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1200 starter i 
Ale Inomhusspel

LÄS
16

LÄS
09

Svag ökning för 
kollektivtrafiken

Volymen ökar 
för Pirate Rock

LÄS
21

Nol närmar sig målet!
Nol IK futsal stack tidigt ut hakan och menade att laget skulle kunna nå allsvenskan redan nästa till nästa säsong. Då var 
det många som skrattade, men i takt med att segerraden har blivit längre har olyckskorparna tystnat. Nu återstår bara fyra 
hinder. Toppmatchen mot Borås AIK blev ingen värdemätare. Nol vann med 11-3 och Bojan Ilic blev tremålsskytt.

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

Säkra siffror till fast pris!

Wow! 
Vilken vecka!

GRILLAD KYCKLING 
Kronfågel. Ursprung Sverige.

Råvikt ca 935–1040 g.
Jfr pris ca 37:50–41:71/kg.

Max 2 köp/hushåll.

39:-/st

Gäller v 3 • 20/1–24/1

Ale Torg

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

BLANDFÄRS 
Ursprung Sverige. 50% gris, 

50% nöt. Storpack.
Max 2 köp/hushåll.

39:-/kg

ALLA DAGAR
06.00–23.00

10%
RABATT 
PÅ ETT KÖP  
MED DENNA  

KUPONG!

För dig som handlar med

G
äller ons-sön v03

DET 
KLIMATSMARTA 
VALET!

Massor utvalda kvalitets- 
och märkeskläder reas ut!

Herr- Dam- & Ungdomskläder

ÖPPET: VARDAGAR 10-18, LÖRDAGAR 10-14 • ÄLVÄNGEN, 0303-74 60 12

www.manufakturen.se

JEANS

REAR
E
A

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!

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

Gäller på ordinarie priser så långt lagret 
räcker. Ej på ev. beställningsvaror

Start onsdag 10:00

RABATT
PÅ ALLA LÄNGDSKIDOR,

LÄNGDBINDNINGAR  
OCH LÄNGDPJÄXOR

50%



Resandet med kollek-
tivtrafik visar bara en 
svag ökning i år i jäm-

förelse med tidigare års stora 
positiva förbättringar. Att i 
möjligaste mån resa tillsam-
mans är ett av flera sätt att 
verka för ett hållbart sam-
hälle, när det dessutom går 
snabbare än att ta bilen själv 
är det ett närmast självklart 
val. Men det är just detta 
som är haken. För alla är det 
inte lika smidigt. Det går an 
för oss som har Alependeln 
på gångavstånd, men alla har 
inte det och matartrafiken 
från till exempel Alafors är 
i den nya tidtabellen inte 
särskilt kundanpassad. 

Ska det kollektiva resan-
det fortsätta öka måste att-
raktionskraften gå i samma 
riktning. Det finns ingen 
rimlig logik i att en ökad 
efterfrågan ska innebära en 
försämrad produkt. Tvärtom 
brukar en ökad försäljning 
av produkter/tjänster inne-
bära två saker. Förbättrad 
kvalitet och ett lägre pris. 
Jag tror inte boende i Ala-
fors upplever att Västtrafik 
har svarat upp på någon av 
dessa punkter. Med längre 
avstånd till matarbussen och 
en sämre turtäthet lär bilen 
återigen bli ett gångbart al-
ternativ för boende i Alafors.

I Älvängen som under de 
första åren med pendeltåg 
också var en krisort har Ale 
kommun tagit ett stort ini-

tiativ genom elbussen som 
numera går genom ortens 
två stora bostadsområden, 
Kronogården och Maden, 
för att fånga upp resenärer 
till Alependeln. Det är en 
generös kommunal satsning, 
men egentligen helt fel. 
Kollektivtrafiken är en regi-
onal fråga och ska bekostas 
uteslutande med Västra 
Götalands skattemedel.

 Om vi dessutom ska fort-
sätta att framhålla kollektiv-
trafiken som vägen mot ett 
grönare och mer hållbart 
samhälle borde de som nu 
valt att nyttja servicen också 
belönas rikligt. För de som 
köper månadskort borde 
den tolfte månaden vara fri. 
Det ska ju kittlas att ställa 
bilen.

Rent generellt är Alepen-
deln en fantastisk tillgång. 
Att på kort tid och mycket 
bekvämt transporteras 
till Göteborgs city är en 
förmån. Att dessutom inte 
behöva titta på klockan 
under rusningstra-
fik, utan veta att 
det kommer ett tåg 
inom en kvart är 
snudd på overk-
ligt. För att ta 
del av detta krävs 
emellertid att 
man kan ta sig till 
någon av pendel-
stationerna.

Just Alepen-
deln kanske 

ändå ligger till grund för ett 
av våra växande problem, 
drogmissbruket bland unga. 
Med tåget har avståndet till 
Göteborg och dess förorters 
baksida också minskat. Det 
gör att vi måste vara ännu 
mer på tå i det drogfö-
rebyggande arbetet fram 
över, men vi måste också 
vara mer aktiva här och nu. 
Att förebygga för en skada 
som redan uppstått lindrar 
inte dagens problem. Jag 
har ingen universallösning, 
men trygghetsvärdar och 
fler vuxna ögon på gator 
och torg kvällstid skulle inte 
försämra förutsättningarna.

Pendelns baksida

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 2016. 
         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
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Ale Brottsofferjour - Råd och stöd 
för dig som har råkat ut för ett brott

SPF–SENIORERNA 
SKEPPLANDA-HÅLANDA

Årsmöte 

Torsdag 28 januari kl 15.00
i Skepplanda Bygdegård

Utöver sedvanliga  
årsmötesförhandlingar medverkar 

Pelle Dahlberg visar bilder och berättar 
Tillfälle att betala medlemsavgiften. 
Alla medlemmar är välkomna 

/Styrelsen

Vikarierande 
Arbetsterapeut 
med hjärta för 
neuropsykiatri

 

Solhaga
gruppen

Ett gott liv – hela livet

Läs mer på 
team.solhagagruppen.se

Tjänster inom LSS, SoL och skola.

SOLHAGAGRUPPEN, 
SOLHAGA BY 
I LÖDÖSE SÖKER: 

Pensionärernas 

JanuariFest 
i Smyrnakyrkan

Välkommen till en fest med 
önskesånger & allsång medan 
det serveras kaffe med dopp
Lördagen den 23 januari kl 15.00.

Anmälan senast 20 januari till  
Lis-Marie Ohlsson, tfn 749 651, eller  

Rolf Ohlsson, tfn 746 421.

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

TYGLADAN

KAPPMETERVARA 40-75:-/m

Färdigsydda längder

HISSGARDINER  
Bredd 100-180 cm

Massvis med BARNTRIKÅ 
120:-/m

KARIN löpare

79:-
KLÄDER &

HEMINREDNIG
PANELLÄNGDER  

129:-

med nyheter!
Vi fyller på butiken

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

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

449 14 Alafors

Räkna ut 
ditt nya

elpris på 
aleel.se

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

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

Syns du inte?
Vi hjälper dig!
Digitala eller tryckta medier?
Glansiga broschyrer eller rörliga banners?
Hemsida eller kundtidning?
Ring 0303-74 99 40
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Anmälan görs via info@aleibf.se 
eller till Hans Westerlind tel. 0303-74 29 45

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

Missa inte våra föreläsningar 
i teatern under cupen:
•  Christina Karlsson  (leg. sjukgymnast och 

Dipl Kost- & Näringsrådgivare) som pratar 
om  ”Prestationshöjande och läkande mat”

•  Vakna & Nattvandrarna

Vi kommer även att ha andra aktiviteter för olika åldrar och 
café för fikasugna.  
För mer information och om tider, se vår hemsida.

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

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

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

ALE EL 
SKOLCUP
Innebandy
FREDAG-SÖNDAG 19-21 FEBRUARI

I ALE KULTURRUM

FÖR 

19:E ÅRET 

I RAD!

MEDARRANGÖR:

  ALE IBF SKOLCUPEN SKÄNKER  

   10 KRONOR FÖR VARJE ANMÄLD 

KLASS TILL BARNCANCERFONDEN!

SPONSORER

SURTE

Prispengarna går oavkortat till klassen, ex skolresa
Kämpande klasser åk 1-3, alla deltagare får medalj.
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ALE. En majoritet av 
bankkontorscheferna 
tror på en starkare kon-
junkturutveckling under 
2016.

Den nedåtgående 
trenden som varit 
rådande sedan våren 
2015 har därmed bru-
tits. 

Det är positiva nyhe-
ter för företag i Ale.

 
Det är Almi Företagspartner 
som presenterar en under-
sökning bland 150 bankkon-
torschefer. Bankcheferna är 
betydligt mer optimistiska 
inför 2016 jämfört med mot-
svarande undersökning inför 
2015.

– Det känns som en myck-
et positiv framtid som står 
runt hörnet. Det går bra för 
företagen i Västsverige just 
nu och många väljer att satsa 
på att investera och utveckla. 

Det är positivt för framtida 
tillväxt och skapar nya jobb i 
såväl regionen som i Ale, sä-
ger Sara Wallin, vd på Almi 
Väst.

Inledningen på det nya 
året blir lite avvaktande, se-
dan tar konjunkturen fart 
ordentligt, i alla fall om 
bankcheferna får rätt. Under 
årets första kvartal förväntar 
sig 33 procent att konjunktu-
ren stärks. På ett års sikt tror 
så mycket som 60 procent på 
en fortsatt förstärkning av 
konjunkturen.

Samtidigt ökar utlåning-
en. Mer än hälften av bank-

kontoren uppger att utlå-
ningen till företag förväntas 
öka under årets första kvar-
tal.  På ett års sikt är ännu 
större andel positiva, då 77 
procent tror på en ökad ut-
låning.

– Även inom Almi ser vi 
tydligt en ökad efterfrågan 
på tillväxtorienterade kre-
diter, det gäller särskilt det 
nya Tillväxtlånet som intro-
ducerades i början av 2015. 
Tillväxtlånet har gjort det 
möjligt för hundratals inn-
ovativa tillväxtföretag att 
fortsätta sin expansion, säger 
Sara Wallin.

FAKTA

Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA – Centrum 
för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner 
AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkon-
torschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är 
baserad på telefonintervjuer under perioden 30 november-14 
december 2015.

Positivt för Ale
– Bankchefer tror på stark konjunktur

ALE. Flera alebor har 
hört av sig till lokal-
tidningen i frustration 
över att julkort skickade 
med PostNord inte hann 
fram i tid.

Detta trots att försän-
delserna poststämpla-
des före den 16 decem-
ber.

– I de fall där vi inte 
har löst vårt uppdrag är 
det bara att be kun-
derna om ursäkt, säger 
Henrik Brättemark, 
regionchef på PostNord 
i Västsverige.

En julhälsning lagom till 
nyår? Så blev fallet för en del 
alebor vars julpost inte hann 
fram i tid.

– Vi har idag, den 30 de-
cember, fått ett flertal för-
sändelser av brev och julkort. 
Jag har också fått en faktura 
med posten, daterad den 14 
december. Detta bevisar att 
PostNord inte utfört sitt 
uppdrag på ett professionellt 
sätt, hävdar en av Alekuri-
rens läsare.

När lokaltidningen kon-
fronterar Henrik Brättemark 
med uppgifterna konstaterar 

han att PostNord brustit i 
några enstaka fall.

– Vi laddar alltid med en 
speciell organisation till jul. 
Vi riggar för att kunna han-
tera ett betydligt större flö-
de av försändelser och i det 
stora hela har vi klarat pro-
cessen riktigt bra. Tyvärr har 
det brustit på några ställen 
och det ber vi om ursäkt för.

Vad var orsaken till att 
en del julkort som lades 
på den röda så kallade 
julpostlådan inte hann 
fram i tid?

– Den exakta orsaken vet 
jag inte, det kan helt enkelt 

ha varit den mänskliga fak-
torn eller eventuellt sjuk-
frånvaro.

Har invånare i Ale varit 
särskilt drabbade?

– Nej, det vill jag inte på-
stå.

Henrik Brättemark kon-
staterar för övrigt att antalet 
skickade paket ökade rejält 
under den gångna månaden.

– Importen från Kina har 
exempelvis vuxit lavinartat. 
Vi hanterade stora volymer 
runt jul med ett väldigt gott 
resultat.

Julkort – var god dröj!
– PostNord ber kunder om ursäkt

En del julkort hann inte fram i tid vilket PostNord ber om ursäkt 
för.

FAKTA

Veckorna före jul skickas 
det miljontals paket och 
julhälsningar. 2015 skicka-
des det nästan 22 miljoner 
julkort och under natten till 
tisdagen den 22 december 
slog PostNord sitt tidigare 
paketrekord då nästan en 
halv miljon paket passerade 
genom paketterminalerna 
i Sverige under ett enskilt 
dygn.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Massor utvalda kvalitets- 
och märkeskläder reas ut!

Herr- Dam- & Ungdomskläder

ÖPPET: VARDAGAR 10-18, LÖRDAGAR 10-14 • ÄLVÄNGEN, 0303-74 60 12

Damkläder
Cream • Object • Signature • Ted Nicol 

ZeZe • Triumph • Twist & Tango • Damella 
Tenson •  Cecil • Skovhuus

www.manufakturen.se

Herrkläder
Sebago • Dahlin • Oscar Jacobson  
Park Lane • Jack&Jones • Selected  

Henri Lloyd • Tenson

JEANS
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E
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FAKSIMIL: VECKA 02, 2016ALE. Förra veckans arti-
kel om försenade julkort 
och brev från PostNord 
har fått många läsare 
att höra av sig.

Ursäkten från region-
chefen Henrik Brätte-
mark anses inte vara 
tillräcklig för de upprör-
da alebor som har hört 
av sig till Alekuriren.

– Jag hade ett affärs-
brev som var stämplat 
den 15 december, men 
som damp ner i brev-
lådan först den 30 de-
cember. Det är inte okej, 
säger en bostadsinneha-
vare i Älvängen.

Mejlen och telefonsamtalen 
har varit många från läsare 

som undrar hur det kan kom-
ma sig att PostNord i vissa 
fall låtit vänta flera veckor 
med att dela ut julkort, men 
även andra försändelser.

– Jag fick ett julkort som 
hade dubbla poststämplar, 
16 december och 18 decem-
ber. Den 11 januari, alltså 24 
dagar senare, fick jag kortet 
i brevlådan. Att PostNord 
ursäktar sig är en sak, men 
jag vill ha en förklaring till 
varför det kan ta så lång tid 
innan försändelsen når sin 
mottagare, säger en frustre-
rad kvinna från Älvängen.

En annan kvinna, från 
Sandvik, som har lantbrev-
bärning berättar om en rejält 
försenad tidningsdistribu-
tion som PostNord ombe-
sörjer.

– GP för julafton och tid-

ningen för 29 december de-
lades ut till oss den 9 januari. 
Hur kan det bli så?

När lokaltidningen kon-
fronterar Henrik Brättemark 
med uppgifterna beklagar 
han det inträffade, men kan 
omöjligt säga vad som kan ha 
hänt i de enskilda fallen.

– Det är omöjligt att ta 
reda på. Vi kan bara bekla-
ga att försändelserna blivit 
rejält försenade. Efter att ett 
brev postats så påbörjas en 
lång process, det är många 
inblandade personer längs 
vägen.

PostNord har ett utdel-
ningskontor i Nol och det är 
specifikt alebor som verkar 
vara drabbade av försenade 
postförsändelser.

– Vi har inte fått till oss 
uppgifter av den här arten 

på andra ställen. I normal-
fallet har vi en väldigt bra 
leveransnivå, säger Henrik 
Brättemark.

Fanns det inte tillräckligt 
med personal i slutet av året?

– Vi hade precis som tidi-
gare år mycket extrapersonal 
inne under december, folk 
som sommarjobbat hos oss 
tidigare, men även personal 
från bemanningsföretag. 
Det är så det brukar vara och 
2015 utgjorde inget undan-
tag, säger Henrik Brätte-
mark och avslutar:

– Jag kan återigen bara be 
om ursäkt i de fall där vi inte 
har löst vårt uppdrag på ett 
tillfredsställande sätt. Vi tar 
till oss av kritiken.

JONAS ANDERSSON
  

ALE. För andra året ska 
regionutvecklingsnämn-
den dela ut sitt pris 
”Unga landsbygdspriset 
i Väst”. 

Två unga företagare i 
Västra Götaland får 25 
000 kronor vardera.

Nu är nomineringspe-
rioden öppen.

Från och med 18 januari till 
och med 6 mars 2016 går det 
att nominera pristagare. För 
att ha chans att vinna priset 
ska man vara 15-30 år, bo 
och vara verksam med sitt 
företag på landsbygden eller 
i tätort med mindre än 10 
000 invånare.

– Förra året fick vi in 33 
giltiga nomineringar som 
alla var fantastiska exempel 

på ungdomars företagsam-
het. Det ger gott hopp om 
framtiden för landsbyg-
den, säger Moa Boëthius 
Lind, regionutvecklare och 
ansvarig för priset.

Framgångsrikt
Pristagarna ska på ett fram-
gångsrikt sätt ha drivit sitt 
företag med den huvudsak-
liga omsättningen på lands-

bygden. Det kan vara såväl 
traditionellt lantbruksföreta-
gande eller företagande inom 
helt andra branscher. Pri-
set värdesätter ekonomiskt 
framgångsrikt företagande, 
miljöhänsyn, sociala aspek-
ter, samhällsnytta och nya 
arbetstillfällen. Pristagaren 
ska vara mellan 15-30 år 
och priset delas ut för in-
satser gjorda till och med 

2015. Som landsbygd räknas 
i praktiken hela Västra Gö-
taland, utom de 20 största 
tätorterna.

Pristävlingen är en del av 
Västra Götalandsregionens 
handlingsprogram för Ungt 
Entreprenörskap 2013-2016, 
som innehåller satsningar på 
drygt 30 miljoner kronor.  I 
handlingsprogrammet är 
unga på landsbygden en 

särskilt utvald målgrupp. 
Många mindre orter påver-
kas kraftigt av urbanisering-
en. I dessa områden behövs 
därför en särskilt hög grad av 
företagsamhet och kreativa 
attityder, inte minst bland 
ungdomar, för att skapa goda 
förutsättningar.

Dags att nominera till Unga Landsbygdspriset i Väst

Ingen förklaring till försenad post
– Skarp kritik riktas mot PostNord
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KALLELSE TILL 

ÅRSSTÄMMA

TISDAGEN DEN 15 MARS 2016, KL 19.00
Aulan i Bohusskolan (ingång på östra sidan) 

Röstberättigad är medlem med legitimation 
samt fullmakt från icke närvarande andelsägare 

(gäller även sambo/make/maka).

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga 14 dagar 
före årsstämma på Surte bibliotek.

Motioner skall enligt stadgarna vara styrelsen 
tillhanda senast den 10 februari, 2016

E-post: bohus.surte.vagforening@gmail.com
Postadress: BOHUS-SURTE VÄGFÖRENING, Ale 

Kommun, 449 80 ALAFORS

Välkomna! -Styrelsen

KUNGÖRELSE
Onsdagen den 27 januari 2016 har Lilla Edets kommunfullmäktige
sammanträde i Stora Salongen, Folkets hus kl. 19.00. Välkommen!

