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Nol vann
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Vintern slog till – och försvann
Den stränga kylan och det stora snöfallet i början av förra veckan överraskade som vanligt allt och alla. Tågturer ställdes in, 
snöröjningen sattes på prov och frustrationen var påtaglig. Mitt i allt elände lyckades dock tidningens fotografer fånga det 
vackra med vinterns intåg. Lika snabbt som vintern slog till, lika snabbt slog det om i söndags. Nu råder töväder igen.

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

Säkra siffror till fast pris!

God mat
till priser du gillar!

Gäller v 4 • 27/1–31/1

Ale Torg

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

KAFFE 
Gevalia. 450–500 g. Gäller ej Hela  

Bönor, Koffeinfritt, Kapslar.
Jfr pris 49:00–54:44/kg.

Max 1 köp/hushåll.

49:-
2 för

KYCKLINGFILÉ
Kronfågel. Ursprung Sverige.

1000 g. Fryst.
Max 1 köp/hushåll.

59:-/st
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MED LILLA EDET-EXTRA

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

Foder- 
kampanj!
20% på ALLA foder från 
Royal Canin och Hills

FREDAG 29 JANUARI

ANSVAR 
FÖR  

SVERIGE

Vi är ett lokalt städbolag i Ale 
som förutom traditionell 
städservice även erbjuder 
olika sorters kringservice.

- Vi levererar städning 
 till högsta kvalité
- Vi arbetar i Ale,
 Kungälv och 
 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

ALLA DAGAR
06.00–23.00

10%
RABATT 
PÅ ETT KÖP  
MED DENNA  

KUPONG!

För dig som handlar med

G
äller ons-sön v04

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

Gäller på ordinarie priser.
Ej beställningsvaror.

Start onsdag 10:00

RABATT
PÅ ALLA VINTERJACKOR

50%

REANFORTSÄTTER



Liten tuva välter 
stort lass. Enskilda 
individers girighet, 

brist på både omdöme och 
solidaritet samt förmågan 
att själv bedöma vad som är 
rätt och fel har satt ett helt 
fackförbund i gungning. 
Detta avslöjas samtidigt som 
Kommunals företrädare 
på gräsrotsnivå i Ale tar 
kampen för att försvara sina 
medlemmars arbetsmiljö 
och villkor. Drygt 250 en-
gagerade medlemmar, arbe-
tandes i Ale kommun, mötte 
kommunchefen Björn 
Järbur i ett angeläget samtal 
om hur de upplever sin var-
dag i arbetslivet. Objektivt 
kändes det bra att parterna 
som tidigare uppfattat bild-
en av verksamheten så olika 
äntligen fick träffas och det 
fanns ingenting emellan 
Kommunals medlemmar 
och högsta hönset i kom-
munledningen. Det var en 
rak och ärlig konfrontation. 
Den hade aldrig varit möjlig 
om det inte hade varit för 
fackförbundet. Att arbetarna 
kan organisera sig under en 
gemensam flagga är betydel-
sefullt, men när denna fana 
smutsas ner och fanbärarna 
dessutom flyr Kommunal är 
det främst ett hot mot gräs-
rötterna. Arbetsmarknaden 
behöver starka fackförbund 
inte minst mot de stora 
offentliga arbetsgivarna. 

Det är självfallet viktigt 
att skumraskaffärer som 
Kommunal har ägnat sig åt 
avslöjas, men det är inte bra 
när medlemmarna uppfattar 
det som att detta är det enda 
facket har gjort. Kommunal 
behöver städa upp och då 
bör tidigare syndabockar 
inte hålla i kvasten. Styrel-
sen och dess ordförande bör 
lämna omgående. Kommu-
nal har viktigare frågor att 
jobba med än att försvara 
lyxkrogar, spritnotor och 
lägenhetsaffärer. Fråga 
Kommunal i Ale. 

I Alebacken pågår precis 
som varje vinter hjältarnas 
kamp. De brukar stå som 
segrare oavsett väderlek 
och förutsättningar. När 
ingen tror att skidåkning 
ska vara möjligt på våra 
breddgrader lyckas de 
bevisa motsatsen. I år 
har de äntligen haft lite 
medvind med både 
låga temperatu-
rer och en rik-
lig nederbörd. 
Det gör att 
tongångarna 
inför årets sto-
ra vinterfest, 
Ale Invite, 
är betydligt 
bättre än i 
fjol. John 
Stjernas 
långa prog-
nos skvallrar 

om ett fåtal minusgrader 
och uppehåll lördag 13 
februari. Backen är sedan 
länge välpackad med snö 
som nu konserverar sig själv 
så länge plusgraderna inte 
skenar iväg. Arrangemanget 
ska redan vara räddat sett 
till snö, men töväder ställer 
arrangören inför andra 
utmaningar. Parkeringar på 
närliggande åkrar omöjlig-
görs till exempel och sörjan 
på evenemangsområdet blir 
inte att leka med om regnet 
fortsätter. Men är det något 
som Alebacken behärskar 
så är det förmågan att hitta 
lösningar. Ale Invite går 
sannolikt mot en ny rekord-

notering.

Stackars gräsrötter

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

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

VECKA 04         NUMMER 03||201602 LEDARE

www.ipatrol.se

POTATIS – SYLT - SOLROSFRÖ
King Edward, Snöboll, Asterix, Folva, Amandine, Gul 
mandel, Blå mandel m.fl. KRAV-odlad Gala, Carolus. 

Svenska äpplen, morötter, lök, fodermorötter. Solrosfrö 20 
kg 240:-. Även skalat solrosfrö. Hjortron- lingon- blåbärs- 
hallon- jordgubbs- drottning- salmbärs- och tranbärssylt 
(60-70% bärhalt). Säljes från lastbil  LÖRDAG 30/1: 

Kungälv Vikingagrillen vid St1 13, Nol intill Gulf (Tudor) 
13.30, Älvängen gamla busstorget 14, Lödöse P museet 

14.30, Lilla Edet Elkedjan 15. Ej kort. Nästa 27/2.

0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se

ÅRSMÖTE
Onsdag 17 feb 

kl 18.30
Köpmans Hytta, Surte

Välkommen!

Föredrag
av Jonas Malmsten SVA,  

han berättar det senaste om hur  
våra Älgar mår.

Efter föredraget

Årsmöte Ale jvk
Plats: Medborgarhuset Alafors, A-salen

När: Tisdag 16 feb, kl 19.00

Ale Jaktvårdskrets 
hälsar er 

välkomna!

Jakt & Samverkansområde 
på våra Vildsvin 

Välkommen till vår första träff,  där vi skall diskutera möjligheten hur 
vi kan starta upp  ett gemensamt större samverkansområde. 

Jaktvårdskonsulent Henrik Barnekow från Svenska Jägareförbundet 
kommer att berätta om sina erfarenheter runt detta.

Ahlafors 
Medborgarhusets Aula

16/6  kl 18.30

Ale Jaktvårds Krets och LRF 
Hälsar Er välkomna 

Henrik Barnekow

Hur skall vi gemensamt hantera detta växande vilt

Thomas Persson

Jakt & Samverkansområde 
på våra Vildsvin 

Välkommen till vår första träff,  där vi skall diskutera möjligheten hur 
vi kan starta upp  ett gemensamt större samverkansområde. 

Jaktvårdskonsulent Henrik Barnekow från Svenska Jägareförbundet 
kommer att berätta om sina erfarenheter runt detta.

Ahlafors 
Medborgarhusets Aula

16/6  kl 18.30

Ale Jaktvårds Krets och LRF 
Hälsar Er välkomna 

Henrik Barnekow

Hur skall vi gemensamt hantera detta växande vilt

Thomas Persson

ÅRSMÖTE

ALVHEM
NYGÅRDSFIBER

Alegården, Nygård
Onsdag 2 mars kl 19.00

ByNet kommer att informera om alternativ 
till fiberförening och redogöra för deras 

upplägg, kostnader och finansiering samt 
svara på uppkomna frågor. 

Därefter sedvanliga mötesförhandlingar 
och val.

Motioner skall vara inne senast  
tisdag den 2 februari 2016.

Vi bjuder på fika.
/Styrelsen

Grönnäs Nål & Tråd 
Lagar, ändrar och syr
kläder och textilier

Anne Hummel  
Tel 073-9767337

Vill du läsa sagor  
på nya biblioteket  

i Älvängen?

Vi söker sagoläsare.

Infomöte  
Onsdag 3 februari kl 14:30, 

Ale bibliotek i Nödinge

Frågor? Ann Franzen 0721-823611

Varmt välkomna!

Bibliotekets vänner och SV

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

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 
present- 

kort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Veteranpoolen är 
din hjälp i hemmet!

Ring: 0303-587 20

Privat FöretagVi fixar Rot- och Ruttjänster, från
städ till trädgårdsarbete.

Vi servar Ale & Kungälv

www.veteranpoolen.se

SKEPPLANDA BTK HÅLLER 

ÅRSMÖTE
TORSDAG 28/1 KL 19.30

PÅ FORSVALLEN
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ALAFORS. 230 meter 
lång ansats och 12 
meter högt – Ale Invite 
Big Air blir en höjdare 
för såväl publik som 
deltagare.

Hela evenemanget får 
i år ett rejält lyft och 
direktsändningen i SVT 
är kronan på verket.

– Det är ett gott betyg 
att nationell tv redan 
andra året vill sända 
tävlingen, myser Johan 
Schmeling, produktions-
ledare.

Världseliten i snowboard 
är återigen på väg till Ale-
backen i lilla Alafors. Det 
beräknas även mellan 10-15 
000 entusiaster vara. Ale In-
vite 2016 har siktet inställt 
på en folkfest i vinterskrud 
och projektledningen har 
förbättrat alla delar i even-
tet från i fjol. Ett gigantiskt 
restaurangtält om 800 kvm, 
ett större matutbud, fler 
barnaktiviteter och flytten 
av hoppet gör att Alebacken 
kan hålla öppet som vanligt.

– Jag tror inte eventet kan 
bli mycket större än så här. 
Nu utnyttjar vi ytorna max-
imalt och faller allt på plats 
blir det helt suveränt. Ale-
backen är i grunden en ideell 
förening och ett större event 
än årets upplaga tror jag inte 
organisationen tål. Det är 
egentligen helt overkligt vad 
vi med begränsade resurser 
har lyckats skapa. Engage-
manget här i Alebacken är 
obeskrivligt och helt avgö-
rande för att vi ska lyckas, 
säger Johan Schmeling.

Idén om att flytta hoppet 
och ge möjlighet för backen 
att hålla öppet som vanligt 
kläckte eldsjälen John Stjer-
na i somras.

– Det handlar både om att 
vi ville begränsa Ale Invites 
påverkan på vår ordinarie 
verksamhet. Nu kan vi dels 
hålla backen öppen under 

eventet dels under hela veck-
an som förberedelserna på-
går. Det betyder att vi inte 
löper någon risk att förlora 
intäkter, säger John som såg 
fler betydande effekter av att 
flytta hoppet.

Nya nedfarter
– Det gjorde att vi samtidigt 
fick möjlighet att förverkliga 
ytterligare ett par nedfarter. 
En blir lång och flack, men 
det finns också ett brantare 
alternativ. Ligger snön kvar 
efter Ale Invite kommer Ale-
backen att kunna erbjuda ett 
system med olika och myck-
et varierade nedfarter. Det 
blir ett lyft, säger han.

Förutsättningarna för att 
bygga det nya hoppet har va-
rit de bästa tänkbara. Totalt 

har 66 000 kubikmeter snö 
tillverkats och snödjupet i 
backen är 1-4 meter. Bättre 
än någonsin.

– Vi har aldrig gjort så här 
mycket snö tidigare och jag 
lovar nästan garantera att 
oavsett väder kommer vi inte 
ha någon snöbrist den 13 fe-
bruari, säger John Stjerna.

SVT direktsänder
Beskedet om att Sveriges Te-
levision beslutat direktsända 
tävlingen är ett kvitto på att 
Ale Invite också nått en sta-
tus i omvärlden.

– Det känns helt fantas-
tiskt. Vi hade kontakt redan 
förra året, men då kollidera-
de eventet med VM i Falun. 
Det finns flera skäl till varför 
de nappade i år, men fram-
för allt är det startfältet med 
stora delar av världseliten på 
plats som gör att SVT vill 
sända. Det var inte självklart, 
utan vi har fått slita för att 
få till det här, medger Johan 
Schmeling.

Ale Invite är en inbjud-
ningstävling signerad de 
svenska toppåkarna Kevin 
Bäckström och Tor Lund-
ström. Det är också ett 
officiellt stopp på world 
snowboard tour. Totalt blir 

det upp till 27 åkare, varav 
sju tjejer, som kommer att 
anta utmaningen Big Air i 
Alebacken.

Damsektion
– Det är väldigt roligt att vi 
i år lyckats få till en damsek-
tion. Det var ett naturligt 
steg för Ale Invite, säger Jo-
han Schmeling.

Förberedelserna är nu 

inne i en intensiv fas, men 
rent praktiskt börjar allvaret 
först en vecka före. Då ska 
allt falla på plats och det är 
mycket med det tekniska för 
att leva upp till SVT:s krav.

– Det handlar främst om 
att kunna erbjuda ett snabbt 
och stabilt fibernät samt rätt 
ljus i hela backen. Elförsörj-
ningen måste också vara ga-
ranterad. Det finns inte ut-

rymme för några avbrott. Är 
det direktsändning så är det, 
säger Joha Stjerna.

Det närmast perfekta vin-
tervädret som råder just nu 
får både John och Johan att 
drömma om det stora målet.

Det allra största vore att 
möta företrädare för SVT 
efteråt som säger att ”det här 
var toppen – vi kör nästa år 
också!”

Alebackens John Stjerna och Ale Invites produktionsledare, Johan Schmeling, har intensiva veckor framför sig. I år ska SVT direktsända när världseliten kommer för att 
hoppa. De tekniska kraven är stora och dessutom ska eventet vara dimensionerat för 15 000 besökare.

ALE INVITE

Arrangeras lördag 13 februari. En vinter- och familjefest med 
världseliten i snowboard på plats. Svenska toppåkare som 
OS-fyran 2014, Sven Thorgren, Kevin Bäckström och Tor Lund-
ström deltar. De tävlande gör upp om närmare 400 000 kronor 
i prispengar. SVT direktsänder tävlingen mellan kl 15-17.30. På 
scen uppträder också flera namnkunniga artister, till exempel 
Den Svenska Björnstammen och Tracy Irve. Huvudarrangör är 
Ale kommun med partners som go:teborg, Turistrådet Västsve-
rige, Monster Energy, Kopparbergs, Betsafe, Garmin och Ale El 
med flera. På evenemangsområdet kommer också en företags-
mässa med 18 lokala utställare att äga rum.

Tar sats mot årets stora vinterfest
– Ale Invite hoppas på 15 000 besökare

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

ÅRSMÖTE 
Torsdag 4 februari kl 18.30
Plats: Kock Malin
Motioner: styrelsen  
tillhanda senast 1/2

Välkomna! www.alvangen.com

Älvängens
Företagarförening

TOA- & HUS-
HÅLLSPAPPER

Max 10 paket 
per kund

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

DAGENS LUNCH 79:-
BARNPORT. 0-12 ÅR 49:-
Inkl. Bröd, salladsbuffé, dricka & kaffe

Veckans lunchmeny hittar du 
alltid på www.kladkallaren.se

LUNCHÖPPETTIDER
Måndag – Söndag 11 – 15

LÖRDAG KL 10.00–17.00
SÖNDAG KL 11.00–17.00

7000 kvm lågprisvaruhus
BRETT SORTIMENT

LÅGA PRISER
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Ale i vinterskrud

Temperaturen sjönk till minus 20 grader på sina håll och nederbörden var upp till en tre de-

cimeter snö. Ales hastiga förändring till vinterlandskap ställde krav på snöröjningen som gick 

trögt på vissa platser, men det var också några förföriskt vackra dygn.

Ale kommun torsdag 21 januari 2016.
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www.ale.se 
0303-33 00 00

På gång

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

Älvängens nya bibliotek
Flytten av Älvängens bibliotek till resecentrum har tyvärr 
dragit ut på tiden. Vi räknar nu med att kunna öppna 
under mars-april. Du som har lån med återlämningsdatum i 
januari kan naturligtvis behålla dessa. Vi tar bort eventuella 
förseningsavgifter då du lämnar tillbaka böckerna på det nya 
biblioteket. Det går också bra att lämna på annat bibliotek i 
kommunen.

Ale Invite lördag 13 februari  
i Alebacken
Ale Invite är mer än en snowboardtävling - det är en vinterfest 
för hela familjen, med aktiviteter och musik för alla åldrar.
En av de mest populära aktiviteterna för de mindre barnen 
från förra året, kommer tillbaka till Ale Invite 2016. Nästan 
300 barn mellan 2-6 år testade då på snowboard för första 
gången i Burtons Riglet Park, vilket är rekord för Rigleten 
som annars turnerar över hela Europa. Den här gången tar de 
också med sig en trampolin där alla barn kan träna nya trick 
på specialgjorda skateboards. Brädor och boots har Burton 
med sig och båda aktiviteterna är givetvis gratis.
Mer information finns på aleinvite.se. Hela programmet för 
Ale Invite kommer på ale.se och i Alekuriren.

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.

Skilda världar
Skilda Världar är en barngruppverksamhet som vänder sig 
till barn i åldern 8-12 år som har föräldrar som inte bor 
tillsammans. I Skilda Världar arbetar två gruppledare från 
Familjehuset med 4-8 barn. Vårt grundmaterial är ”Skilda 
Världar” som är utgivet av BRIS. Materialet är indelat i
olika teman, exempel på teman är familjen, känslor, 
förändringar, självkänsla och barns rättigheter. Vi har 
diskussioner, arbetsblad samt lek och rörelse under
träffarna. Vi ses mellan 16.00- 18.00 i vår lägenhet på 
Södra Klöverstigen 31 i Nödinge. Gruppverksamheten är 
kostnadsfri och vi bjuder på fika. Vi träffas nio måndagar med 
start 22 februari, uppehåll annandag påsk. Välkommen med 
din anmälan (senast den 8 februari) och eventuella frågor till:
Annika Adebayo Johansson 0303-33 03 84 annika.
johansson@ale.se eller Annika Haglunds 0303-33 05 51 
annika.haglunds@ale.se.

SOPPLUNCH MED 
FÖRELÄSNING
KL 13.00 på Bohus servicehus
föreläser Ann-Christin Elfström 
om fallskaderisker. Hur vi ska 

undvika att ramla och skada oss! Soppa och 
smörgås 30 kr/person. Anmälan till Carina 
Wallström, tel: 0704-32 07 72 eller e-post: 
carina.wallstrom@ale.se

FEB

1
2016

LUNCHFILM
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. 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.

FEB

3
2016

FÖRELÄSNING – 
VARDAGSLYCKA, 
JA TACK!

KL 19.00 En föreläsning om mindfullness 
med Eva Hauge om stress, oro och om att 
ångra mindre och njuta mer av livet. Barn 
föds lyckliga och mentalt välmående, det 
är ”fabriksinställningen” i en människa från 
födseln. Så vad är det som händer sedan? 
Som gör att så många mår dåligt, är utbrända, 
stressar, retar sig på saker de inte kan påverka 
eller bara har känslan av att ”livet kunna vara 
lite roligare… lite oftare….?” Eva föreläser 
om hur mentalt välmående kommer inifrån 
oss själva, hur vi går vilse och hur vi kan hitta 
tillbaka. Inte genom meditation, mantran och 
tekniker, utan genom en fördjupad insikt om 
hur våra upplevelser egentligen skapas. Entré 
50 kr. Biljetter kan köpas på Ale bibliotek eller 
via evenemangskalendern på www.ale.se. Sal 
105, Ale kulturrum, Nödinge. 
Samarr: Ale kommun och SV.

FEB

10
2016
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minimässa för 
Kropp & Själ 
Lördag 30 jan kl 10-16 
Kvarnkullen i Kungälv 
utst ällningar "prova på" 
demonstrationer föredrag 
försäljning cafe 
Fri entre 
www.se-livskonst.se 

NÖDINGE. Ett bra möte 
som fört processen 
framåt.

Ales kommunchef 
Björn Järbur såg 
positivt på mötet med 
kritiska Kommunal.

