 

Lucia”, jag ”Staffan var en 
stalledräng”- samtidigt. 

”Låt nu Ingrid sjunga 
först” sa Ingrids mamma.  
Varför det? tänkte jag, och 
fortsatte att sjunga samti-
digt, högt och falskt ”Han 
vattnar sina fålar fem”.

Julen var och är, späck-
ad av traditioner – Lucia, 
en av dem. Den handlar 
om ljuset som lyser upp i 
vintermörkret. Lucia bär 
Guds ljus och närmar sig 
människan i mörkret.

Jag förstod inte det helt 
och hållet när jag barn, 
men ändå på något sätt 
inom mig, så visste jag att 
det här med att bära ett 
ljus var viktigt och något 
alldeles speciellt.

I första klass skulle vi 
framföra en pjäs i skolan, 
och jag fick en roll. Jag 
skulle vara gran. Åh så 
stolt jag var. Granen, 
tänkte jag, har ju en 
mycket viktig roll i varje 
hem vid jul. Jag funderade 
så över min rollpresta-
tion och vad den skulle 
innehålla.

Men, egentligen finns 
det inte så mycket att 
berätta. Rollen bestod i 
att jag skulle stå bakom en 

masonitskiva som var så-
gad i granform och målad 
grön. Där skulle jag stå 
helt stilla i en halvtimme, 
och det var viktigt att stå 
alldeles stilla, tills fröken 
signalerade att nu skulle 
jag säga min replik.

Min enda replik. Bak-
om granen. Och den var 
inte lång.

Jag sa: ”Även granen 
önskar God Jul.”

Det var det. 
Jag har varit stjärngos-

se och gran en gång för 
länge sen då det lackade 
mot jul.

Julen är främst barnens 
högtid sägs det.

Stämmer det? 
Det lilla barnet sov 

tryggt nära Maria, Josef 
och djuren i stallet, säger 
traditionen.

Alla barn kommer inte 
att göra det i jul.

”Jesus, du som välsig-
nade barnen.

Hjälp oss att se, ta hand 
om och hjälpa alla de barn 
som finns omkring oss 
och långt borta.”

Amen

Vivianne Wetterling, 
kyrkoherde Skepplanda pastorat

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

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi � nns här för dig

Trygghet  •  Omsorg  •  Kompetens

Etabl. 1932

Dygnet runt   

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

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

 SURTE  LÖDÖSEÄLVÄNGEN

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Nils Olaisson. I Surte kyrka hölls 
tisdagen 15 december begravnings-
gudstjänst för Nils Olaisson, Surte. 
Officiant var kyrkoherde Karin 
Karlsson.

Kjell-Ove Johansson. I Skepp-
landa kyrka hölls onsdagen 16 
december begravningsgudstjänst 
för Kjell-Ove Johansson, Gunn-
torp. Officiant var komminister 
Mika Auvinen.

Ann-Jeanette Ferm. I S:t Olofs 
kapell hölls fredagen 18 december 

begravningsakt för Ann-Jeanette 
Ferm, Bohus. Officiant var Inga-
Lill Andersson.

Leif Svensson. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 18 december 
begravningsgudstjänst för Leif 
Svensson, Älvängen. Officiant var 
Lars Ingvarsson.

Sture Petersson. I Starrkärrs 
kapell hölls fredagen 18 december 
begravningsakt för Sture Peters-
son, Skepplanda. Officiant var 
Anders 

JORDFÄSTNINGAR

TACK

Equmeniakyrkan i Surte 
Tors 24/12 kl 11, Julafton. 
Julbön. Per Kjellberg. Mis-
sionsoffer. Sön 27/12 kl 11, 
Musikgudstjänst i Surte 
kyrka.”Julens sånger och 
psalmer”. Surte kyrkokör med 
flera. Sön 3/1 kl 11, Guds-
tjänst i Pingstkyrkan, Bohus. 
Lennart Ekström. Ons 6/1 
kl 15, Trettondagsfest. Arvid 
Nyström. Offer till yttre mis-
sionen. Servering. Sön 10/1 
kl 11, Missionsgudstjänst. 
Gemensamt för Equmeniaför-
samlingarna i Göta Älvdalen. 
Nattvard. Missionsoffer. 
Servering. Mån 11/1 kl 19, 
Musikkåren, Lerum-Surte 
Symphonic Band, övar. Ons 
13/1 kl 21, Innebandy i Surte-
skolan. Välkommen! Program-
met kan ändras, men på www.
surtemissionskyrka.se finns ett 
uppdaterat program.