Kommunfullmäktige behandlar bland annat följande ärenden: 

• Information från Västra Götalandsregionen om SMSlivräddare

• Presentation av respektive nämnds verksamhetsplan för 2016

• Interpellation från Julia Färjhage (C) till kommunstyrelsens ordförande 
om beslutsgången i kommunen

Bert Åkesson  Maria Olegård
Ordförande   Sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagordning och handlingar finns att läsa 
på lillaedet.se/KF, Medborgarservice i kommunhuset och på biblioteket i 
Lödöse fr.o.m. den 20 januari 2016.

KUNGÖRELSE

BARN & FRITIDEL BYGG & ANLÄGGNING

FORDON & TRANSPORTHANDEL INDUSTRI

SENIORYOGA 
 (Hatayoga)

Mjukt och stilla tränar du efter 
din egen förmåga, rörelserna 
kan utföras sittandes eller med 
hjälp av vägg.
 
Tisdagar start: 26 jan kl 14-15,
14 träffar 850 kr (arr:37756)

Onsdagar start: 3 feb kl 10-11,  
10 träffar 610 kr (arr: 37760)

Lokal: Mali, Göteborgsvägen 94,  
Älvängen

Du får prova  
en gång gratis!
 
Alternativmedicin i Ale,  
Eva-Marie 073-931756
Anmälan www.sv.se/vast  
Tel:  010-3300900

Informationskväll  
om vården 2016
Den 20 januari och 10 februari kl 18:00 
bjuder Medpro Clinic Lödöse och Lilla Edet 
vårdcentral in dig till en informationskväll på 
Lödöse Museum. Adress: Museivägen 1.
Vi önskar föra en dialog med dig om din  
vård i Lödöse/Lilla Edet.
 
Kan du inte komma på möteskvällarna är 
du välkommen att ta kontakt med oss för 
information. Kontakta verksamhetschef  
Annika Gustafson på 076 0513388 eller  
annika.gustafson@medpro.se

Välkomna!
Annika Gustafson, 
verksamhetschef &  
Hans Wittrup, läkare & VD  
samt personalen.

Lödöse  
vårdcentral 

0520-48 88 00
www.medpro.se

Kommunals kamp lär fortsätta
NÖDINGE. Fackförbun-
det Kommunal i Ale har 
kritiserat kommunled-
ningen för ett nytt och 
hårdare ledarskap.

Medlemmar vittnar 
om att de har skrämts 
till tystnad med hot om 
repressalier om de är 
öppet kritiska mot sina 
överordnade.

På måndagskvällen 
mötte 250 Kommuna-
lanslutna Ales kommun-
chef, Björn Järbur.

Inom sektor arbete, trygghet 
och omsorg (ATO) pågår se-
dan en tid tillbaka stora struk-
turella förändringar. Syftet är 
att genom nya arbetssätt göra 
ekonomiska besparingar. I 
jämförelse med likvärdiga 
kommuner betalar Ale mer 
för samma verksamhet.

– Det menar vi är fel. Vi 
måste komma till ett läge 
där vi diskuterar och hittar 
lösningar för att driva verk-
samheten framåt, men inom 
samma ekonomiska ram som 
andra kommuner. Det är inte 
rimligt att vi ska betala mer i 
Ale, inledde Björn Järbur.

Teatersalongen i Ale 
Kulturrum var välfylld och 
majoriteten av Kommunals 
medlemmar representera-
de äldreomsorgen, antingen 
inom särskilt boende eller 
hemtjänsten. 

Bland annat har beman-
ningen på kommunens äld-
reboende setts över liksom 
biståndsbedömningen inom 
hemtjänsten. Det har fått 
konsekvenser för personalen 
som på flera arbetsplatser har 
höjt rösten.

– Det värsta är att många 
som har varit kritiska till 
förändringarna har kallats 
in till enhetschefen och har 
mer eller mindre skrämts till 
tystnad. Så vill vi inte ha det i 
Ale kommun, säger Sladjana 

Gustafsson, ordförande för 
Kommunal i Ale.

På den punkten fick hon 
omedelbart medhåll av Björn 
Järbur som tidigare haft svårt 
att dela den bilden av ledar-
skapet. Under mötet var det 
dock många som beskrev lik-
nande händelser, där anställ-
da kallas illojala om de har en 
avvikande åsikt.

Viktig fråga
– Det här är en extremt vik-
tig fråga och vi jobbar just nu 
med att implementera en ny 
organisationskultur där det 
ska finnas en tydlig värde-
grund som baseras på jäm-
ställdhet och jämlikhet, säger 
Björn Järbur.

Förutom en tuff ekono-
misk omställning brottas sek-
tor ATO med höga sjuktal.

– Det är en följd av en ar-
betsmiljö som är allt annat 
än okej. Jag vill höra vilka 
åtgärder du tänker vidta för 
att förändra detta. Här sitter 
idag 250 medlemmar och 
vittnar om sin vardag. Situa-

tionen är akut och vi kräver 
att det upprättas en hand-
lingsplan omgående, menade 
Eva Kärrman, ordförande 
Kommunal Väst.

Björn Järbur kunde av na-
turliga skäl inte svara i detalj 
på den kritik som framfördes, 
men verkade uppriktig när 
han sa att frågan kommer att 
prioriteras.

– Jag kan bara lova att 
aktivt verka för att vi får till 
stånd ett arbete som går ut 
på att i dialog med er se över 
hur vi kan utveckla verksam-
heten framåt. Vi gjorde det 
med skolans personal och 
jag tänker att vi måste kunna 
göra det även inom vården. 
Genom att engagera alla be-
rörda på samtliga nivåer, från 
golvet ända upp till kommun-
ledningen, kommer vi att hit-
ta de lösningar som krävs, 
svarar Björn Järbur.

Skarpast kritik kom från 
hemtjänstens personal.

– Som det är nu är jag en-
sam ordinarie på två distrikt, 
ensam om att ha insulindele-

gation. Kan jag vara stolt när 
jag knappt hinner säga hej till 
vårdtagarna innan jag måste 
åka igen? Jag mår dåligt och 
vårdtagaren mår dåligt. Vem 
är det som tjänar på era be-
sparingar? Inte är det vi inom 
vården i alla fall. 

En av medlemmarna fö-
reslog att införa sex timmars 
arbetsdag. Det skulle enligt 
henne innebära en förbättrad 
arbetsmiljö och därmed lägre 
sjuktal.

– Det betyder i sin tur att 
vi sparar pengar och det be-
höver vi ju!

Det är lätt att vara efter-
klok. På ett möte med så 
många kritiska röster ska 
kommunchefen inte sitta 
ensam på scen. Ansvariga 
politiker ska självklart närva-
ra, både för att lyssna in och 
motivera sina beslut. Det blir 
en läxa till nästa gång – för 
Kommunals medlemmar lär 
knappast ha tystats efter mån-
dagskvällen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Sladjana Gustafsson ordförande för fackförbundet Kommunal i Ale mötte med drygt 250 medlemmar 
kommunchef Björn Järbur i en öppen dialog om arbetsmiljön och verksamhetens utmaningar inom 
skolan och framför allt omsorgen.

– 250 medlemmar mötte kommunchefen om arbetsmiljön



 

www.ale.se 
0303-33 00 00

På gång

Filmklubben Ale Cinema fortsätter med sina populära 
lunchfilmer som visas 6 onsdagar i Teatern, Ale Kulturrum, 
Nödinge. Missa inte "A most violent year"  3 FEBRUARI.  

Filmen utspelar sig i New York, 1981. En målmedveten 
affärsman strävar efter att nå toppen i en av världens mest 
korrupta och våldsamma metropoler. När hans skrupelfria 
konkurrenter attackerar både hans företag och familj, tvingas 
han välja mellan det som är rätt och det som fungerar. 
Amerikansk dramathriller. 88 min, från 15 år.

För mer info se evenemangskalendern på www.ale.se eller 
vänd er till biblioteket i Nödinge. Med reservation för ev. 
ändringar. Medlemskap i Ale Cinema köps på biblioteket i 
Nödinge och kostar 100 kr. 

Vårens lunchfilmer

Halt för sopbilen   
Halka och snö gör det extra viktigt att du ser till att vi kan 
hämta dina sopor på ett säkert sätt. Tänk på att vägen fram till 
behållaren ska skottas i minst behållarens bredd och sandas.

Om du bor vid enskild väg eller vi måste använda en del av din 
tomt för att hämta soporna är det viktigt att vägen är farbar, att 
du snöröjer den och håller vägen halkfri för sopbilen. Vi måste 
dessutom kunna vända bilen längst in på vägen.

Familjen Gerlin/Pettersson från 
Ale kom på delad andraplats 
när Minimeringsmästarna 
avgjordes den 17 januari. 
Samtliga hushåll hade 
lyckats minimera sin 
avfallsmängd med 49 procent. 
Minimeringsmästarna är 
ett GR-projekt där 8 av 13 
medlemskommuner var med. 
Målet var att genom olika aktiviteter och seminarium öka 
medvetenheten och få till en beteendeförändring för att minska 
mängden avfall.

Företagsfrukost - Vad händer i 
Ale kommun?
KL 08.15–09.30 Svensk Fastighetsförmedling, Ale torg. 
Presentation av handelsutredning m.m.
 
KL 08.00–09.15 Älvhörnan (f.d La Plaza), Älvängen. 
Presentation av handelsutredning samt info om 
byggutveckling i Älvängen.
 

Workshop Webfab
KL 17.00-20.00. Kvarndamsvägen 1, Surte.  

Tema – Maximera värdet av din produkt/tjänst.  
Läs mer och anmäl dig på : www.ale.se/foretagare

Alefamilj tvåa i 
avfallsminskningstävling

UTAN KÄLLOR – INGA 
HEMBYGDSBÖCKER

KL 19.00 Skepplanda bibliotek. 
Bo Björklund visar med exempel 
från Risveden, Kilanda och Göta 
älvdalen hur pusselbitar från arkiv, 
bibliotek och museer kan byggas 

ihop till en historia. Fika / Inträde 40 kr. Arr. 
Bibliotekets vänner i norra Ale, Ale kommun, 
Vuxenskolan
 

JAN

25
2015

VILL DU VARA MED I 
BIBLIOTEKETS BOKCIRKEL  
FÖR FÖRÄLDRALEDIGA? 

Då är du och din bäbis är varmt 
välkomna till Ale bibliotek, Nödinge 
KL 10.30-11.30. Under första träffen 
bjuder vi på böcker, te och pratar 
om upplägget. Därefter ses vi fyra 
tisdagar KL. 10.00-11.00.

JAN

22
2015

GRÖTFEST MED 
UNDERHÅLLNING
KL 15.00 är det på Älvängens 
aktivitetshus Carlmarksväg 4. 

50:-/person anmälan till cafét vardagar  
KL 9.30-12.00. Tel.nr. 0303-330 745. OBS! 
begränsat antal platser. Välkomna önskar 
brukarrådet.
 

JAN

27
2015

Kontaktcenter i Ale
–Din väg in i kommunen
Kontaktcenter är din väg in i kommunen. Det är vi som 
svarar när du kontaktar kommunen. Oavsett om du väljer
att kontakta oss via telefon, e-post, brev, sociala medier eller 
genom ett personligt besök tar kommunvägledarna i Ale 
hand om dina frågor och ärenden. Vi ger dig effektiv och 
snabb hjälp med allt, från att handlägga enklare ärenden 
och besvara frågor som rör kommunens verksamhet till att 
koppla dig vidare till en specialist för mer komplicerade 
frågor. Bland annat jobbar vi med äldrefrågor, bistånd, 
frågor om funktionsnedsättning, försörjningsstöd, god man, 
barnomsorg, utbildning, kultur, bibliotek, fritid, ärenden 
inom park, gata, avfall, vatten och avlopp, färdtjänst samt 
bygg-, fastighets- och miljöfrågor.

Så här når du oss:
• Besök i Kommunhus Nödinge
• www.ale.se
• Telefon 0303-33 00 00
• E-post kommun@ale.se
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Svensk Fastighetsförmedling Ale, Ale Torg 16, 449 31 Nödinge, Tel 0303-74 90 00
www.svenskfast.se/ale

Svensk Fastighetsförmedling i Ale 
söker nu ytterligare en villamäklare 

till vårt redan framgångsrika  
mäklarteam.  

Är du en etablerad eller nyutexaminerad mäklare 
och tycker detta låter intressant.

Kontakta butikschef Daniel Eriksson  
på telefon: 0722-091101 

LEDIGA TJÄNSTER

SKEPPLANDA. I mitten 
av december rullade 
Vintercyklisten igång.

Tio deltagare i Ale 
kommun har valts ut.

En av dem är Elsie 
Svensson som lokal-
tidningen kommer att 
bevaka lite extra under 
projektets gång.

Syftet med Vintercyklisten 
är att få människor som cyk-
lar på sommaren, men ställer 
cykeln under vinterhalvå-
ret att fortsätta cykla året 
runt. Vintercyklisten pågår 
mellan 14 december 2015 
och fram till 14 mars i år.

– Jag läste en annons om 
att man sökte deltagare till 
projektet. Jag älskar att cykla 

och blev både glad och för-
vånad när det visade sig att 
jag kommit med, förklarar 
Elsie Svensson.

Elsie Svensson bor i Äl-
vängen sedan drygt 17 år 
tillbaka, är ursprungligen 
från Borås. Hon arbetar som 
förskollärare på Garnvinde-
skolan i Skepplanda.

– Jag har en förskoleklass 
och stortrivs med mitt arbe-
te. Du får så mycket tillbaka 
av eleverna, en sådan glädje, 
berättar Elsie.

På fritiden är Elsie och 
maken Jan gärna ute i sko-
gen för att plocka svamp 
eller bär. Hemma på gården 
har de bland annat hönor 
och katter att se till.

– När jag ska uträtta ären-
den i centrum tar jag nästan 
alltid cykeln. Detsamma är 
när det är möten med job-
bet i Alafors, då trampar jag 
gärna.

Tidigare har Elsie ställt 
in cykeln när snön och ky-
lan gjort sig påmind. Nu är 
emellertid tvåhjulingen ut-
rustad för vinterväglag, An-
ders Adielsson på Älväng-
ens Cykel har monterat på 
dubbdäck.

– Vi har en brant backe 

från huset och ner till cy-
kelvägen, då har jag brod-
dar under skorna och leder 
cykeln. Sedan är det inga 
problem att cykla den fem 
kilometer långa sträckan till 
Garnvindeskolan.

Hur har det varit med 
vinterväghållningen?

– Det finns inget att klaga 
på. Jag hoppas att det förblir 
så även om det kommer mer 

snö. Eftersom jag är den som 
öppnar på skolan så gäller 
det att cykelbanan är fram-
komlig redan tidigt på mor-
gonen.

Kylan utgör inget hin-
der?

– Absolut inte! Det gäller 
att klä sig efter väder och det 
brukar jag säga till eleverna 
också som ibland förundras 
över att jag cyklar när det 

blåser, regnar och så vidare.
Hur lång tid tar det från 

bostaden i Älvängen till ar-
betsplatsen i Skepplanda?

– En halvtimme ungefär. 
Således får jag en timmes 
gratis motion varje vardag, 
avslutar Elsie Svensson.

JONAS ANDERSSON

Snö och kyla inget hinder
– Elsie en tapper vintercyklist

Elsie Svensson är en av deltagarna i Vintercyklisten. Hon cyklar från bostaden i Älvängen till arbetet 
på Garnvindeskolan i Skepplanda.

Älskar att cykla! Elsie Svensson väljer gärna cykeln framför bilen.



DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
DELIKATESSEN

Pssst!

Missa inte rabatten på förstasidan...

MANTLAD SALAMI

MOR MATILDAS KOKTA- & 
BROR JAKOBS RÖKTA SKINKA

Endast avhämtning

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

MEDLEMSDAG!
SEMMELBAK
LÖRDAG 23/1 
ALLA BARN 
VÄLKOMNA
KL 11.00 - 13.00

Ugnstekt falukorv med 

potatismos.

Onsdag 20/1

Kålpudding.
Torsdag 21/1

Potatis och purjolöksoppa.
Måndag 25/1

Fiskgratäng.
Fredag 22/1

Stekt kotlett med rotsaks-

blandning och senapskräm.

Tisdag 26/1

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.
Priserna gäller onsdag–söndag v03 2016 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se

ALLA DAGAR
06.00–23.00

49:-
KANONPRIS!

KYCKLINGFILÉ

4990
/ST

CIABATTA
BARKIS

SEMLOR
2-PACK

VECKANS
SHOPEXPRESSVARA
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

STORPACK

:-59
Max 1 paket/kund

/ST
ARVID 

NORDQVIST

500g

1990
/ST

2995

1490
/HG

10:-
/KG

APELSINER

GOD MORGON 
JUCIE

GOUDAOST
WERNERSSON

30:-
/KG

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

35:-
/KG10:-

/ST

FÄRSK LAXFILÉ

119:-
/KG

BLANDFÄRS 
50/50

3990
/KG

VALIO SMÖR

2490
/ST

500g

990
/HG

FLÄSKFILÉ

5990
/KG

Max 3st/hushåll

SNABBMAKARONER

10:-
/ST

Medlemspris 

20:-
/ST

Medlemspris 
Äpple/Apelsin

175cl
BREGOTT

2490
/ST

900g
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-En kväll som känns & gör skillnad.
TEATERN ALE KULTURRUM

FREDAGEN 29/1-16  KL. 18-22

BILJETTER: 
BIBLIOTEKET NÖDINGE & ALLANS BOKHANDEL ÄLVÄNGEN

UPP TILL 13 ÅR I MÅLSMANS SÄLLSKAP

PRIS: 
20 KR UPP TILL 20 ÅR 

50 KR ÖVRIGA 
INKLUSIVE FIKA...

En kväll fylld av unga människors kraft. 
I form av teater, dans, musik, utställningar 

& mycket Kärlek.

VI UNGA

ABF
SYDVÄSTRA GÖTALAND

UNG
KRAFT

 I SAMARBETE MED 

Boka din plats redan idag! 
Informationsmöte onsdagen 27/1 klockan 18:30 
Plats Ale Kulturrum Nödinge 

Anmälan är bara en intresseanmälan. 
Du binder dig inte för något.  

Hälsningar Hälsocoacherna på Hälsocenter i Ale 
Telefon 070 440 90 93 

KURS I NÄRINGSLÄRA 

En 12 veckors kurs för alla som 
vill lära sig mer om näring och 

som vill skapa en sund och 
aktiv livsstil på ett enkelt sätt 

som fungerar i vardagen. 

24FIT CLUB 
Hälsocenter i Ale 

Dags att 
komma i din 
bästa form 

2016 
Bli piggare? 

Kontrollera vikten? 
Få ut mer av träningen? 

Personlig kostrådgivning och 
coachning ingår! 