– Framför allt så är jag 
imponerad över engage-
manget och det hoppas 
jag att vi kan dra nytta 
av i det fortsatta arbe-
tet, säger han.

Kommunal sektion Ale lyck-
ades locka drygt 250 med-
lemmar till ett möte med 
kommunchef Björn Järbur 
förra måndagen. Skälen var 
det som Kommunal kallat 
ett hårdare ledarskap och 
en tuffare arbetsbelastning 
främst inom vården. Kom-
munledningen har inte delat 

den bilden.
– Därför var det bra att 

vi fick till det här mötet. Ef-
teråt har vi haft fortsatta bra 
diskussioner internt. Jag har 
också träffat personal per-
sonligen som har fått prata 
ut och även om vi inte är 
överens om allt så är enga-
gemanget viktigt att fånga 
upp. På tisdag i denna vecka 
träffar jag och personalchef 
Anna Flood Kommunal 
igen, säger Björn Järbur.

Även Kommunals ordfö-
rande i Ale, Sladjana Gus-
tafsson, var nöjd med mötet.

– Medlemmarna ville be-
skriva sin vardag för Björn 
och nu fick de äntligen göra 
det. Skälet till att vi valde att 
inte bjuda in den politiska 
ledningen var att få chansen 
att prata allvar om ledarska-
pet. Som högsta chef är han 

ytterst ansvarig för de en-
hetschefer som försöker tys-
ta våra medlemmar. Att inte 
våga ställa frågor och ibland 
ifrågasätta förändringar på 
sin arbetsplats ska vara själv-
klart i ett demokratiskt land 
som Sverige, men nu är det 
inte så i Ale och det är myck-
et skrämmande. Vi hoppas 
och tror att Björn kan ändra 
på detta, säger hon och fort-
sätter:

– Vi kommer att arrangera 
ett möte med politiken ock-
så. Det är de som tar beslut 
om besparingarna och själv-
klart har vi synpunkter på 
deras prioriteringar, men en 
sak i sänder. Först vill vi lösa 
tystnaden.

Björn Järbur är noga 
med att betona att han delar 
Kommunals kritik mot det 
ledarskap som beskrivs.

– Det är helt oacceptabelt 
att personal känner rädsla för 
att yttra sig. Det här tar vi på 
största allvar. Vi försöker gå 
från ett hierarkiskt ledarskap 
till ett nytt som bygger på 
en stor delaktighet, där alla i 
personalen är betydelsefulla. 
Det är en process och i det 
här arbetet behöver vi ha alla 
med oss, säger han.

Resursbristen och beman-
ningen är en annan huvud-
fråga. Kommunledningen 
menar att Ale i förhållande 
till övriga kommuner lägger 
mycket mer pengar till hem-
tjänsten per invånare fyllda 
65 år.

– Jag vill inte säga att vi 
har en mer ”generös” bi-
ståndsbedömning, men vi 
skiljer oss helt klart från 
jämförbara kommuner. Det 
medför en ökad arbetsbelast-
ning och en högre kostnad. 
Vi har fler biståndstagare än 
många andra och det gäller 
att vi hittar rätt nivå för att 
resurserna ska räcka, säger 
Björn Järbur som är noga 
med att påpeka att frågan är 
långt ifrån enkel.

Sladjana Gustafsson är 

inte helt säker på att bi-
ståndsbedömningen är fel. 
Jämförelsen med andra kom-
muner är en farlig väg att gå.

– Förutsättningarna ser 
så olika ut. Ale är en sju mil 
lång kommun, det påverkar 
självklart behovet av resur-
ser. Frågan är vad som krävs 
för att hemtjänsten ska kun-
na bedriva ett seriöst arbete. 
När vi vet det, vet vi också 
hur mycket pengar som be-
hövs. Om nu Kungälv arbe-
tar på ett smartare sätt så får 

vi väl titta på det och kopiera 
det som är bra. Starka skäl 
till resursbristen är våra höga 
sjukskrivningstal och övertid 
som slår i taket. Kan vi lösa 
arbetsmiljöfrågorna frigörs 
pengar med automatik till 
verksamheten, menar Sladja-
na Gustafsson som ser posi-
tivt på den kommande dialo-
gen med kommunledningen 
om situationen i vården.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Parterna nöjda med samtalet

Möts snart igen. Sladjana Gustafsson, Kommunal sektion Ale, och kommunchef Björn Järbur träffas på 
ett nytt möte på tisdag i denna vecka.

VÅRENS DANSKURSER
STC ROLLSBO
2–3 år lör kl 12.00 DANCE & FUN (45 min 695 kr) 
4–6 år lör kl 13.00 STREETJAZZ
7–9 år lör kl 14.00 STREETJAZZ

STC VÄSTRA GATAN 
7–9 år mån kl 16.10 STREETJAZZ
10–12 år lör kl 12.00 STREETJAZZ Nybörjare

10–12 år lör kl 13.00 STREETJAZZ Fortsättning

13 år+ tis kl 16.20 LYRICAL JAZZ
13 år+ tor kl 16.10 STREETJAZZ Nybörjare 

13 år+ tor kl 17.10  STREETJAZZ Fortsättning

STC NOL
2–3 år sön kl 14.00 DANCE & FUN (45 min 695 kr)

4–6 år sön kl 15.00 JAZZBALETT 
7–9 år mån kl 17.00 JAZZBALETT/MODERN
7–9 år sön kl 16.00 STREETJAZZ Fortsättning

10–12 år sön kl 17.00 STREETJAZZ Fortsättning

13 år+ sön kl 18.00 STREETJAZZ

STC NÖDINGE
4–6 år lör kl 10.00 STREETJAZZ 

7–9 år tor kl 18.00 STREET
10–12 år tor kl 17.00 STREET

www.stc.se

START
29 FEB

ÄLVÄNGEN. Visionen om 
lägenheter på Gustavas 
Plats i Älvängen lever.

Serneke ritar just nu 
om byggnaderna efter 
nya direktiv från Läns-
styrelsen och kommu-
nen.

I den bästa av världar 
kan ett första spadtag 
vara möjligt till sensom-
maren.

Byggkoncernen Sernekes 
intresse att bygga i Ale är 
oförändrat. Företaget bygg-
de och sålde Handelsplats 
Älvängen mellan åren 2012-
2015. Samtidigt vann man 
Ale kommuns markanvis-
ningstävling för Gustavas 

Plats, gamla busscentrum i 
Älvängen. Förslaget inne-
höll lägenheter på höjden 
med plats för verksamheter 
i markplan. Länsstyrelsen 
bullerkrav satte tillfälligt 
stopp för projektet, men di-
alogen mellan kommunen 
och myndigheten har nu lett 
fram till tydligare villkor för 
hur en eventuell byggnation 
på tomten ska utformas.

– Vi ritar om vårt förslag 
så det ska passa ”alla”, både 
Länsstyrelsen och kommu-
nen. Byggnaderna kommer 
att bilda ett U, vilket gör att 
lägenheterna får en så kallad 
tyst sida. Det är den gyllene 
medelvägen som gäller, sä-
ger Ola Serneke, koncern 
vd.

Totalt planeras det för cir-
ka 100 lägenheter och anta-
let våningar varierar mellan 
nio och elva beroende på 
alternativ.

– Vi vill verkligen komma 
igång och hoppas ha spaden i 
marken sensommaren 2016. 
Vidare ska vi fortsätta med 
exploateringen vid handels-
platsen också, hälsar Serne-
ke.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Serneke ritar om

Ola Serneke, koncern vd för 
Serneke Group.

Gustavas Plats ska bebyggas med upp till 100 lägenheter om Ser-
nekes plan går igenom.

SERNEKE GROUP 
Serneke är en koncern med 
fokus på bygg, anläggning 
och projektutveckling. Bo-
laget startades 2002 och är 
redan en av Sveriges största 
byggkoncerner. Idag har 
Serneke circa 750 anställda. 
Företaget har planerat en 
börsnotering under våren 
2016. Huvudägare är Ola 
Serneke Invest AB.
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Välkommen till Lödöses nya 
vårdcentral och rehabmottagning

Vi öppnar 1 februari

 

Här hittar du läkarmottagning, BVC, 
distriktssköterska, lab samt specialist-

mottagning för dig med kronisk sjukdom.

Här �nns även rehabmottagning med 
sjukgymnastik och arbetsterapi.

Telefon
0520-40 50 60
E-post
lodose@blhg.se 

Adress
Lödöse Läkarhus
Klostergatan 1F
463 71 Lödöse

www.lodoselakarhus.se

Allt under samma tak för att vi ska
kunna ge dig och din familj bästa

möjliga vård.

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
ANÖDINGE. 20 år fick 

räcka.
Under tre veckor har 

Cederleuf & Svenhei-
mer totalrenoverat sina 
lokaler på Ale Torg.

I onsdags nyinvigdes 
butiken och det är ett 
helt nytt koncept som 
möter kunderna.

Lennart Svenheimer var 
en av de första att nappa när 
idén om Ale Torg presen-
terades. 1996 slog han upp 
portarna till butiken som 
snabbt fick expandera. Ef-
ter 20 år var det dags för en 
totalrenovering och ett helt 
nytt butikskoncept.

– Tjejerna har tjatat länge 
om att vi borde göra något 
nytt i Nödinge. Det har vi 
gjort nu. Det gamla pek-
bageriet är borta och nu är 
det kunderna som själva får 
plocka ner vad de vill ha i 
påsarna. Det är modernt och 
trendigt. Responsen från 
kunderna har varit positiv 

och vi är mycket nöjda med 
förvandlingen, säger Len-
nart Svenheimer.

Nytt är också att persona-
len kan baka i butiken. Dof-
ten av nygräddade bullar och 
bröd ska möta kunderna. 

– Vi har testat idén på an-
dra ställen och det är väldigt 
uppskattat, säger Lennart 
som själv tog på sig bagar-
rocken under premiärdagar-
na.

Svenheimers första dagar 
härstammar från 1962. Fa-
miljebageriet drivs av tredje 

generationen. 2010 gick fö-
retaget ihop med minst lika 
anrika Cederleüfs konditori. 
2011 byggdes ett nytt stort 
bageri i Sävedalen som dist-
ribuerar varor till sex butiker 
i Göteborg, Partille och Sä-
vedalen. Förutom butiken på 
Ale Torg finns Cederleüf & 
Svenheimer även represen-
terat i Älvängen. Nu skrevs 
ett nytt kapitel i Nödinge.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Bakar i butiken. Lennart Svenheimer demonstrerar en av nyheterna hos Cederleüf & Svenheimer kon-
ditori på Ale Torg. Under tre veckor har butiken totalrenoverats och det är ett nytt koncept som möter 
kunderna.

Bengt Ingemarsson från Bohus avnjöt kaffe och en semla när Ce-
derleuf & Svenheimer nyinvigde sin butik och café på Ale Torg.

Pekbageriets dagar är förbi

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

Juha Valppu från Skepplan-
da kan vinna pris i en regio-
nal innovationstävling. 

Han ska tävla inför en 
jury, nästan som Idol eller 
tv-serien Uppfinnarna. 

Den 27 januari tävlar idéer 
med inriktning på hållbarhet 
på Ekocentrum i Göteborg.

 Totalt är det 21 idéer som 
gör upp under dagen. Vinna-
ren får 15 000 kronor till att 
utveckla sin idé.

– Vår förhoppning är att 
hitta så många smarta idé-
er som möjligt, som kan bli 
lyckade nya produkter och 

tjänster på marknaden, säger 
Marie Olsson, innovations-
rådgivare på Almi och tillika 
tävlingsledare.

Dagen till ära genomförs 
också tävling. Det är totalt 
åtta idéer som gör upp om 
bästa idé som kan bidra till 
att lösa samhällsutmaningen 
integration.

– Vi letar efter både pro-
dukter, tjänster, processer 
och metoder som kan möta 
den mycket viktiga samhälls-
utmaningen som integration 
innebär, säger Marie Olsson.

Juha från Skepplanda tävlar i 
regional uppfinnartävling

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

Få de senaste 
nyheterna direkt 

på Facebook

facebook.com/alekuriren
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Glass  
Triumf Glass .   0,5 liter.  

Jfr pris 20:00/liter.
 

Bordsmargarin
Becel .   600 g.   Jfr pris 33:33/kg.
 

Ost  
Arla . Präst, Herrgård, Grevé. 

  Ca 667 g.     

Max 2 köp/hushåll.    

Kaffe  
Arvid Nordquist .   500 g. 

    Gäller ej Eko, Rättvis, 

Selection. Jfr pris 49:00/kg.
 

Ost  

55k
 /kg 

Älvängen

Toalett-, hushållspapper  
ICA .   6-pack, 4-pack.     Max 2 köp/hushåll.    

Toalett-, hushållspapper  

15k
 /st 

Glass  

10k
 /st 

Arvid Nordquist .   500 g. 

Kaffe  

   49k   
  

 2  förBordsmargarin

20k
 /st 

Fläskytterfi lé  
Nybergs Deli .   Ursprung Sverige.   

Max 2 köp/hushåll.
 

Ost  Ost  
Fläskytterfi lé  

   59  90 
 /kg 

mån–lör 7–22 • sön 9–22

.   0,5 liter.  

Jfr pris 20:00/liter.

Bordsmargarin
Becel 

Bordsmargarin

Västerhavstorsk  
Färsk .  Handskuren.   
   

99ª /kg

199ª /kg
Havskräftor 
Nykokta .  Burfångade. Extra stora.   
   

Fiskbilen
99ª /kg99ª /kg99ª /kg

Havspalatset

Priserna gäller v 4 t o m 31/1-16. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. 

Grundskolan i Ale åt rätt håll
ALE. Nu ökar betygen i 
Ales skolor. 

Höstens terminsbetyg 
visar en tydlig för-
bättring jämfört med 
höstterminen 2014. 

Tidigare har det varit 
främst de yngre elev-
erna som fått bättre 
resultat, men nu ser vi 
också bättre resultat för 
eleverna på högstadiet.  

– Att vi nu även i högstadiet 
kan se att det arbete som sker 
i våra skolor ger resultat gör 
mig oerhört glad. Det är i 
våra klassrum det sker, och 
det är våra pedagoger och 
elever som gör jobbet, sä-
ger Dennis Ljunggren (S), 
ordförande i utbildnings-
nämnden.

– Det är väldigt roligt att 
se hur fler och fler elever i 
Ale når bättre resultat i sko-
lan. Medvetna, långsiktiga 
satsningar och en samsyn på 
hur viktigt det är att skol-
resultaten förbättras ger nu 
resultat, säger Elena Frid-
felt (C), vice ordförande i 
utbildningsnämnden. 

Bättre i hela högstadiet
Höstterminsbetygen visar 
stora resultatförbättringar 
för hela högstadiet i kom-
munens skolor jämfört med 
höstterminen 2014 för me-
ritvärde, andel behöriga till 

gymnasiet och andel elever 
som nått målen i alla ämnen. 

Förbättringen är också 
tydlig när vi jämför resul-
taten för samma elevgrupp. 
Eleverna i årskurs 9 har 
förbättrat sina resultat vä-
sentligt jämfört med höst-
terminen 2014 när de gick i 
årskurs 8. 

Därför är betygen högre
Genom breda satsningar på 
kvalitetsarbete, utveckling 
och medvetna satsningar på 
pedagogiskt ledarskap har 
kvaliteten på undervisningen 
höjts:

– Nu börjar vår satsning 
på utvecklingsprogrammet 
I Ale skolor vill vi lära oss 
mer synas i resultaten. Jätte-
kul! säger Eva Lejdbrandt, 
sektorchef för sektor utbild-
ning, kultur och fritid.

– Till syvende och sist ska 
resultatförbättringen i våra 
skolor kopplas till att våra 
medarbetare och elever gjort 
ett fantastiskt arbete. Resul-
tatförbättringen kommer 
inte av sig själv utan genom 
hårt och långsiktigt arbete. 
Det är med stolthet jag nu 
äntligen ser att kunskapsför-
bättringen syns på lågstadiet, 
mellanstadiet och högstadiet 
säger Joakim Östling, verk-
samhetschef för grundsko-
lan.

             

      

Årskurs HT-15 HT-14 HT-15 HT-14 HT-15 HT-14
Årskurs 7 199 185 75 % 73 % 70 % 58 %
Årskurs 8 189 176 66 % 63 % 57 % 51 %
Årskurs 9 187 182 69 % 67 % 55 % 54 %

ANDEL BEHÖRIGA 
TILL GYM YRKES-
FÖRBERANDE  MERITVÄRDE

ANDEL ELEVER 
SOM NÅTT 
MÅLEN I ALLA 
ÄMNEN

RESULTATUTVECKLINGEN GRUNDSKOLAN I ALE



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

FREDAGEN 29/1-16  KL. 18-22
BILJETTER SÄLJS HOS 

BIBLIOTEKET NÖDINGE & ALLANS BOKHANDEL ÄLVÄNGEN
UPP TILL 13 ÅR I MÅLSMANS SÄLLSKAP

DET GÅR OCKSÅ BRA ATT BETALA I ENTRÈN.

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 
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Tvättmaskin WAK28298SN/105167

Snabbt eller energisnålt
Energiklass: A+++. Kapacitet: 8 kg. Årsförbrukning: 196 kWh, 
11220 l. Centrifugeringsklass: B. Max centrifugering: 1400 v/min. 
Ljudnivå tvätt/centrifugering: 56/75 dB. H/B/D: 848/598/590.

Dammsugare blå BGL25MON4/106528

Kompakt och effektiv
Energiklass: A. Årsförbrukning: 28 kWh. 
Rengöringsklass matta/hårt golv: D/A. 
Partikelutsläppsklass: B. Ljudnivå: 80 dB.

ORD PRIS 5.995 

4.995
ORD PRIS 5.995 

95
ORD PRIS 1.495 

999

Diskmaskin SN45M207SK/105748

3 gånger snabbare
Energiklass: A++. Kapacitet: 13 kuvert. Årsförbrukning: 262 kWh, 2660 l. 
Torkklass: A. Ljudnivå: 44 dB. H/B/D: 815-875/600/573.

EnergisnålEnergisnål

Låg ljudnivå 

ORD PRIS 5.495

3.995

Erbjudandena gäller tom 13/3 2016 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden.  Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.Erbjudandena gäller tom 13/3 2016 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden.  Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.

NOL

G
Ö
TE

B
O
R
G

Nols kyrka

E45

ELON I NOL
ÖPPETTIDER
Mån–fre 9–18 
Lördag 10–14

Alevägen 37
Tel 0303-74 08 38
www.elon.se
nol@elon.se

NOL

VI 
MATCHAR VÅRA 

KONKURRENTERS 
PRISER OCH 
OFFERTER

Hela familjen är

välkommen! 

2 februari 

18.00

 

Tisdagen den 2 februari 
kl 18 träffas vi i vår matsal. 

Vi berättar om vår pedagogik 
och bjuder på fika. Kvällen 

slutar senast 20.00. 

Varmt välkomna!

Välkommen 
till informationskväll på 
Fredkullaskolan!

Föranmälan skickas senast den 
1 februari till info@fredkullaskolan.se 
Adress: Tvetgatan 9, 442 33 Kungälv

      www.fredkullaskolan.se

Framkalla dina digitala bilder!
Om du beställer minst 100 st 10x13/15 bilder 

innan 29/2 2016 får du

f t

HALVA PRISET
PÅ FÖRSTORINGAR

Nytorget 1 Kungälv
www.bomansfoto.se

mån-ons, fre 10-18 tor 10-19, lör 10-14

ALAFORS. Helge Svends-
rud är en riktig allkonst-
när.

Den här gången har 
han skapat två snögub-
bar som väcker förbi-
passerandes intressen.

– Kul att kunna glädja 
folk, säger Helge.

Klingar namnet bekant så är 
det inte alls konstigt. Lokal-
tidningen har flera gånger 
tidigare berättat om Helge 
Svendsruds olika projekt. 
Han är bland annat man-

nen bakom Ahlafors Bryg-
geriers unika reklampelare, 
en gigantisk ölflaska gjord i 
trä. Förra året rapporterade 
vi också från Hältorpssjön 
där Helge tillsammans med 
kompisen Christer Pinberg 
sjösatte sitt mästerverk – en 
spetsgattad allmogebåt.

