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Trafikolyckor på
Skepplandavägen
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Handelsutredning 
ger klara besked

Juniorsuccé i 
Surte IS IBK
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17

En föreställning 
vi inte lär glömma
”Don’t forget to kiss your mother goodbye” hade nypremiär i Ale Kulturrum i fredagskväll. En stark berättelse om drogernas 
baksida, om missbrukets makt och kamratskapets avgörande roll. Föreställningen var en del av arrangemanget ”Det ska vara 
gott att bry sig” som föreningen Ung Kraft arrangerade tillsammans med Ale kommun och Vakna.

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

Säkra siffror till fast pris!

Gäller v 5 • 3/2–7/2

Ale Torg

En riktig mataffär
Öppet alla dagar 7–23

Vårt mål:
Bäst på frukt

och grönsaker.
Vill du

hjälpa oss?

MOGEN MANGO
ICA. Brasilien, Peru. Ca 325 g. 
Klass 1. Jfr pris 30:77/kg.

ÄPPLEN ROYAL GALA
ICA. Italien. Klass 1. 

10:-/kg15:-/st

Kortpris

ORT, GATUNAMN | Tel. 000-00 00 00 | teamsportia.se
Öppet: Mån–fre 00.00–00.00, Lör 00.00–00.00, Sön 00.00–00.00

Vi har allt du behöver för att  
komma igång med din träning. 
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ORD. PRIS 0000:- 

[Fakt Slab Pro Bold] 
Produkttext [Normal 8/10]. 
Produkttext [Normal 8/10].
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Produkttext [Fakt Slab Pro Normal 8/10].
Produkttext [Fakt Slab Pro Normal 8/10].
Produkttext [Fakt Slab Pro Normal 8/10].

0000:
[Fakt Slab Pro Bold]
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[Fakt Slab Pro Bold]
Produkttext [Fakt Slab Pro Normal 8/10].
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[Fakt Slab Pro Bold]
Produkttext [Fakt Slab Pro
Normal 8/10].

Obs! De prickade linjerna skall 
INTE användas i skarp annons!

Obs! De prickade linjerna skall 
INTE användas i skarp annons!

70%
RABATT 

SPARA 

300:

NYHET

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

Gäller tom 7/2-2016. Med  
reservation för slutförsäljning

RÖHNISCH ELLEN 7/8 TIGHTS

299KR 
Damstorlek. ORD PRIS 599:-

REEBOK SUBLITE DUO

499KR 
Mjuk skön träningssko. Damstorlek.  
ORD PRIS 799:-

ALLA DAGAR
06.00–23.00

10%
RABATT 
PÅ ETT KÖP  
MED DENNA  

KUPONG!

För dig som handlar med

G
äller ons-sön v05

Ett solidariskt 
samhälle

Du vet väl att du 
kan kolla ditt nya 
elpris på aleel.se?

ÖPPET: VARDAGAR 10-18, LÖRDAGAR 10-14 • ÄLVÄNGEN, 0303-74 60 12
www.manufakturen.se

20%
RABATT 
PÅ REAPRISET



Kraven på besparingar 
inom vården avlöser 
varandra, oavsettt 

nivå. I veckan fick vi höra 
om förslaget att stänga 
akuten på Kungälvs sjukhus 
nattetid som en drastisk 
sparåtgärd. En förändring 
som definitivt skulle påverka 
oss alebor. Även i den 
kommunala omsorgen råder 
spariver eller anpassningar 
som det populärt kallas. Det 
som förvånar mest är att 
ingen verkar bry sig om vad 
vi som kunder tycker. Vad är 
viktigast för oss? En välfärd i 
världsklass eller en verk-
samhet som håller sig inom 
en angiven budgetram? Jag 
inbillar mig kanske, men jag 
tror faktiskt att de flesta av 
oss är ganska måna om att 
standarden inom både skola 
och vård är nummer ett. 
Kvaliteten ska vara högsta 
tänkbara. Alla ska ha samma 
rättigheter att lära sig läsa, 
skriva och räkna oavsett för-
utsättningar. Alla ska också 
ha rätt till den vård som 
situationen kräver, oberoen-
de i vilket län, region eller 
kommun du bor. 