Pingstkyrkan Bohus
Sön 27/12 kl 11, Leif Karlsson. 
Nyårsdagen 1/1 kl 18, Nyårs-
bön. Sön 3/1 kl 11, Lennart 
Ekström. Ons 6/1 kl 19, Bibel-
läsning och bön. Sön 10/1 kl 
11, Leif Karlsson. Ons 13/1 kl 
19, Bibelläsning och bön

Nödinge församling
Julafton – 24/12 kl 12, i 
Nödinge kyrka: Samling vid 
krubban. Elisabeth Zander, 
ungdomskören Singing Angels 
och Johanna Werder. Kl 17, 
i Surte kyrka: Julbön. Reine 
Bäck. Sång av Ida Andersson 
och delar av Surte kyrkokör. 
Kl 23.30, i Nödinge kyrka Jul-
nattsgudstjänst. Henny Fors-
berg och gospelkören Blue 
N Joy. Juldagen – 25/12 kl 7, 
i Surte kyrka: Julotta. Karin 
Karlsson. Maria Samuelsson, 
trumpet. Annandag jul – 26/12 
kl 11, i Nödinge kyrka: Mässa. 
Karin Karlsson. Lina Maÿim 
och Ida Andersson, sång. Kl 
13, i Surte kyrka Finsk guds-
tjänst. Irma Nurmo. Söndag 
27/12 kl 11, i Surte kyrka: 
Musikgudstjänst med mässa 
”Julens psalmer och sånger”. 
Surte kyrkokör, Susanna 
Myrberg, piano och orgel, 
Ingmarie Juliusson, tvärflöjt. 
Reine Bäck. Nyårsafton – 
31/12 kl 16, i Nödinge kyrka: 
Nyårsbön. Henny Forsberg. 
Nyårsdagen – 1/1 kl 17, i Surte 
kyrka: Mässa. Karin Karlsson. 
Johanna Werder, sång. Söndag 
3/1 kl 11, i Nödinge kyrka: 
Gudstjänst. Reine Bäck. Tret-
tondedag jul – ons 6/1 kl 17, 
i Surte kyrka: Mässa. Henny 
Forsberg. Söndag 10/12 kl 
11, i Surte kyrka: Gudstjänst. 
Karin Karlsson. Kl 15, i Bohus 
servicehus: Gudstjänst. Karin 

Karlsson. Kl 17, i Nödinge 
kyrka: Mässa. Karin Karlsson.

Equmeniakyrkan Älvängen

Smyrnakyrkan Älvängen
Julafton kl 23, Midnatts-
gudstjånst i Smyrnakyrkan. 
Sön 27/12 kl 11, Missions-
gudstjänst Körgrupp, Leif 
Jöngren m fl Insamling till 
Equmeniakyrkan interna-
tionella arbete ”Tänd ljus”.
Nyårsafton kl 17, Nyårsbön 
Leif Jöngren, sång: Marianne 
Collvin, Rebecka Javerud. Sön 
3/1 kl 17, Julfest Leif Jöngren 
och kören ansvarar. Tor 7/1 
kl 15, Andakt på vikadamm kl 
19.30, Körövning. Sön 10/1 
Gemensam Missionsgudstjänst 
i Equmenaikyrkan Surte. 
Representanter fr APG 29, 
gem kör och församlingarnas 
pastorer. Insamling till Equ-
meniakyrkan internationella 
arbete ”Tänd ljus”. Tis 12/1 
kl 10, Tisdagsbön. Kl 16-18, 
Konfirmandgruppen. Kl 19, 
Ungdomsstyrelsen.