– Jag tycker att det är ro-
ligt att skapa saker och ting, 
förklarar Helge Svendsrud.

När snön föll i stora 
mängder såg Helge Svends-
rud sin chans att få göra snö-
skulpturer. Det ena blev ett 
självporträtt.

– Jag har åkt 20 Vasalopp 
och nummerlappen på snö-
gubben är min första från 
1975. Naturligtvis var gub-
ben även tvungen att få lite 
norsk dekoration, skrattar 
Helge.

När han ändå var i far-
ten blev det ytterligare en 
snögubbe som gör tummen 
upp till folk som promenerar 
förbi.

– Vi får se hur länge vin-
tern varar, tids nog töar de 
bort, avslutar Helge Svend-
srud.

JONAS ANDERSSON
Helge Svendsrud vid sin skidåkande snöskulptur.

Snögubbar i Alafors



Välkommen att följa arbetet under 2016, på www.ale.se/foretagare 
eller på facebook.com/alenaringsliv. Pia Areblad, näringslivschef Ale kommun.

Ales näringslivsråd har lagt 
grunden för ett ljust 2016.

Ales näringslivsråd, bestående av 12 företagare, är uppdelat i olika arbetsgrupper. 
Varje grupp består av ett antal lokala företagare, personer från näringslivsenheten samt en förvaltningschef från kommunen. 

Här ger vi några smakprov på vad näringslivet i Ale gjort under 2015 och vilka järn vi har i elden inför 2016.

För många företagare i kommunen är 
skolan en viktig fråga, då vi sett att bra 
utbildning gynnar såväl befolknings-
tillväxt som företagsetableringar. 

Det är glädjande för framtiden 
att eleverna i årskurs 6 placera-

de sig över rikssnittet vad gäller kunskapsni-
vån i svenska, matte och engelska. Samtidigt 
gjorde nästan 300 elever i årskurs 8 gjorde 
praktik hos lokala företagare. 

Tio lokala företagare kommer 
att ge tio ungdomar mellan 

15 – 20 år chansen att driva sitt eget företag 
som sommarlovsentreprenör. Praktik 
genomförs även i år.

En mer aktiv roll i 
samhällsbyggnaden. 
Näringslivsrådets arbetsgrupp för sam-
hällsbyggnad strävar efter att underlätta 
för företagare att etablera sig och samti-
digt locka fl er invånare till kommunen. 

För att öka näringslivets infl y-
tande har vi under året tagit 

en allt mer aktiv roll på ortutvecklings-
mötena, och kommunicerat vikten av 
befolkningstillväxt.

Vi kommer att genomföra  
workshops för att öka lokala 

företagares kompetens att svara på offentliga 
upp handlingar. 

Så ska kommunen bli bättre internt. 
Intergruppen fokuserar på hur kommunen kan bli 
bättre i sitt bemötande och sin service till företagen.  

För att skapa en ökad förståelse 
för de olika rollerna i kommunen 

har vi genomfört ett antal workshops där vi 
samlat politiker, företagare och tjänste män.

Resultaten av 2015 års work-
shops pekade på följande 

behov: tydligare kommunikation kring nya 
lagar och regler och kommunens förbätt-
ringsarbete samt att fortbilda handläggare. 

Fler satsningar på 
företagsutveckling.  
Företagsutvecklingsgruppen står bakom 
alla kommunens företagsaktiviteter och 
satsningarna som görs på nyföretagande. 

Vi har dels skapat strategier för 
hur vi ska öka nyföretagandet i 

Ale, men också varit direkt närvarande vid 
de marknader som arrangeras i kommunen. 
Det har resulterat i ett utbrett nätverkande 
och hög närvaro vid exempelvis våra före-
tagsluncher.

Tillsammans med Connect 
Väst kommer vi att erbjuda fö-

retagare en affärsutvecklingskurs, med fokus 
på sälj för etablerade företag. Vi genomför 
även näringslivsgalan den 22 april, driver vi-
dare start up-kontoret Webfab och deltar i 
det europeiska nytänkarprojektet Excite. 

2015

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2016

Utbildning är framtiden.

Resultaten av 2015 års work-
shops pekade på följande 

bättre i sitt bemötande och sin service till företagen. 

det europeiska nytänkarprojektet Excite. 

Resultaten av 2015 års work-

bättre i sitt bemötande och sin service till företagen. 

Resultaten av 2015 års work-

genomförs även i år.

 chansen att driva sitt eget företag 
som sommarlovsentreprenör. Praktik 
genomförs även i år.genomförs även i år.

För att sätta Ale på kartan.  
Attraktionskraftsgruppen arbetar för 
att visa upp vilka möjligheter kommunen 
har att synas, höras och locka hit fl er 
människor/företag. 

Den stora satsningen var 
snowboardtävlingen Ale Invite 

som lockade cirka 9000 besökare, ett event 
som satte Ale på kartan både 
i Sverige och internationellt.

I samband med årets upplaga av 
Ale Invite anordnar vi en före-

tagsmässa, förutom det ska vi se till att ett 
fl ertal paket tar form inom besöksnäringen. 

2015

2016
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ABF SYDVÄSTRA GÖTALAND

Ring 0303 - 161 55
så skickar vi ett program till dig.

STUDIE- & KULTURPROGRAM 
2016

Se vår hemsida 

www.svg.abf.se

GÖTEBORG. Fot-
bollskompisar som nu 
har blivit affärskompan-
joner.

Jonas Bäck och Patrik 
Johansson hade länge 
funderat på att slå sina 
påsar ihop.

– Att det blev just 
musslor och ostron var 
en ren slump, en helt ny 
bransch för oss båda.

Det är inte bara fotbollen 
som Jonas Bäck, Skepplan-
da, och Patrik Johansson, 
Lödöse, har gemensamt. 
Vännerna har även haft yr-
keskarriärer som liknar var-
andras.

– Både jag och Jonas har 
jobbat med försäljning se-
dan vi slutade skolan. Vi har 
länge burit på ambitionen, 
idén och fantasin att hitta på 
något affärsmässigt ihop, be-
rättar Patrik och fortsätter:

– Det var i samband med 
att jag gick en kurs i balan-
sekonomi som jag fick ett 
tips om ett bolag – Ekomuss-

lor. Intresset växte fram, vi 
tror stenhårt på produkten 
och den framtida markna-

den.
Köpet av bolaget registre-

rades i november. Till skill-
nad från de tidigare ägarna, 
vars huvudsakliga intresse 
bestod av själva dykandet, 
kommer firma Bäck/Johans-
son att ha fokus på mark-
nadsföring och försäljning.

– Musslan är en nyttig, 
proteinrik, ekologisk och 
hållbar produkt. Musslor 
kommer lite grann i skym-
undan av räkor, kräftor och 
så vidare. Med lite olja, scha-

lottenlök, vitlök och grädde 
har du gjort en god anrätt-
ning på bara några minuter, 
förklarar Jonas Bäck.

– Det är vansinnigt gott, 
lätt att tillreda och förhållan-
devis billigt.

Jonas Bäck och Patrik Jo-
hansson investerar all ledig 
tid i det förvärvade bolaget 
då de gör detta parallellt med 
sina ordinarie åttaganden.

– Vi har två personer an-
ställda i fabriken som sköter 
den dagliga verksamheten, 
toppenkillar som kan pro-
duktionen utan och innan. 
Vår huvudsakliga uppgift 

består just nu i att bearbeta 
grossister och sätta Eko-
musslor ännu tydligare på 
kartan, säger Bäck.

Lokalt sammarbete
Försäljning sker i dagsläget 
till grossister i fiskhamnen, 
dock med ett par lokala un-
dantag. Ett samarbete har 
upprättats med Coop Extra i 
Älvängen och Ica Matkassen 
i Lödöse.

– Förhoppningen är att 
våra produkter ska efterfrå-
gas i butikernas delikatessav-
delningar, hos olika fiskbilar 
och liknande. Det är så vi 

kan nå ut med vårt varumär-
ke på bred front, säger Patrik 
Johansson.

– I Sverige äter vi bara en 
bråkdel musslor i jämförel-
se med länder som Spanien, 
Frankrike, Belgien och Hol-
land. Där är det ett självklart 
inslag på menyn.

Varifrån får ni era muss-
lor?

– Vi har både svenska och 
danska musslor, vilda och 
odlade. Tillgången på muss-
lor är inget problem, men 
det gäller att ha rätt kvalitet. 
Det ska vara rätt storlek och 
ett bra köttinnehåll.

Utöver färska blåmusslor 
erbjuds grossisterna även 
färdiga förädlade produkter.

– Vi har en chili- och vit-
löksmarinerad mussla som 
har blivit en succé. Fler vari-
anter är på gång, det är helt 
klart ett koncept vi vill ut-
veckla, säger Jonas Bäck.

Ett led i att sätta Eko-
musslor på kartan blir i sam-
band med mässan Passion 
för mat, som äger rum på 
Eriksberg sista helgen i fe-
bruari.

– Det ser vi fram emot. 
Det blir ett ypperligt till-
fälle att dels träffa folk i 
branschen, dels en utmärkt 
möjlighet att få visa upp våra 
produkter för den breda all-
mänheten. 

JONAS ANDERSSON

Med vunnen passion för musslor
– Kompisarna har slagit sina påsar ihop

Kompisarna, Jonas Bäck från Skepplanda och Patrik Johansson 
från Lödöse, har kastat sig in i en helt ny bransch. Tillsammans 
driver de Ekomusslor som har sin hemvist i Göteborg.

Musslor i stora lass.

Vad sägs om

EL TILL 
INKÖPSPRIS?
www.aleel.se

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

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!



DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
DELIKATESSEN

Pssst!
Missa inte rabatten på förstasidan...

HONUNGSSKINKA

VÅR EGNA 
POTATISSALLAD

ROSTBIFF

TRYFFELSALAMI

PARMA SLEGAGRILLAD KYCKLING

Endast avhämtning

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

Flygande Jackob med ris.
Onsdag 27/1

Skaldjurspasta.
Torsdag 28/1

Laxbit med potatis och 

romsås.

Måndag 1/2

Kycklinggratäng med 

tacosmak.

Fredag 29/1
Ris och korvstroganoff.

Tisdag 2/2

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.
Priserna gäller onsdag–söndag v04 2016 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se

ALLA DAGAR
06.00–23.00

49:-
KANONPRIS!

KYCKLINGFILÉ

GREKISK LIMPA
SEMLOR
2-PACK

VECKANS
SHOPEXPRESSVARA
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

2995

ARLA HUSHÅLLSOST

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

FÄRSK LAXFILÉ

99:-
/KG

TOALETT- OCH
HUSHÅLLSPAPPER

STORPACK

:-59
Max 1 paket/kund

/ST

KAFFE

49:-
2 FÖR

Max 1 köp/kund

PÄRON

1290
/KG

Medlemspris 

ENTRECOTE/BIFF

119:-
/KG

Max 2 st/hushåll

5990
/ST

Max 2 st/hushåll

MORÖTTER
I PÅSE

10:-
2 FÖR

FALUKORV

25:-
/ST

KASSLER
I BIT

3990
/KG

99:-
5 FÖR

2990
/ST

1290
/HG

2990
/HG

790
/HG

2990
/HG

BACON

20:-
/ST

Max 2 st/hushåll

TVÄTTMEDEL/SKÖLJMEDEL

comfort/via
79:-

4 FÖR

Via/Comort
Ej flytande

BREGOTT

2490
/ST

15:-
/ST

990
/HG

3990
/KG
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ADRESS STOREGÅRDSVÄGEN 3E, VÅN 2/3 BOAREA 63 M²
3 ROK  UTGÅNGSPRIS 1 650 000 KR AVGIFT 2 200 KR/MÅN
VISAS SÖ 31/1 16:30-17:30 RING OCH BOKA
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

Välkommen till en välplanerad trea med en härlig balkong i
soligt läge. Beläget inom gångavstånd från matbutik, skola och
idrott med endast två minuters promenad till tåget.

BR 3 ROK - NOL

 

 
ADRESS ALKALIEVÄGEN 9B, VÅN 3/3 BOAREA 54,5 M²
2 ROK UTGÅNGSPRIS 995 000 KR AVGIFT 3 374 KR/MÅN
VISAS TO 28/1 17:30-18:30 RING OCH BOKA
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

Nu kan vi erbjuda denna ljusa trevliga lägenhet som är snyggt
renoverad med nya ytskikt under de senaste åren. Balkongen
har ett kanonläge, sydväst och soligt.

BR 2 ROK -  BOHUS

 

 
ADRESS GÖTEBORGSVÄGEN 78B, VÅN 1/3 BOAREA 39 M²
1 ROK  UTGÅNGSPRIS 795 000 KR AVGIFT 1 676 KR/MÅN
VISAS TI 2/2 17:30-18:30 RING OCH BOKA
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

Nu kan vi erbjuda denna fina 1:a mitt i Surte centrum med alla
butiker och tågpendeln ett stenkast ifrån. Månadsavgift på
endast 1.676 kr!

BR 1 ROK - SURTE

 

Nödinge Ale Torg 14, 0303-24 56 50

lansfast.se/ale

 

 

 

www.axelssonsfast.se

Gunnar Carlström
Fastighetsmäklare 

Ale, Lilla Edet
0723-618 618

gunnar@axelssonsfast.se

Ann-Sofie Johansson
Fastighetsmäklare 

Ale, Lilla Edet
0732-128 824

ann-sofie@axelssonsfast.se

Henrik Kjellberg
Fastighetsmäklare

Ale, Lilla Edet
0727-316 360

henrik@axelssonsfast.se

Alebacken och Vakna arrangerade som vanligt en frikväll för alla barn och ungdomar. Gratis liftkort 
och korv med bröd till alla hungriga skidåkare.

Hej vad det går! 

Det finns trender även när det gäller skidhjälmar...

Vaken kväll i Alebacken!

Joakim Ljungberg med yngste sonen i Alebacken. Det ska börjas i tid.

ALAFORS. En skidbacke i 
bästa trim, gratis liftkort 
och dessutom korv till 
alla hungriga barn.

Vaknakvällen i Ale-
backen slog som väntat 
nytt publikrekord för 
eventet.

Drygt 800 personer 
räknades in.

– Ja, vad säger man? Helt 
fantastiskt. Det finns så 
många goda krafter i Ale och 
när dessa samverkar blir det 
bra, säger drogförebyggare 
Thomas Berggren nöjt.

Under fredagskvällen räk-
nades många barn och ung-
domar in, men ryktet om det 
fria liftkortet hade även nått 
ut till Näset. Ett stort gäng 
ungdomar gjorde sällskap 
därifrån.

Enda plumpen blev natur-
ligtvis den olycka som inträf-
fade strax före klockan 20. 
En kille körde omkull och 
in i ett träd. Ambulansheli-
kopter fick tillkallas. Under 
räddningsinsatsen stoppades 
huvudliften, men allt förlöp-
te väl.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ



BOBUTIKEN ALE TORG, 16, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE *VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

i samarbete med 

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

NÖDINGE 5 rok, 146 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 1 585 000 kr/bud. TOMT 1 457 kvm. EP E. VISAS
Ring för tidsbokning. Adolf fredriks väg 4. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALVHEM 7 rok, 130 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS kr/bud. TOMT 211 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Konvaljvägen 45. ALE Niclas Hylander
0303-74 90 07.

ÄLVÄNGEN 6 rok, 120 + 40 kvm
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VARUDEKLARERAT*

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

ÄLVÄNGEN 3 rok, 69 kvm
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PRIS 3 150 000 kr/bud. TOMT 1 050 kvm.
EP 57 kWh/m2/år. VISAS Ring för tidsbokning. Övre
Skogsbacken 15. ALE Marie Engström 0303-74 90 04.

ALAFORS 7 rok, 112 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 3 400 000 kr/bud. TOMT 781 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Göteborgsvägen. ALE Niclas Hylander
0303-74 90 07.

ÄLVÄNGEN 5 rok, 116 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 950 000 kr/bud. AVGIFT 4 463
kr/månad. VISAS Ring för tidsbokning. Säterivägen 7a.
ALE Sandra Deeken 0303-21 10 36.

NÖDINGE 3 rok, 74 kvm
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PRIS 1 295 000 kr/bud. AVGIFT 2 994 kr/månad.
EP 123 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Göteborgsvägen 70b. ALE Sandra Deeken 0303-21 10 36.

SURTE 2 rok, 61,5 kvm
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PRIS 995 000 kr/bud. AVGIFT 3 683 kr/månad.
EP 140 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Klorvägen
6B. ALE Sandra Deeken 0303-21 10 36.

BOHUS 2 rok, 59,5 kvm
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PRIS 795 000 kr/bud. AVGIFT 2 742 kr/månad.
EP 146 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Byvägen
18A. ALE Sandra Deeken 0303-21 10 36.

BOHUS 1 rok, 44,5 kvm

S
M
S
:A

1
2
0
9
9
2

T
IL
L
7
1
1
2
2

ACCEPTERAT PRIS 950 000 kr/bud. TOMT 613 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Källtorpsvägen. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

BOHUS Bygga nytt?
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PRIS 1 000 000 kr/bud. TOMT 750 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Ängarnas väg 9. ALE Niclas Hylander
0303-74 90 07.

NÖDINGE - TOMT Bygga nytt?
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2

VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

TOMTER ALE
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ÄLVÄNGEN. Politikerna 
har sagt sitt.

Merparten av lokaler-
na på Carlmarks tidigare 
industriområde ska 
rivas.

Den 28 januari löper 
besvärstiden ut och be-
slutet kan verkställas.

I december gav Ale kom-
muns jävsnämnd rivningslov 
för de förfallna byggnaderna 
som kommunen förvärvat på 
Carlmarks tidigare industri-
område. Beslutet omfattar 
även Alebyggens lokaler och 
gamla panncentral.

Fram till 28 januari kan 
överklaganden inkomma, 
men än så länge har ingen 
besvärats av rivningsbeske-
det. Upphandlingen slut-
fördes under sommaren och 
uppdraget att riva fastighe-
terna kan ta upp till ett halv-
år.

– I mina ögon är det ett 
ganska omfattande projekt. 
Allt går inte att hantera med 
maskiner utan måste hand-
plockas, då det finns en del 
aspest på området, säger 
Lars Lindström, mark- och 
exploateringschef i Ale.

När rivningen är slutförd 
väntar en ny utredningsfas. 
Hur stora är föroreningar-
na i marken och vad består 
de av? Vilka begränsningar 
finns i området?

Statlig finansiering
– Vi har kommit långt i sam-
tal med Länsstyrelsen för att 
lösa en finansiering av ett 
fördjupat utredningsarbete. 
Det beräknas uppgå till cir-
ka 9 miljoner kronor och vi 
hoppas snart få ett positivt 
besked om detta, säger Lars 
Lindström.

Den fördjupade studien 
lär pågå under ett par år och 
nästa steg blir att få klar-
tecken från staten att även 

få finansiering till att sanera 
området.

– Enligt en tidigare över-
siktlig studie talar vi om 130-
140 miljoner kronor för att 
sanera marken. Det handlar 
främst om tjära från repsla-
geriet och oljeföroreningar, 
säger Lars Lindström.

För att kunna genomföra 
saneringsprojektet behöver 
även övriga fastighetsägare 
på området gå med alterna-
tivt att lokalerna löses in.

– Det är en förutsättning 
eftersom vi behöver komma 
åt och säkra upp strandlinjen. 
Ska området saneras går det 
heller inte att utesluta delar 
av området. Vi behöver ta ett 
helhetsgrepp och det inser 
förhoppningsvis alla berörda 
när vi kommer så långt, av-
slutar Lars Lindström.

Rivningen startar så snart 
besvärstiden löpt ut och väd-
rets makter ger tillåtelse.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Allt klart för rivning 
av Carlmarks

Rivning väntar snart för delar av Carlmarks tidigare industriområde. Besvärstiden löper ut 28 januari.  

En viss charm har trots allt de gamla lager- och fabriksbyggnaderna på Carlmarks gamla industriom-
råde i Älvängen. Under hösten har ett filmteam använt platsen för inspelning av en spännande sek-
vens. Vad återstår att se, men bli inte förvånad om ett bekant område dyker upp på filmduken.

kia.com

Med rätt förutsättningar 
för vintern!
Svensk vinter är en materialsport! Det spelar ingen roll 
om du trivs bäst i ett skidspår eller framför en brasa i 
fjällstugan. Du kommer njuta av resan både dit och hem i 
en Kia-SUV med rattvärme, uppvärmt baksäte och andra 
smarta vinterlösningar. Välkommen in till din Kia-handlare 
för att ta del av säsongens erbjudanden! 