ALE. Under 2015 anmäl-
des totalt 1 543 allvarli-
ga brott i Ale kommun.

Det är 27 anmälningar 
färre än året innan.

– Den största enskil-
da händelsen under 
förra året var natur-
ligtvis skadegörelsen 
av bullerskydden längs 
E45, säger brotts- och 
säkerhetshandläggare 
Lotti Klug.

Många minns säkert de kros-
sade bullerskydden där ord-
ningsmakten till slut lycka-
des gripa gärningsmannen. 
Ett par ungdomar dömdes 
nyligen av tingsrätten.

– Väldigt bra att vi lyck-
ades få fast de skyldiga och 
att det sedan leder till straff-
påföljd. Det ger också en 
avskräckande effekt bland 
de ungdomar som befinner 
sig i periferin och som skul-
le kunna tänka sig att begå 
den här typen av skadegö-
relse, säger polisman Robert 
Björklund.

Trots de krossade buller-
skydden så minskade faktiskt 

skadegörelsen i Ale under 
fjolåret. 

– Det kan tyckas märkligt 
med anledning av det som 
skedde längs E45. Dock så 
klumpades de krossade bul-
lerskydden ihop till en och 
samma anmälan, förklarar 
Lotti Klug.

Glädjande nog fortsätter 
villainbrotten att minska, 
från 57 anmälningar 2014 till 
38 förra året.

– Villainbrott vet vi att 
folk anmäler, så här kan vi 
med bestämdhet säga att 
statistiken talar sitt tydliga 
språk, säger Robert Björk-
lund.

Johan Anderland är 
den hos polisen i område 
Nordost som arbetar med 
Grannsamverkan, parallellt 
med Lotti Klug. Båda vet att 
metoden har effekt.

Grannsamverkan
– Inte mindre än 29 nya 

grannsamverkansgrupper 
startades upp under 2015 
vilket är nytt rekord, berättar 
Lotti Klug.

– Grannsamverkan är de-
finitivt avskräckande, inte tal 
om annat. Områden med ak-
tiva grannsamverkansgrup-
per är inte lika utsatta. Det 
har vi bevis på, säger Johan 
Anderland.

Om tjuven skulle vara 
framme finns det ett antal 
saker som den enskilde bo-
stadsinnehavaren bör tänka 
på.

– Ha inte ett nyckelskåp 
direkt innanför dörren. 
Undvik dessutom att lägga 
plånbok, mobil och så vidare 
på hallbordet. Tänk också på 

att låsa dörren även när du 
är hemma, uppmanar Johan 
Anderland.

– Jag vill också passa på att 
slå ett slag för DNA-märk-

ning som blir allt mer vanligt 
förekommande. Det har en 
avskräckande effekt i brotts-
liga kretsar.

Noterbart i övrigt är att 
de bilrelaterade brotten lig-
ger på en förhållandevis låg 
nivå, till skillnad mot hur det 
såg ut i Ale för 5-10 år sedan.

– En enkel förklaring är 
naturligtvis att nyare fordon 
är svårare att stjäla samt att 
bilarna har integrerat mu-
siksystem i betydligt större 
utsträckning. Sedan har all-
mänheten blivit bättre på 
att själva tömma sina bilar 
på värdesaker, säger Robert 
Björklund.

Något som bekymrar 
polisen däremot är narkoti-
kaproblematiken, som å an-
dra sidan förekommer i alla 
kommuner. Antalet anmäl-
ningar minskade visserligen 
en aning under förra året, 
men det är inte hela san-
ningen.

Bland missbruk
– Antalet anmälda nar-

kotikabrott har en tydlig 
koppling till den polisiära 
aktiviteten i området. Vi vet 
att det finns bekymmer med 
blandmissbruk i Ale och det 
är naturligtvis oroväckande, 
säger Robert Björklund.

Lotti Klug förnekar inte 
på något sätt drogproblema-
tiken, men vet också att det 
förebyggande arbetet har 
hög prioritet i kommunen.

– Vi ska komma ihåg att 
det är en liten klick som 
upptar stora resurser. Ge-
nom Vakna har vi i Ale un-
der många år haft stort fokus 
på det drogförebyggande 
arbetet. Det finns en stor 
medvetenhet i frågan, som 
vi ska vara väldigt stolta över 
tycker jag.

Bostadsinbrotten minskar i Ale
– Men drogproblematiken oroar

BROTTSFAKTA

Orterna efter antalet anmälningar: 2015 2014
Nödinge    471 424
Älvängen    268 247
Bohus    207 251
Nol    195 224
Surte    161 201
Skepplanda   135 128
Alafors     94  78
Alvhem     12  15

Lotti Klug, brotts- och säkerhetshandläggare i Ale kommun, analyserar brottsstatistiken tillsammans med polismännen Johan Anderland 
och Robert Björklund.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
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NYÖPPNING!
 

Onsdag den 20/1 kl 11.00  
slår vi upp portarna igen efter vår 
totalrenovering på Ale Torg.

Ons 20/1 och lör 23/1 kl 11-13 

bjuder bagaren på 
nybakta bullar direkt 
från vår butiksugn!

Ale torg: 0303-966 77 • Älvängen: 0303-74 99 99 • www.cederleufssvenheimers.se

Erbjudandena gäller tom 31/1 2016 endast i vår butik på Ale Torg

Dagens lunch  
med kaffe och tårtbuffé  59:-
Fler fina erbjudanden på plats i butiken!

Semlor

Köp 2 
betala för 1

NÖDINGE. Kollektivre-
sandet fortsätter att 
öka, men inte alls i lika 
stor utsträckning som 
tidigare år.

Nu planerar Ale kom-
mun för olika påver-
kansprojekt.

– Vi vill naturligtvis 
få ännu fler invånare 
att hitta till tåget, säger 
miljöplanerare Annika 
Friberg.
Efter att pendeltåget mellan 
Älvängen och Göteborg in-
vigdes i slutet av 2012 har re-
sandet ökat, under 2014 med 
tio procent. 2015 endast ett 
par procent.

– Från kommunens sida 
gör vi allt vi kan för att un-
derlätta kollektivresandet. Vi 
bygger fler gång- och cykel-
vägar, som gör det smidigt 
att ta cykeln till pendelsta-

tionen. I sammanhanget ska 
också poängteras att antalet 
cykelparkeringar i Nödinge 
kommer att byggas ut, säger 
Annika Friberg och fortsät-
ter:

– Den nya elbusslinjen 
Älvan som trafikerar Maden 
och nya Kronogårdsområ-
det är en kommunal satsning 
som också ska främja kollek-
tivtrafikresandet. Älvan in-
vigdes i mitten av december 
och har redan blivit väldigt 
populär hos Älvängenborna, 
säger Annika Friberg.

Om Älvan så småningom 
kommer att övergå i Västtra-
fiks regi återstår att se.

– Vi är en växande kom-
mun och vi undrar vilka kri-
terier som krävs för att Älvan 
ska bli reguljär? Tyvärr får 
vi inget konkret svar från 
Västtrafik, vilka nivåer på 
resandet som krävs. Vi kan 

inte bara ha ett pendeltåg 
som stannar på olika platser i 
kommunen utan själva nyck-
eln är ju att kunna transpor-
tera människor till respektive 
station, säger kommunalrå-
det Paula Örn (S).

Vissa förändringar har 
skett i Västtrafiks nya turlis-
ta som släpptes den 13 de-
cember. Bland annat noteras 
justeringar för busstrafiken 
genom Alafors.

– Det är med anledning av 
att Ledetvägen ska komma 
att enkelriktas. Det betyder 
att Alafors inte kan ha kvar 
samma busstrafik. Bussen 
finns fortfarande, men det 
innebär att buss 411 stannar 
vid Himlaskolans nya håll-
plats istället för att gå genom 
samhället, avslutar Annika 
Friberg.

JONAS ANDERSSON

Liten ökning av 
kollektivresandet
– Kommunen planerar för påverkansprojekt

Resandet med kollektivtrafiken har stagnerat i Ale. Nu satsar kommunen på påverkansprojekt för att 
få ännu fler invånare att upptäcka fördelarna med att färdas kollektivt. 

En trafikolycka inträffade på E45 i Nol. Två personer kördes till sjukhus. Räddningstjänsten tvinga-
des klippa upp bilen för att få ut dem.

Strax efter klockan ett på söndagseftermiddagen rammade en bil in i refugen vid avfarten till Nol 
i norrgående riktning. E45:an fick spärras av och först vid 15.30 kunde trafiken flyta som vanligt 
igen. Räddningstjänsten fick klippa upp bilen för att få ut de två personer som fanns i bilen. Båda 
kördes till sjukhus med okända skador. Det svåra väglaget med bitvis mycket hala vägsträckor tros 
ligga bakom olyckan.

Bil fick klippas 
upp efter olycka
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Måndag 11 januari
Fönsterruta krossad
Målsägande ligger i badet 
när han plötsligt hör hur 
en av lägenhetens fönster-
rutor krossas. Det visar sig 
vara fyra små hål i rutan. 
Händelsen inträffar klockan 
19 på Södra Klöverstigen i 
Nödinge.

Onsdag 13 januari
Skadegörelse
Skadegörelse sker på tre av 
Arbetsförmedlingens bilar 
som står parkerade utomhus 
i Nödinge.

Torsdag 14 januari
Personrån
Två personer är på väg 
hem när en man dyker upp 
vid Södra Klöverstigen i 
Nödinge. Mannen ber om 
en cigarett. När målsägande 
ska ta fram cigarettpaketet 
blir han hotad med kniv. Den 
okända gärningsmannen 
kräver att få målsägandes 
jacka.

Lördag 16 januari
Singelolycka
Polis kallas till E45 i Grönnäs 
med anledning av en singel-
olycka. En kvinna född 1970 
och hemmahörande i Lilla 
Edet är misstänkt för rattfyl-
leri och vårdslöshet i trafik. 

Söndag 17 januari
Grovt rattfylleri
En trafikolycka inträffar 
på E45 i Nol. En man, född 
1989 och hemmahörande i 
Göteborg, är misstänkt för 
narkotikabrott, grov olovlig 
körning, grovt rattfylleri och 
grov vårdslöshet i trafik.

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

ALE. 842 larm noterade 
Bohus Räddningstjänst-
förbund under förra 
året.

583 uttryckningar 
skedde i Kungälv, 259 
i Ale.

– En marginell ökning, 
konstaterar Hans Treng-
ereid, tillförordnad 
enhetschef på BORF.

2015 var ur räddningstjäns-
tens perspektiv att betrakta 
som ett normalår. Det var 
inga särskilda händelser som 
stack ut.

– Nej, det var inga sto-
ra gräs- eller skogsbränder. 
Noterbart är väl att vi hade 
en del utryckningar föran-
ledda av översvämningar, sä-
ger Hans Trengereid.

Nytt för fjolåret var infö-

randet av IVPA – I Väntan På 
Ambulans. Det innebar att 
BORF:s brandmän ryckte ut 
på alla prio 1-larm där SOS 
Alarm gjort bedömningen 
om befarat hjärtstopp.

– I Ale hade vi 34 utryck-
ningar av just den arten, sä-
ger Trengereid.

Studier har visat att sam-
verkan mellan räddnings-
tjänst och ambulans kan 
fördubbla överlevnaden för 
den som drabbats av plötsligt 
hjärtstopp.

Det som bekymrar rädd-
ningsledningen är statistiken 
i kolumnen brand ej i bygg-
nad, som uppgick till 49 till 
antalet.

– Vad det gäller bil- och 
containerbränder så sticker 
Ale ut, i jämförelse med an-
dra kommuner av ungefär 
samma storlek, säger Anders 
Finn, enhetschef förebyg-
gande avdelningen.

Det låter som typiska 
ungdomsbrott?

– Vi på räddningstjänsten 
undersöker inte hur respek-
tive brand uppkommit utan 
vi hanterar olyckan. Vad man 
kan säga är att det är väldigt 
ovanligt att bilar och conta-
inrar helt plötsligt fattar eld, 
säger Anders Finn och fort-
sätter:

– Information är jättevik-
tigt och vi jobbar med att 
hitta nätverk för att kunna 
träffa ungdomarna på deras 
arena. I det förebyggande 
arbetet arbetar vi också nära 
Lotti Klug, brotts- och sä-
kerhetshandläggare i Ale, 
men även parallellt med 
kommunala fastighetsbolag, 
polisen, samt fritid. Sociala 

aktiviteter är viktigt för att 
ungdomarna ska få en förstå-
else för räddningstjänstens 
roll i samhället.

Hur ser ni på den för-
ändrade polisorganisa-
tionen som snart träder i 
kraft?

– Vi är positivt inställ-
da till det nya polisområ-
det Ale/Kungälv. Vi tror att 
samarbetet med polisen kan 
fördjupas ytterligare när vi 
verkar i samma kommuner, 
säger räddningschef Håkan 
Lundgren.

Hur ser det ut för er 
personalmässigt i Ale?

– Det pågår en ständig 
rekryteringsprocess. Surte 
är för närvarande hårt an-
strängda, det finns vakanta 
tjänster i flera arbetslag. Vi 
upprätthåller den operativa 
numerären tack vare att det 
finns personal som tar dubb-
la jourpass, förklarar Håkan 
Lundgren.

Handlingsprogrammet 
för BORF enligt lag om 
skydd mot olyckor antogs 
av direktionen strax före 
jul, kommentar?

– Handlingsprogrammet 
har vi jobbat kraftfullt med 
under året, nu ska det omsät-
tas i prestation. BORF som 
förbund fungerar bra, orga-
nisationen har satt sig.

Hur ser fordonsparken 
ut?

– Jag vill påstå att vi har 
en god materiell status.  Vi 
har en investeringsplan som 
vi följer. Det här året får vi 
två identiska räddningsfor-
don till stationerna Kungälv 
och Nol. Det är moderna 
släckfordon utrustade med 

skärsläckare, säger Anders 
Frankenberg.

– En annan nyhet är att vi 
byter radiosystem för rök-
dykning. Det nuvarande har 
23 år på nacken och har gjort 
sitt, avslutar Anders Fran-
kenberg.

JONAS ANDERSSON
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Marginell ökning av antalet utryckningar
– Men Ale sticker ut i ett avseende

Räddningstjänstens personal i Nol och Surte hanterade tillsammans 259 utryckningar under fjolåret. Antalet container- och bilbränder sticker ut i statistiken.

Anders Finn, enhetschef förebyggande avdelningen.

Val till fullmäktige för kommunerna  
Alingsås, Lerum, Vårgårda och Ale.

Tid: Tisdagen 2 februari, 18.00 - 21.00
Vi bjuder på lättare förtäring.

Plats: Nääs Fabriker, Tollered

Anmälan: Senast 28 januari till  
Ann Creutz, 0521-27 30 98 
ann.creutz@lansforsakringar.se

Välkommen!
Styrelsen

Gör d
in rös

t hörd!

Du som har sakförsäkring i  
Länsförsäkringar Älvsborg är välkommen till

Fullmäktigeval 2016  
– för region Mittenälvsborg

Spara eller slösa? Vår kapital- 
rådgivare Jan Beviz ger sina bästa 
tips om ekonomi.
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Bakgrunden till att du blev 
räddningschef i Bohus 
Räddningstjänstförbund?
– Jag jobbade inom industrin i 
Stenungsund och kom i kon-
takt med räddningstjänsten 
den vägen. Jag började som 
deltidsbrandman 1984 och blev 
heltidsanställd som brandman 
1989. Jag hade siktet inställt 
på att få se hela spektrumet av 
räddningstjänsten vilket inne-
bar att jag jobbade och läste 
i perioder. Jag var tidvis även 
utlånad till Räddningsverket, 
genomförde utbildningar men 
jobbade även utomlands ibland 
annat Estland, Lettland och i 
Afrika. Efter att ha varit ställ-
företrädande räddningschef 
i Strömstad under två års tid 
blev jag enhetschef i Kungälv 
2006. 2008 tillträdde jag som 
räddningschef.

Det roligaste med jobbet 
som räddningschef?

– Som chef är det att leda 
organisationen, jag tycker det 
är stimulerande. Jag attraheras 
också av att den ena dagen 
aldrig är den andra lik. En 
annan del som är väldigt rolig 
med arbetet är återkoppling-
en vi får från medborgarna, 
gensvaret där vi med vår 
kunskap och profession har 
kunnat hjälpa till på ett eller 
annat sätt.

Fyra ord som beskriver dig 
som ledare?
– Organisatorisk, analytisk, 
slutförare och närvarande.

När du är ledig och möter 
BORF:s brandbilar på väg 
ut på larm bortser du från 
det eller engageras du?
– Jag tittar på min telefon där 
jag får larmen, men lämnar det 
utan någon som helst åtgärd. 
Jag har ett stort förtroende 
för organisationen och vet att 

de löser uppgiften på absolut 
bästa sätt.

Någon särskild arbetsre-
laterad händelse som har 
etsat sig fast i minnet?
– Det var den stora skogsbran-
den i Ale 2009. Vi samverkade 
med räddningstjänstspersonal 
från hela länet, polis, militär 
och inte minst kommunen. 
Det blev ett väldigt bra utfall 
och jag är väldigt nöjd med hur 
vi hanterade situationen. Det 
var en speciell händelse som 
jag är stolt över att ha varit 
delaktig i. Vid vissa händelser 
skall jag informeras men i övri-
ga fall avgör operativt befäl om 
det behövs.

Du ser det inte som någon 
oförskämdhet när jag på-
står att du ofta är ute och 
seglar?
– Nej, jag förstår att du syftar 
på mitt intresse för segling. 
Jo, det är en stor passion i li-
vet. Jag startade seglingsbanan 
på 70-80-talet med att segla 
enmansjolle. Jag har tävlings-
seglat mycket både nationellt 
och internationellt. 

JONAS ANDERSSON

Håkan brinner 
för sitt arbete

När det stormar som värst gäller det att sitta tryggt i båten.
Som räddningschef ställs han inför nya utmaningar varje dag.

Håkan Lundgren stortrivs med uppdraget och energipåfyllningen får han till havs.

HÅKAN LUNDGREN

Ålder: 53.
Bor: Lökeberg.
Familj: Sambo, två egna 
vuxna barn från ett tidigare 
förhållande, samt sambons 
två barn.

Stjärntecken: Skorpion.
Intressen: Segling, kitesurfing 
och skidåkning.
Favoritmusik: Allätare.
Äter helst: En god fiskrätt.

VECKANS PROFIL

10p MEDLEMS-
RABATT
  P Å ETT K ÖP

MEDLEMS-

Rabatten finns laddat på kortet. Max 1 köp/hushåll. Gäller ej tobak, lotter, läkemedel, nikotinprodukter, spel eller andra förmedlade tjänster.

VÄLKOMMEN TILL 
MEDLEMSDAG 
LÖRDAG 23 JANUARI, KL 10-15 
TILLSAMMANS MED CAROLINES 
KÖK OCH FRUKOSTKLUBBEN

AKTUELLA ERBJUDANDEN

LÖRDAG 23/1
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ÄLVÄNGEN. Ett tydligt 
politiskt mål som nu 
realiseras.