Starrkärr-kilanda församling
Tor 24/12 Nols kyrka kl 
10.30, Samling vid krubban, 
Nordblom. Älvängens kyrka 
kl 10.30, Samling vid krubban, 
Andersson. Starrkärrs kyrka 
kl 16, Julbön, Andersson. 
Kilanda kyrka kl 17, Julbön, 
L. Ingvarsson. Nols kyrka kl 
23, Julnattsmässa, Nordblom. 
Fre 25/12 Kilanda kyrka kl 
06, Julotta, K. Nielsen. Starr-
kärrs kyrka 07.30, Julotta, 
K. Nielsen. Älvängens kyrka 
kl 11, Mässa, G. Siverbo. 
Lör 26/12 Nols kyrka kl 
11, Mässa, Nordblom. Sön 
27/12 Älvängens kyrka kl 11, 
Mässa, Nordblom. Nols kyrka 
kl 17, Förbönsgudstjänst, 
Nordblom. Tor 31/12 Starr-
kärrs kyrka kl 16, Nyårsbön, 
Andersson. Kilanda kyrka kl 
17, Nyårsbön, T. Nordblom. 
Fre 1/1 Älvängens kyrka kl 18, 
Musikgudstjänst, Andersson. 
Sön 3/1 Älvängens kyrka kl 
11, Mässa, Nordblom. Kilanda 
kyrka kl 18, Kvällsmässa, 
Nordblom. Ons 6/1 Nols 
kyrka kl 17, Musikgudstjänst, 
Nordblom. Sön 10/1 Nols 
kyrka kl 11, Mässa, Nordblom. 
Starrkärrs kyrka kl 11, Mässa, 
T. Nordblom. Älvängens kyrka 
kl 18, Temagudstjänst, U. 
Andersson. Ons 13/1 Älväng-
ens kyrka kl 18.30, Bön för 
församlingen.

Skepplanda Pastorat
Skepplanda Julafton kl 17, 
Julbön V Wetterling. Juldagen 
kl 07.30, Julotta M Auvinen. 

Nyårsafton kl 17, Nyårsbön 
M Auvinen. Nyårsdagen kl 
11, Mässa L Ingvarsson. Ons 
6/1 kl 10, Mässa V Wetterling. 
Sön 10/1 kl 10, Gudstjänst L 
Ingvarsson. Hålanda Julafton 
kl 10, Samling vid krubban 
L Ingvarsson. Julafton kl 
23, Midnattsgudstjänst L 
Ingvarsson. Sön 27/12 kl 17, 
Musikgudstjänst V Wetterling. 
Sön 10/1 kl 12, Mässa L Ing-
varsson. S:t Peder Julafton kl 
10-11.30, Julmys med glögg 
pepparkakor m.m. Julafton kl 
11.30, Samling vid krubban 
L Ingvarsson. Juldagen kl 10, 
Mässa M Auvinen. Nyårs-
afton kl 15.30, Nyårsbön M 
Auvinen. Sön 3/1 kl 11, Mässa 
M Auvinen. Ons 6/1 kl 17, 
Musikgudstjänst V Wetter-
ling.Sön 10/1 kl 11, Mässa R 
Olausson. Ale-Skövde Julafton 
kl 15.30, Julbön V Wetterling. 
Annandagen kl 11, Mässa L 
Ingvarsson. Tunge Juldagen  kl 
06, Julotta M Auvinen.

Lilla Edets pastorat
Fuxerna-Åsbräcka församling
Tis 22/12 kl 09, Mässa i förs 
hem, Isacson. Ons 23/12 kl 
18.30, Mässa, Kristensson. 
Tors 24/12 kl 23, Mid-
nattsmässa, Nordblom. Fre 
25/12 kl 10, Högmässa, 
Westergaard. Lör 26/12 
kl 10, Högmässa, Isacson. 
Sön 27/12 kl 10, Högmässa, 
Nordblom. Sön 27/12 kl 14, 
Finsk gudstjänst, Räisänen. 
Tis 29/12 kl 09, Mässa i förs 
hem, Isacson. Ons 30/12 kl 
18.30, Mässa, Nordblom. 
Fre 1/1 kl 10, Högmässa, 
Westergaard. Sön 3/1 kl 
10, Högmässa, Isacson. 
Tis 5/1 kl 09, Mässa i förs 
hem, Westergaard. Ons 6/1 
kl 10, Mässa, Nordblom. 
Åsbräcka kyrka. Fre 25/12 
kl 08, Julotta, Westergaard. 
Tor 31/12 kl 16, Nyårsbön, 
Kristensson

DÖDA PREDIKOTURER

Vår Älskade 

Paulus Tomsic 
* 7 september 1927  

har idag stilla lämnat 
oss i stor sorg och 

saknad. 