1.7 CRDi ACTION + ORD. PRIS 240.300 KR

Kampanjpris från 189.900 kr
Sportage Action + är utrustad med bl.a. eluppvärmd 
läderratt, ISG-start & stopp, eluppvärmt baksäte, 
17” aluminiumfälgar, Bluetooth, regnsensor och 
ACC-klimatanläggning.

PRIVATLEASING FRÅN 2.790 KR/MÅN

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

Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 29/2 2016 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företags-
avtal och gäller endast lagerbilar. Bränsleförbrukning blandad körning 4,8-6,8 l/100 km, CO2-utsläpp 128-158 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-kör-
cykel och miljöklass Euro 6. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. *Kia privatleasing: 36 mån, månads-
kostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgifter. Rörlig ränta. Max körsträcka 1500 mil/år, övermil debiteras. Sedvanlig kreditprövning sker. 
Slitagedelar, övriga reservdelar och ev. tillval från kund ingår inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Med reservation för eventuella tryckfel.

2.790

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

CLUB CAB 2,4 D 181 HK

2-dörrars Club Cab-modellen har plats för fyra 
personer tack vare två nedfällbara sittdynor med 
3-punktsbälten för två baksätespassagerare.

FRÅN 199 900 KR (EX MOMS)



Ale Torg

Vårt mål:
Bäst på frukt

och grönsaker.
Vill du

hjälpa oss?
Hälsosam mat är en hjärtefråga 
för oss. Därför satsar vi allt på att 

förbättra vår frukt- och grönt-
avdelning. Välkommen att ge dina

synpunkter hos oss i butiken.

Lördag 30 jan kl 11.00–14.00 

är det dags för årets första 

Papricaevent i äkta frukt- och 

gröntanda, Lär känna frukten!  

Alla barn som deltar kommer även ha chans att 

vinna biobiljetter till vår VIP-visning av den senaste 

filmen med Alvin & gänget som har premiär i februari. 

Visning den 7 februari i Lilla Edet. Välkommen in till 

oss i butiken för en rolig stund!

LIME
Brasilien. 80–105 g. Klass 1.

Jfr pris: 31:75–41:67/kg

10:-
3 för

MINIMORÖTTER
ICA. Sverige. 150 g.

Jfr pris 50:00/kg

15:-
2 för

15:-/st

Kortpris

GRÖNA 
ETISKA DRUVOR

ICA. Sydafrika. 500g. Klass 1
Jfr pris 30:00/kg.

20:-/st
EKOLOGISK BLOMKÅL

ICA I love eco. Italien. 
Spanien. 800g. Klass 1.

Jfr pris 25:00/kg.

Gäller v 4 • 27/1–31/1
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 19 januari
Stulen crosscykel
Inbrott i Nödinge småbåts-
hamn. En cross rapporteras 
stulen.
Bostadsinbrott i Älvängen. 
Tjuven tar sig in genom att 
lyfta ur ett fönster till villans 
sovrum. Klockor, mobiltele-
fon och datorer tillgrips. 

Torsdag 21 januari
Hemfridsbrott
Hemfridsbrott rapporteras 
från Nol. Målsägande ligger 
och sover middag när hon 
vaknar av att det står en 
påverkad man inne i bosta-
den. Den objudna gästen 
hävdar att han letar efter 
en person som är skyldig 
honom pengar. 

Två män hamnar i en 
ordväxling på bussen. 
När de kliver av bussen i 
Älvängen övergår ärendet i 
en misshandel. Målsägande, 
en man född 1998 och hem-
mahörande i Ljungskile, får 
ta emot två slag i huvudet. 
Gärningsmannen använder 
sig av ett hammarskaft.

Fredag 22 januari
Bostadsinbrott
Bostadsinbrott i Surte. Gär-
ningsmannen bryter sig in 
via altandörren. Oklart vad 
som tillgripits.
 

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

MARKOMRÅDEN OCH 
TOMTER KÖPES!
Kontakta Håkan Engsfelt 

för mer information:
0705-64 80 54         

hakan.engsfelt@a-hus.se

LILLA VIKEN BOHUS
www.auto-center.se

Tel 031-51 60 70

Nytt och begagnat
BILFÖRSÄLJNING

Fullservice 
 - alla märken

BILVERKSTAD

KILANDA. 1923 kom bo-
laget i familjen Johans-
sons ägo.

Nu tar femte genera-
tionen vid.

Tobias, Jakob och 
David blir ansvarig för 
varsin del i företaget 
när Kilanda Cement-
gjuteri delas upp i tre 
sektorer – betong, bygg 
och åkeri.

1917 bildades Ale Torvströ-
fabrik, det som senare blev 
Kilanda Cementgjuteri. 
Fram till andra världskrigets 
slut bröts det torv på anlägg-
ningen.

– Betongvaror började 
tillverkas här 1934, berättar 
ägaren Ulf Johansson som 
tillsammans med sin bror 
Tomas tog över familjeföre-
taget 2002.

– Min bror fanns med i 
rörelsen fram till 2008, be-
rättar Ulf.

Nu är det sönerna Tobi-
as, Jakob och David som 
ska fortsätta att utveckla fö-
retagets olika inriktningar 
medan Ulf fortsättningsvis 
kommer att finnas med som 
ett bollplank och stöd med 
sin gedigna kunskap och 
erfarenhet. Därutöver har 
Ari Niemi anställts som vd 
för Kilanda Betong, den 
verksamhetsgren där Tobias 
kommer att vara produk-
tionsansvarig. Betongtill-
verkningen sker i en modern 
fabrik om 4 500 kvadratme-
ter som togs i drift 2014. 
Produktionsinriktningen är 
prefabricerade systemlös-
ningar i betong för indust-
ribyggnader, bostäder, stöd-
murar etcetera. 

– Det byggs mycket i re-
gionen och vi märker av en 
stor efterfrågan på betong. 
Vi ser ingen avmattning på 
överskådlig framtid, säger 
Ari Niemi, som också låter 
tillägga att produktionen är 

certifierad.
Betongbranschen omsät-

ter årligen cirka 22 miljarder 
kronor och sysselsätter cir-
ka 6 500 personer över hela 
Sverige. Till det kommer 
betongarbetare anställda hos 
byggentreprenörerna. Be-
tong är det vanligaste bygg-
material till både hus och 
infrastruktur och betongin-
dikatorn är därför en viktig 
värdemätare på hur det går i 
byggbranschen.

– Betonganvändningen 
inom husproduktion står för 
70-75 procent av den totala 
produktionen och trots att 
betonganvändningen inom 
infrastruktur minskat med 4 
procent 2015 jämfört med 
2014 så har alltså den totala 
betongproduktionen ökat 
något, säger Malin Löfsjö-

gård, vd på Svensk Betong.
– Det är glädjande att vi 

kan se att den långsiktiga 
trenden i betongindikatorn 
är fortsatt positiv. Vi har 
sett ökande volymer senaste 
åren, främst då inom katego-
ri hus. Det är en bild som be-
kräftas även från de signaler 
som vi får från våra medlem-
mar och de prognoser och 
uppföljningar om byggandet 
från bland annat Sveriges 
Byggindustrier, säger Malin 
Löfsjögård.

Kilanda Cementgjuteri 
har genomgått en enorm ex-
pansion och utveckling det 
senaste decenniet. Förutom 
den nya fabriken förfogar 
företaget också över en helt 
ny kontorsdel, som invigdes 
2009.

– Grannföretaget Cen-

trum Påle och vi står till-
sammans för ungefär 40 ar-
betstillfällen vilket inte är så 
dåligt mitt ute på landsbyg-
den, säger Ulf Johansson.

Kunderna består mesta-
dels av företag, olika entre-
prenörer, men även privat-
personer. 

– Vi levererar betongele-
ment över halva Sverige och 
till Oslo. Noterbart är att vi 
har levererat all blötbetong 
till nybyggnationen av sko-
lan i Kronogården och fler-
tal andra objekt i kommunen 
säger Tobias Johansson.

Kilanda Cementgjuteri 
är väl inrotat i folks medve-
tande och namnet kommer 
alltjämt att leva vidare, men 
fortsättningsvis som ägare av 
fastighetsbeståndet.

– Verksamheterna går un-
der namnen Kilanda Betong, 
Kilanda Åkeri och Kilanda 
Betongbygg förklarar Ulf 
Johansson.

Största utmaningen in-
för framtiden?

– Vi har givetvis många 
utmaningar men den störs-
ta utmaningen vi har är att 
möta den stora efterfrågan 
marknaden har av prefabri-
cerade byggelement, vilket 
innebär att vi har ett behov 
av att utöka produktionen. 
Klarar vi bara av den biten så 
ser det fortsatt mycket ljust 
ut, avslutar Ari Niemi.

JONAS ANDERSSON 

Femte generationen tar vid
– Betongindustrin går på högvarv i Kilanda

Kilanda Cementgjuteris har genomgått en rejäl utveckling under 
det senaste decenniet med ny fabrik och nytt kontor. Ägaren Ulf 
Johansson lämnar nu över ansvaret för verksamheten till sina tre 
söner, en av dem Tobias Johansson (t h). Ari Niemi är ny som vd 
för Kilanda Betong.

Samtal i fabriken. Från vänster Ari Niemi, Pelle Dudek och Tobias Johansson. 

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

FÖRMÅNSVÄRDE
FRÅN

KRONOR*

2350

WiFi-router med 300 GB surf inkl. fäste för 
surfplatta

Ski Team Edition med 4MOTION  
fyrhjulsdrift och WiFi.
Passat Alltrack TDI 190 DSG 4MOTION 
Pris från 332 200 kr. 
Utrustad med bland annat: • Adaptiv farthållare, ACC, inklusive Front Assist och City 
Emergency Brake • App-Connect (MirrorLink & CarPlay) • Bluetooth handsfree • Chassi 
höjt med ca 25 mm • Climatronic, 3-zons klimatanläggning • ErgoComfort förarstol 
med tiltfunktion och förlängningsbart lårstöd

Bränsleförbrukning blandad körning 5,1 l/100 km. CO2-utsläpp blandad körning 135 g/km. *Indikativt förmånsvärde netto per månad exklusive bränsle vid 50% marginalskatt. För exakt förmånsvärde se www.skv.se. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. 
Miljöklass Euro 6. Bilen på bilden är extrautrustad. Erbjudandet gäller t o m 31/3 2016 (värde ca 11 500 kr).



BoKlok är ett samarbete mellan Skanska och IKEA. Vårt mål är att 
bygga vackra, funktionella bostäder som så många som möjligt 
har råd med. Titta gärna in på boklok.se så får du veta mer!

Vill du veta mer? Ring Carina Berntsson på 010-448 27 87, mejla
carina.berntsson@boklok.se eller titta in på boklok.se/alvdansen.

PRISVÄRT
BOENDE TILL ALLA!

VÄLKOMMEN 
TILL BOKLOK 
ÄLVDANSEN!
Snart kan du bo så här. Vad din 
totala månadskostnad blir beror 
på hur stor kontantinsats du kan 
betala, vad räntorna ligger på
just nu och hur du väljer att
lägga upp dina lån.

4 rum, 108 kvm 1 795 000 kr

Kontantinsats (15%) 269 250 kr

Lån (85%) 1 525 750 kr

Ränta efter skatte-
avdrag/mån   1 934 kr

Driftskostnad   1 600 kr

Månadsavgift till
föreningen   4 548 kr

Boendekostn/mån   8 082 kr

Snart:
8 parhus och
16 villor i Älvängen.

SÄLJSTART

Kom den 6 FEB 

kl 10-12 till

IKEA Bäckebol
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LILLA EDET. Biblioteket 
flyttar in i Folkets Hus.

Arbetet med att 
färdigställa lokalerna 
pågår för fullt.

Invigning kommer 
att ske lördagen den 16 
april.

Erik Larsson har arbetat i 
Lilla Edets kommun under 
cirka ett och ett halvt år. 
Från början ansvarade han 
för ett projekt om Lödöses 
utveckling utifrån ett turism-
perspektiv, som senare ledde 
till fler uppdrag inom kul-
tur- och fritidssektorn. Det 
är också Erik som projektlett 
flytten av biblioteket.

– På det viset blev jag mer 
och mer involverad i biblio-
teket och dess verksamhet, 
säger Erik som numera kan 
titulera sig bibliotekschef.

– Mitt huvudsakliga upp-
drag består i att utveckla bib-
lioteket efter medborgarnas 
önskemål. Min ambition är 
att vi ska driva en modern 
och fräsch mötesplats för 
våra invånare.

Biblioteket kommer att 
inrymmas i restaurangdelen, 
den tidigare Trivasbutiken 
samt en intilliggande lägen-
het. Dessa tre öppnas upp till 
en gemensam lokal.

– Vi skapar en ny kultu-
rarena där biblioteket inte-
greras i samma hus som mu-

sikskolan och Folkets Hus 
egna verksamhet. Entrén 
till biblioteket byggs som en 
lobby vilken ska utgöra navet 
för hela huset. Även om res-
pektive verksamhet inte har 
öppnat ska man ändå kunna 
slå sig ner på morgonen med 
en kopp kaffe, läsa tidning-
en, lämna tillbaka böcker 
och så vidare, förklarar Erik 
Larsson.

Under planeringen av 
kulturarenan har ett mål va-
rit att locka nya målgrupper 
till biblioteket.

– Medborgardialog har 
förts för att fånga upp bild-
en av vad Lilla Edet-borna 
önskar sig av en demokratisk 
mötesplats eller ett samhäl-
lets vardagsrum om man så 
säger. Det är just den funk-
tionen som triggar mig i min 
nya roll, säger Erik Larsson.

Flera steg
– Skapandet av en biblio-
tekschefstjänst är ett av fle-
ra steg i utvecklingen av vår 
biblioteksverksamhet i Lilla 
Edets kommun. Erik har 

nu till uppdrag att tillsam-
mans med biblioteksper-
sonalen och i dialog med 
medborgarna utforma bib-
lioteksverksamheten i såväl 
den nya kulturarenan som 
i biblioteksfilialen i Lödöse 
museum, säger kultur- och 
fritidschef Annika Skog. 

Samtliga målgrupper 
täcks in i den nya biblioteks-
lokalen, från de allra minsta 
som får ett eget utrymme 
med sittpuffar och mjukare 
golv för skofria fötter, till 
tonåringarna som kan se 

fram emot en tv-spelshörna.
– Tonåringarna är en svår 

målgrupp att nå och idén 
med tv-spelshörna har vi ta-
git från Göteborgs Stadsbib-
liotek.

IT-satsning
Vidare kommer det nya bib-
lioteket att förses med en 
ateljé och satsningen på IT 
är tydlig.

– Det kommer att finnas 
wi-fi i hela lokalen och rik-
ligt med elluttag så att besö-
karna kan ladda sina datorer 

och mobiltelefoner. Det är 
ett av de önskemål som vi 
hörsammat, säger Erik Lars-
son.

Den totala ytan blir 
aningen mindre än tidi-
gare, hur kommer det att 
påverka utbudet?

– Det lokala bokbeståndet 
kommer att minskas, men 
genom vårt samarbete med 
Bibliotek i Väst så kommer 
våra låntagare ha fortsatt 
tillgång till ett stort antal tit-
lar. Vår digitala satsning på 
e-böcker bör också nämnas 
i sammanhanget, säger Erik 
Larsson.

Kan det bli aktuellt med 
meröppet bibliotek i fram-
tiden?

– Absolut! Det är något 
vi tittar på. Delvis täcker vi 
in det med den satsning som 
görs på en lobby samt att vi 
i Lödöse har en filial med 
extra generösa öppettider. 
Vi följer museets öppettider 
även om biblioteket inte all-
tid är bemannat.

Tidsplanen som är lagd 
för det nya biblioteket, 
kommer den att hålla?

– Vi ligger helt i fas och 
projektet ska vara klart la-
gom till invigningen i april, 
avslutar Erik Larsson.

JONAS ANDERSSON

Nytt bibliotek växer fram

Biblioteket flyttar in i Folkets Hus. Erik Larsson är ny bibliotekschef i Lilla Edets kommun och ser fram emot invigningen den 16 april

LILLA EDET. Strax före 
jul kom förvaltnings-
rättens dom, som gav 
oppositionen rätt i att 
beslutet om att flytta 
byskolorna och stänga 
Tingbergsskolans 
högstadium inte skulle 
ha tagits i Utbildnings-
nämnden.

Efter interna över-
läggningar inom majori-
teten så bestämde man 
sig för att överklaga för-
valtningsrättens beslut.

– Vi vill få ärendet 
prövat i grunden, vi 
tycker inte domen var 
glasklar, säger utbild-
ningsnämndens ordfö-
rande Leif Håkansson 
(S).

Det råder delade meningar 
om utfallet i den dom som 
förvaltningsrätten delgav 
Lilla Edets kommun i slutet 
av förra året.  

– Nu väntar vi att få pröv-
ningstillstånd. Hur lång tid 

processen kommer att ta 
vågar jag inte sia om, säger 
Leif Håkansson.

Oppositionen hävdar att 
strukturen för den nya sko-
lorganisationen borde fattats 
i kommunfullmäktige och 
inte i utbildningsnämnden.

– Det handlar inte så 
mycket om sakfrågan utan 
snarare hur beslutet har 
fattats. Nu har majoriteten 
bestämt sig för att begära 
prövningstillstånd hos kam-
marrätten. Det står dem 
självklart fritt att göra det. 
Det som jag tycker är upp-
seendeväckande ur demo-
kratisk synvinkel är att den 
politiska ledningen inte alls 
har reflekterat över innehåll-
et i förvaltningsrättens dom. 
När man får en sådan här 
dom mot sig borde det vara 
självklart att fundera över 
vad som behöver förbättras 
för att säkerställa att de de-
mokratiska spelreglerna följs 
och att medborgarna känner 
att de har möjlighet att på-
verka beslut av denna digni-
tet, men det är inget vi sett 

något av, säger oppositions-
rådet Julia Färjhage (C).

Vad säger du om oppo-
sitionsrådets kritik?

– Det är ett mantra från 
Julias sida, en politisk retorik 

helt enkelt. Odemokratiskt 
blir det inte förrän vi skulle 
besluta att inte följa beslutet 
som vunnit laga kraft, säger 
Leif Håkansson.

Vad händer i förvalt-

ningen just nu?
– Det finns en tydlig poli-

tisk ledning och vi jobbar på 
med den nya skolorganisa-
tionen utifrån det beslut som 
är fattat. Det vore ohållbart 

att säga något annat till för-
valtningen, avslutar Leif Hå-
kansson.

JONAS ANDERSSON

Inväntar beslut om prövningstillstånd
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Utbildningsnämndens ordförande Leif Håkansson (S). Oppositionsrådet Julia Färjhage (C).
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Vi bjuder  
på hjulskifte
När du servar din bil.

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

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

OndemandID:919

Vi bjuder  
på hjulskifte
När du servar din bil.

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

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

OndemandID:919

LILLA EDET. I år kommer 
Göteborg Film Festival 
till Lilla Edet.

För första gången 
livesänder Lilla Edets 
kommun den uppmärk-
sammade invigningen.

Det sker fredagen den 
29 januari i Folkets Hus.

Varje år tar Göteborg Film 
Festival film från hela värl-
den till Göteborg, och i år 
även till Lilla Edet. Som en 
av åtta kommuner i Västra 
Götalandsregionen livesän-
der Lilla Edet invigningen. 
Livesändningen är ett sam-
arrangemang mellan Göte-
borg Film Festival, Folkets 
Hus Lilla Edet och Lilla 
Edets kommun. 

I år är det 39:e gången 
som Göteborg Film Festival 

anordnas och festivalen på-
går under perioden 29 janu-
ari till 8 februari. Göteborg 
Film Festival är den ledande 
filmfestivalen i Norden. 

– Jag är otroligt stolt och 
glad att vi får visa upp vår bio 
i ett så stort sammanhang 
som Göteborg Film Festival, 
berättar Jessica Pedersen, 
föreståndare på Folkets Hus 
Lilla Edet.