Naturvårdsverket ger 
Ale kommun drygt en 
halv miljon kronor för 
att sätta upp en snabb-
laddningsstation för 
elbilar.

Den nya stationen 
kommer att placeras i 
Älvängen.

Strax före jul fick Ale kom-
mun beskedet om att Na-
turvårdsverket ger ett bidrag 
på 550 000 kronor för en 
snabbladdningsstation för 
elfordon i Älvängen. Det 
innebär 95% av totalkostna-
den.

– Älvängen är en strate-
gisk bra plats mellan Göte-
borg och Trollhättan. Det 
finns också ett behov av att 
kunna tanka elbussen och 
fordon som används i kom-
munens regi. Exakt var den 
nya stationen ska placeras 
är inte bestämt, vi har bland 
annat markfrågan att ta hän-
syn till, säger miljöplanerare 
Annika Friberg.

När kan snabbladd-
ningsstationen vara klar 
för att tas i drift?

– Vi politiker vill ha en 
grön sommar, så vi har en 
förhoppning om att pro-
jektet ska vara klart lagom 
till semestern, säger Sonny 
Landerberg, gruppledare 
för Miljöpartiet.

Kommunstyrelsens ord-
förande Paula Örn (S) är 

glad för att den första snabb-
laddningsstationen för elfor-
don snart är verklighet i Ale.

– Det är väldigt viktigt 
för oss att göra det enklare 
att leva klimatsmart i Ale.  
Kommunen har höga am-
bitioner och har satt tydliga 
politiska mål som nu reali-

seras.
Kan det bli fler snabb-

laddningsstationer på sikt?
– Vi går omedelbart in 

med en ansökan för Nö-
dinge. Vi söker finansiärer 
för ytterligare en snabb-
laddningsstation, annars får 
det bli en kommunal inves-

tering, säger Paula Örn och 
tillägger:

– Vi jobbar också vidare 
med att utveckla stationär 
laddning för elfordon.

Sonny Landerberg hopp-
as att innehållet i den antag-
na Energi- och klimatplanen 
på sikt ska generera fler elbi-

lar i Ale.
– Nu har elbilen kommit 

ner på en prismässigt vettig 
nivå. Vi jobbar själva med 
att ersätta fossildrivna bilar 
i den kommunala fordons-
flottan.

JONAS ANDERSSON

Ny snabbladdstation för elbilar

Kommunstyrelsen ordförande Paula Örn (S), miljöplanerare Annika Friberg och Sonny Landerberg, gruppledare för Miljöpartiet, gör tummen upp för en ny snabbladdstation 
för elfordon i Älvängen. 

LEDIGA TJÄNSTER

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Välkommen till denna vackra och nybyggda lägenhet i det
omtyckta och nybildade området, Kronogården i Älvängen. Nu
har du chansen att förvärva en fyrarummare, vilket är ett sällan
återkommande tillfälle. Här bor du verkligen nära naturen med
bekvämt gångavstånd till skolor och fritidsaktiviteter.

BR 4 ROK - ÄLVÄNGEN
 
ADRESS VÄTTARNAS VÄG 8F, VÅN 2 BOAREA 81 M² / 4 ROK
UTGÅNGSPRIS 1 695 000 KR AVGIFT 4 522 KR/MÅN
VISAS TO 21/1 17:30-18:30 RING OCH BOKA
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

 

Med ett mycket bra, lantligt läge finner ni detta trevliga
enplanshus om 140 kvm, fördelade på fem rum och kök. Ljust
och fint med öppen planlösning, tre rejäla sovrum och ett
helkaklat badrum med bubbelbadkar. Stor träaltan med
fantastiskt söderläge. Här bor ni verkligen med naturen in på
knuten, lugnt och skönt, långt ifrån all stress.

LANTLIGT LÄGE - SKEPPLANDA
 
ADRESS HÅLAN 440 BOAREA 140 M² / 5 ROK
TOMTAREA 3158 M²  UTGÅNGSPRIS 1 985 000 KR
VISAS SÖ 24/1 14:00-14:45 RING OCH BOKA
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

 

Nödinge Ale Torg 14, 0303-24 56 50

lansfast.se/ale

  

 

Mer information hittar du på:

www.vgregion.se/

Regionfullmäktige 
sammanträder

Tisdagen den 2 februari sammanträder region-
fullmäktige i Vänersborg. 

Under sammanträdet kommer bland annat ansö-
kan från primärvårdsstyrelsen om förtida utträ-
de ur kontrakt att bedriva vårdcentralsverksam-
het avseende fem vårdcentraler att behandlas. 
Dessutom kommer regionens jämställdhetspris 
2015 att delas ut.

Tid: 
Tisdagen den 2 februari kl 09.30.
Utdelning av Västra Götalandsregionens jämställdhets-
pris 2015 kl 13.00   

Plats:  
Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg.
 
Den kompletta ärendelistan kan läsas på  
www.vgregion.se/rf. Den finns tillgänglig på Regionens 
Hus, Residenset, Vänersborg och kan även beställas på  
telefon 010-441 01 42.
 
Regionfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och 
du är mycket välkommen som åhörare. 
 
Joakim Larsson
Ordförande
 
Närradion, sänder över Västsverige. För mer information  
www.vgn.nu. Det går också att se och höra  
sammanträdet via www.vgregion.se/webb-tv.
 
Regionfullmäktige fattar beslut om hälso- och sjuk- 
vårdens inriktning, kulturlivets utveckling, kommunika-
tioner, vägar, transporter och andra frågor kring tillväxt 
och utveckling i Västra Götaland.

Syns
du inte?
Alekuriren
hjälper dig!

Digitala
eller tryckta 
medier?

Glansiga
broschyrer
eller rörliga 
banners?

Hemsida eller
kundtidning?

Ring till oss
0303-74 99 40

alekuriren.se



Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...

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

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

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

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

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

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

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

Försäljning & service
Nyckeltillverkning

0303-74 86 11

AUKTORISERD 
MAN-VERKSTAD

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

PERSONBILAR • LASTBILAR • SLÄPVAGNAR • TRAILERS

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

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

Titta gärna in i vår välsorterade VVS-butik

Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

UTHYRNING AV:
• Minigrävare

• Grävmaskiner
•  Självlastande minidumpers

• Släpvagnsliftar

Hamnvägen 2, Surte | www.surtemaskinuthyrning.se

Ring 0705-22 08 32

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leveranser

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

Bilverkstad

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

Nödinge Rödjansväg 2, Tel. 0303-350 990

Öppet Lördag 9.00-15.00, Söndag 11.00-15.00

SKEPPLANDA

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

Nödinge Rödjansväg 2, Tel. 0303-350 990

Öppet Lördag 9.00-15.00, Söndag 11.00-15.00

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

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

2:a på besiktningen?
Vi reparerar och ombesiktigar

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
Niclas 0303-74 66 57

Efterkontroll 
bilprovning 2:or

5598/01
ISO/IEC 17020 (B)

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leveranser

Vi harBildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

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

www.mecaalvangen.se

Bygg & Interiör Ale AB
0706-561327

www.biaab.se

- Vi hjälper dig med lösvirkeshus
och monteringshus.

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

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

VOLVO NÄRSERVICE ALE

Allt inom byggnAds-
plåtslAgeri!

Vi hjälper dig även med rotavdraget

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

Lorenssons EL

0725-55 99 91
Service  ||  Installation  ||  ROT-arbeten  ||  F-skatt
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Var det självklart att du 
skulle bli frisör?

– Ja absolut! Det anade 
jag redan i mellanstadiet. 
Mina föräldrar hade bekanta 
i Kungälv som hade salong 
och där fick jag vara med och 
hjälpa till under vissa helger, 
naturligtvis bara tvätta hår 
och skölja lite permanenter. 
Det var väl där som intresset 
väcktes för frisöryrket. Jag 
älskade att experimentera 
med vänners och kompisars 
hår, så vad jag ville bli var det 
inga tvivel om.

När övertog du Salong 
Alt-Wien i Surte?

– Det var för snart nio år 
sedan. Jag hade länge drömt 
om att ha något eget. Plöts-
lig en dag fick jag nys om att 
salong Alt Wien var till salu. 
Jag lockades av erbjudandet 
och hoppade på. Dessutom 
var det på hemmaplan vilket 
var ett stort plus eftersom vi 
precis hade bildat familj, då 
närhet till förskola och skola 
kunde vara bra när man har 
dessa arbetstider. 

Om du haft ett annat 
yrke?

– Då hade jag kanske varit 
mäklare.

Vad är drivkraften med 
att vara egen företagare?

– Det är att vara sin egen, 
att du styr din tid. Naturligt-
vis jobbar du betydligt myck-
et mer än som anställd, men 
friheten finns där ändå.

Frisyrtrender för våren?
– Det verkar som att 2016 

går åt det naturliga hållet. 
Hårfärg som skall matcha 
med hudton. Det är mycket 
varma pigment som står i 
fokus. Även trenden för kor-
tare frisyrer fortsätter, men 
görs om till lite mera runda-
re former.  Luggen kommer 
till exempel tillbaka och ska 
gärna vara vågig. Bob och 
Lob kommer vi också se 
mycket av under året.

Roligast med yrket?
– Mötet med olika 

människor och att få dem att 
känna sig nöjda. Att få ett le-
ende, ett tack när arbetet är 
slutfört. Det är också roligt 
att få vara kreativ och arbeta 
med sina händer.            

Viktigaste egenskaper 
som frisör?

– Social, nyfiken, engage-
rad, lyhörd och kreativ.

Förblir du Surte trogen?
– Jag trivs väldigt bra här 

med mina kunder och sa-
longen. Jag har svårt att tro 
att jag skulle kunna överge 
detta.

Vilken kändis skulle du 
vilja ha i frisörstolen? 

– Zlatan!

JONAS ANDERSSON

FYRA RAKA
Rakt – Permanentat

Alperna – Medelhavet

Färg – Naturligt

Vax – Spray

Intressen: Hår så klart… Inredning, 
umgänge med familj och vänner. 
Stjärntecken: Stenbock.
Lyssnar på: ”Gärna radion. Jag är 
allätare vad det gäller musik.”

För Tanja var 
yrkesvalet givet

Bästa med vintern: ”Det är julen.”
Nyårslöfte: ”Nej, det är ingen idé att 
avge något sådant.”

Ålder: 41.
Bor: Surte.
Familj: Mannen Kirre och 
två barn, Laura, 10 år, och 
Kristian, 4 år.

FÖRETAGARE I FOKUS  TANJA JANESKA

Tanja Janeska bestämde sig redan i unga år för vad hon skulle syssla med.
Som elvaåring var hon med och praktiserade på en salong i Kungälv.
Sedan snart nio år tillbaka kan Tanja titulera sig egen företagare.

Ta med dina bilder på ett USB, DVD-skiva eller minneskort. 
Du kan också mejla info@alekuriren.se

70x100 cm 199 kr • 50x70 cm 149 kr

Lokaltidning & Reklambyrå

VI SKRIVER UT DINA BÄSTA ÖGONBLICK
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Tel. 0303-74 11 40
Börje 0703-28 95 77    
www.nolforetagscenter.se

Just nu!

Ring idag!

Vi har lediga kontorslokaler på 
gångavstånd till pendeln i Nol.
I vårt företagscenter finns bredband, 
konferensmöjligheter och många 
andra inspirerande hyresgäster.

Första månads-
hyran gratis!

BMW X1 XDRIVE20D

Motor: 4-cyl turbodiesel 
med dubbla överliggande 
kamaxlar och fyra ventiler 
per cyl. 
Max effekt: 190 hk vid 4 
000 varv/minut. 
Max vridmoment: 400 Nm 
vid 1 750 varv/minut. 
Kraftöverföring: Motorn 
fram, fyrhjulsdrift. 8-växlad 
automatlåda.
Fjädring fram: Fjäderben 
med undre triangellänk. 
Fjädring bak: Multilänkaxel.
Styrning: Elmekanisk servo. 

Vändcirkel: 11,4 meter. 
Bromsar: Skivor fram och 
bak. ABS. Antispinn/sladd.
Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-
stånd 267, längd 444, bredd 
182, höjd 161. Tjänstevikt 1 
625. Bränsletank 51 liter.
Prestanda: Toppfart 219 
km/h. Acceleration 0-100 
km/h 7,6 sek.
Förbrukning/Miljö: 4,9 liter 
per 100 km under blandad 
körning. CO2: 128 g/km.

+ PLUS... 
Fina och flexibla utrymmen, 
härlig dieselmotor och 
snygg design.

- MINUS...
Onödigt hård fjädring.

Tyskarna spelar högt och 
visar att ingenting är heligt. 
BMW bryter den långvariga 
traditionen och slopar helt 
enkelt bakhjulsdriften när 
nya lillsuven X1 gör entré i 
försäljningshallarna. Nej, vi 
driver inte med Er utan det 
är med andra ord fram- eller 
fyrhjulsdrift för hela slanten 
som gäller. Nu återstår det 
att se om kunderna kommer 
att satsa på nya BMW X1.

Dagens trend är inte läng-
re fyrhjulsdrift utan ett tufft 
utseende, men hos BMW X1 
kan du både äta kakan och ha 
den kvar. Här kan du välja 
mellan fram- eller fyrhjuls-
drift och det tuffa utseendet 
får du på köpet. Men det är 
inget billigt nöje då instegs-
priset börjar på 299 000 
kronor och sträcker sig upp 
till 408 000 för den största 
dieseln.

Mer praktisk
Lilla X1 har verkligen bif-
fat till sig och frontpartiet 
har blivit muskulösare och 
passar nu in bredvid sto-
rebrorsorna X3 samt X5. 
Profilen är sig lik förutom 
sidorutorna som nu fått en 
blank dekorlist. De yttre 
dörrhandtagen har blivit 
smäckrare och bakpartiet är 
verkligen en fullträff med de 
fräcka bakljusen. Inredning 
och instrumentering är helt 
ny, även om man naturligt-
vis känner igen delar av den. 
Ratten är också ny och i själ-
va instrumentpanelen sitter 
en snygg dekorlist som löper 
från sida till sida samtidigt 
som handbromsspaken har 
fått ge upp till förmån för en 
elektrisk. Vi kikar in i baga-
geutrymmet och upptäcker 
att lastvolymen växt med 200 
liter. Nu ryms istället hela 1 
550 då man fällt det tredela-
de baksätets ryggstöd, men 
tyvärr blir inte lastytan helt 
plan utan du får stå ut med 
en liten ”skidbacke”. 

Avancerad teknik 
Att välja motoralternativ till 
BMW X1 är en hel veten-
skap. Under huven erbjuds 
inte mindre än sju olika tur-
bomaskiner i effektspannet 
136 till 231 hk varav tre drivs 
med bensin och fyra med 

diesel. Vidare finns tre- eller 
fyrcylindriga motorer som 
drivs med antingen fram- 
eller fyrhjulsdrift. Avslut-
ningsvis står valet mellan en 
sexväxlad manuell låda eller 
en åttastegad automat. Det 
här är en teknisk djungel och 
kräver nästan ingenjörsexa-
men. Vi provkörde turbodi-
eseln på 190 hästar och trots 
att testbilen är minstingen 
bland BMW:s suvar så känns 
den stor och tar sin plats på 
vägen. Men körglädjen finns 
där, liksom tryggheten och 
kvalitén. Tyskarna har med 
andra ord slopat bakhjuls-
driften och frågan är vad 
kunderna tycker om det? 
BMW visar i alla fall att ing-
enting är heligt!

Staffan Swedenborg
Jenny Nilsson

Ingenting är heligt

Syns
du inte?
Alekuriren
hjälper dig!
Digitala eller
tryckta medier?

Glansiga broschyrer
eller rörliga banners?

Hemsida eller
kundtidning?

Ring till oss
0303-74 99 40

alekuriren.se



BOHUS. Bohus IF fri-
idrott röner fortsatta 
framgångar, både som 
tävlingsarrangör och 
klubb.

I helgen var det dags 
för populära Ale Inom-
husspel med drygt 1200 
starter.

Hemmaklubben kunde 
återigen notera att 
talangutvecklingen står 
sig bra och medaljskör-
den blev riklig.

Ale Inomhusspel vänder sig 

till flickor och pojkar i åld-
rarna 7-15 år. Tävlingen 
genomförs i Bohushallen i 
januari varje år och oavsett 
resultat åker alla unga frii-
drottare hem med en medalj.

– Det är något vi blivit 
kända för. Alla belönas och 
det uppskattas bland föräld-
rarna, säger ordförande Joa-
kim Ljungberg.

Under lördagen när lo-
kaltidningen var på plats 
tävlade de yngsta deltagar-
na. Pojkar 7 år var först ut 
att göra upp på 60 meter. 
Det blev storslam för Bohus 
IF. Oliver Rydell vann före 
Hugo Hansson och Elias 
Angervall. Rydell vann även 
i höjdhopp och kom tvåa på 

60 meter häck. En bra lördag 
med andra ord.

Andra noterbara toppre-
sultat var Elliot Karlsson  
(P10) som vann 60 me-
ter.  Samma kille klev också 
överst i höjdhopp (1.29 m), 
där Bohus IF visade finfina 
takter. Albin Gustavsson 
blev tåva, Isak Andersson 
trea och Filip Jonsson fyra. 
Isak Andersson stötte kulan 
längst, 7.92 meter krävdes 
för guldet.

På flicksidan var Lemonie 
Alfjärd snabbast av 7-åring-
arna över 60 meter. Flickor 
8 år hoppar högt i Bohus. 
Signe Nyqvist och Anni-
ka Waldén flög över 0.90 
och delade på guldet. Annie 

Enfeldt stötte kulan längst i 
F8. 4.34 mätte stöten. Elin 
Björn tog 1.26 i höjd i klas-
sen F10, vilket räckte till se-
ger. Samma Elin kom sedan 
tvåa i kula med 6.66 m.

I höjd för flickor 13 år 
dominerade Bohus IF to-
talt. Matilda Bergand vann 
överlägset på 1.41, men på 
delad andraplats kom Emma 
Rhodén, Elin Åberg och 
Linnéa Persson på höjden 
1.32. Linnéa Persson stötte 

sedan kulan längst av alla, 
10.68 m. Isa Larsson vann 
höjdhoppet för flickor 15 på 
1.48 m.

Glädjande
– Vi gläds med våra fram-
gångar, men i år hade vi 
faktiskt inte flest deltagare. 
Det hade Sävedalen och det 
är roligt att vår tävling är så 
uppskattad, säger Ljungberg 
som också tog tillfället i akt 
att marknadsföra nästa stora 

event.
– Den 17 september ar-

rangerar vi ett terränglopp, 
Ale Trial Race, i Vättlefjäll. 
Det blir tre sträckor, 17 km, 
6,3 km och 1,5 km. Loppet 
vänder sig till såväl tävlande 
som motionärer. Syftet är att 
delvis att visa upp vår fan-
tastiska natur och alla lopp 
måste ju inte gå på asfalt, sä-
ger han och hänvisar till att 
anmälan är öppen redan nu 
på klubbens hemsida.
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Flickbandyns dag i Ale Arena
BOHUS. Dambandyn 
har ingen representant 
i Svenska Bandyförbun-
det.