Nödinge 
15 december 2015 

EVA 
ANNA och ANDERS 

Björn och Irma 
med familj 

Släkt och vänner 
i Sverige och Slovenien 

Kärleken kommer och 
kärleken går, 

ingen kan tyda dess 
lagar 

Men Dig vill jag följa 
i vinter och vår 

och alla min levnads 
dagar 

Mitt hjärta är Ditt, 
Ditt hjärta är mitt  
och aldrig jag lämnar 

det åter 
Min lycka är Din, 
Din lycka är min 
och gråten är min 

när Du gråter 
 

Nils Ferlin 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum tisdagen 29 
december kl. 11.00 i 

Nödinge kyrka. Efter 
gravsättningen inbjudes 

till minnesstund i 
församlingshemmet. 

Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå, tel. 

0303-33 33 99 senast 
onsdagen 23 december. 
Lika välkommet som 

blommor är en gåva till 
Barncancerfonden 

Västra, pg. 90 06 60-2. 

Ett varmt tack till  
den omtänksamma per- 
sonalen på Backaviks 

Äldreboende. 

Till Er alla som på olika 
sätt hedrade minnet av 

vår Älskade 

Allan Karlbom 
vid hans bortgång, för 
alla vackra blommor,  

 Er personliga närvaro i 
kyrkan och för många 

minnesgåvor, vill vi 
härmed framföra 
vårt varma tack. 

Ett särskilt tack till 
komminister Henny 

Forsberg och solisten 
Kristian Bredin som 
gjorde begravnings- 

gudstjänsten till ett ljust 
och vackert minne.  

HJÖRDIS 
BARN med familjer 

Min älskade Bror 
Vår käre 

Thomas Peltola 
* 6 november 1972  

har idag oväntat lämnat 
oss i stor sorg och 

saknad. 

Nol 
6 december 2015 

CARINA 
Kjell och Lisbeth 
Martin och Maria 

Ida, Annie 
Sven 

Släkt och vänner 

Det finns inga ord för 
den saknad vi känner 

Att Du lämnat oss är så 
svårt att förstå 

Alla som känt Dig och 
vet hur Du var 

Önskar så att Du bland 
oss fanns kvar 

Men nu har Du gått dit 
vi alla skall gå 

Med glädje vi minns allt 
det fina Du gett 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum torsdagen 
7 januari kl. 11.00 
i Starrkärrs kyrka. 

Efter akten inbjudes till 
minnesstund i 

församlingshemmet. 
Svar om deltagande 

meddelas till Ale 
Begravningsbyrå tel. 
0303-33 33 99 senast 

tisdagen 5 januari. Lika 
välkommet som blommor 

är en gåva till Hjärt-
Lungfonden på gåvotel. 

0200-88 24 00. 

Vår Kära 

Solveig Larsson 
* 18 april 1924  

har idag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad. 

Nödinge 
17 december 2015 

EVA och THOMAS 
Mattias och Alexandra 

Marcus 
Eva och Boris 

Kristoffer 

Många blev åren 
Du vandrade här 

Så trogen så verksam 
i tiden 

Nu mättad av ålder 
förunnat Dig är 

Få njuta av den eviga 
friden. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum onsdagen  

30 december kl. 13.00  
i Nödinge kyrka.  

Efter akten inbjudes  
till minnesstund i 

församlingshemmet. 
Svar om deltagande till 

Ale Begravningsbyrå, tel. 
0303-33 33 99 senast 

måndagen 28 december. 
Lika välkommet som 

blommor är en gåva till 
valfri fond. 

Ett varmt tack till all 
personal på Backavik för 

fin och kärleksfull 
omvårdnad. 
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Vem känner du
som snart fyller år?

Skicka in din
grattisannons 

idag!

Alekuriren ”Familj”
Göteborgsvägen 94

446 33 Älvängen

UNDANBEDES

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

Lennart Ahlberg
Skepplanda

SÖKES

Dagmatte till 9 månaders 
schapendoes pojk som inte 
fäller. Vi behöver hjälp ca 
10 tillfällen på ett rullande 
6 veckorsschema from jul-
lovets slut. Bor i Nol arbe-
tar i Kungälv. Intresserad 
ring, så får ni veta mer.

Tel. 0704-82 04 50

VECKANS ROS

Till Zakari på Alebyggen för 
vänligt bemötande och bra 
service. Tack,

 Boende på 
Gästgivarevägen i Nödinge.