Under invigningen, som 
livesänds från biograf Dra-
ken i Göteborg, kommer 
bland annat kulturministern 
Alice Bah Kuhnke hålla tal. 
Invigningsfilmen, som även 
har världspremiär vid till-
fället, är Måns Månssons 
filmatisering av Kristian 
Lundbergs bok Yarden.

JONAS ANDERSSON

Livesändning på Folkets Hus

Invigningen av Göteborg Film Festival, som äger rum fredagen den 29 januari, kommer att livesändas på Folkets Hus.

STRÖM. Den 2 febru-
ari ska Miljö- och 
byggnadsnämnden 
fatta beslut om Leifabs 
rivningsansökan av 
Stallarna på Ström.

Initiativgruppen 
”Bevara Stallarna på 
Ström” vill inte se någon 
rivning utan snarare en 
utveckling av området.

Förra söndagen hölls 
en workshop där olika 
idéer presenterades.

Ett tiotal personer kom 
till workshopen på Ströms 
Slott och flera invånare del-
tog dessutom i aktiviteten 
via sociala medier. Alla fick 
möjlighet att dela med sig av 
sina idéer om vad Stallarna 
på Ström skulle kunna ut-
vecklas till.

Björn Ohlén från Västar-
vet var inbjuden av initiativ-
gruppen ”Bevara Stallarna 
på Ström” till att leda mötet. 
Han har stor erfarenhet av 
att driva utvecklingsarbeten 
i regioner och kommuner 
utifrån kultur- och historiskt 
värdefulla miljöer.

Björn inledde mötet med 
att visa Nossebros utveck-
lingsresa med kvarteret 
Amiralen i vilken han är 
involverad. Därefter ledde 
han två grupper genom ett 
intensivt brainstormingpass, 
som resulterade i ett 50-tal 
idéer varav 14 av dem kom 
in via sociala medier. Det var 
alltifrån en glassfabrik till ett 
stort hunddagis. 

Idéerna trattades sedan 
ner till 16 koncept och kon-
kreta, realistiska förslag. 
Kontorshotell, café, salu-

hall med lokalproducera-
de råvaror, friskvård och 
träningsanläggning, pop-
up-store och affärer, konfe-
rensanläggning, lokaler för 
föreningsliv, vandrarhem, 
kultur och hantverksmiljö 
samt växthus med koloni-
lotter för att nämna några. 
Deltagarna såg också vikten 
av att se Stallarna i ett stör-
re sammanhang där Sveriges 
första sluss, slottsparken och 
Ströms Slott tillsammans 
kan utvecklas till ett attrak-
tivt besöksmål. 

– Jag ser en stor potential 
för området och är överty-
gad om att det skulle kunna 
utvecklas till något som lyf-
ter Lilla Edets kommun som 
varumärke. Här kan man 
skapa sysselsättning och ett 
stort värde för det omliggan-
de samhället, sa Björn Ohlén 
under rundvandringen kring 
Stallarna. 

Under de senaste veck-
orna har initiativgruppen 
”Bevara Stallarna på Ström” 
träffats flera gånger för att 
diskutera utvecklingen av 
området. De vill gärna se ett 
engagemang från flera parter 
och där kommunen sam-
spelar med förenings- och 
näringsliv. Att platsen ska 
ses som en helhet som leder 
till att gästhamnen utvecklas, 
att övernattningar kan ske 
och att en attraktiv miljö kan 
skapas för invånarna och tu-
rister. 

– Vi vet att Länsstyrelsen 
är beredda att gå in med 400 
000 kr för att göra en första 
insats, säger Anna Lärk 
Ståhlberg, en av de engage-
rade i initiativgruppen ”Be-
vara Stallarna på Ström”. 

Snart ska Miljö- och bygg-
nadsnämnden fatta beslut 
om Leifabs rivningsansökan. 
Redan nu har emellertid av-
talet med bouleklubben av-
slutats och ett stängsel har 

satts upp runt byggnaden. 
– Det är till att gå händel-

serna i förväg att signalera 
att platsen är farlig. Beslutet 
är inte taget än och vi hopp-
as att kommunen kan be om 
en ytterligare utredning som 
visar hur mycket det skulle 
kosta att säkra byggnaden, 
som ett första steg att kunna 
påbörja ett utvecklingsarbete 
istället för att riva den. Rom 
byggdes inte på en dag och 
Stallarnas utvecklingsresa 
kan få ta den tid som krävs, 
avslutar Anna Lärk Ståhl-
berg. 

Utveckling istället för rivning
– Initiativgrupp vill att Stallarna bevaras

Initiativgruppen ”Bevara Stallarna på Ström” arrangerade förra söndagen en workshop. Olika förslag 
presenterades om hur området kan utvecklas. 

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

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
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HÖGÅS. Det gemensam-
ma intresset för jakt 
var anledningen till att 
paret Grönvall öppnade 
en gårdsbutik.

Utvecklingskurvan 
för Ehrenhofers Lamm 
och Vilt pekar spikrakt 
uppåt.

– Fler och fler hittar 
hit, inte minst Götebor-
gare. Vi har projekterat 
för en ny gårdsbutik 
som ska stå klar under 
året, säger John-Fredrik 
Grönvall.

Det började med att 
Eva-Maria och John-Fred-
rik Grönvall sålde lite vilt-
kött till sina vänner. Efter ett 
tag bestämde man sig för att 
göra en mer seriös satsning 
inom just detta gebit.

– Vi sade att nu gör vi det 
på riktigt. Nu använder vi 
oss av legoslakt, veterinär-
besiktade kontrollslakterier i 
Varekil, Ljungskile och Öija-
red, förklarar John-Fredrik 
som själv är utbildad viltbe-
dömare.

– Det innebär att jag vilt-
bedömer och tittar igenom 

djurens organ. Id-märkning 
görs också direkt på plats. 
Detta är ett första steg i en 
lång kontrollkedja. Veteri-
närbesiktning krävs om köt-
tet ska bli livsmedel. Köttet 
ska sedan hängmöras på 
kontrollslakteri, det ska vä-
gas, prismärkas och så vida-
re. Det innebär högsta kvali-
tet för kunden.

Vildsvin, dovhjort, kron-
hjort, älg, rådjur, mufflon 
och vildandbröst är det vilda 
kött som gårdsbutiken i Hö-
gås, alldeles norr om Lödö-
se, erbjuder sina kunder.

Säsongsbetonat
– Utbudet är säsongsbetonat. 
Vildsvinsskinkan var väldigt 
populär till jul, i samband 
med påskhelgen säljs det 
mycket lamm och dovhjort 
är grillköttet nummer ett.

Verksamheten startade i 
liten skala för fem år sedan, 
men har successivt växt. Se-
dan några år tillbaka finns 
även korvar med i sortimen-
tet samt Eva-Marias egen-
gjorda marmelader i olika 
smaker. Av storsäljarna kan 
nämnas hallonmarmelad 
smaksatt med lakrits.

– På gården, som är helt 
ekologisk, har vi också egen 
lammproduktion. Produk-
tionen uppgår till ungefär 60 
lamm om året. Lamm och 

vilt är en perfekt kombo, sä-
ger John-Fredrik.

Ehrenhofers Lamm och 
Vilt marknadsför sig i för-
sta hand genom att delta på 
olika mässor och event i när-
området. Nu på lördag finns 
man exempelvis på plats i 
Nova Arena i Trollhättan 
där EM i ostronöppning 
med tillhörande matmässa 
äger rum.

– Folk vet var vi finns och 
kundkretsen växer stadigt, 
säger Eva-Maria.

Vad är förklaringen till 
det ökade intresset för 
gårdsbutiker av ert slag?

– Det finns en större med-
vetenhet hos gemene man, 
kvalitetskött efterfrågas på 
ett annat sätt idag. Att äta bra 
kött, fast mer sällan är mång-
as melodi, säger John-Fred-
rik Grönvall.

Gårdsbutiken i Högås 
kommer i år att vara öppen 
för allmänheten sista lör-
dagen i varje månad, med 
start i februari. Olika teman 
kommer att prägla dessa lör-
dagar.

– I framtiden hoppas vi 
kunna ha öppet butiken 
mer frekvent, poängterar 
Eva-Maria.

När den nya gårdsbutiken 
står klar planerar John-Fred-
rik och Eva-Maria att ock-
så arrangera matprovning, 

grillkurs med mera.
– En stor tilldragelse är 

vårt årliga lammsläpp som 
sker någon gång under april-
maj. Förra året kom 350 be-

sökare.
Till sist, vilket är ert 

eget favoritkött?
– Dovhjort! Det passar 

perfekt på grillen, i gulasch 

som filé eller i en gryta, säger 
John-Fredrik.

– Jag är dessutom oerhört 
svag för andbröst, avslutar 
Eva-Maria Grönvall.

Ny gårdsbutik ska byggas
– Lamm och vilt en perfekt kombo 

Eva-Maria och John-Fredrik Grönvall bedriver egen lammproduktion hemma på gården i Högås. Eh-
renhofers Lamm och Vilt lockar allt fler kunder.

*Volvo Inclusive Privatleasing: Volvia försäkring, 36 mån leasing via Volvofinans Bank, Volvo Serviceavtal och Volvokort med drivmedelsrabatt. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter. Transportstyrelsens avgifter tillkommer. Körsträcka 1 500 mil/år. ** Volvo Busi-
ness Lease för 1–20 bilar: leasing via Volvofinans Bank 36 mån och 6 000 mil, Volvia Företagsförsäkring och lokalt prissatt Volvo Serviceavtal. Priset gäller de första 36 mån, exkl moms. ***Förmånsvärde netto vid 55 % marginalskatt. Volvo modellår 2016: Förbr. l/100 
km bl. körn: 1,8–8,1. CO2 g/km: 48–186 (V60 D6 – XC90 T6 AWD). Miljöklass Euro 6. Bilarna på bilderna är extrautrustade. Läs mer på volvocars.se

MADE BY PEOPLE

Prisexempel  Nu pris  Privatleasing*  Business Lease** Förmånsvärde***

Volvo XC60 D4 Summum. Miljöbil.  352 000:- 5 570:-/mån 5 077:-/mån 4 500:-/mån
Volvo XC60 D4 R-Design. Miljöbil.  358 000:- 5 664 :-/mån 5 163-/mån 4 608:-/mån

Volvo XC60. Just nu: R-Design för 15 900:– (ord. 36 000:–) och Summum för 9 900:– (ord. 20 000:–)

Nu kan du skaffa dig en Volvo XC60 med allra högsta utrustningsnivå till riktigt attraktivt pris. Vi har kampanjpriser 
på eleganta Summum och sportiga R-Design som båda ger dig en bil utöver det vanliga med många unika detaljer. 
Just nu får du även vinterhjul på köpet. Välkommen in på en exklusiv provkörning.

*Tillägg utöver Momentum. Erbjudandet gäller Volvo XC60, V60, S60 och V40 (R-Design: V40 ej sportstolar) modellår 2016.

ÖPPET NU I HELGEN 
LÖR 10-15. SÖN 11-15.

Just nu: 
Vinterhjul på köpet!
Köper du en ny Volvo så bjuder vi på 
vinterdäck monterade på Volvo Original 
aluminiumfälg. Gäller samtliga modeller 
utom 90-serien t.o.m. 8 feb 2016. 

Värde från ca 12 000:- 

Hos oss på Volvo arbetar människor från hela världen med att utveckla och bygga våra bilar. En mångfald som 
gör bilarna säkrare, smartare och bättre anpassade efter dina behov. Välkommen att provköra din favorit. 

LILLA EDET
Brovägen 20
0520-494090

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303-360330

stendahlsbil.se

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se



 
Evenemang och aktiviteter              » lillaedet.se/evenemang

0520-65 95 00
Fler nyheter och
evenemang

» lillaedet.se



INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN JANUARI 2016

Nytt för 2016 är att det inte längre kostar något att besöka återvinningscentralen, ÅVC, i 

Göta - alla besök är avgiftsfria för den som har ett avfallsabonnemang i kommunen. Tänk 

på att du fortfarande behöver ta med dig ditt passerkort för att komma in på området. 

» lillaedet.se/avc

Sportlovsaktiviteter

Skidåkning i Alebacken
Extraöppet under sportlovet.
Läs mer på alebacken.nu. 

Sportlov på Lödöse museum 
Prova på att skjuta långbåge, åka 

islägg och medeltida bowling. 

Prova på tennis
18 februari, kl. 14
Lilla Edets Tennishall, 
Brudstigen 1, Lilla Edet

Hitta fler aktiviteter och läs mer på
 » lillaedet.se/sportlov

 Barn- och babyrytmik
Babyrytmik (0-7 månader)

Tisdagar kl. 10.30, Lödöse museum, Lödöse. 10 gånger, start 9 februari.

Barnrytmik (8 månader-1 ½ år)

Tisdagar kl. 9.30, Lödöse museum, Lödöse. 10 gånger, start 9 februari.

Rytmik (4-5 år)

Tisdagar kl. 17, Lödöse museum, Lödöse. 10 gånger, start 2 februari.

Onsdagar kl. 16, Folkets Hus, Lilla Edet. 10 gånger, start 3 februari.

Rytmikkurserna kostar 325 kr/termin.

Läs mer och gör anmälan på

» lillaedet.se/musikskolan

27 januari
2 mars
13 april
25 maj

22 juni
7 september
19 oktober
7 december

Välkommen!
Kommunfullmäktige 2016

För kallelse, plats och tider se » lillaedet.se/KF

Pappersinsamling
I Lilla Edets kommun är det idrotts-

föreningar som samlar in papper och

tidningar. För aktuella uppsamlings-

platser, datum och tider se

» lillaedet.se/pappersinsamling

Skotta framför ditt avfallskärl
Efter att plogbilarna röjt vägarna fria från snö kan 

ditt avfallskärl vara blockerat av snövallar.  Ta där-

för gärna en extra titt runt ditt avfallskärl 

och ta bort den snö som ligger i vägen. 

Om det inte är fritt framför kärlet 

kan det inte tömmas.

» lillaedet.se/avfall

Se invigningen av
GÖTEBORGS FILM FESTIVAL

LIVE I LILLA EDET
29 januari, kl. 16.30, Folkets hus

90:-Biljetter köper du i Medborgarservice 
och på Folkets hus i Lilla Edet

Sportlovsbio på Folkets hus
Se hela bioprogrammet

på folketshus.nu 

Vi ses på Kontakten
Kontakten vänder sig till dig som har beroendepro-

blematik. Vi möts, samtalar och fikar tillsammans. 

Ingen anmälan, bara att dyka upp för en stunds ge-

menskap. Vi ses i Pingstkyrkans lokaler på Storgatan 

35 i Lilla Edet, helgfria måndagar kl. 9-11.30. 

Kontakten är ett samarbete mellan Lilla Edets kommun, 
Svenska kyrkan och Pingstkyrkan.

Invigning av kulturarenan och nya biblioteket
Äntligen finns det ett datum för invigning av kulturarenan. Lördagen den 16 april slår dörrarna 

upp till den nya kulturarenan där bibliotek, musikskola och Folkets Hus skapar en mötesplats 

i Lilla Edets centrum. Nu pågår ombyggnationen av lokalerna och efter det börjar böcker och 

inventarier ställas iordning för att allt ska vara klart till invigningen. Se tidsplanen och läs mer på

» lillaedet.se/kulturarena

Nominera till årets miljöpris
Varje år delar kommunen ut ett miljöpris till en enskild person, ett företag eller en organisation som 

gjort en värdefull insats för miljön i Lilla Edets kommun. Den eller de som nomineras till miljöpriset 

ska vara bosatta och/eller verka i eller på annat sätt ha en anknytning till Lilla Edets kommun. 

Pristagaren tilldelas ett pris om 10 000 kr och ett diplom. Gör din nominering senast 1 mars.

» lillaedet.se/miljopris

Konsumentvägledning 
Lilla Edets kommun har ett gemensamt konsumentkontor 
tillsammans med kommunerna Orust, Tjörn och Stenung-
sund. Kontoret finns i Stenungsund, besök bokas i förväg.

Konsumentkontoret ger kostnadsfri hjälp till dig när det 

gäller information och hjälp före köp av varor och tjänster 

samt råd och vägledning vid reklamationer. Konsument-

kontoret erbjuder också hjälp med att upprätta hushålls-

budget samt stöd och hjälp vid skuldsanering. 

» lillaedet.se/konsumentvagledning

 Lilla Edetmässan
I april 2016 arrangerar Företagscentrum den elfte Lilla Edet-

mässan. Kom och delta och visa upp din verksamhet för en 

stor publik på hemmaplan. Anmäl ditt företag idag på

» lillaedet.se/lillaedetmassan

Alkohol- & drogmottagningen
0520-65 96 01
Telefontid måndagar kl. 15-17. Du kan ringa till 

oss eller boka in ett personligt möte. Du kan vara 

anonym och alla samtal sker under sekretess. 

Fria besök på återvinningscentralen!
Öppettider

Måndag - torsdag 13.00-18.00

Lördag  08.00-14.00
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renault.se

Kickstart
The Renault Way

Renault CLIO
Nu från 119 900 kr

Renault MEGANE
Nu från 159 900 kr

Renault CAPTUR
Nu från 144 900 kr

*Erbjudandet är totalt värt från 30 700 kr till 34 900 kr och består av fri service, fria vinterhjul, nybilsrabatt (gäller t o m 31/3 2016 och kan inte kombineras med andra erbjudanden eller företagsstöd) samt 
5 000 kr på ditt Renaultkort (gäller t o m 31/1 2016 på bilar registrerade senast den 29/2 2016). Värde på fri service: Clio 6 500 kr, Captur 6 800 kr och Mégane 7 400 kr. Värde på vinterhjul: Clio 10 200 kr,
Captur 12 300 kr och Mégane 12 500 kr. Dessutom utgår en rabatt på Clio och Captur värd 9 000 kr och Mégane 10 000 kr. Renaultkortet utges av Volvofinans Bank AB (publ). Gäller inte RS-versioner eller 
Mégane GT. Bränsleförbrukning vid blandad körning liter/100 km: Clio 3,3-5,6, Captur 5,1-5,5 och Mégane 3,6-5,3. CO2-utsläpp gram/km: Clio 85-127, Captur 113-126 och Mégane 93-119. Alla angivna priser
är rekommenderade cirkapriser och lokala avvikelser kan förekomma. Renault reserverar sig för eventuella tryckfel. Bilarna i annonsen kan vara extrautrustade.

3 års fri service + 4 vinterhjul +  
5 000 kr att lysa upp januari med 

Kampanjpris inkl. vinterhjul på aluminiumfälgar, 3 års fri service och 5 000 kr på ditt Renaultkort 
totalt värt upp till 34 900 kr*

Gäller  
bara till 
den 31/1

LILLA EDET
Brovägen 20
0520-494090

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303-360330 stendahlsbil.se

LILLA EDET. Axelssons 
Fastighetsbyrå håller på 
att flytta in på Göte-
borgsvägen, granne 
med Mellqvist Herrfri-
sering.

Nu på måndag öppnar 
kontoret.

– Vi har haft en växan-
de marknadsandel i Lilla 
Edets kommun under 
de senaste åren, säger 
Henrik Kjellberg.

I den lokal som tidigare 
fungerat som bland annat 
blomsteraffär och senast 
klädbutik tar Axelssons Fast-
ighetsbyrå nu plats. 

– Perfekt för ändamålet. 
Vi vill ligga centralt och det 
här läget är jättebra, förkla-
rar Henrik Kjellberg.

Axelssons Fastighetsbyrå 
har sedan många år tillbaka 
kontor i Kungälv och Ale. 
Nu var tiden mogen för Lilla 
Edet.

– Alekontoret servar idag 
många kunder från Lödöse 
och Nygård. För att fortsätta 
växa och stärka vår position 
även i centralorten behöver 
vi vara representerade lokalt, 
säger Kjellberg.

Gunnar Carlström är 
den fastighetsmäklare som i 
första hand kommer att be-
manna Lilla Edet-kontoret. 
Han gör redan idag mycket 
affärer i kommunen.

– Vi tror stenhårt på Lilla 
Edets kommun. Götebor-
garna börjar hitta hit i allt 
större utsträckning, de upp-
täcker att de får mycket bo-
stad för pengarna.