Däremot finns ett 
damnätverk som har 
tagit initiativ till att 
flytta fram sportens 
positioner.

I lördags arrangerade 
distriktsförbundet Syd-
väst Flickbandyns dag i 
Ale Arena.
Antalet bandyspelande tje-
jer ökar och nu genomförs 
en satsning för att stimulera 
och inspirera fler att både 
upptäcka och utvecklas inom 
dambandyn. För första gång-
en kunde Ale Arena stå som 
värd för drygt 50 unga flick-
bandyspelare. Deltagarna 
var i åldern 9-13 år. Under 
ledning av svenska mästarin-
norna från Kareby drillades 
tjejerna i både skridskoåkning 
och konsten att hantera bol-
len med klubba. Initiativta-
gare är bandyförbundet Syd-
väst, där Anki Paulin från 
Bohus är ordförande.

– Vårt distrikt kan skryta 

med att ha den största verk-
samheten i Sverige. Det ska 
ses till det faktum att vi bara 
har en hall att tillgå. Det hade 
inte gjort ont om Göteborg 
fått en bandyarena med tak, 
men det ligger som det verkar 
långt borta, säger hon.

Från början var det pla-
nerat att arrangera Flickban-
dyns dag på Heden i Göte-
borg, men osäkerheten kring 
väder och vind gjorde att va-
let till sist föll på Ale Arena.

– Fördelen med att förläg-

ga det centralt i Göteborg är 
självklart att vi hade kunnat 
nå en bredare publik. Ett av 
syftena är trots allt att få fler 
att upptäcka sporten, säger 
Agnes Örn, flick- och da-
mansvarig i distriktsförbun-
det Sydväst.

Deltagarna under Flick-
bandyns dag i Ale Arena kom 
från klubbar i närområdet, 
Gripen, Kareby, Surte, Höj-
den och Sunvära.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Totalt var det 63 flickor och damleda-
re som samsades på isen när Flickban-
dyns dag arrangerades för första gången 
i Ale Arena.

Bandyns distriktsförbund Sydväst genomförde flickbandyns dag 
i Ale Arena i lördags. Över 60 deltagare gladde förbundets re-
presentanter, Agnes Örn och Anki Paulin. 

60 meter för pojkar 9 år. Bohus IF:s Elliot Montell sprang på 10,79, femte snabbaste tid. Elmer 
Ljungberg sprang på finfina 12.15.
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Ny succé för 
Ale Inomhusspel

Oliver Rydell tillhörde de yngsta deltagarna i Bohus IF:s populära friidrottstävling Ale Inomhusspel. 
Han hade en fantastisk lördag och var snabbast på 60 meter, tvåa på häcken och tog även 0,85 i höjd 
vilket gav medalj av ädlaste valör. Gunilla Wallengren var uppskattad som prisutdelare. 

VS IFK MOTALA

ALE ARENA 
LÖRDAG 23/1

KL 14.00

SURTE BK

ALLSVENSK 
BANDY

Matchvärd:

Surte BK vs IFK Motala
Lördag 23 januari kl 14.00
Ale Arena

matchvärd
Renova

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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Ringrostigt Ale HF tog revansch

SURTE IS IBK vs
LINDOME IBK
23/1 KL 14.45
BOHUSHALLEN

SURTE IS IBK vs
ALE IBF 

HERRAR DIV 3

23/1 KL 12.30
BOHUSHALLEN

DAMER DIV 2

PARKERA PÅ GRUSPLAN

ENTRÉ 

20kr

DERBY!

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Pixbo Wallenstam – Surte IS IBK 8-9 
eft förl. (2-4, 2-3, 4-1, 0-1)
Mål SIS: Jessica Ljunggren 3, Katja Kontio 
2, Elin Fridh 2, Carolina Björkner, Elina 
Svensson. Matchens kurrar: Jessica 
Ljunggren 3, Katja Kontio 2, Emma 
Sandgren 1.

Division 3 Göteborg damer
Ale IBF – Marstands IBK 5-2 
(1-1, 2-1, 2-0)
Mål Ale: Sandra Augustsson 3, Lena Gus-
tafsson, Amanda Ekvall. Matchens kurrar: 
Sandra Augustsson 3, Agnes Berglund 2, 
Hanna Hansson 1.

Division 3 Göteborg
Pixbo Wallenstam – Surte IS IBK 7-12 
(3-4, 3-1, 1-7)
Mål SIS: Daniel Antonsson 6, Juha Hink-
kanen 2, Toni Hilkamo, Pontus Jonsson, 
Peter Larsson, Almir Mehmedagic. 
Matchens kurrar: Daniel Antonsson 3, 
Peter Larsson 2, Oliver Engström 1.

IBK Walkesborg – Ale IBF 7-2 
(4-1, 1-1, 2-0)
Mål Ale: Martin Eriksson, självmål. 
Matchens kurrar:

Partille IBS 13 110 36
FBC Lerum 13  48 31  
Lindome IBK 13  19 26
Myggenäs IBK 13    5 19
Marstrands IBK 13  -2 19
Pixbo Wallenstam 13  -8 19
Dingle AIK 13  -8 18
Surte IS IBK 13  -20 17
IBK Walkesborg 13  -1 14
Herrestads AIF 13 -42 14
Sävedalens IBK  13 -48 9
Ale IBF 13 -53 3

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Sävedalens HK 29-25 (12-11)
Mål Ale: Joakim Samuelsson 9, Jonathan 
Franzén 7, Niklas Eriksson 7, Simon 
Liljeblad 3, Karl Karlsson, Mattias Skarin, 
Anton Thunberg 1 vardera. Matchens 
kurrar: Joakim Samuelsson 2, Anton 
Thunberg 1.

Division 1
Nol IK – Borås 11-3 (4-2)
Mål NIK: Bita Bångens 3, Bojan Ilic 3, 
Joakim Olausson 2, Marcos Abello 2, 
Nima Kadevar.

NÖDINGE. Ale HF såg 
yrvaktet ut från av-
kast, men spelade av 
sig ringrosten i andra 
halvlek.

Det räckte för att ta 
revansch på Sävedalen.

– Försvarsmässigt är 
vi bra hela matchen, 
men vi slaravde för 
mycket framåt, säger 
Aletränaren Janne 
Franzén.

Säsongens första möte mel-
lan lagen vanns av Säveda-
len, en förlust som har grämt 
Ale HF. Det var läge för re-
vansch med stora bokstäver.

– Vi blev bortdömda sist 
och det här är ett rutinerat 
gäng handbollsspelare som 
man måste vara vaksam för 
att slå. De spelar sin smugg-
elhandboll och vad som helst 
kan hända om du inte är på 

tå. Försvarsmässigt har vi bra 
koll på dem i första halvlek 
och enda skälet till att vi inte 
kan rycka till oss en ledning 
är vår egen oförmåga, säger 
Janne Franzén.

Ringrosten var tydlig och 
antalet bortkastade bollar 
oändligt många. Spelmo-
torn Jonathan Franzén är 
ett bra exempel. Noll mål i 
första halvlek, sju i andra och 
ren propaganda. Lagkapten 
Niklas Eriksson kom ock-
så mer till sin rätt ju längre 
matchen led och sköt också 
in sju bollar.

– I andra halvlek gör vi 
det riktigt bra. Faktum är att 
Sävedalens uppställning idag 
var betydligt bättre än när vi 
möttes i början av december. 
Här fanns elitserierutin, sä-
ger Janne Franzén och ser 
plötsligt än mer nöjd ut med 
lagets insats.

En händelse som kan ha 
varit matchavgörande är när 
Sävedalens mittnia försöker 
springa ikapp en kontrande 

Joakim Samuelsson. Knuf-
fen bakifrån bedömdes helt 
korrekt som en grov förse-
else, vilket mynnade ut i ett 
rött kort.

– Det var en tidigare sä-

vehofare så det gjorde inget, 
log Janne Franzén.

För Ale HF väntar nu två 
tuffa och för serien avgöran-
de matcher. GIK Wasaiterna 
U borta och Torslanda HK 

hemma. Det krävs segrar för 
att laget ska avancera uppåt 
i tabellen från dagens sjun-
deplats.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Jonathan Franzén vaknade i andra halvlek och sköt sju viktiga mål som till slut ledde till en över-
tygande Aleseger mot Sävdedalens HK. 

Div 3 västsvenska västra
Ale HF – Sävedalen 29-25 (12-11)

HANDBOLL

Div 1 seriespel
Nol IK futsal – Borås AIK 11-3 (4-2)

FUTSAL

HANDBOLL

FUTSAL

BORDTENNIS

Resan mot allsvenskan fortsätter

Bojan Ilic var mållös efter halva matchen, men hattricket i andra halvlek var ett efterlängtat form-
besked. Mer bilder på alekuriren.se 

Marcos Abello en av Nol IK:s många futsalartister.

NÖDINGE. Nol IK futsal 
tog ytterligare ett steg 
mot allsvenskan i sön-
dags kväll.

Topplaget Borås AIK 
bjöd hårt motstånd 
inledningsvis, men Nol-
segern var aldrig hotad.

– Vi är riktigt bra idag 
och tunga att stå emot i 
två halvlekar, säger Joa-
kim Olsson, nöjd coach.

Över 250 personer bjöds 
sent på söndagskvällen på 
fotbollspropaganda i Ale 
Kulturrum. Nol IK som 
vässat sin trupp för att nå 
allsvenskan i futsal gav inte 
gästerna från Borås skuggan 
av en chans. Att bortalaget 
fick ta ledningen var enda 
plumpen. Direkt efter det 
tidiga ledningsmålet kvitte-
rade dock Bita Bångens och 
Marcos Abello gjorde strax 
därefter 2-1. Borås kvitte-
rade förvisso lite turligt på 
ett distansskott som via ett 
Nolben lurade målvaktsfan-
tomen Andreas Skånberg. 
Bita Bångens och Marcos 
Abello var inte färdiga, utan 
såg till att hemmalaget fick 
en tvåmålsledning i paus.

– Jag var nervös nästan 
hela matchen. Borås var rik-
tigt duktiga och hade flera 

skickliga futsalspelare. Det 
är så lätt att gå bort sig att jag 
inte vågade hoppas på seger 
förrän i slutet, säger Joakim 
Olsson.

Hans mer rutinerade trä-
narkollega, Peter Karlsson, 
var desto lugnare.

– Vilka mål vi gör! Kil-
larna har den här matchen 
under fullständig kontroll 
och det känns bra att vi gav 
Borås en läxa. De fokuserar 
för mycket på domaren och 
gnäller på allt.

I andra halvlek lossnade 
det rejält för Nols egen troll-
gubbe. Bojan Ilic svarade 
för ett hattrick. Bita Bångens 
gjorde även han sitt tredje 
mål på straff innan han fick 
syna det röda kortet efter 
en uppgörelse huvud mot 
huvud med Boråsmålvakten 
som också fick kliva av.

– Det gör att Bita inte 
får vara med i nästa mås-
te-match mot Frölunda, men 
vi har en fantastisk trupp att 
ösa ur så det är lugnt, säger 
Joakim Olsson.

Nästa utmaning är Futsal 
Club Frölunda borta på sön-
dag. Det är en ren seriefinal.

– Det är härliga match-
er att spela och var det lite 
nervöst idag så blir det något 
helt annat på söndag. Det 
är nu det gäller, säger Peter 
Karlsson.

Dessvärre får Nol IK kla-
ra sig utan Andreas Skån-

berg som är bortrest. Ett 
tungt avbräck, men det finns 
alternativ. Bland andra har 
Martin ”Gorgi” Johansson 
börjat träna igen.

I händelse av seger väntar 
en kvalmatch där vinnaren 
blir ett av tre lag i en all-
svensk kvalgrupp.

Nol Futsal spelade med: Johan Elving, 
Niklas Elving, Marcos Abello, Bita Bångens, 
Johan Friberg Da Cruz, Raid Juma, Nima 
Kadevar, Bojan Ilic, Joakim Olausson, Mirza 
Mujcic och Andreas Skånberg.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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I helgen som gick har Bohus IF pingisher-
rar spelat dubbla matcher, dels mot Mun-
kedals BTK, dels mot Trollhättans BTK. I 
den första drabbning, mot Munkedal, blev 
det tyvärr förlust med 8-4. 

Matchen inleddes med att Peter Korne-
sjö fick se sig besegrad med 3-1. Det var 
en tuff match över fyra set. Peter stred 
tappert men hade inte marginalerna med 
sig denna gång. 

Efter detta tog Bohus IF två kassaskåps-
säkra vinster genom Jonas Härsjö och 
Åke Mentor. Ledningen 2-1 och dags for 
oldtimern Jonas Lundell och hoppa in i 
hagen. Dock visade det sig att steget från 
veterantouren till division 3 var ganska 
stort. Jonas fick ge sig i två matcher 
på raken. Även Jonas Härsjö fick se sig 
besegrad. Hastigt och mindre lustigt var 
ställningen 2-4.

Nu var det dags att ta fram moralen och 
kriga. Åke Mentor vann komfortabelt sin 
match och Peter Kornesjö malde ner sin 
motståndare.

– Jag har tränat hårt under juluppehållet, 
säger Peter och det visar sig i form av 
att jag kan hålla ett högt bolltempo, 
fortsätter han. 

4-4 och dags för dubblarna.

Tyvärr fick Bohus IF ge sig i båda 
matcherna. Efter detta gick luften ur de 
gulsvarta kämparna och de efterföljande 
singlarna blev klara förluster.

Den andra matchen vill Bohus IF glömma 
så fort som möjligt. Det blev förlust med 
8-1 mot bottenlaget Trollhättan BTK. 



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
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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

 Tack för alla insatser under 2015.  
Nu tar vi nya tag. Kom och var med du också
Vi tränar inomhus i ALE-hallen Vimmervi IP 

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

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

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

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

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

Lördag
09:30 Boll och Lek PF 3-5 år 10:30 Ale U P01

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

Välkommen NSK Fotboll
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Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

VECKANS
MATCH
FA KL 15.30
Nödinge SK – Kungälvs HK

Varmt  
välkommen!

ALE KULTURRUM
SÖNDAG 24 JANUARI

Div 3 Göteborg damer
Ale IBF – Marstands IBK 5-2

INNEBANDY

Allsvenskan södra
Lidköping – Surte BK 8-4 (1-1)

BANDY

Derbyseger för Ale IBF:s damer
– Sandra Augustsson visade vägen med tre mål

Lita på mig! Sandra Augustsson, normalt elitfotbollsspelare i Qbik, men när tillfälle ges lirar hon 
innebandy med Ale IBF och som hon gör det. Sandra sköt tre viktiga mål i derbysegern över Mar-
strands IBK på lördagen.

NÖDINGE. Ale IBF:s 
damer tog en viktig der-
byseger mot Marstrands 
IBK och kryper närmare 
seriens topplag.

Stor segerorganisa-
tör var tremålsskytten 
Sandra Augustsson.

 – Hon är en joker och 
vi är tacksamma för de 
matcher hon kan spela 
med oss, säger Aleträ-
naren Thomas Johans-
son.

Ale IBF har haft förmånen 
att få lite extra hjälp av elit-
fotbollsspelaren, Sandra Au-
gustsson, 22. På fyra matcher 
har hon gjort nio mål, men 
nu väntar försäsongsträning 
med Karlstadlaget Qbik i 
Elitettan och fortsatta stu-
dier i Västerås.

– Kommer hon hem nå-
gon mer helg är det en bo-
nus, men det är inget vi räk-
nar med, säger Johansson.

Augustssons medverkan 
i december och januari har 
tveklöst givit hela damlaget 
ett lyft. Inte minst märktes 
det i lördagens laddade derby 
mot Marstrands IBK. Hon 
svarade själv för tre mål och 
var ett ständigt orosmoment 
för motståndarförsvaret, det-
ta trots att hon spelade back. 

– Hon är så skicklig att 
hon kan spela var som helst. 
Nu parade vi ihop henne 
med Rebecca Carlsson som 
bestämt sig för att börja spe-
la innebandy igen. Jättekul, 
säger Johansson.

Efter en oavgjord för-
sta period utnyttjade Lena 
Gustafsson all sin rutin när 
hon direkt på avspel gick rakt 
på mål. 2-1 låg i nätet redan 
efter fem sekunder. Under 
en avvaktande utvisnings-
sekvens satte Ale gästerna 
under hård press. I spel sex 
mot fem lyckades den unga 
talangen, Hanna Hansson, 
assistera hårdskjutande San-
dra Augustsson till 3-1. Ett 
viktigt mål som medförde 
att Marstrand fick börja jaga. 

Med blott några sekunder 
kvar av andra perioden kom 
reduceringen och trots ett 
spelmässigt övertag för hem-
malaget skiljde bara ett mål.

Ingen oro
– Vi kände aldrig någon 
oro. Den här matchen hade 
vi verkligen under kontroll 
och segermarginalen både 
kunde och borde varit större, 
summerar Aletränaren som 
framför allt ville lyfta fram 
sina unga adepter.

– Agnes Berglund och  
Hanna Hansson är bara 14 
fyllda och spelar en fantas-
tikt mogen innebandy. Även 
Anna Lundgren gör en 
strålande insats, vilket natur-
ligtvis hela laget gjorde. Men 
om jag måste lyfta fram någ-
ra så imponerades jag idag av 
dessa tjejer.

Ale visade inga tecken på 
att släppa in Marstrand rik-
tigt i matchen och i mitten 
på slutakten satte Sandra 
Augustsson 4-2. Målet var 
blytungt för gästerna vars 
segerambitioner kom av sig. 
Amanda Ekvall kunde fast-
ställa slutresultatet med fyra 
minuter kvar att spela.

Segern innebär att Ale 
bara är två poäng efter just 
Marstrand och ytterligare 
en pinne bakom tabelltvåan 
IBK Göteborg. Det blir en 
spännande vår. Tyvärr, utan 
Sandra Augustsson...

– Vi får se om hon får 
någon mer permission från 

studier och fotboll, men vår 
ambition är ändå inte att gå 
upp en serie. Laget mår bra 
av att utvecklas i trean minst 
en säsong till, avslutar Tho-
mas Johansson.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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Lena Gustafsson tillhör Ale IBF:s rutinerade, men ack så viktiga, 
garde. Ett mål och en assist blev facit denna dag. Lena svara-
de tveklös för matchens fräckis när hon gick rakt på mål direkt 
efter avspel i andra perioden. 3-1 efter fem sekunder.

Lasse Karlsson gör som i fjol och stöttar Surte BK i de sista om-
gångarna. Målet är att rädda kvar klubben i allsvenskan.

Nu är Lasse Karlsson tillbaka
LIDKÖPING. Det blev 
förvisso en ny förlust 
för Surte BK, men hop-
pet har återvänt.

Den forne skyttekung-
en, Lasse Karlsson, har 
snörat på sig skridskor-
na igen.

Han var inte ensam 
om att göra årsdebut, 
tränare Ante Grip fick 
också ta på sig match-
stället.