Ale Torg

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

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

Torr björkved i 60 literssäck 
85:- Fri hemleverans vid köp 
av 15 säckar.
Tel. 0734-02 01 65

”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

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
Litet hus eller två rum och kök 
önskas hyra av kvinna 65+. 
Helst runt Älvängen-Skepplan-
da-Hålanda. Ej rökare. Endast 
seriösa svar.
Tel. 0704-78 41 14

Lägenhet, Hus eller Stuga 
önskas hyra under 2016!

Vi är en liten familj. Jag, min 
man och vår nyfödda dotter. 
Båda har fasta anställningar, 
en av oss är föräldraledig. 
Självklart inga betalningsan-
märkningar! Med Vänliga Häls-
ningar Fanny, Mats och Hilda
Tel. 0735-44 31 94
fannyaderheim@gmail.com

SÖKES
Vi är en familj som letar 
boende omgående. Vi är två 
vuxna och fyra barn. Vi har 
fast jobb och fast inkomst. Vi 
är ordningsamma och hjälper 
gärna till om något behöver 
göras. Vi har referenser och 
disposition. Allt är intressant. 
Med vänliga hälsningar Kristin. 
Tel. 0704-26 73 55

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 rot- 
och rutavdraget. Bygg, måleri 
& tapetsering, golv, mur & 
putsarbeten, el-behörighet, 
städ, trädgård & trädfällning 
med behörighet. Anlita en 
senior hos oss!
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.”

Guldklippet. Vi köper ert guld 
till högsta dagspris. Kontant 
betalning. Tandguld, klockor, 
smycken, mynt, m.m. Vi lagar 
även smycken & klockor. Väl-
kommen till vår butik. Guld-
klippet finns på torget i Lilla 
Edet. Öppet Vardagar 10-17.  
Tel 0520 650382 
www.Guldklippet.se

GRATTIS

Grattis till världens  
bäste kille

Simon Lundgren
som åker till Trollhättan 

varje dag och studerar, och 
som nu fyller 25 år 

den 25/12
Hälsningar 

Farmor

Stort grattis till
Linda 

på födelsedagen den 23/12!
Kramar från 

familjen

Grattis mina fina 
Amanda

 på 4 årsdagen den 26/12. 
Mamma 

älskar dig mest av allt i 
världen.

Grattis vår
Josefin

på din 30-årsdag den 21/12
vi älskar dig.

Johan, Melvin & Linnea

Till Bohusskolans rektor, 
bambapersonalen, Tore 
vaktmästaren, elever och 
övrig personal för et under-
bart bemötande under tran-
sitboendets period.

Christina & Birger

En stor bukett rosor till den 
underbara personalen på 
Backaviks äldreboende. Ni 
är fantastiska. Vill önska er 
en riktigt God Jul och Gott 
Nytt År.

Aina på blå med anhöriga

Till Sandra Dahlqvist för 
den glädje och värme du 
sprider. Du kan få vilken grå 
dag som helst att lysa stark 
som solen. Tacksam över att 
jag fått lära känna dig.

 Kram Josefin

Tre stora buketter till 
Avdelningarna  Kantarel-
len, Röda vinbäret  och 
Äpplet på Hövägens för-
skola i Älvängen för den 
fina och välorganiserade 
Luciamorgon de och barnen 
gav, utomhus  i gryningen 
11 dec. Vacker och genom-
repeterad  sång och däref-
ter en lugn och fin ”över-
lämning”  av barnen till 
resp. anhöriga.  Helhetsin-
tryck: mycket genomtänkt 
och stämningsfullt. Till sist 
pepparkakor till barnen och 
föräldrarna . Därefter lus-
sande för småbarnen på de 
tre yngre avdelningarna. Så 
fick även de vara med på 
ett bra sätt, anpassat för 
deras ålder... Tack!

En imponerad farmor
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SUDOKU MEDELVECKANS FRÅGA

FRÅGA VECKA 2 2016
Brukar du fira jul och nyår utomlands?
Gör din röst hörd på www.alekuriren.se

ALEMAN & LILLA EDIT

Denna veckan säger vi grattis till 
@sven_ulrik som med denna magiska bild 
vann veckans #MinAleBild! RÄKNA UT DITT NYA 

ELPRIS PÅ ALEEL.SE

#MINALEBILD

Ska vi fortsätta fira Lucia?

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.

Ja

Nej3%

97%



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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