Kommer kontoret att 
hålla öppet varje dag?

– Vår arbetsplats är ofta 
hemma hos folk, men själv-
klart ska vi försöka ha öppet 
kontoret i så stor utsträck-
ning som möjligt, och på te-
lefon svarar vi alltid avslutar 
Gunnar Carlström.

Axelssons Fastighetsbyrå flyttar in
– På måndag 
öppnar kontoret

Axelssons Fastighetsbyrå öppnar kontor i Lilla Edet. Från vänster Maria Kjellberg, Henrik Kjellberg, Ann-Sofie Johansson och Gunnar 
Carlström.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
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INNEBANDY

HANDBOLL

BANDY

FUTSAL

Division 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Lindome 
5-2 (2-1, 2-0, 1-1)
Mål SIS: Vendela Berntsson 2, Elin Fridh, 
Carolina Björkner, Therese Lamberg. 
Matchens kurrar: Vendela Berntsson 3. 
Lisa Persson 2, Carolina Björkner 1.

Lindome IBK 14  51 39
FBC Lerum 14  38 33 
Surte IS IBK 13  35 31
Lindås IBK 13  29 27
Floda IBK 13  12 27
Kärra IBK 14   -3 17
Burås IK 15   -6 17
Pixbo Wallenstam 13   -6 13
Sportlife Kungälv 14 -23 10
Guldhedens IK 12 -45 9
Backadalen 15 -82 0

Division 3 Göteborg damer
IBK Göteborg – Ale IBF 6-2 
(3-2, 2-0, 1-0)
Mål Ale: Amanda Ekvall, Felicia Larsson.
Matchens kurrar: Sesina Kesete 3, Ida 
Bergenhus 2, Lena Gustafsson 1.
Kommentar: Ale IBF kom till spel med 
blott nio spelare. Det räckte föga mot 
betydligt bättre rustade IBK Göteborg. 
Tränare Thomas Johansson fick låta två 
juniorer, blott 15 år gamla, dra ett tungt 
lass. Sesina Kesete och Felicia Larsson 
gjorde en strålande insats. Ale hängde 
med bra så länge orken tillät. I mittperio-
den avgjorde hemmalaget med en bättre 
skärpa och enklare misstag hos gästerna. 
I sista perioden fick Ale mer att säga till 
om och hade bland annat fem frilägen, 
utan att lyckas näta. Resultatet till trots 
en tapper insats av en mager trupp.

IBK Walkesborg 99 13  48 35
IBK Göteborg 13  31 26 
Marstrands IBK 13  13 25
Ale IBF 13  14 20
FBC Lerum 13  -6 19
IBK Älvstranden 13 -23 9
Landvetter IBK 13 -39 9
Herrestads AIF 13 -38 8

Division 3 Göteborg
Surte IS IBK – Ale IBF 7-5 (2-1, 1-0. 4-4)
Mål SIS: Almir Mehmedagic 3, Peter 
Larsson 2, Markus Söder 2. Mål Ale: 
Tobias Hellman, Alfred Olofsson, Daniel 
Blomqvist, Oliver Salmi, Mattias Svahn. 
Matchens kurrar SIS: Almir Mehmedagic 
3, Oliver Engström 2, Markus Söder 1. 
Matchens kurrar Ale: Daniel Blomqvist 3, 
Anton Hermansson 2, Tobias Hellman 1.

Partille IBS 14  117 39
FBC Lerum 14  49 34  
Lindome IBK 14  18 26
Dingle AIK 14  -5 21
Surte IS IBK 14 -18 20
Myggenäs IBK 14   4 19
Marstrands IBK 14  -3 19
Pixbo Wallenstam H3 14  -11 19
IBK Walkesborg 99 14   0 17
Herrestads AIF 14 -49 14
Sävedalens IBK  14 -47 12
Ale IBF 14 -55 3

Allsvenskan södra
Surte BK – IFK Motala 2-6 (0-2)
Mål Surte: Olle Smedberg och Lasse 
Karlsson. Matchens kurrar: Dennis Nils-
son 3, Lasse Karlsson 2, Martin Östling 1.

Nässjö IF 16  49 29
IF Boltic 15  34 23  
Jönköping Bandy 15  20 22
IFK Motala 16  32 19
Frillesås BK 15    2 16
Lidköpings AIK 16  10 15
Nitro/Nora BS 16 -12 13
Tranås BoIS 15  -3 11
Örebro SK Bandy 15 -28 8
Blåsut/Vänersborg 16 -43 8
Surte BK 15 -61 6

Division 1 Göteborg
Futsal Club Frölunda – Nol IK futsal 
3-7 (1-3)
Mål NIK: Joakim Olausson 2, Marcos 
Abello 2, Bojan Ilic 2, Mirza Mujcic.

Division 3 västsvenska västra
GIK Wasaiterna U – Ale HF 32-22
Mål Ale: Niklas Eriksson 8, Simon 
Liljeblad 3, Mattias Johansson 3, Joakim 
Samuelsson 3, Jonathan Franzén 2, 
Anton Karlsson, Anton Thunberg och Ras-
mus Nagy 1 vardera. Matchens kurrar: 
Anton Karlsson 2, Niklas Eriksson 1.

Rya HF 13  89 23
IK Celtic 12  39 20
GIK Wasaiterna U 13  34 18
HK Önnerediterna 13  26 15
Stenungsunds HK 12  25 14
Torslanda HK 12 -31 12
Ale HF 13 -23 11
Sävedalens HK 13 -38 8
IK Nord 13 -36 7
Onsala HK 12 -12 6
Särökometerna 12 -73 4

FRÖLUNDA. Nol IK 
Futsal tog ett stort kliv 
mot allsvenskan när 
Frölunda besegrades i 
söndagens seriefinal.

Mellerud och Nol gör 
nu upp om vilket av 
lagen som ska få kvala 
till högsta serien.

– Killarna är helt 
fantastiska, berömmer 
tränare Peter Karlsson.

Heidhallen var välfylld när 
seriefinalen i division avgjor-
des mellan Nol IK futsal och 
Club Frölunda. Publiken 
bjöds på fotbollsteknisk un-
derhållning, men gästerna 
var dessutom taktiskt skickli-
ga. Genom två snabba mål av 
Joakim Olausson kopplade 
nolarna tidigt greppet om 
matchen.

– Vi fick en bra start och 
visst är det roligt att få göra 
mål. Idag vinner vi för att vi 
är bättre som lag. Vi jobbade 
hårt för varandra och neu-
traliserade deras individuella 
skicklighet. Jag tycker vi var 
klart bättre, säger segerorga-
nisatören Olausson. 

Han fick medhåll av lagets 
defensive strateg, Johan El-
ving.

– De skapar nästan ingen-
ting. Vi lät dem hålla i bol-
len, men på behörigt avstånd 
från målet. Så fort de försök-
te ta sig fram var vi väldigt 
samlade. Vårt försvarsspel 
var nästan felfritt under hela 
matchen.

Med tre minuter kvar att 
spela av den första halvleken 
reducerade Frölunda, men 
glädjen blev kortvarig. Mar-
cos Abello satte bollen med 
precision i krysset från tio 

meter. 3-1 i paus var rättvist.
Efter paus satte Frölunda 

allt på ett kort. Attackerna 
var dock uddlösa och det 
blev istället Nol som bjöd på 
ett konstnummer, där Mirza 
Mujcic hittade Nima Kade-
var som hittade en fristående 
Bojan Ilic framför Frölun-
damålet. 4-1 till Nol och nu 
svämmade känslorna över 
hos motståndarna. Hemma-
laget fick ett av sina två röda 
kort halvvägs in i andra halv-
lek. 

I spel fyra mot tre rullade 
Nol ut Frölunda efter noter. 
Bojan Ilic kunde sätta 5-1 
efter en genialisk passning 
av Joakim Olausson. Hem-
malaget reducerade, men ti-

den var knapp och Frölunda 
chansade med att plocka ut 
målvakten. Det tackade Nol 
för. Marcos Abello och Mir-
za Mujcic kunde båda rulla 
in varsin boll i öppet mål.

Segern i seriefinalen gör 
att Nol IK futsal får spela ett 
förkval mot Mellerud söndag 
7 februari. Om det blir hem-
ma eller borta avgör lotten.

Möjlig publikfest
– Det är klart att vi vill ha en 
publikfest i Ale Kulturrum, 
men jag tror vi vinner vart 
vi än spelar. Det är så impo-
nerande att se killarna spela 
futsal för tillfället, säger Pe-
ter Karlsson.

Märk väl att ordina-

rie burväktaren, Andreas 
Skånberg saknades. Istället 
glänste Saudin Jakupovic 
mellan stolparna. Inte hel-
ler Niclas Elving fanns med 
på grund av en sträckning i 
baksidan. Bita Bångens var 
avstängd. Frölunda var inte 
dåligt, men Nol IK har ett 
närmast komplett lag med 
både finess, tyngd och tak-
tiskt kunnande. Johan Fri-
berg Da Cruz, Mirza Mu-
jcic och Joakim Olausson 
håller mycket hög klass och 
visar övriga talanger raka 
vägen till allsvenskan.  Allt 
annat vore sensationellt, så 
överlägsen är denna lagupp-
ställning för tillfället. 

Joakim Olaussons framtid 

i futsal avgörs den närmaste 
tiden. Det tidigare Atalanta-
proffset har fått erbjudande 
inför nästa års utomhussä-
song från en klubb i Italien 
och det finns också norska 
propåer.

– Jag vet ingenting om 
min framtid för tillfället. 
Förhoppningsvis klarnar 
bilden inom kort, men helst 
skulle jag vilja hitta en lös-
ning som gör det möjligt 
att fortsätta kvalspela med 
Nol. Det är nu det roliga 
börjar och vi kan absolut nå 
allsvenskan med detta laget, 
säger Olausson. 

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Överlägset Nol vann seriefinalen
– Nu väntar förkval mot Mellerud

Division 1 Göteborg
Futsal Club Frölunda – Nol IK futsal 

3-7 (1-3)

FUTSAL

Nol IK futsal blev på söndagen klara seriesegrare i division 1. Att det sker redan under det första året är minst sagt imponerande. 
Frölunda besegrades i den avgörande seriefinalen med 7-3.

Marcos Abello gjorde två 
av målen i seriefinalen.

Joakim Olausson imponerade stort 
mot Frölunda. Han var Nols stora 
vägvisare och med två tidiga mål 
var han lagets segerorganisatör.

- ÄLSKA HANDBOLL

www.laget.se/alehf

Matchsponsor:Matchsponsor:

ALE HF– MÖLNDAL
Dam div 3

SÖNDAG 31 JAN KL 13.20 
ÄLVÄNGENS KULTURHUS 

ALE HF– TORSLANDA HK
Herr div 3

SÖNDAG 31 JAN KL 17.00 
ALE KULTURRUM, NÖDINGE
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Division 3 västsvenska västra
GIK Wasaiterna U – Ale HF 32-22 

(19-13)

HANDBOLL

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

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

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

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

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

Husbilar
Husvagnar

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

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

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

0322-83100

Gilla oss på
Facebook

Gilla oss på
Facebook

www.sollebrunnsmobelaffar.se
0322-400 14 

Gästgivaregatan 8, Sollebrunn

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

VILL DU SPELA FOTBOLL MED OSS?

KOM UPP TILL VIMMERVI 

Vi tränar inomhus i ALE-hallen
Tider och kontaktpersoner hittar 

du på våra lags hemsidor

Årsmöte i Nödinge SK Fotboll 2016
Medlemmar i Nödinge SK Fotboll inbjuds till årsmöte 

tisdag den 23 februari kl 19:00 
i klubbhuset Vimmervi IP.

Förslag till ärenden (motion) skall finnas styrelsen tillhanda senast 3 
veckor innan årsmötet Lämnas på kansliet.

Gör din röst hörd
Medlemmar som är 15 år eller äldre och har betalat 

sin medlemsavgift har rösträtt.

NÖDINGE – SÅ KLART

Wasst motstånd sänkte Ale HF

Ale HF:s tränare Janne Franzén hade mycket att säga till sina spe-
lare efter insatsen mot GIK Wasaiterna U i måndags kväll.

ANGERED. Ale HF gick 
inte alls att känna igen i 
måndagens bortamatch 
mot GIK Wasaiterna U.

Ett passivt försvars-
spel gjorde det lätt för 
Angereds stolthet.

Framåt saknades både 
skärpa och fantasi.

GIK Wasaiterna U tillhör 
seriens svåraste bortamat-
cher. Förlusten i sig kunde 
Ale HF:s  tränare Janne 
Franzén leva med, men det 
var sättet som laget förlorade 

på som retade honom efter-
åt.

– Idag är jag mycket be-
sviken och arg. Killarna visar 
ingen som helst inställning. 
De som ska ta ansvar viker 
ned sig och det visar sig både 
framåt och båkåt. Vissa måste 
alltid kliva fram för då växer 
även övriga spelare, men när 
de som ska bära laget inte tar 
för sig har vi inget att sätta 
emot, morrade Franzén.

Inledningsvis var det jämn 
utdelning. Både Wasaiterna 
och Ale fick bra utdelning.
Lagkapten Niklas Eriksson 
satte fem mål för gästerna 
under de inledande 20 mi-
nuterna och Ale hängde med 

upp till 13-12, sen hände 
något. I paus kunde hem-
malaget le åt en betryggande 
sjumålsledning.

Testade lite
– Vi testade lite andra alter-
nativa uppställningar på nio 
meter, men det var ingen 
som verkade sugen på att 
bli hjälte idag. Att vi inte får 
igång något spel beror främst 
på att vi inte har tränat sär-
skilt bra. Uppslutningen har 
varit alldeles för dålig, då blir 
det så här. Ingen litar på nå-
gon, alla spelar för sig själva, 
suckade Franzén.

Ordinarie målvakten 
Hampus Eskilsson sakna-

des på grund av jobbet lik-
som Mattias Skarins defen-
siva egenskaper.

– Jag vill ändå lyfta fram 
Anton Karlsson som gjorde 
sin första riktiga match för 
oss ikväll. Hans försvars-
spel bådar gott. Det är alltid 
svårt att komma in när man 
knappt känner varken killar-
na eller vårt handbollstänk, 
sa Franzén och avslutade 
med en klassiker.

– Det är bara att bryta 
ihop och komma igen. Den 
här matchen kan vi inte göra 
något åt, men det stundar 
fler utmaningar.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

VECKANS
MATCHER

P03 KL 13.00
Nödinge SK – Bjurslätts IF

P04 KL 13.50
Nödinge SK – Bjurslätts/Warta

F01 KL 14.40
Nödinge SK – Baltichov

FA KL 15.30
Nödinge SK – IK Sävehof

ALE KULTURRUM
SÖNDAG 31 JANUARI

BOHUS. En gjorde efter-
längtad hemmacome-
back, en annan A-lags-
debut som 15-åring.

Surtesupportrarna 
fick återse Lasse Karls-
son i anfallet och sam-
tidigt stifta bekantskap 
med målvaktstalangen 
Dennis Nilsson.

IFK Motala var ändå 
en allt för svår nöt att 
knäcka. 

Lasse Karlsson var tillbaka 
i Ale Arena, men det hjälpte 
dessvärre inte Surte BK. 

På lördagen kom femte 
raka förlusten efter 2-6 mot 
IFK Motala. 

– Det känns trist, säger 
tränaren Ante Grip.
Surte BK är i stort poäng-
behov och kämpar för sin 
existens i allsvenskan. Och 
nu börjar goda råd bli dyra 
för de gulblåa. En måste-
match väntade i Ale arena 
på lördagseftermiddagen 
och Surte tog inte chansen. 
Efter fyra insläppta hörnmål 
och 2-6 totalt ser det fortsatt 
mörkt ut. 

– Jag tycker att vi gjorde 
en bättre match i dag än för-
ra helgen och vi fick till ett 
hyggligt spel med tanke på 
förutsättningarna. Motala är 
ett bra lag och vi visste att 
det skulle bli svårt, men det 
känns ändå trist att förlora, 
säger Ante Grip.

Lasse Karlsson har återi-
gen plockat ner skridskorna 
från hyllan för att hjälpa sin 

kära moderklubb. Mot Mot-
ala var han tillbaka på isen i 
Ale Arena och många blickar 
riktades mot anfallsesset. 

Ovant
– Det känns lite ovant, men 
jag ska försöka bidra med 
min rutin. Jag har sett en del 
matcher under säsongen och 
var med senast mot Lidkö-
ping. Surte har hamnat i en 
jobbig situation som vi måste 
ta oss ur, säger Lasse Karls-
son efter slutsignalen.

Det var gästande Mot-
ala som öppnade matchen 
starkast. Redan i den femte 
minuten kom ledningsmålet 
på hörna. Resultatet stod sig 
fram minut 39 innan histori-
en upprepade sig – 0-2 kom 
återigen på hörna. 

– De fick in så tråkiga 
mål. Jag tycker att vi spela-
de hyggligt under stora delar 
av den första halvleken men 
lyckades inte hålla tätt på 
hörnorna, säger Ante Grip.

Den andra halvleken var 
bara fyra minuter gammal 
när Motala ökade på till 
0-3. Tio minuter senare re-
ducerade Olle Smedberg 
och tände ett litet hopp hos 
hemmalaget. Men två nya 
hörnmål från bortalaget och 
matchen var avgjord. No-
terbart är att Lasse Karlsson 
lyckades skriva in sig i mål-
protokollet när han distinkt 
satte 2-5 i den 85:e minuten. 

Okej insats
– En helt okej insats från vår 
sida. Vi hade lägen att gå 
ikapp, vi missade en straff 
i den andra halvleken och 
jag borde ha utnyttjat några 

chanser bättre i den första, 
säger Lasse Karlsson.

Med både Måns Lund-
vall och Emil Elofsson på 
skadelistan var det upp till 
15-årige Dennis Nilsson att 
vakta hemmamålet för första 
gången och på bänken satt 
återigen lagledaren Peter 
Lindström som andramål-
vakt – och vilken debut det 
blev för målvaktstalangen. 
Med ett par svettiga rädd-
ningar höll han kvar Surte i 
matchen. 

– Det var väldigt nervöst 
innan matchen, men jag fick 
göra några bra räddningar 
direkt och då släppte ner-
vositeten. Jag hörde att de 
skrek mitt namn på läkta-
ren och det var en fantastisk 
känsla. Jag är nöjd med min 
insats, säger Dennis Nilsson.

Hyllar debuten
Lasse Karlsson var inte sen 
med att hylla debutanten. 

– Han var grym. Otroligt 
kul att han spelade så bra. 

Det är viktigt för hans fort-
satta utveckling, säger han.

Rysare nästa
Fem matcher återstår nu av 
serien och Surte ligger på en 
fortsatt jumboplats. På fre-
dag väntar en riktig nagelbi-
tare mot bottenkonkurren-
ten Blåsut. 

– Det gäller mycket och 
det blir säkert en tuff match. 
Jag hoppas att vi kan höja oss 
ett snäpp till och ha margi-
nalerna på vår sida, säger 

Lasse Karlsson.
Tror du att ni klarar 

det?
– Jag hoppas det. Vi ska 

göra ett ärligt försök men 
det finns många detaljer som 
vi måste slipa på. Vi är helt 
ofarliga på egna hörnor och 
släpper in alldeles för många 
bakåt.

KRISTOFFER STILLER

Debut som lovar gott!

Yngst och äldst. Surte BK tvingades på grund av skador på sina ordinarie burväktare mönstra en helt ny målvaktsduo. Ungdomstalangen 
Dennis Nilsson, blott 15 år gammal, vaktade kassen och som reserv återfanns lagledaren Peter Lindström. Foto: Kristoffer Stiller.

Allsvenskan södra
Surte BK – IFK Motala 2-6 (0-2)

BANDY

– Dennis Nilsson, 15, fick vakta målet för Surte BK

www.aleibf.se

 

BÖRJA SPELA

INNEBANDY!

HERRAR DIV. 3

ALE KULTURRUM
LÖRDAG 30 JAN KL 12.15

ALE IBF-DINGLE AIK
DAMER DIV. 3

ALE KULTURRUM
LÖRDAG 30 JAN KL 14.30

ALE IBF-IBK ÄLVSTRANDEN

SURTE IS IBK vs
IBK WALKERSBORG 

30 JANUARI KL 12.30
BOHUSHALLEN

HERRAR DIV 3

PARKERA PÅ  
GRUSPLAN
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BOHUS. Surtes inneban-
dydamer är obesegrat i 
Bohushallen.