Surte BK fick ta till alla 
världens knep för att få ihop 
en trupp till bortamatchen 
mot Lidköping. I sjukstu-
gan låg Peder Remman och 
Martin Östling med hög 
feber. Mattias Timan och 
Robin Wang är skadade. 
Adam Rohr var bortrest och 
inte heller målvakten Emil 
Elofsson kunde medverka. 
Det gjorde att lagledaren Pe-
ter Lindström fick ta på sig 
målvaktsdressen ifall om att 
en skada på ordinarie burväk-
taren Måns Lundvall skulle 

inträffa. På avbytarbänken 
fanns också tränare Ante Grip 
som fick avlasta på mittfältet.

Som en extra injektion 
fanns emellertid äntligen Las-
se Karlsson. ”Kongo” har trä-
nat med lagen under en läng-
re tid, men avvaktat att spela 
match. Nöden har ingen lag 
och med kniven mot Surtes 
strupe har även Lasse förstått 
allvaret.

Av förlusten mot LAIK ska 
ingen dra några större växlar. 
Med så många återbud var 
det orimligt att kräva poäng. 

Surte bjöd trots allt hårt mot-
stånd och i halvlek var det 
oavgjort. I det långa loppet 
var hemmalaget trots allt det 
starkare laget och segern var 
odiskutabel. Av Surtes fyra 
mål signerade Carl-Oscar 
Bridholm tre. Det fjärde 
gjorde Fredrik Åkerlind.

På lördag väntar IFK 
Motala och sedan stundar en 
ödesmatch borta mot Blåsut. 
Till dess ska Lasse Karlsson 
ha skjutit in sig...

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

- ÄLSKA HANDBOLL

VILL DU
SPELA

HANDBOLL?
Vi har verksamhet från

3 år till seniorer.

www.laget.se/alehf

– Surte BK är rena sjukstugan för tillfället
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Surteseger i förlängningen
– Damerna befäster postion i tabelltoppen
MÖLNLYCKE. Med fyra 
minuter kvar att spela 
ledde Surte IS IBK:s 
damer med två mål.

Pixbo Wallenstam 
kom tillbaka, men i för-
längningen var SISIBK 
ändå det starkaste laget.

Elin Fridh blev stor 
matchhjälte när hon 
skickade in segermålet.

Surtes innebandydamer är 
efter en stark höst tvåa i ta-
bellen. Efter en lång ledighet 

drog andra delen av säsongen 
igång på lördagen. Bortamö-
tet med Pixbo Wallenstam är 
alltid en utmaning, då mot-
ståndets slagkraft varierar 
beroende på hur klubbens 
elitlag spelar. För Surtes del 
försvårades uppgiften av att 
flera tongivande spelare sak-
nades, däribland systrarna 
Sofie och Linda Karlsson. 
Dessutom fick Elin Björk 
hoppa in i målet när Lisa 
Persson insjuknat.

Däremot var suget efter 
att spela match desto större 
hos de som var med. En av 
lagets playmakers, Jessi-
ca Ljunggren, svarade för 
hela fem poäng varav tre 

mål. Katja Kontio och Elin 
Fridh stänkte in två mål var-
dera. Surte var i förarsätet 
under hela matchen och in-
för den sista perioden ledde 
laget med 7-4, men tränare 
Tommi Pasanen var inte 
allt annat än nöjd.

– Det såg inte alls bra ut. 
Det är individuella presta-
tioner som gör att vi häng-
er med. Spelmässigt gör vi 
en pissmatch. Jag var inte 
ett dugg förvånad att Pixbo 
lyckades komma ikapp för vi 
var verkligen inte bra, men 
det är starkt av tjejerna att 
ta sig samman och avgöra i 
sudden.

Segermålet var vackert. 

Sandra Boström skickade 
in bollen mot mål, där Elin 
Fridh vann kampen och ele-
gant styrde in segermålet.

På lördag väntar seriesu-
veränerna Lindome som än 
så länge är obesegrade.

– Vi förlorar sällan i Bo-
hushallen och jag tror även 
denna gång på seger, men 
det vore överdrivet att påstå 
att vi är favoriter. Den lasten 
får Lindome bära. De spelar 
med en bra fart och kommer 
ofta till avslut, fast precis 
som alla lag har de svaga sid-
or och dessa ska vi utnyttja 
på lördag, hälsar Tommi Pa-
sanen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Div 2 Göteborg damer
Pxbo Wallenstam – Surte IS IBK 8-9

INNEBANDY

Jessica Ljunggren var Surte IS IBK:s klart lyssande stjärna och 
svarade för en magnifik insats i bortamötet med Pixbo. 
Fem poäng varav tre mål. 
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Div 3 Göteborg
Pxbo Wallenstam – Surte IS IBK 7-12

INNEBANDY

Antonsson sexmålsskytt när SISIBK vände

Daniel Antonsson svara-
de för sju poäng borta mot 
Pixbo Wallenstam, varav sex 
mål. Inte illa pinkat!

MÖLNLYCKE. Efter fyra 
raka förluster kom ett 
nödvändigt trendbrott 
för Surtes innebandy-
herrar.

Daniel Antonsson 
hade en av sina bästa 
dagar och gjorde sex 
mål när Pixbo Wallen-
stam bortabesegrades.

Triumfen var dock 
inget annat än resulta-
tet av ett hårt arbetan-
de kollektiv.

Surte IS IBK inledde säsong-
en bra, men efter fyra raka 
förluster tappade laget mark 
i division tre. Bortamötet 
mot mittenlaget Pixbo Wal-
lenstam i lördags var därför 
av nykelkaraktär. Inledning-
en var nervös. I princip alla 
skott mot mål gick också i 
mål – åt båda håll. Surtes nye 
skyttekung, Daniel Antons-
son utnyttjade det bäst och 
gjorde tre av dagens sex 
mål i första perioden. Pixbo 

kom tillbaka och gästernas 
övertag var bara ett mål inför 
andra perioden.

– På något sätt trodde alla 
att det skulle lösa sig av sig 
själv. Vi var inte riktigt där 
och det utnyttjade Pixbo, 
säger Surtes tränare Tobbe 
Engström som kunde kon-
statera att det var ombytta 
roller inför slutperioden.

Nu var det hemmalaget 
som satt i förarsätet, men då 
hände något.

– Vi skällde ut varandra 
på ett positivt sätt. Alla knöt 
näven och bestämde sig för 
att vända på steken. Med ett 
enormt engagemang både på 
och vid sidan av planen läxa-
de vi upp Pixbo rejält. På tre 
minuter gjorde vi fem mål 
och gick från underläge 6-5 
till ledning 6-10. Alla jobba-
de stenhårt för varandra. Det 
var en fantastisk uppvisning 
av lagidrottens grundregler, 
att ingen är bättre än kollek 

tivet, säger Tobbe Engström.
Vändningen gav självför-

troendet en knuff i rätt rikt-
ning, lagom till lördagens 
derby mot tabelljumbon Ale 
IBF.

– Jag har full respekt för 
Hellman & company. Är det 
någon match de vill vinna i år 
så är det mot oss, så det är full 
laddning som gäller, avslutar 
Tobbe Engström.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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ÄLVÄNGEN. I fjol tving-
ades cupgeneral Kjell 
Skånberg säga nej till 
lag som ville vara med i 
ÄIK Cup.

Av den anledningen 
lät han turneringen 
svälla i omfång detta år 
– från 48 till 72 lag.

– Det innebar också 
att vi fick förlägga cu-
pen över två helger.

Under två januarihelger har 
det spelats inomhusfotboll i 
Älvängens Kulturhus. Förra 
helgen var det pojkar födda 
2004-06 som gjorde upp om 
medaljerna och det gångna 
veckoslutet var det tjejernas 
tur. Åldersklasserna var de-
samma.

– Två fantastiskt lycka-
de helger, konstaterar Kjell 
Skånberg.

Vad är framgångsrecep-
tet?

– Vi har ett tilltalande 
spelschema, en åldersklass 
är klar på sex timmar. Kul-

turhuset är dessutom en ge-
mytlig hall, det blir en mysig 
stämning.

Göteborgsklubbarna är 
i majoritet, men ÄIK Cup 
lockar också lag från bland 
annat Trollhättan, Uddeval-
la, Lerum och så vidare.

Få grannlag
– Tyvärr är Ales fotbolls-

föreningar inte särskilt väl-
representerade. Ahlafors IF 
hade ett lag med i F04, det 
var allt. På pojksidan kom 
Nödinge SK till spel med 
två lag. Det är synd att våra 
grannklubbar inte ställer upp 
i större utsträckning, säger 
Kjell Skånberg.

Huruvida ÄIK Cup kom-
mer att spelas över två helger 
även nästa år återstår att se. 
Arrangemangskommittén 
med Kjell Skånberg i spetsen 
har en del frågetecken att ta 
hänsyn till inför framtiden.

– Frågan är om vi ska vara 
kvar i Kulturhuset eller om 
det är den nya hallen i Kro-
nogården som gäller. Vi får 
också diskutera vilka ålders-
klasser som ska bjudas in. Vi 
har lite tid på oss att fundera.

JONAS ANDERSSON

Rekordstort intresse för ÄIK Cup
– Men alelagen var få till antalet

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

Nicella Haviletho såg till att skjuta ÄIK F06 till semifinal. Där tog 
det emellertid stopp mot Lerums IS.

Två lag från Lerums IS gjorde upp om segern i F06. Här ses vinnargänget.



KUNGÄLV. Bandit Rock 
är borta. 

Nu tar Pirate Rock 
över som den enda 
rockstationen i Göte-
borgsområdet.  

– Det känns helt galet, 
säger stationschefen 
Christian Berntsson.

För tre år sedan startade 
Antonina Kobylinski Kihl-
gren upp radiostationen Pi-
rate Rock tillsammans med 
sin pappa Stefan. Från sin 
lokal i Rollsbo i Kungälv 
sänder de i Göteborgsområ-
det och kan höras på webben 
världen över. 

– Min pappa fick reda 
på att sändningstillståndet 
här i Kungälv och Ale var 
tillgängligt. Vid årsskif-
tet 2012/2013 tog vi över 
sändningarna. Innan var det 
bara gudstjänster och vid 
midnatt hörde man hur det 
skrek i högtalarna: PIRATE 
ROCK!!! Och sedan dunka-
de vi på Rammstein direkt, 
säger hon.

Mycket har utvecklats se-
dan dess. Radiokanalen har 
vuxit lavinartat och nya lyss-
nare fortsätter att strömma 
in. 

 – Det har gått otroligt 
bra. Vi har nästan dubb-
lat lyssnarantalet varje år. 
Nu har vi runt 70 000 och 
80 000 lyssnare varje vecka. 
Det tar tid att sätta ett nytt 
varumärke, men det har gått 
över förväntan. Jämför man 
med starten så ligger vi flera 
mil framåt, både innehålls-
mässigt och kvalitetsmässigt, 
säger Nolbon Christian 
Berntsson.

  
Sveriges rockhuvudstad 

Rockklassiker lades ner 
förra året, Bandit Rock slu-
tade sända på nyårsafton 
och P3 Rock för två veckor 
sedan. Det gör Pirate Rock 
till den enda rockstationen i 
Göteborgsområdet. 

– Det känns helt galet. 
Vi räknade inte med det. 
Nu är vi verkligen den enda 
rockkanalen i Göteborg och 
vi känner att det ligger ett 
ansvar hos oss nu att göra 
något bra av det. Göteborg 
är lite av Sveriges rockhu-
vudstad och det hade ju varit 
konstigt om det inte fanns 
någon rockkanal här, säger 
Christian Berntsson.

Men den största lyssnar-
skaran finns fortfarande i Ale 
och i Kungälv. 

 – Vi ska egentligen inte 
sända över Göteborg. Vi har 
ingen mast som sträcker sig 
dit men vår täckning klarar 
sig bra ändå. Nu ska vi ta ett 
ännu större kliv i Göteborg 
med tanke på att vi är den 

enda rockkanalen, fortsätter 
Christian Berntsson.

 Flera av stationens eldsjä-
lar bor i Ale kommun. En av 
dem är John Eriksson, från 
Nol, som till vardags spelar i 
alebandet Twin.  

– Jag kom in cirka två må-
nader efter att Pirate Rock 
hade dragit igång. Det är så 
otroligt roligt och det känns 
som att vi utvecklas hela ti-
den. Det fina med oss är 
också att vi lyfter fram lo-
kala rockband från Ale och 
Kungälv. Det finns så många 
bra band som många inte har 
hört, säger han. 

Pirate Rock startade det 
nya året med att ta in två 
tunga programledare. En av 
dem är Josefine Larsson 
från Surte som tidigare sänt 
på Radio 88 Partille. Hädan-
efter sänder hon program-
met Jojos förmiddag.  

– Det bevisar hur myck-
et vi är beredda att satsa på 
det här. Josefine är otroligt 
drivande, det känns som 
att hon har tusen idéer och 
det passade oss perfekt att 
hon kom in, säger Chris-

tian Berntsson. Det andra 
tillskottet är Jake E från det 
hårt turnerande rockbandet 
Amaranthe. Idén om att ha 
ett eget radioprogram föd-
des i samband med en inter-
vju i Christian Berntssons 
podcast.  

– Jag är en rastlös själ som 
älskar att göra nya saker. Jag 
har gjort många radiointer-
vjuer och radiomiljön är fan-
tastisk. Jag vill framför allt ha 
ett program som innehåller 
mer humor än vanligt, säger 
Jake E.

Prat om allt möjligt i 
kombination med blandad 
rockmusik ska ta Pirate Rock 
till nya höjder. De finns även 
på festivaler och rockbåtar 
som Silja rock till Åland.  

– Vi pratar skit och spelar 
rock. Vi har låtar som spelas 
en gång i veckan. Här kan 
man lyssna i fem timmar 
innan samma låt kommer 
igen. Det är väl det som kän-
netecknar oss och gjort att vi 
fortsätter växa, säger Antoni-
na Kobylinski Kihlgren.

KRISTOFFER STILLER
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Nu kör vi igång vårens 
kurser i Linedance!

Prova-på i Kungälv, Fredkullasalen 21 januari kl 18.00
Prova-på i Älvängen, Folkets Hus 24 januari kl 14.00

Kurser startar vecka 4 2016. 
För mer information gå in på vår hemsida 

eller ring Jennie på 0704-898616 

Dansa med ossDansa med oss

 

För mer info gå in på vår hemsida 
www.danceinlineale.se eller ring 0704-89 86 16

I samarbete med:

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

Folkets hus
Ale

Onsdag 20 jan kl. 19 Entré 80 kr
Från 15 år

Söndag 31 jan kl. 15 Entré 80 kr
Från 11 år

Söndag 24 jan kl 18 Entré 80 kr
Onsdag 27 jan kl 19 Entré 80 kr

Från 11 år

Söndag 31 jan kl 18 Entré 80 kr
Onsdag 3 feb kl 19 Entré 80 kr

Från 15 år

The Hateful Eight

En man som heter Ove

Suffragette

The Revenant

www.alefolketshus.se

Välkomna!

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0706-83 66 71 • alefolketshus@gmail.com

www.alefolketshus.se

Biljett: 220 :- Teatermeny: 140:-

TURANDOT
Lördag 30 jan kl 19

Svensk text

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.

Pirate Rock ensam i sitt slag

PIRATE ROCK

Sänder på frekvensen fm 
95,4.
Samarbetar med olika band 
och företag. Finns också 
med på festivaler.
13 personer ingår i kanalen.
Enda rockstationen i Göte-
borgsområdet. 

Jake E, John Eriksson, Christian Berntsson och 
Antonina Kobylinski  
Kihlgren
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Veckans boktips! 
– Ale bibliotek hjälper dig att hitta guldkornen i bokskogen

Blod, salt, vatten 

av Denise Mina

Femte boken om kriminalinspektör Alex 
Morrow skriven av Skottlands deckardrott-
ning. En kvinna försvinner. Snart uppdagas 
mord, ekonomiska oegentligheter, mord-
brand och tung kriminalitet i ett till synes 
idylliskt litet samhälle. Ruffigt bakom ytan, 
invecklat och spännande!

Herrgårdssemester 
nära Vänern
3 dagar i Vargön, Vänersborg
Ronnums Herrgård ����

När du kommer körande genom 
allén upp till Ronnums Herrgård, 
möter du synen av en ståtlig herr-
gård byggd på 1700-talet, belä-
gen i en härlig gårdsmiljö och en 
vacker herrgårdspark. En semes-
ter på denna 4-stjärniga herrgård 
är svensk tradition och nostalgi i 
kombination med stråk av mod-
ern lyx och välbehag. Herrgården 
ligger naturskönt vid Vänerns 
södra spets mellan Trollhättan 
(13 km) och Vänersborg (5 
km), och här har du en per-
fekt utgångspunkt för en skön 
semester. 

Pris per person i dubbelrum

1.499:-
Pris utan reskod 1.649:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  2 x eftermiddagskaffe 

med hembakat
• 1 x 2-rätters middag 
• 1 x 3-rätters middag 
• Fri Wi-Fi

Ankomst: Fredag t.o.m. 17/6 
samt valfri i perioden 19/6-29/8 
2016.
 

Ronnums Herrgård

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

Extranatt m. 
frukostbuffé 

399:-

5 sommarnätter inkl. 

3 x 2-rätters middag 2.899:- 

I hjärtat av Lübeck
 4 dagar i Nordtyskland

Phönix Alter Speicher Lübeck ���

Hotellet ligger mitt i hjärtat av Lübeck på den lilla ön som bildar 
stadskärnan och Altstadt, som finns med på UNESCOs värld-
sarvslista. Besök Holstentor (500 m), Marienkirche (500 m) och  
Café Niederegger (650 m).
Ankomst: Valfri i perioden 25/1-30/9 2016.

Pris per person i dubbelrum

1.499:-
Pris utan reskod 1.649:-

Pristillägg 1/6-30/9: 100:-
• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
•  1 flaska Prosecco på rum-

met vid ankomst
• 1 x ljusterapi i hälsokabin
• 1 x stadskarta över Lübeck

1 barn 0-5 år gratis.
2 barn 6-14 år ½ priset.Valfri i perioden 25/1-30/9 2016.

Vinvägen i Alsace
6 dagar i Guebwiller, Frankrike

Hotel de l’ange ���

Mitt i den klassiska, franska 
idyllen Guebwiller ligger ditt 
hotell endast 500 meter från 
stadskärnan och med utsikt över 
vinmarkerna.         

Pris per person i dubbelrum

3.049:-
Pris utan reskod 3.349:-

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 4 x 4-rätters middag
•  1 x 5-rätters middag 
•  2 x vinprovning
•  Fri Wi-Fi

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

Ankomst: Söndagar 3/4-
23/10 2016. 

Turistskat EUR 1 per person/dygn.

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:

ÄLVÄNGEN. Ale kom-
mun har sjösatt ett pro-
jekt – giftfri förskola.

Två pilotförskolor är 
utsedda, Äppelgården i 
Nödinge och Båtsmans/
Björklövsvägens försko-
la i Älvängen.

– Vi driver ett aktivt 
miljöarbete sedan dess 
att förskolan öppnade, 
så för oss var det själv-
klart att tacka ja, säger 
Maria Corbett, miljö-
ansvarig på Båtmans 
förskola.

På en arbetsplatsträff i höstas 
var kommunens miljösam-
ordnare Annika Friberg in-
bjuden för att informera om 
projektet.

– Personalen blev motive-
rade och gick tillbaka till sina 
respektive avdelningar fyllda 
av entusiasm, berättar Maria 
Corbett.

Båtmans förskola är dip-
lomerade enligt Grön Flagg, 
som sanktioneras av stiftel-
sen Håll Sverige Rent. Det 
är en ideell organisation 
som verkar för minskad ned-
skräpning, ökad återvinning 
och för att främja individers 
och organisationers miljö-
ansvar.

– Vi har ett tydligt mil-
jötänk och nu utvecklar vi 
det arbetet, betonar Maria 
Corbett.

Giftfri förskola omfattar 
hela verksamheten, inte bara 
förskoleavdelningarna utan 
även kök, städ och så vidare.

– Vilka tvätt- och diskme-
del använder vi oss av? Stä-
dar vi miljövänligt? Det är 
några av de frågeställningar 
som finns på agendan. Vi ska 
titta över leksaksmaterialet, 
köksporslinet och så vidare, 
berättar Maria Corbett.

Förskolan har fått ett 
gediget material som ska 
underlätta arbetet, bland 
annat en lathund där pro-

duktmärkning beskrivs på ett 
tydligt sätt.

Inget radikalt
– Vi kan naturligtvis inte ta 
bort en massa saker och inte 
ersätta med något annat. Det 
handlar inte om radikala för-
ändringar över en natt. Det 
är dock bra att öka medve-
tenheten inför kommande 

inköp.
Projektet vidrör också 

renhållning med tillhörande 
avfallshantering. Hygien är 
ett annat ämne som projek-
tet behandlar.

– Barnen vistas många 
timmar på förskolan, vi ut-
gör en stor del av deras var-
dag. Självklart vill vi att det 
ska vara en så giftfri miljö 

som det bara går, säger Ma-
ria Corbett.

– Vi har informerat skol-
rådet om projektet och nästa 
steg blir att inspirera för-
äldrarna, låta dem ta del av 
materialet. Förhoppningsvis 
ger det ringar på vattnet.

Projektet löper vårtermi-
nen ut.

JONAS ANDERSSON

Projekt giftfri förskola

Giftfri förskola är ett projekt som genomförs i Ale kommun under våren. Båtmans förskola i Älvängen 
är utvald som pilotförskola.

Maria Corbett, miljöansvarig på Båtmans förskola.



Ale kommun gör allt 
för att marknadsföra 
sig som en kommun 

där det är lätt att leva. Där 
finns goda förbindelser 
sedan pendeltågen började 
rulla mellan Göteborg 
och Trollhättan. Det är i 
städerna arbetstillfällena 
finns och boendet finns i 
Ale kommun. Bilen ska vi 
lämna hemma så mycket 
som möjligt. Men vad har 
hänt sedan den storslagna 
invigningen av denna enor-
ma satsning?

Jo, Västtrafiks satsning 
på Älvängens station blev 
ett totalt misslyckande. 
Stationen är idag helt ned-
släckt. Det fanns inte ens 
belysning på busstermina-
len när jag senast bytte från 
tåg till buss.

Det började med att 
Pressbyrån slog igen, ung-
domarna tog över. Nu finns 
inga vuxna kvar heller. 
Vänthallens öppettider är 
nedskurna till dagtid och 
på helgdagarna är det svart 
och mörkt. Nu kommer 
en kommunal satsning på 
ett bibliotek i dessa lokaler. 
Det är bara att hoppas att 
den slår väl ut.

Då kommer Västtrafik 
med nästa dråpslag för att 
kommundelen Alafors skall 
förvandlas till den isolerade 
by den en gång var, byggd 
runt spinnerifabriken 

och med få förbindelser 
med omvärlden. Sedan 
13 december går buss 411 
direkt mellan Nödinge och 
Älvängen utan att åka in i 
Alafors. 

Trots att pendeltå-
gen rullar från Nol varje 
halvtimme skär Västtrafik 
ner den snabba bussförbin-
delsen med Alependeln. 
Det går i skrivande stund 
endast en buss i timmen 
från Alafors kiosk. Varje 
heltimme + 47 minuter, 
det vill säga 9.47, 10.47 
hela dagen utom under 
rusningstid. Likadant mot 
Älvängen.

Om du inte har bil eller 
inte vill använda bilen en 
glad kväll kan du till ex-
empel inte gå på Ales fina 
teater kl 20.00 i Nödinge. 
Du hinner inte fram förrän 
dörrarna stängts eftersom 
bussen anländer för sent till 
Nödinge station. Du måste 
starta en hel timme innan 
och fördriva tiden på Ale 
Torg.

Om du ska passa tider på 
vårdcentralen i Älvängen 
måste du stanna en hel 
timme längre i Älvängen. 
Det går inte att få tider och 
den enda buss som finns att 
passa ihop.

De 30 flyktingbarn 
som tillfälligt är förlagda 
i Pelarteaterns lokaler på 
Spinnerifabriken kom för 

sent till skolan i Älvängen 
– gamla vårdcentralen – 
innan de förstod att linjen 
dragits in. Nu startar de 
en timme tidigare och 
promenerar från Älvängens 
station.

En kvinna, som bor på 
Sjövallavägen och arbetar 
i vården i Älvängen börjar 
kl 07.00 på lördag och 
söndag, måste promenera 
till Himlaskolan för att 
hinna i tid.

Likadant är det om 
du arbetar i Kungälv. En 
kvinna som anpassat sina 
arbetstider till bussarna 
kommer nu närmar en tim-
me för tidigt till sitt arbete. 
På kvällen/natten måste 
hon gå från Himlaskolan, 
vilket tar en halvtimme.

Det som jag tidigare 
tycke var idealiskt i Ala-
fors har nu med en enda 
förändring i busstrafiken 
förändrats till dess motsats 
– isolering. Det var väl inte 
syftet med Alependeln?

Återinför busstrafiken 
varje halvtimme till Ale-
pendeln innan det endast 
blir bilburna resenärer 
kvar.

Buss 412:s turer kan 
fördubblas och gå varje 
halvtimme om inte buss 
411 längre tar svängen in 
till Alafors.

AGET

Att bo i Alafors betyder 
numera isolering

Angående buss 401 
från Angeredcen-
trum. Varför går den 

4 minuter senare? Är den 
sen missar både buss 402 
och pendeln i Bohus som 
ska norrut och får vänta i en 
halvtimma. Det fungerade 
tidigare.

Karin

Buss 401
Att det fattas beslut 

som man inte gillar 
får man finna sig i 

som opposition. Men det 
ska gå rätt och riktigt till, 
och det har det inte gjort 
när det gäller beslutet om 
ny skolorganisation i Lilla 
Edet.

Utöver att föra fram vår 
politik och på så sätt vara 
med och utveckla kommu-
nen, så har oppositionen 
rollen att granska majorite-
ten. Vi har rollen att granska 
att saker och ting går rätt 
till och att beslut fattas på 
rätt sätt.

Det är också bakgrun-
den till att vi överklagade 
beslutet om en ny skolorga-
nisation som fattades på ett 
på kort varsel sammankallat 
extra utbildningsnämnds-
möte den 24 mars 2015. Vi 
tyckte helt enkelt inte att 
det gick rätt till. Tidigare 
har liknande beslut fattats 
i kommunfullmäktige. Nu 

skulle ett av kommunens 
största beslut någonsin has-
tas fram i nämnden, bakom 
lyckta dörrar för kom-
muninvånarna, utan tid för 
diskussion och fördjupning. 
Vår överklagan handlade 
om att beslutet borde fattats 
i kommunfullmäktige och 
inte i utbildningsnämnden. 
När Förvaltningsrätten 
delgav sin dom strax innan 
jul visade det sig att de höll 
med oss om det. 

Leif Håkansson säger 
i ttela den 9 januari att 
det blir allt vanligare att 
oppositionen prövar majo-
riteten juridiskt. Om det är 
Håkanssons uppfattning så 
borde det leda till självrann-
sakan. Vi har, för att värna 
demokratin, överklagat be-
slut som vi tycker har fattats 
i fel forum i kommunen. 
Så om Håkansson upplever 
att vi överklagar många 
beslut bör han fundera på 
hur majoriteten hanterar de 

demokratiska spelreglerna. 
I samma artikel säger Hå-

kansson att överklagan till 
största del är en protest från 
oppositionen. Det uttalan-
det är häpnadsveckande. Det 
är 33 personer som under-
tecknat olika överklaganden. 
Oppositionen har lämnat in 
en överklagan undertecknad 
av fyra politiker, en från 
varje parti i samarbetet (C, 
M, Mp och Kd.) Övriga 
29 överklaganden är aktiva 
i föräldraföreningar och 
medborgare som helt enkelt 
reagerat på hur detta gått 
till. Det borde Håkansson 
och majoriteten ta på allvar. 

Förvaltningsrättens dom 
innebär att beslutet i utbild-
ningsnämnden ogillas. Om 
majoriteten vill fortsätta på 
inslagen väg behöver frågan 
behandlas i kommunfull-
mäktige. Som bekant har 
de styrande partierna (S, 
V och L) majoritet även i 
Kommunfullmäktige. Ur 

det perspektivet kan vi för-
vänta oss samma utfall av ett 
skolstrukturbeslut där som i 
utbildningsnämnden.  Men 
det är principiellt viktigt att 
stora och omfattande beslut 
fattas i kommunens högsta 
beslutande församling, be-
stående av folkvalda repre-
sentanter, där medborgarna 
kan ta del av debatten. 

Min förhoppning är själv-
klart att utfallet skulle bli 
annorlunda i kommunfull-
mäktige, men anledningen 
till att vi överklagade beslu-
tet är inte att vi misstycker 
med utfallet av beslutet 
– utan att majoriteten gick 
över ett flertal gränser 
för hur illa ett ärende får 
behandlas ur demokratisk 
synvinkel. Det ska gå rätt 
och riktigt till i Lilla Edets 
kommun helt enkelt. 

Nu har majoriteten 
bestämt sig för att begä-
ra prövningstillstånd av 
Förvaltningsrättens dom 

hos Kammarrätten. Det 
står dem självklart fritt att 
göra det. Men man kan 
ju inte låta bli att fundera 
över varför det tar emot så 
mycket att lyfta ärendet till 
Kommunfullmäktige. Finns 
det måhända en spricka i 
majoriteten? Bedömer de att 
de inte får igenom beslutet 
där?

Ett annat alternativ är att 
de vill förhala processen och 
hinna stänga skolorna innan 
en dom faller för att på så 
sätt göra beslutet oåterkalle-
ligt. Båda alternativen visar 
på en total brist på respekt 
för demokratin. Och det är 
riktigt skrämmande!

Julia Färjhage (C)
Oppositionsråd Lilla Edets kommun

Det ska gå rätt och riktigt till i Lilla Edets kommun
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Jag har bott i Nödinge 
sedan 1974 med make 
samt två barn. Alla tre 

är pollenallergiker. Det är 
idag mycket vanligt med al-
lergier mot olika saker. Hur 
ska ett samhälle kunna sane-

ra mot alla allergener som 
finns? Det finns gräspolle-
nallergiker, det finns de som 
är allergiska mot pollen från 
lövträd och så vidare. Menar 
du att Nödinge ska bli ett 
kalhygge och sandöken?

Idag finns mycket medi-
cinsk hjälp att få mot aller-
gier. Av egen erfarenhet vet 
jag, att det är besvärligt att 
drabbas av pollenallergi. Det 
gäller att acceptera och att 
försöka undvika de platser 

där det finns mycket aller-
gener. Mitt tips är att inte 
besöka till exempel Eksko-
gen när lövträden blommar. 
Den är jättevacker tidig vår 
och höst. Vill ni ut och cykla 
kan jag rekommendera en 
liten andningsmask (finns 
i färgaffärer). Min make 
använder en sådan när han 
klipper gräset. 

Mina barn är idag vuxna, 
men självklart fick de avstå 
från saker som barn. De 
kunde till exempel inte som 
deras kompisar tälta på 
grund av gräspollenallergi. 
Man får lära sig leva med 
vissa saker och en tröst är 
att pollensäsongen inte är 
under hela året. 

Jag tror att de flesta Nö-

dingebor uppskattar de grö-
na områden som finns i och 
runt orten. Man kan inte 
begära att andra människor 
ska behöva avstå naturupple-
velser, bara för att man själv 
har problem. Du kan säkert 
få hjälp av läkare att hantera 
din allergi och leva ett bra 
liv i Nödinge utan rädsla.

En familj med pollenallergi

Svar till ”Hitlockade allergirädda”:

Ska Nödinge bli ett kalhygge?

Ibland benämns denna 
tvångskvotering som 
individualiserad föräldra-

försäkring av dessa socia-
lister.

Den vänsterstyrda re-
geringen har nu genomfört 
ytterligare en månads kvote-
ring av föräldraförsäkringen 
där mannen ska ta ut denna 
månad. Föräldraförsäkringen 
är redan idag individuali-
serad. Varje förälder får ut 
hälften av dagarna.

Men tyvärr finns det 
partier som vill hindra den 
ene föräldern att överlåta 
föräldradagar till den andre 
föräldern. Det vore därför 
mer hederligt att tala om en 
tvångskvoterad föräldraför-
säkring. För det är vad det är. 
I klartext innebär den tredje 
pappamånaden att föräldrar-
nas frihet, att besluta över 
vem som ska vara hemma 
med deras egna barn, in-
skränks ytterligare. 

Vad innebär det för Ale? 
Jo det innebär att av alla 
som utnyttjar föräldraför-
säkringen så kommer 25% 
av de barnen att skrivas in 1 
månad tidigare till förskolan 
eftersom inta alla pappor tar 
ut sina månader. Har vi 100 
nyfödda i Ale/år så kommer 
statistiskt 25 st att komma 1 
månad tidigare till förskolan.  
25 barn till skall beredas 
plats. Ett antal drygt 1 
åriga barn 1 månad tidigare i 

förskolan.
Det kan tyckas vara en 

självklarhet, att familjen 
som gemenskap ska värnas 
och stärkas. Att varje familj 
är unik och därför måste få 
möjlighet att välja det som 
passar just dem, utan pekpin-
nar och politiska ovanifrån-
lösningar. Men så är det inte. 
Både inom vänstern och 
borgerligheten finns de som 
vill använda politiken för att 
styra och ställa. Kristdemo-
kraterna är det enda parti 
som över hela den politiska 
linjen erkänner familjens 
betydelse.

Familjen är nu satt under 
press. Under alliansreger-
ingens åtta år drev Kristde-
mokraterna igenom ökad 
valfrihet inom barnomsorgen 
genom att införa möjlig-
heten till vårdnadsbidrag. 
Vi var då ensamma om att 
förorda en sådan möjlighet. 
I dag erbjuds vårdnadsbidrag 
i 100 kommuner och 1 fe-
bruari tar vänsterregeringen 
bort vårdnadsbidraget vilket 
drabbar flera familjer i Ale. 
Vi har också envist stått upp 
för familjers rätt att bestäm-
ma över fördelningen av 
föräldraförsäkringen.

Den lilla valfrihet som 
vårdnadsbidraget och en 
flexibel föräldraförsäkring 
utgör, tas  nu bort. Nu skrota 
vårdnadsbidraget och en 
utöka tvångskvoteringen i 

föräldraförsäkringen införs. 
Men fler öronmärkta mam-
ma- respektive pappamåna-
der Detta kommer knappast 
öka familjers möjlighet att 
klara vardagspusslet och 
möjliggöra mer tid för 
barnen. För att ytterligare 
underlätta för familjer vill 
kristdemokrater i stället stär-
ka småbarnsföräldrars rätt 
till tjänstledighet och införa 
en barnomsorgspeng. Men 
så länge vi har en regering 
som bedriver familjefientlig 
politik kommer det inte bli 
av.

Kristdemokraternas 
omsorg om familjen grundar 
sig i insikten om att varje 
människa föds in i ett sam-
manhang. Vi har ett djupt 
behov av andra människor 
och vi är alla i olika faser av 
våra liv så svaga att vi är helt 
beroende av andra. I den lilla 
gemenskap som en familj 
utgör får familjemedlemmar-
na möjlighet att möta kärlek, 
omtanke och förståelse, men 
också ställas inför krav och ta 
ansvar. I de flesta fall består 
familjen av en mamma, 
pappa och barn, men i vårt 
samhälle finns andra familje-
bildningar som ska ha samma 
respekt och stöd. För barnets 
bästa låt föräldraförsäkringen 
tillhöra barnet och valet hur 
den skall fördelas avgöras av 
föräldrarna.

Tony Karlsson (KD)

Barnen i Ale kommer i kläm

Vad tycker du?
Hörs du inte?

Vi hjälper dig!

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

Onsdagsträffar • ”En träff med Argentina” med Ruben Gonzales.
ONSDAG 27 JANUARI KL 13 I NÖDINGE FÖRSAMLINGSHEM

Jes. 55:1-4
Bibelns Gud utmanar 

oss att komma till 
honom tomhänta, utan 
pengar, för att få tillgång till 
livet och smaka hans godhet. 
Vi är inte vana vid godhet 
utan motprestation och när 
vi läser om erbjudanden 
som lovar guld och gröna 
skogar utan motprestation, 
helt gratis och kostnadsfritt, 
väcks hos de flesta av oss en 
stark känsla av misstanke. 

Vi vet genom förståndet 
och den mänskliga erfa-
renheten att det finns inget 
gratis i denna värld. 

Allt har ett pris och san-
nolikt har vi enbart missat 
det finstilta som avslöjar de 
dolda kostnaderna. 

Vidare är ordet ”gratis” 
negativt laddat eftersom det 
gränsar till ”värdelöst” och 
således handlar om något 
som närmast betraktas som 
oönskat eller sorteras bort 
till vad vi kallar skräp. 

När Gud inbjuder oss att 
utan ”pengar ”komma till 
honom, ja tomhänta och 
gratis, så är det lätt att vi 
överför våra uppfattningar 
kring detta negativt laddade 
ord på Guds handlande och 
Gud själv. 

När Gud inbjuder oss 
”gratis” och utan motpre-
station så bygger detta på 
en unik gärning från Guds 
sida. Bakom Guds ”gratis” 
döljer sig en prestation som 
endast Gud kunde leverera, 
motprestationen som skulle 
funnits har Gud stått för, 
fullt ut! 

Hans ”gratis” bygger på 
ett kors där Jesus själv, ja 
Gud själv betalade synden 
och skuldens pris. 

Hela skulden, notan för 
vad vi var skyldiga Gud, 
varandra, oss själva och ska-
pelsen har Jesus betalat och 
skuldsanerat oss inför Gud. 
Gud har ”cashat in” för dig 
för att du skall kunna leva 
”ekonomiskt oberoende” 
inför honom, d v s kunna 
leva i en öppen, evig relation 
med Gud själv livet ut ända 
in i evigheten. 