Inte heller seriele-
dande Lindome hade 
skuggan av en chans i 
borgen.

– Nu behöver du inte 
fråga om jag är nöjd. En 
riktigt bra match, be-
römmer tränare Tommi 
Pasanen.

Hemmalaget fick en smak-
start när Therese Lamberg 
kunde styra in 1-0 redan 
efter 30 sekunder. Lindo-
me kvitterade efter ett visst 
spelövertag, men Surtes 
effektivitet skulle fälla av-
görande i toppmatchen. 
Vendela Berntsson, en av 
Surtes unga talanger som 
tränare Tommi Pasanen har 
givit stort förtroende, tacka-
de för det och förvaltade Ca-
rolina Berntssons smörpass 
till 2-1 strax före periodpau-
sen.

– Vi fick psykologiskt 

viktiga mål och egentligen 
tyckte jag inte att de var vär-
da kvitteringsmålet. Det var 
skönt att vi kunde gå till vila 
i ledningen, säger Pasanen.

I mittperioden försökte 
Lindome sätta fart på bollen, 
men fastnade ofta i hemma-
lagets kompakta försvar där 

målvakten Lisa Persson vi-
sade hög klass. När gästerna 
drabbades av en utvisning 
satte Surte hård press mot 
Lindomes mål och till sist 
hittade lagkapten Carolina 
Björkner rätt med ett hårt 
och lågt placerat distans-
skott. Det var en spelmässigt 

jämn match i tre perioder, 
men Surte hade en för dagen 
bättre spets. Precis som i för-
sta perioden spelades Vende-
la Berntsson fri i slutet av 
andra perioden och avslutet 
satt enligt instruktionsbo-
ken. Målet betydde 4-1 och 
gav Lindome en ordentlig 

uppförsbacke inför den sista 
akten.

– Det var betydelsefullt 
att vi fick det målet. De var 
bättre än oss under delar av 
andra perioden, men vi lyck-
ades förvalta våra chanser. 
Extra kul att en ung spelare 
som Vendela får bidra med 

helt avgörande mål och vil-
ken match hon gör, säger 
Pasanen.  

Gästerna satte allt på ett 
kort i ett försök att komma 
ikapp. Två minuter in i tred-
je perioden reducerade Sara 
Karholm, men knappt mi-
nuten senare såg Elin Fridh 
till att återställa tremåls-
ledningen. Lindome jagade 
intensivt i slutskedet fast 
utdelningen uteblev. Surte i 
Bohusborgen var helt enkelt 
en övermäktig uppgift för 
seriesuveränerna.

– Jag vet inte vad det är, 
men både jag och tjejerna 
har en känsla att vi inte kan 
förlora på hemmaplan. Det 
är svårt att sätta fingret på 
exakt vad det är, men visst 
handlar det om självförtro-
ende, avslutar Pasanen.

Surte IS IBK:s damer är 
fortfarande obesegrat i Bo-
hushallen, förlåt Bohusbor-
gen, den här säsongen. På de 
fyra senaste säsongerna har 
laget bara kapitulerat vid tre 
tillfällen.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Surte läxade upp serieledarna
- Vägrar förlora i Bohusborgen

Tvåmålsskytt och matchvinnare. Vendela Berntsson, 16, visade varför tränare Tommi Pasanen tror på den unga generationen. Här gratu-
leras hon av Sandra Boström och Carolina Berntsson, även de blott 16 år gamla.

Division 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Lindome 5-2 (2-1, 2-0, 1-1)

INNEBANDY

BOHUS. Surte IS IBK:s 
herrar vann även årets 
andra derby mot Ale 
IBF.

Matchen fick ett 
rafflande slut, där 
gästande Ale vände ett 
tvåmålsunderläge till 
ledning i slutskedet, 
men hemmalaget kom 
tillbaka.

– Vad gör man inte för 
publiken, säger Surtes 
leende lagkapten Toni 
Hilkamo.

Precis som i höstas lockade 
derbyt storpublik till Bo-
hushallen och ingen kunde 
klaga på underhållningen. 
Det var tätt och tufft i tre 
perioder. Surte IS IBK fick 
gälla som favoriter mot ett 
Ale IBF som i år har parkerat 
sist i tabellen med endast en 
seger. 

– Ett derby är ett derby. Vi 
visste att det skulle bli svårt 
och är det någon match Ale 
trots allt vill vinna i år är det 
mot oss, säger Surtetränaren 
Tobbe Engström.

Därför var Almir Me-
hmedagics, en av planens 
allra bästa, ledningsmål vik-
tigt. Det gav hemmalaget ett 
visst lugn. Markus Söder 
kunde också dryga ut till 2-0 
med fyra minuter kvar av 
den första perioden. Matti-
as Svahn lyckades reducera 

före pausvilan, men direkt 
i upptakten av mittperio-
den höll sig Peter Larsson 
framme och skickade in 3-1. 
Ale IBF kämpade tappert, 
men fick jobba i uppförs-
backe. Gästerna fick dock en 
utsökt inbjudan i matchen 
när både Almir Mehmeda-
gic och Linus Warnholtz 
visades till utvisningsbänken. 
Likt många gånger tidigare 
storspelade Surtemålvakten 
Oliver Engström när han 
som bäst behövdes och med 
målramen till hjälp lyckades 
han förhindra reduceringar. 

Vändningen
Hemmalagets ledning såg 
stabil ut inför slutakten, men 
ett välplacerat straffslag sig-
nerat Tobias Hellman gav 
Ale ny energi. Av bara farten 
hängde Alfred Olofsson 
in 3-3 halvminuten senare. 
Plötsligt hade gästerna tagit 
sig in i derbyt på allvar. 

Surte vaknade till liv och 
Peter Larsson sköt 4-3, men 
Ale hade fått vittring. Oli-
ver Salmi kvitterade och när 
klockan visade 16.42 kontra-
de Daniel Blomqvist in 5-4 
till jumbolaget som såg ut 
att ha chockat favoriten. Vilt 
jubel i Ale IBF, men hemma-
laget var inte besegrat – möj-
ligen tagna på sängen. 

Glädjen hos gästerna blev 
kortvarig. Matchens artist, 
Almir Mehmedagic var inte 
färdig. 5-5 kom omgående 
efter slarv i Aleförsvaret och 
unge Markus Söder satte 
6-5 bara sekunder efteråt. 

Derbyt bytte ansikte på nytt 
och när Ale jagade ännu en 
kvittering kunde nämnde Al-
mir sätta 7-5 i tom kasse.

Vad hände egentligen?
– Vi tappar fokus under någ-
ra minuter och Ale gör det 
riktigt bra. De jobbar hårt, 
men vårt signum hela sä-
songen har varit att aldrig ge 
upp. Nu fick vi nytta av den 
moralen igen. Vi ville så gär-
na vinna dubbeln i år. Förra 
säsongen var det Ale som 
vann båda derbyna, trots att 
det var två tuffa bataljer. Nu 
var det vår tur och jag tycker 
vi har förtjänat det här, säger 
Surtes lojale lagkapten och 
trotjänare, Toni Hilkamo.

Rafflande slut
Det rafflande slutet fick pu-
bliken att svettas, jubla och 
tjuta.

– Så här ska det alltid vara. 
Det är fantastiskt att få spela 
inför en sådan publik och kul 
att båda lagen kunde bjuda 
till. Nästa år ser det ut att 
bara bli ”derbyn” mot Mar-
strand och självklart kommer 
vi att sakna mötena med Ale.

Noterbart var att Surte 
återigen släppte fram spela-
re födda 1998-99. Markus 
Söder, 16, var yngst och an-
tecknade sig för två mål och 
en assist. Nästa generation 
har börjat ta för sig.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Efterlängtad dubbel för Surte IS IBK
– Vann derbyrysare över Ale IBF

Division 3 Göteborg
Surte IS IBK – Ale IBF 7-5 (2-1, 1-0. 4-4)

INNEBANDY

Vild glädje i Surte IS IBK. Laget tappade en till synes given ledning och låg plötsligt under med 4-5, 
men Ale IBF:s glädje blev kortvarig. Hemmalaget svarade blixtsnabbt och avgjorde med tre snabba 
mål.

Derbyt mellan Surte IS IBK och Ale IBF blev som väntat en tuff batalj, men 2016 är året då Surte rege-
rar på både dam- och herrsidan. Här ses Mathias Larsson och Ales lagkapten Alfred Olofsson.



Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

Bokning på tel.0706-83 66 71 vardagar kl 8-16. 
Övrig tid sms eller mail, 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 0706-83 66 71 mellan kl 8-16 vardagar.

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors 
Bokning på tel.0706-83 66 71 vardagar kl 8-16. 
Övrig tid sms eller mail, alefolketshus@gmail.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

Folkets hus
Ale

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

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

Suffragette

The Revenant

En man som heter Ove

www.alefolketshus.se

Välkomna!
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SKEPPLANDA. Dårhuset 
Augustimånen hade sin 
urpremiär 2003.

Nu ska den kritiker-
rosade föreställningen 
visas igen.

Lördagen den 27 
februari blir det ny-
premiär i Skepplanda 
bygdegård.

Tina Friis Hallberg, Bir-
gitta Andersson och Börje 
Johansson har skrivit manu-
set till den lustfyllda fars som 
fick både publik och recen-
senter att strö superlativ på 
den tiden det begav sig. Frå-
gan är om Ale Teatersällskap 
kan upprepa succén.

– Vi har en betydligt yng-
re uppsättning den här gång-

en. Det finns emellertid en 
oerhörd entusiasm i gänget, 
vilket alltid har varit vårt sig-
num, säger Göran Antons-
son, en av de verkliga vete-
ranerna som tagit klivet från 
scenen till regissörsrollen.

– Jättespännande och in-
tressant på samma gång, för-
klarar Göran som instruerar 
skådespelarna efter bästa 

förmåga.
Göran Antonsson kom 

med i Ale Teatersällskap 
1984 och har varit med i de 
flesta uppsättningar sedan 
dess. Han tycker att Dårhu-
set Augustimånen är en av 
de bästa produktionerna som 
ATS tagit fram.

– Vi har gjort så här en 
gång tidigare, att vi tagit 
upp en fars på nytt. ”Knutar 
& Stickor” sattes upp 1995 
och spelades igen 2009. Det 
var väldigt uppskattat av pu-
bliken och det hoppas vi att 
det ska vara den här gången 
också.

Dårhuset Augustimånen 
är en fars i två akter. Hand-
lingen utspelar sig på ett 
hälsohem, som har ägts av 
familjen Måneskjöld i fyra 
generationer. När fröken 
Augustina Måneskjöld gått 
bort (ingen vet vart) blir det 
för syskonen Cornelia och 
Dorotea att driva stället vi-
dare. På köpet får man ock-
så den lustige och medicin-
törstige Astor Björk.

– Repetitionerna är i full 
gång och allt känns bara po-
sitivt, säger Göran Antons-
son.

Totalt kommer Ale Te-
atersällskap att ge sju före-
ställningar av Dårhuset Au-
gustimånen, 
samtliga i 
Skepplanda 
bygdegård . 
Biljettsläpp 

sker 1 februari.
– Biljetter kommer att 

kunna köpas på Allans i Äl-
vängen eller direkt av mig, 
avslutar Göran Antonsson.

JONAS ANDERSSON

Nypremiär för Dårhuset Augustimånen
– Ale Teatersällskap återupptar succéfarsen

Dårhuset Augustimånen har nypremiär i Skepplanda bygdegård lördagen den 27 februari. Repetitio-
nerna är i full gång. Clemetz Kjellgren spelas av Joakim Persson och Cornelia Lilja spelas av Karin Si-
monsen.

Veteranen Göran Antonsson har intagit rollen som regissör.

Mildred von Stjernfeldt spelas, precis som vid urpremiären 2003 av Gun-Britt Antonsson. Advokat 
Nils-Ivar Björnklo spelas av Bosse Johansson.

NÖDINGE. Kommunens 
kulturprogram för de 
närmaste två månader-
na erbjuder aktiviteter 
för alla åldrar.

Det är alltifrån bä-
bismys, föreläsningar 
och filmvisning.

– Ambitionen är att 
fånga in så många olika 
delar som möjligt, säger 
kultursamordnare Sofie 
Pheiffer Rittfeldt.

Bäbismys är numera ett ved-
ertaget begrepp bland små-
barnsföräldrar i Ale. Arrang-
emangen sker på biblioteken 
i Surte, Nödinge och Skepp-
landa.

– Träffarna har olika te-
man och är väldigt uppskat-
tade. Den sociala aspekten är 
också en viktig faktor, säger 
Sofie Pheiffer Rittfeldt.

Lunchfilmer har också sin 
självklara plats i program-
met. Målgruppen är dagledi-
ga och pensionärer.

– Vi visar sex filmer un-
der våren. Det brukar kom-
ma cirka 100 personer varje 
gång, ibland ännu fler, berät-
tar Sofie Pheiffer Rittfeldt.

En intressant utställning 
och tillhörande föreläsning 
sker med undervattensfo-
tograf Tobias Dahlin, som 
i fjol mottog kommunens 
kulturstipendium. Tobias är 
bosatt i Uspastorp, arbetar 
som pedagog och frilansfo-
tograf. Han har gett ut två 
böcker och är på gång med 
ytterligare en bok med bild-
material från bland annat 
Ales sjöar. Tobias Dahlin 
föreläser ofta till sina bilder 
och har ett djupt förankrat 
miljöengagemang.

– Onsdagen den 2 mars 
kommer Tobias att hålla en 
gratisföreläsning om ekolo-
gisk hållbarhet i Ale Kultur-
rum.

Februarilovet har tema 
djur. Filmvisning, teater, 
djurbokprat, quiz och sa-
gostund är några av pro-
grampunkterna.

– Som en avknoppning 
till lunchfilmerna skapar vi 
nu en barnfilmsklubb. Fokus 
ligger på de yngre barnen. 
Ett medlemskort kostar 20 
kronor och då kan man väl-
ja fritt bland de filmer som 
visas under sport- och påsk-
lovet.

Barnteater kommer att vi-

sas onsdagen den 17 februa-
ri. Kråkan hälsar på Mamma 
Mu och berättar att han varit 
på zoo och sett många olika 
djur. Då vill Mamma Mu 
öppna ett Koo-Zoo.

– Ytterligare två barnteat-
rar är inbokade, den 9 april 
och den 28 maj, avslutar So-
fie Pheiffer Rittfeldt.

JONAS ANDERSSON

Salig blandning av kulturaktiviteter

Undervattensfotograf Tobias 
Dahlin från Uspastorp kommer 
att ha en utställning på Ale bib-
liotek 5 februari-4 mars. Ons-
dagen den 2 mars föreläser han 
i Ale Kulturrum.



2016         VECKA 04         NUMMER 03|30 NÖJE |

NÖDINGE. Skolorna i 
Ale kommun har erhållit 
730 000 kronor i bidrag 
för Skapande skola 
innevarande läsår.

Grundskolans elever 
erbjuds kulturella akti-
viteter finansierade av 
Statens Kulturråd.

I förra veckan kom 
Cirkusexpressen på 
besök till årskurs 6.

Med storslagna jonglerings-
nummer intog jonglören 
Mattias Jönsson och luftar-
tisten Johanna Abrahams-
son scenen i Ale Kulturrum. 
Under 40 minuter visade de 
ett axplock av sina färdighe-
ter. Det bjöds på jonglering 
i alla dess former, det rock-
ades rockringar och servera-
des hissnande luftakrobatik.

– Cirkus är så oerhört 
brett, konstaterar Johanna 

Abrahamsson.
Cirkusexpressen åker land 

och rike runt med sin cir-
kusskola. Uppvisningen följs 
upp med workshop där elev-
erna får prova på trick under 
ledning av Mattias och Jo-
hanna.

Uppskattat
– Det brukar vara väldigt 
uppskattat och eleverna 
brukar ofta hitta något som 
attraherar dem, är det inte 
jonglering så är det luftak-
robatik – eller tvärtom. De 
kan så mycket mer än vad de 
själva anar, förklarar Johanna 
Abrahamsson.

Vad är den viktigaste 
egenskapen för att bli en 
duktig jonglör?

– Tålamod skulle jag vil-
ja säga. Det krävs många, 
många timmars träning, sä-
ger Johanna som är lindan-
sös i grunden.

– Sedan måste du ha gläd-
jen, annars funkar det inte, 
inflikar Mattias.

Numren som visades för 
publiken i Ale Kulturrum 
gav en tydlig bild på hur 
cirkusen förenar kultur med 
idrott och hälsa. Det blev 
också en uppvisning i fanta-
si, kreativitet, koncentration, 
koordination, samarbetsför-
måga och inte minst rörel-
seglädje.

JONAS 
ANDERSSON

Skapande skola med jonglerande cirkusartister

Mattias Jönsson och Johanna Abrahamsson från Cirkusexpressen gästade Ales sjätteklassare i förra 
veckan, som ett inslag i Skapande skola. Eleverna fick se en storslagen uppvisning i jonglering.

NÖDINGE. Ingen bak-
smälla efter 20-årsjubi-
leet.

Snarare tvärtom.
Ale Riksteaterförening 

tar ny sats och pre-
senterade nyligen sitt 
vårprogram.

Jubileumsåret lockade över 
1 000 besökare till Ale Riks-
teaterförenings olika arrang-
emang. En av publiksuccé-
erna var höstens teaterpjäs 
”Aftonens ämne KÄRLEK” 
med Sven Wollter och Siw 
Malmqvist i huvudrollerna. 
En annan uppskattad före-
ställning var ”Tag det rätta, 
tag Cloetta” som nu får sin 
uppföljare i ”Myggjagare & 
Näbbstövlar”.

– Vi inleder våren med 
denna fristående uppföljare, 
onsdagen den 24 februari. 
Det blir en musikalisk berät-
tarresa från 50- till 70-talet, 
förklarar Margareta Nil-
son, ordförande i Ale Riks-
teaterförening.

En favorit i repris blir det 
när 123 Schtunk åter gästar 
Ale Kulturrum. Det sker 
torsdagen den 10 mars med 
Vilhelm Mobergs berättel-
se ”Rid i natt”.

– Då blir det garanterat 
fullsatt. Schtunk är efter-
frågade av publiken och ett 

säkert kort, säger Margareta 
Nilson och betonar att bil-
jettsläpp sker som vanligt tre 
veckor före utsatt speldatum.

– Biljetter säljs på biblio-
teket på Nödinge, men även 
på nätet.

En ren musikföreställning 
står på agendan fredagen 
den 18 mars. ”Riedel + Rie-
del med Bohuslän Big Band” 
är en konsert i två akter med 
två generationer Riedel. 

– Här gör vi ett samar-
rangemang med kommu-
nens kulturenhet, berättar 
Margareta Nilson.

Avslutningen sker onsdag 
6 april. ”Katt på hett plåttak” 
är en storstilad amerikansk 
berättelse om girighet, lög-
ner och sociala konventio-
ner.

– En klassiker signe-
rad Tennessee Williams. 
Många minns säkert filmen 
med Elisabeth Taylor och 
Paul Newman, säger Mar-
gareta Nilson.

Det är ett högklassigt 
underhållningsutbud ni 
erbjuder aleborna?

– Riksteatern har ett di-
gert utbud att välja bland 
och vi försöker hitta guld-
kornen. Faktum är att artis-
terna som kommer hit lyfter 
fram Ale Kulturrum som en 
väldigt fin teatersalong och 
mottagandet får beröm. Jag 

vill verkligen ta tillfället i akt 
att lyfta fram alla de tekniker 
som arbetar i huset och som 
alltid är tillmötesgående.

För den som är medlem 

i Ale Riksteaterförening in-
leds vårprogrammet lite tidi-
gare, i samband med årsmö-
tet den 16 februari.

– Traditionsenligt kom-

mer vi att ha en hemlig fö-
reställning. Årsmötet brukar 
locka närmare 100 personer 
och en förklaring är natur-
ligtvis den underhållning 

som bjuds från scenen, av-
slutar Margareta Nilson.