När Gud kallar och 
inbjuder är hans gratis gott 
för det kommer från Jesus 
till som betalat för oss och 
ger sig själv till syndare. Väl-
kommen tillbaka till livet, 
förlåtelse och omstart, varje 
dag, livet ut till evigheten. 
Nåd är vackert och gott när 
den kommer från Jesus, då 
är det på riktigt.

Gratis och grattis i Jesu 
namn till er alla!

Mika Auvinen
Präst i Skepplanda pastorat

Gratis-Grattis!
BETRAKTELSE

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

Öppet café 

ÄLVÄNGENS BL Å  
KYRK A 

Fredagar kl 11–14

Kom och sitt ner i lugn och  
ro, fika gott eller läs en  

tidning!

Älvängen Välkommen till  
Stickcafé!

Med eller utan stickor!

Onsdagar udda veckor 
19.00 - 21.30 i  

Älvängens blå kyrka

MED ELLER 
UTAN STICKOR!

VÄLKOMMEN 
TILL 

STICKCAFÉ

Onsdagar udda veckor 19.00–21.30  
i Älvängens blå kyrka

Startar för vårterminen den 20/1.

Göteborgsv. 95, Älvängen • Tel 0303-746180

ÖPPNAR
23 JANUARI

Vi öppnar för nya säsongen
 lördagen den 23 januari kl 10-13

Dagens insamling går till PMU:s  
insamling för Syriens barn.

Inlämning av varor 
tisdagar kl 18-20

VÄLKOMMEN ATT FYNDA!

Gilla oss på 
Facebook

facebook.com/alekuriren

Ett sextiotal av SPF 
Seniorernas Ale funk-
tionärer hade hörsam-

mat inbjudan till Lökeberg. 
Förutom riklig lekamlig spis 
fick man information om 
det gångna årets verksamhet 

och vad 2016 har i sitt sköte.
Tack vare föreningens 

medarbetare har vi uppnått 
ett gott resultat 2015. Vi 
hoppas att trenden skall 
fortsätta. Hittills i år har vi 
redan fått 18 nya medlem-

mar.
På grund av kyla och hal-

ka ställdes veckans vandring 
in. Kolla i gästboken vad 
gäller veckans vandring.

Årets första träff på 
Backavik äger rum den 26 

januari. Den 2 februari är 
det årsmöte i Medborgar-
huset. Förhandsanmälan 
rekommenderas.

Det finns ett par platser 
kvar till Bingolotto den 14 
februari.

Fjolårets nya medlemmar 
önskas välkomna till en träff 
i Medborgarhuset den 24 
februari.

 

Lennart Mattsson

Funktionärsträff hos SPF Seniorerna Ale

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

Gör för
människor på flykt.

skillnad

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

Gör
för människor
på flykt.

skillnad

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

Genom att skänka en gåva godkänner du att Röda Korset får kontakta dig. Vi följer personuppgiftslagen.
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Var med och
rädda 
5000 fler liv
per år.
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Utrota 
barncancer.
Din gåva gör skillnad.
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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

Laila Carlsson. I S:t Olofs 
kapell hölls torsdagen 14 januari 
begravningsakt för Laila Carlsson, 
Nödinge. Officiant var Marie 
Johansson.

JORDFÄSTNINGAR

Equmeniakyrkan i Surte 
Ons 20/1 kl 18.30, Tonår. 
Ons 20/1 kl 21, Innebandy i 
Surteskolan. Välkommen! Sön 
24/1 kl 11, Gudstjänst. Per 
Kjellberg. Ingrid Levin. Fika. 
Församlingsmöte efteråt. Mån 
25/1 kl 19, Musikkåren, Le-
rum-Surte Symphonic Band, 
övar. Tis 26/1 kl 10, Barn-
rytmik för barn 1-2 år med 
deras föräldrar. Terminsavgift 
100:- Sopplunch för 20:- efter 
babyrytmiken. Anmälan och 
frågor till Lisa, 0707-51 82 47. 
Tis 26/1 kl 10.45, Babyrytmik 
för barn 4 mån-1 år med deras 
föräldrar. Terminsavgift 100:- 
Sopplunch för 20:- efteråt. 
Ons 27/1 kl 17.30, Sånglek 
för barn 4-6 år. Anmälan och 
frågor till Lisa, 0707-51 82 
47. Ons 27/1 kl 18.30, Tonår. 
Ons 27/1 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen! 
Programmet kan ändras, men 
på www.surtemissionskyrka.se 
finns ett uppdaterat program.

Pingstkyrkan Bohus
Ons 20/1 kl 19, Bibelläsning 
och bön. Sön 24/1 kl 11, Leif 
Karlsson. Ons 27/1 kl 19, 
Bibelläsning och bön.

Nödinge församling
Tor 21/1 kl 18, i Nödinge 
kyrka: Veckomässa. Henny 
Forsberg. Sön 24/1 kl 11, i 
Surte kyrka: Gudstjänst. Reine 
Bäck. Kl 17, i Nödinge kyrka: 
Mässa, Reine Bäck.

Equmeniakyrkan Älvängen
Tor 21/1 kl 19.30, Köröv-
ning.Fre 22/1 19, ”Vad kan 
Bibeln lära oss om sex och 
relationer”. Seminarium 
med Hanna Möllås och Leif 
Carlsson, främst för tonår o 
tonårs- föräldrar. Lör 23/1 
kl 11 - c.a 16, ”1 Med hela 
ditt liv, sexualitet i bibeln och 
kyrkan” Hanna Möllås och 
Leif Carlsson. Sopplunch - 
Kostnad för dagen 100 kr. Sön 
24/1 kl 17, Cafégudstjänst 
Sång och musik av Gubbarock 
med Johanna! Dhan Hector, 
Jonas Askne, Leif Jöngren 
och Johanna Hector-Lund. 
Equmeniaterminen drar igång. 
Mån 25/1 kl 18, Spårarscout. 
Kl 18.30, Upptäckarscout. 
Tis 26/1 kl 10, Tisdagsbön. 
Kl 10-13 Stickcafé. Kl 16-18, 
Konfirmandgruppen. Kl 17, 
Barnkören. Ons 27/1 kl 19, 
Equmenias årsmöte.--

Smyrnakyrkan Älvängen
Ons 20/1 ej SmyrnaCaféet 
pga begravning. Kl 18 - 19 
Bön. Tor 21/1 kl 18.15 - 
19.30, Hobby. Fre 22/1 kl 19, 

Greenhouse går till Equmeni-
akyrkan. Lör 23/1 kl 10 - 13 
Second Hand & Café. Kl 15, 
Pensionärernas januarifest 
med önskesånger & allsång. 
Kom gärna med förslag på 
din andliga favoritsång när 
du anmäler dig till Lis-Marie 
Ohlsson, tfn 749 651, eller 
Rolf Ohlsson, tfn 746 421, se-
nast 20 jan. Sön 24/1 kl 10.30 
- 11, Bön inför gudstjänsten. 
Kl 11, Gudstjänst. Marie 
Nordvall predikar. Äventyret. 
Kyrkkaffe. Mån 25/1 kl 10, 
RPG stavgång. Tis 26/1 kl 
08.30 - 09, Bön. Ons 27/1 kl 
10 - 12.30 SmyrnaCaféet. Kl 
18 - 19, Bön.

Starrkärr-kilanda församling
Fre 22/1 Älvängens kyrka 
kl 11, Öppet Café. Det blir 
goda mackor, kaffe och 
hembakt till självkostnads-
pris. Kom in och sitt ner en 
stund fika gott läs en tidning 
eller småprata med Ingrid 
& Birgit som håller i caféet. 
Sön 24/1, Starrkärrs kyrka 
kl 11, Mässa, Tord Nord-
blom. Älvängens kyrka kl 
11, Mässa. Nols kyrka kl 17, 
Förbönsgudstjänst. Starr-
kärrs församlingshem kl 18, 
Pilgrimsträff om Rom, Väl-
kommen på informations-
träff om Romvandringen! 
Ons 27/1, Älvängens kyrka 
kl 18.30, Bön för försam-
lingen.

Guntorps Missionskyrka
Ons 20/1 kl 18.30, Ton-
år-ÄventyrarScout. Ons 
27/1 kl 18.30, Spårar-Upp-
täckarScout.

Skepplanda Pastorat
Skepplanda sön 24/1 kl 10, 
Mässa Wetterling. Hålanda 
sön 24/1 kl 12., Gudstjänst 
Wetterling. S:t Peder sön 24/1 
kl 11, Mässa Olausson. Månd 
25/1 kl 11, Start Måndagscafé. 
Kl 12.30, Middagsbön. Kl 
17.30, Start Bön. Ale-Skövde 
se övriga. Tunge se övriga.

Lilla Edets pastorat
Fuxerna-Åsbräcka församling
Ons 20/1 kl 18.30, Mässa, 
Nordblom. Sön 24/1 kl 10, 
Högmässa, Westergaard. 
Tis 26/1 kl 09, Mässa i förs 
hem, Westergaard.

DÖDA PREDIKOTURER

Min älskade Syster 

Göta Arksund 
* 10 september 1924  

har efter ett långt och 
innehållsrikt liv stilla 
lämnat oss i sorg och 

saknad. 

Nödinge 
10 januari 2016 

ULLA 
Släkt och vänner 

Min älskade Syster 
och bästa vän 

har lämnat mig 
Du var den finaste 

som fanns 
Jag minns Din glädje när 

Du såg havet, bergen, 
vitsipporna och 
solnedgången 

Tack för allt Du gjort 
för mig 

Livet utan Dig blir aldrig 
mer sig likt 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum tisdagen 2 

februari kl. 11.00 
i Nödinge kyrka. 

Efter akten inbjudes till 
minnesstund i 

församlingshemmet. 
Svar om deltagande 

meddelas till Ale 
Begravningsbyrå på tel. 

0303-33 33 99 eller 
www.alebegravning.se 

senast fredagen 29 
januari. Lika välkommet 
som blommor är en gåva 
till Hjärt-Lungfonden på 
gåvotel. 0200-88 24 00. 

Min älskade Maka 
Vår kära Mamma 

och Farmor 

Liselotte Nilsson 
* 9 januari 1948  

har idag lämnat oss. 

Nödinge 
5 januari 2016 

SVEN 
ANDERS och 
CHRISTINA 
Kevin,Emma 

Camilla,Wilma 
NICLAS och ANITA 

Linnea, Niklas 
Syskon med familjer 

Övrig släkt och vänner 

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

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen  
5 februari kl.13:00 i 

Nödinge kyrka. Efter 
akten inbjudes till 

minnesstund i 
församlingshemmet. 

Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå tel. 

0303-33 33 99 eller 
www.alebegravning.se 

senast tisdagen 2 
februari. Lika välkommet 
som blommor är en gåva 

till Cancerfonden tel.  
020-59 59 59. 

Efter ett långt och 
strävsamt liv har  
min älskade Mor 
Svärmor, Mormor 
Gammelmormor 

Margit Franzén 
* 14 september 1924 

Össjö 

har idag stilla lämnat 
oss, övrig släkt och 
vänner. Men i våra 
hjärtan för alltid 

bevarad. 

Skepplanda 
9 januari 2016 

ANN-CHRISTIN och 
ASTOR 

MARTIN 
NATHALIE 

 

Lisbeth och Pelle 
Christina och Peter 

Hugo  
med familjer 

Mycket blir oss givet 
mången skatt så stor 

Men blott en gång i livet 
gives oss en Mor 

Och när detta varma 
hjärta, icke klappar 
mera här 

Då känna vi med smärta 
att det bästa borta är 

Hur vi ber och hur vi 
gråter, får vi aldrig 
Mamma åter 

Alltid nöjd och glad 
hon var  

tröst och kärlek allt 
hon gav 

Alltid i våra hjärtan bor 
minnet av en älskad 
Mor 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen  

5 februari kl. 11:00 i 
Skepplanda kyrka.  

Akten avslutas i kyrkan. 

Till personalen på 
Klockarängens 

äldreboende Västeräng. 
Tack alla ni som på ett 

fantastiskt sätt tagit hand 
om min mamma under 

hennes tid hos er. 
Ni har betytt så mycket! 

Vår kära Pappa, Morfar 
och Svärfar 

Björn Eliason 
* 17 oktober 1941

har nu lämnat oss i sorg 
och saknad. 

Gråbo och Älvängen 
11 januari 2016 

LISELOTT och ROBERT 
Karolina,Lovisa,William 

AGNETA och CLAES 
Matilda,Vilma 

Släkt och vänner 

Vi hann ej säga farväl för 
allt hände så fort, så vi 

vill säga: 

Tack för allt Du 
oss har skänkt 

För oss Du strävat, 
på oss Du tänkt 
Ditt goda hjärta, 
Ditt ljusa sinne 

Hos oss skall leva 
i tacksamt minne. 

Begravningsgudtjänsten 
äger rum fredagen 
5 februari kl.11:00 i 

Stora Lundby kyrka. 
Efter akten bjuds in till 

minnestund i 
församlingshemmet. 

Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå tel. 

0303-33 33 99 eller 
www.alebegravning.se 

senast tisdagen 
2 februari 
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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 skåpbilar 
köpes från 500-50 000kr. Allt 
av intresse, även defekter. 
Hämtas kontant.
Tel. 0737-61 44 78

SÄLJES
Fasadstensvilla säljes med 
fantastisk utsikt, 112 kvm, 
unikt tillfälle. Trevlig och 
delvis renoverad. Utsikt över 

en stor del av Nödinge och 
man kan se båtarna på Göta 
Älv. Bra läge i villaområde 
med nära till dagis, skolor 
och mataffärer ( ICA och 
Lidl). Tomtstorlek 3429 kvm. 
Kommunalt vatten och avlopp. 
Man kan bygga attefallshus 
om 25 kvm med källare på 
tomten. Markhandikappshiss 
utomhus kan anbringas av 
säljaren. Fyrklövergatan 32, 
Nödinge. Pris 2 395 000 kr.
Tel. 0765- 87 49 44

Torr svensk björkved 60 
liters-säck 100:-, fri leverans 
inom Ale kommun. Även 
blandved finns där transport 
kan ordnas.
Tel. 0706-59 50 84

Ved säljes, björk eller 
blandved 30cm lång. Även 
småsäckar. Nygård.
Tel. 0722-66 77 79

Ved säljes Björkved 600:-. 
Blandved 450:-.
Tel. 0706-61 05 49

Lövved säljes. Ca. 2,5 kubik-
meter/lass, 1200 kr. Lastatoch 
klart. Låna kärran och kör 
hem. Nygård.
Tel. 0706-08 62 99
El. 0703-35 82 29

Däck v70, odubbat, 195-65-
15, Alu färlg.
Tel. 0705-64 05 06

UTHYRES
Hus i starrkärr uthyres. 
Tel. 0703 -35 03 95

ÖNSKAS HYRA
Lägenhet eller litet hus önskas 
hyra av liten skötsam familj 
med goda referenser. Max 
7000 kr/mån. Mvh Ann
Tel. 0733-60 41 21

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 eller mail till kajsa@alekuriren.se.

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 på 
arbetskostnaden. Vi utför bla. 
golvbyten, ombyggnationer 
inomhus, fönster, altaner, 
attefallshus 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 - 30%
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 
juridisk rådgivning inom 
bland anana familjerätt, 
affärsjuridik och tvistemål. I 
familjerättsliga mål erbjuder 
vi kostnadsfri inledande 
rådgivning på vårt kontor 
och för övriga ärendet ett 
första möte för 500 kronor. 
För mer information besök  
www.madsenpartners.se 
eller ring oss på  
010-4904350.

Utbyte av köksluckor eller 
hela kök. 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!
Nyponrosen/Anneli’s 
ekonomi och friskvård AB 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. 
Över 20 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 

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/ 

Hundrastning i S. Ale & 
Kungälv. Hunddagis & 
pensionat i Västerlanda. Ring 
Stina  
tel. 0709 - 56 26 56
www.doggiedog.se

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.

Marias Hemstäd Hemstäd, 
fönsterputs, flyttstäd och 
förekommande, sysslor 
i hemmet. RUT tar halva 
kostnaden. F-skatt finns.  
tel. 0736-67 30 17

GRATTIS

Grattis
Ebba

Din 6-årsdag 15/1
Önskar

Mormor & Morfar

Välkommen vår 
efterlängtade prinsessa

Lily Sundbergh
3/12 2015

Mamma & Pappa
Farmor & Farfar

Grattis vår prinsessa 
Linnéa Rutgersson 

som fyller 4 år 23/1, 
många kramar från 

Familjen

Grattis
Alma

5 år den 22/1 
Mormor, Morfar, 

Moster, Hugo, Mamma, 
Pappa, Elias & Wilmer

Grattis till våran goe 
Peter Landin 

som fyller 11år
 den 18/1-16 

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

…till Jerry Holgersson som 
skottade fram en plan, till 
Mormor Scan (Anita Frii)
för underbart god lunch, 
till ”variantaren” Magnus 
Carlsson för ett intressant 
föredrag och sist men inte 
minst till pubägarna. Alla Ni 
bidrog till att det blev det 
en fantastisk kick off!

SBTK:s herrar

VECKANS ROS

…till Ann-Catrin Abrahams-
son, en underbar person 
inom äldreomsorgen i Ale 
Kommun. Tänker alltid på 
de äldres bästa och deras 
välbefinnande. Men även på 
oss personal och anhöriga-
lyssnar hon på. 

Du är bäst 

Veckans ros till Andreas 
från Smedjebacken i Alafors
som hjälpte oss på väg hem 
i vinterhalkan lördag kväll 
vid 23.30-tiden .

Paret från Lövåsvägen.

Syns du inte? Alekuriren hjälper dig!
• Digitala eller tryckta medier?
• Glansiga broschyrer eller rörliga banners?
• Hemsida eller kundtidning?

Ring till oss
0303-74 99 40

alekuriren.se

Vem känner 
du som snart 

fyller år?
Skicka in din grattisannons idag!

Alekuriren ”Familj”
Göteborgsvägen 94

446 33 Älvängen

Mer än bara 
lokaltidning

Printshop 

Filmproduktion

Webbproduktion

Reklambyrå

0303-74 99 40  •  info@alekuriren.se

www.alekuriren.se
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SUDOKU MEDELVECKANS FRÅGA

NÄSTA VECKAS FRÅGA
Ska du gå på Ale Invite?
Gör din röst hörd på www.alekuriren.se

ALEMAN & LILLA EDIT

Veckans vinnare av #MinAleBild är 
@holmquistfredrik. Här ser vi Alebacken i 
solskenet. Grattis! RÄKNA UT DITT NYA 

ELPRIS PÅ ALEEL.SE

#MINALEBILD

Har du något/några nyårslöften?

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.

14%

86%

JA

NEJ



HAR DU OCKSÅ LOVAT

ATT BÖRJA TRÄNA?

Gör nyårslöftet till en träningsvana i år. Låt 2016 bli ditt träningsår. 

Kom till oss, vi hjälper dig att sluta lova och börja träna – på riktigt.

Vi formar ditt gymkort från 199:-

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
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