JONAS ANDERSSON

Högklassig underhållning väntar
– Schtunk återvänder till Ale

”Myggjagare & Näbbstövlar”, en musikalisk berättarresa från 50- till 70-talet, inleder Ale Riksteaterförenings vårprogram. Onsdagen den 
24 februari visas föreställningen i Ale Kulturrum.
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ALE-TRÄFFEN
Onsdag 3 februari kl 14:00–16:00

i Bohus servicehus, Bohus

www.alesossarna.seSeniorutskottet

Gruppledare i Riksdagen Tomas Eneroth kommer och 
pratar om välfärdsfrågor och aktuell politik.

Vi bjuder på fika och underhållning av Thorsten & Kent.

Monica Samuelsson, ordförande i vård- &  
omsorgsnämnden redovisar aktuella nämndfrågor.

Trots många års arbete pensioneras 
människor ut i fattigdom med pensi-
oner som sen halkar efter inkomster-

na i samhället. Det är ohållbart. 
Det är egentligen inte mycket att jubla 

över att inkomstpensionen – för en gångs 
skull – höjs med 4,2 procent i år. Det har 
nämligen tagit sju år för pensionerna att 
komma ikapp pensionsnivån år 2009, då 
bromsen slagit till och sänkt pensionerna tre 
gånger. Men för en del, ofta ensamstående 
pensionärer, blir det ett nollsummespel då 
pensionshöjningen kvittas av sänkt bostads-
tillägg. 

En av pensionssystemets grundprinciper, 
att pensionerna ska följa inkomstutveckling-
en, uppfylls inte på långa vägar. Under de 
senaste tio åren har pensionerna stått helt 
still räknat i dagens penningvärde, samtidigt 
som lönerna ökat med 20 procent under 
samma period. Hur många löntagare hade 
accepterat att i år få en lön som bara är 
snäppet högre än för sju år sen? 

En annan princip som inte heller den 
uppfylls, är att pensionerna ska bestämmas 
av livsinkomsten. Men det är dessvärre 
inte ovanligt att en person som arbetat i 40 
år med en inkomst strax under medel får 
en nettopension som bara är några hund-
ralappar högre än en garantipensionär med 
fullt bostadstillägg. Det är oacceptabelt att 
pensionssystemet inte klarar av att betala ut 
rimliga pensioner efter ett helt liv i arbete. 

Pensionssystemet är underfinansierat och 
förmår inte garantera ekonomisk trygghet 
varken för dagens eller framtidens pensi-
onärer. Systemet måste leva upp till sina 
grundprinciper om att ett helt arbetsliv syns 
i pensionskuvertet och att pensionerna följer 

lönerna. Vi seniorer ska kunna följa med i 
inkomstutvecklingen, inte vart sjunde år, 
utan varje år. Från SPF Seniorerna kräver 
vi därför att det görs en utvärdering av hela 
pensionssystemet. 

Kjell Hansson
Distriktsordförande SPF Seniorerna Norra Älvsborgsdistriktet 

Christina Rogestam
Förbundsordförande SPF Seniorerna 

Pensionerna måste följa 
med i inkomstutvecklingen 
– varje år 

SO
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DEMOKRATERNA I A
LE

ÅRSMÖTE
S-KVINNOR

SURTE-BOHUS/AURORA
Tisdag 2 feb kl 18.30  

Bohus Servicehus

Välkomna!

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

Promenad med  
mervärden

Söndag 31 januari kl. 15.00

Vi möter Michael Andréasson som berättar 
och visar naturbildspelet ”Promenad med 

dolda mervärden”.

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

PILGRIMSTRÄFF

Förmiddagscafé

Kilanda församlingshem

Nya och gamla psalmer 
Dagens gäst har många strängar på sin 
lyra bl.a. har hon varit organist i Starr-

kärrs församling. Gunilla Aronsson spelar 
och sjunger tillsammans med oss ur vår 

svenska psalmskatt.

28 januari kl. 10–12

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

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

Skepplanda kyrka  
söndag 31 januari kl 17.00
”You didn´t give up on me”

Skepplanda kyrkokör
Åsa Gunnervik

Kompband
Präst: Lars Ingvarsson

GOSPELGUDSTJÄNST
18 fredagsvandrare testade snösväng-
en. Vi tog bussen till Himlaskolan och 
gick tillbaka till Nödinge. I lagom kyla 
kunde vi njuta av den snötäckta natu-
ren. Vi konstaterade att snöplogarna 
hade gjort ett gott arbete.

Gå in på hemsidan och läs var vi går 
denna vecka,

Välkomna till årsmötet i Medbor-
garhuset den 2 feburari. Nya medlem-
mar träffas dessutom den 24 februari, 
likaså i Medborgarhuset.

Ett tjugofemtal har anmält sig till 
linedance i Älvängens Folkets Hus. 
Det finns plats för fler. Ta kontakt med 
Margareta Persson.

Vårträff arrangeras den 8 mars i 
Medborgarhuset. Lokalombuden i 
Surte-Bohus är ansvariga.

Program för resan till Österrike är 
nu klart. Vi startar den 22 april och är 
hemma den 30 april.

Lennart Mattsson

SPF Seniorerna Ale i snöskrud

SPF Seniorerna Lilla Edetbygden hade 
årets första månadsträff och grötfest i 
Ekumeniakyrkan, Lilla Edet, den 21 
januari. 

Kerstin hälsade alla välkomna och 
presenterade eftermiddagens program, 
som inleddes med risgrynsgröt, smörgås 
och kaffe med kaka. Därefter uppträdde 
Kent-Ove ”Mille” Melin med visor 
och anekdoter. Han är född och uppväxt 

i Brålanda. På fritiden åker han runt och 
spelar och sjunger för föreningar och 
leder allsång runt om i bygden.

Kerstin fortsatte sedan med att 
presentera vårens resor och Gunilla 
berättade om cirkelutbudet. Innan det 
avslutande lotteriet hade Ove en kort 
trafikinformation med inriktning på 
halkskydd.

Månadsträff med SPF Seniorerna Lilla Edetbygden

Nu är Majblom-
man 2016 inte hemlig 
längre.

Majblomman 2016 
blandar iskallt turkos-
färgade med mörklila 
kronblad. 

Pricken i mitten är 
milt violett. 

Färgkombinationen har 
visat sig vara det överlägset 
populäraste förslaget bland 
Majblommans unga följare 
i sociala medier. Majblom-
mans generalsekreterare 
Lena Holm berättar om hur 
man hittar rätt bland alla 
färgförslag som skickas in 
från barn i hela landet.

– Majblommans färger 
engagerar, det märks. Varje 
år har vi stora högar med 

målade blommor, och för-
slagen på vår webb är också 
tusentals. När vi har kring 
tio finalister är det alla barns 
tur att rösta fram nummer 
ett. 

I över 100 år har Maj-
blomman bytt kostym varje 
vår. 2016 års blomma börjar 
säljas av barn i hela lan-
det den 14 april då insam-
lingen startar.

– Det blir årets höjd-
punkt! 80 000 barn kommer 
att sälja majblommor och 
vi satsar återigen på en 
insamling på över 60 miljo-
ner kronor. Ju mer pengar 
barnen samlar in desto fler 
barn som har det svårt kan 
få hjälp, säger Lena Holm.

Majblomman är isturkos

Årets majblomma är isturkos.

Nu börjar det att dra ihop sig för våra 
fiberföreningar och deras ansökningar om 
det bidrag som staten skall stå för. Därför 
måste alla som vill vara med medlemmar i 
en fiberförening på den ort där de har sin 

fastighet. Är man inte med från början blir 
man inte bidragsberättigad, detta medför 
att senare koppla in sig kostar en hel del 
mer. Landbygdsbidraget är 40% vilket är en 
stor del av inträdeskostnaden.  Att ansluta 
sig senare medför också extra arbete och 
ledningsdragning, kostnader som då inte är 
bidragsberättigade. Alltså sök upp fiber-
föreningen på din ort så får Du hjälp och 
upplysning. Information finns även på deras 
hemsidor och på Facebook.

Sven Rydén

FiberinformationOnsdagsträff  ”Våren i närbild” – Ingmar Skogar visar bilder.  
Fika och trevlig gemenskap. Alla är välkomna!
Onsdag 11 feb kl 14 i surte församlingshem

nödinge församling
Mer om allt som händer i veckan: www.svenskakyrkan.se/nodinge 
Nå oss på telefon 031-980012. Följ oss på facebook. 

Gudstjänst för  
stora och små •  
Karin Karlsson. Förskolan  
Noas Ark och barnkörerna 
från Nödinge. Avtackning  
av Elisabeth Zander och 
Monica Lindqvist. Kyrkfika.
kyndelsmässOdagen 
sön 31 jan kl 11  
i nödinge kyrka

Gudstjänst för stora och små • Reine Bäck.  
Förskolan Paradiset,  barnkörerna från Surte. Kyrkfika.
kyndelsmässOdagen   
sön 31 jan kl 17 i surte kyrka

Onsdagsträff • ”En resa längs Norges kust”  
Bo Davidsson berättar om Hurtigruten.
Ons 3 feb kl 14 i surte församlingshem

• Onsdag 27 jan  
kl 10 i Nödinge kyrka 
Vardagsgudstjänst 
Henny Forsberg. 

• Torsdag 28 jan  
kl 18 i Nödinge kyrka 
Veckomässa  
Reine Bäck.

• Fredag 29 jan  
kl 10 i Surte kyrka 
Vardagsgudstjänst 
Reine Bäck. 

• Söndag 31 jan  
kl 13 i Surte kyrka: 
finsk gudstjänst 
Irma Nurmo. 

Bli fadder på 
plansverige.org eller 
SMS:a FADDER till 
72 910
Barnfadder kostar 200 kr/mån. 
SMS:et kostar som ett vanligt SMS.
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HJÄRTS JUKDOMARNA 
SKA BESEGRAS

0200 - 89 19 00
pg 90 91 92-7

www.hjart-lungfonden.se

Var med och
rädda 
5000 fler liv
per år.
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Röda Korset finns på plats i krigets Syrien och vid Medel - 
havets 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.

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
Ingvar Olsson. I Starrkärrs kapell 
hölls onsdagen 20 januari begrav-
ningsakt för Ingvar Olsson, Nol. 
Officiant var Stina-Kajsa Melin.

Gunborg Augustsson. I Smyrna-
kyrkan Älvängen hölls onsdagen 20 
januari begravningsgudstjänst för 
Gunborg Augustsson, Nödinge. 
Officiant var pastor Marie Nodvall.

JORDFÄSTNINGAR

Pingstkyrkan Bohus
Ons 27/1 kl 19, Bibelläsning 
och bön. Sön 31/1 kl 11, Lars 
Rehnlund. Ons 3/2 kl 19, 
Bibelläsning och bön.

Nödinge församling
Ons 27/1 kl 10, i Nödinge 
kyrka: Vardagsgudstjänst. 
Henny Forsberg. Tor 28/1 kl 
18, i Nödinge kyrka: Vecko-
mässa, Reine Bäck. Fre 29/1 
kl 10, i Surte kyrka: Var-
dagsgudstjänst. Reine Bäck. 
Kyndelsmässodagen – sön 
31/1 kl 11, i Nödinge kyrka: 
Gudstjänst för stora och små. 
Karin Karlsson. Försko-
lan Noas Ark, barnkörerna 
The Rookies, Singing Kids, 
Popkören, Young Voices och 
Singing Angels. Avtackning av 
Elisabeth Zander och Monica 
Lindqvist. Kyrkfika. Kl 13, i 
Surte kyrka: Finsk gudstjänst. 
Irma Nurmo. Kl 17, i Surte 
kyrka: Gudstjänst för stora och 
små. Reine Bäck. Försko-
lan Paradiset, barnkörerna 
Peacedrums och Songbirds. 
Kyrkfika.-

Equmeniakyrkan Älvängen
Ons kl 19, Equmenias årsmö-
te. Tor kl 15, Rpg i Smyrna 
”Fjärliar och Trollsländor” 
Michael Andreasson, årsmöte.
Sön kl 11, Gudstjänst med 
nattvard Leif Jöngren, kören 
Församlingsmöte. Mån kl 
18.30, Upptäckarsscout. Tis kl 
10, Tisdagsbön.

Smyrnakyrkan Älvängen
ons 27/1 kl 10 - 12.30, 
SmyrnaCaféet. Kl 18 - 19, 
Bön. Tors 28/1 kl 15, RPG 
i Smyrnakyrkan: Årsmöte - 
Elias Berg, Mikael Andreasson 
visar bildspelet ”Fjärilar o 
trollsländor”, skönhet i ord 
och bild. Kl 18.15 - 19.30, 
Hobby. Fre 29/1 kl 19.30, 
- 23, Greenhouse - Ungdoms-
samling. Kl 10 - 13, Second 
Hand & Café. Sön 31/1 kl 14, 
Årshögtid. Års- och adminis-
trationsmöte. Servering. Mån 
1/2 kl 10 RPG stavgång. Tis 
2/2 kl 8.30 - 9, Bön. Kl 14, 
Bibelsamtalsgruppen. Ons 3/2 
kl 10 - 12.30, SmyrnaCaféet. 
Kl 18 - 19, Bön.

Starrkärr-kilanda församling
Ons 27/1 Älvängens kyrka kl 
18.30, Bön för församlingen.
Tor 28/1 Kilanda försam-
lingshem kl 10-12, För-
middagscafé med nya och 
gamla psalmer! Dagens 
gäst har många strängar på 
sin lyra bla. har hon varit 
organist i Starrkärrs för-
samling. Gunilla Aronsson 
spelar tillsammans med 
oss ur vår svenska psalm-
skatt. Nols kyrka kl 18.30, 
Veckomässa, Nordblom. 
Fre 29/1 Älvängens kyrka 
kl 11-14, Välkommet till 
Öppet café. Det blir goda 
mackor, kaffe och hembakt 
till självkostnadspris. Sön 
31/1 Älvängens kyrka kl 11, 
Familjemässa, Andersson. 
Nols kyrka kl 11, Mässa, 
Per Salomonsson. Kilanda 
kyrka kl 18, Kvällsmässa, 
Per Salomonsson. Ons 3/2 
Älvängens kyrka kl 18.30, 
Taizémässa, Andersson.

Guntorps Missionskyrka
Ons 27/1 kl 18.30, Spå-
rar-Upptäckarscout. Lör 
30/1 kl 10-13, SMU:s 
Årsmöta. Sön 31/1 kl 11-13, 
Gudstjänst samt Försam-
lingens Årsmöte kl 11-c:a 
15. Ons 3/2 kl 18.30, Ton-
år-Äventyrarscout.
-
Skepplanda Pastorat
Skepplanda sön 31/1 kl 17, 
Gospelgudstjänst, Skepplanda 
kyrkokör, Åsa Gunnervik, 
kompband, Lars Ingvarsson. 
Ons 3/2 kl 18.30, Veckomässa. 
Hålanda sön 31/1 kl 12, Mässa 
L Ingvarsson. Ons 3/2 kl 10, 
Gemenskapsträff. S:t Peder 
sön 31/1 kl 11, Gudstjänst 
Auvinen. Tis 2/2 kl 18.30, 
Veckomässa. Ale-Skövde se 
övriga. Tunge se övriga

Lilla Edets pastorat
Fuxerna-Åsbräcka församling
Ons 27/1 kl 18.30, Mässa, 
Nordblom. Sön 31/1 kl 10, 
Högmässa, Nordblom. Sön 
31/1 kl 14, Finsk mässa, 
Kristensson, Räisänen. Tis 
2/2 kl 09, Mässa i förs hem, 
Westergaard

DÖDA PREDIKOTURER

Vår käre Far 
Svärfar och Farfar 

Ronald Klase 
* 4 december 1943  

har idag stilla lämnat 
oss i stor sorg och 

saknad. 

Nol 
15 januari 2016 

BILL och MARY 
Linnea, Lukas 

JIM 
John, Ida 

SUSANNE och MARTIN 
Släkt och vänner 

Vila i frid 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum torsdagen  
4 februari kl. 13.00 i 

Starrkärrs kapell. Akten 
avslutas i kapellet.  

Lika välkommet som 
blommor är en gåva till 

Hjärt-Lungfonden, 
gåvotel. 0200-88 24 00. 

Till Er alla som på olika 
sätt hedrade minnet av 

vår älskade 

Astrid 
Johansson 

vid hennes bortgång, 
för alla vackra blommor, 
Er personliga närvaro i 
kyrkan och för många 

minnesgåvor, vill vi 
framföra vårt varma 

tack. 

INGELA och ANDERS 
med familjer 

Utrota 
barncancer.
Din gåva gör skillnad.
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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

ÖNSKAS HYRA
Liten jaktmark sökes. Vakjakt 
vildsvin och/eller augustijakt 
råbock. Allt av intresse.
Tel. 070425 54 79

Kvinna 65 önskar hyra 2 Rum 
och kök, Älvängen/Skepplan-
da. Ej betalningsanmärkning. 
Ej rökare. 
Tel.0704-78 41 14.

Man 44 år med 14-årig dotter 
önskar hyra 2-rums lägenhet i 
Ale, gärna Älvängen. AKUT.
Tel.0704-67 82 51
 
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

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

Veteranpoolen AB
Ale och Kungälv. Din hjälp i 
vardagen. Hemmet, hantverk, 
snöskottning, företag. 
Rut och Rot.
tel. 0303-587 20
veteranpoolen.se

Städhjälp
Vill du ha städ eller 
fönsterputs? Då är du 
hjärtligt välkommen att 
kontakta oss på vår mail: 
ammm14@live.se eller 
kontakta oss på nummer 
0707753988. 
Företaget innehar 
F-skattsedel och 
ansvarsförsäkring.

250 kr/rabatt vid bokning 
av tömning & bortforsling 
eller flytt. Vi hjälper er med 
att tömma er vind, garage, 
trädgård eller bostad m.m. 
Hjälp idag.se ring och boka 
0707-710918

GRATTIS

Vi vill Gratulera 
Erik Karlsson 

Alafors 
på 11-årsdagen 

den 25/1
Hälsningar från 

Mormor & Morfar

Ett stort grattis till 
våra godingar

Melvin & Linnéa
på era födelsedagar 

21/1 och 23/1
Kramar från

Mamma & Pappa

…till min snälla granne Erik 
som var uppe tidigt på 
tisdags morgonen 19/1 och 
plogade vägen så jag kunde 
ta mig till jobbet. STORT 
TACK.

Dalån Grolund
Kajsa

VECKANS ROS

Uppvaktning i samband 
med min födelsedag undan-
bedes vänligen.

Nancy Andersson
Knaptorp

UNDANBEDES

All eventuell uppvaktning i 
samband med min födelse-
dag undanbedes. Vänligen.

Margareta Johansson

All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag
Undanbedes vänligt och 
mycket bestämt
Vänlig hälsning 

Tom Braathen

Tack till alla som hjälpte 
mig när jag halkat i diket 
med min hästtransport 
14/1 mellan Nygård och 
Hede. Emma för stallplats 
och Harry som drog upp 
bil och transport, samt alla 
andra inblandade.

Maria 
Hålanda

…till den hjälpsamma perso-
nalen på Statoil i Älvängen
som tog väl hand om min 
bortsprungna hund.

Tacksam hundägare

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

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

Gilla oss på 
Facebook

facebook.com/alekuriren
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SUDOKU MEDELVECKANS FRÅGA

NÄSTA VECKAS FRÅGA
TRÄNAR DU PÅ GYM?
Gör din röst hörd på www.alekuriren.se

ALEMAN & LILLA EDIT

Grattis till @yennifernilsson som vunnit 
veckans #MinAleBild med denna härliga 
vinterbild som hon tog under en prommenad i 
Kollanda.

RÄKNA UT DITT NYA 
ELPRIS PÅ ALEEL.SE

#MINALEBILD

Ska du gå på Ale Invite?

VAR MED OCH TÄVLA
Vinn en fotoutskrift av en bild i storformat.
Gör så här: Ladda upp en bild på Facebook eller 
Instagram och tagga den med #MinAleBild, skriv 
gärna med vart bilden är tagen. En vinnare väljs ut 
varje måndag och presenteras i nästa nummer av 
Alekuriren samt på vår Facebook och Instagram.

JA

NEJ

40%

60%



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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