De flesta tycker att det 
är en självklarhet, men så är 
inte fallet längre. Numera 
strävar vi efter att nå den 
optimala skolan och vården 
med så lite pengar som möj-
ligt. Den offentliga sektorn 

ska lära sig jobba effektivare 
heter det. Effektivitet ska 
alltid eftersträvas, men det 
måste finnas en gräns. Jag 
börjar känna att den är 
nådd. Jag tror inte att jag är 
ensam om att faktiskt kunna 
tänka tanken att betala lite 
mer i skatt för att slippa 
höra och läsa om de sanslösa 
villkoren inom framför allt 
vården. Varför har det plöts-
ligt blivit så fult att prata om 
skattehöjningar? Det nämns 
inte ens som ett förslag, 
inte något parti anför den 
tanken. Istället pressas per-
sonal inom offentlig sektor 
till smärtgränsen. Sjukfrån-
varon skenar, men några 
löften om mer resurser ges 
inte. Det kanske inte går. 
Pengarna är säkert fördelade 
både i region och kommun, 
men då får väl intäkterna 
ses över. Det är en befängd 
tanke att vi både ska kunna 
effektivisera och utveckla 
kvaliteten i sektorer 
som handlar om 
människor. Det är 
självklart att vården 
blir bättre med fler 
händer, på samma 
sätt som skolans 
resultat pekar upp-
åt om vi tillskjuter 
resurser. Om 
pengar saknas till 
vården om sjuka 
ska väl vi som be-

talar åtminstone få chansen 
att välja ett annat alternativ. 
Det alternativet kommer 
vara en höjd skatt, men tan-
ken med skattesänkningarna 
under 2000-talet var knap-
past att försämra skolan och 
vården. Så blev det emeller-
tid. När nu akuten på Kung-
älvs sjukhus är hotad känner 
jag att botten är nådd. Är 
det verkligen så förfärligt att 
betala in en hundring extra 
i skatt? När blåljusen tjuter 
och du chippar efter andan 
kan det vara skönt att veta 
att ambulansen inte behöver 
korsa genom Göteborg.

Det räcker nu! 

Höj skatten!

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
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www.ipatrol.se

PRO ALE NORRA

PRO Ale Norra

Årsmöte
I Medborgarhuset, Ledet

Onsdag 10 februari kl 15.00

Parentation 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar 

 Semla med kaffe/the
Bannuwakören underhåller 

Lotteri

Varmt Välkomna!

Måndag 8 februari kl 18:00  
i Starrkärrs församlingshem. 

Inbjuden talare:  
riksdagsledamot Larry Söder.

Sedvanliga årsmöteshandlingar. 

Alla välkomna!

ÅRSMÖTE

www.ale.kristdemokraterna.se

HELENAS MASSAGETERAPI

helenasmassageterapi.bokadirekt.se

Dagtid i Älvängen
Kvällstid i Nödinge 
Jag tar friskvårdskuponger 

Tel: 0707-14 59 07

Älvbygdens MK inbjuder till

ÅRSMÖTE
SÖNDAG 28 FEB
kl 14.00 i  
Starrkärrs bygdegård

Ale Brukshundklubb

Årsmöte  

Söndag 7/2 kl 17
Informationsträff för nya medlemmar 

lördag 13/2 kl 13
Se aktiviteter och kurser på www.alebk.se

Välkomna!

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

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

Dags att söka bidrag!
Onsdag 10 februari sammanträder styrelsen för 

Stödföreningen Vaken (Vaknafonden).
Ideella föreningar och organisationer med inriktning 
mot barn och ungdomar är välkomna att söka bidrag. 
Vi prioriterar nya aktiviteter för barn och unga i Ale.

Skicka din ansökan till thomas.berggren@ale.se
Senast måndag 8 februari.

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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Öppet måndag-torsdag 10-18, fredag 10-16, söndag 11-15
ALVHEM: Riksväg 45, 6 km norr om Älvängen, söder avfart -91, norr avfart -92 

Tel: 0303-33 64 80, www.bengtshusvagnar.se

RABATT PÅ ALLT 
I BUTIKEN!

MAIL

iktigt att korrekturet läses noggrant, även om du sä nt ett korrekt manus. Sättningsfel som godkänts på grund av att korrektur
dentligt svarar vi i nte för!  Returnera AL LTID korrekturet, för sent inlämnat korrektur kan innebä ra le veransförsening.

200

Partille den

Format 2500 x 1250 mm   

ALVHEM 0303-33 64 80

HUSVAGN &
HUSBILSFEST!
I Alvhem 6–7 februari, kl 11-15

KANONPRISER PÅ 
KVARVARANDE 2015-MODELLER

Välvårdade beg. husvagnar och husbilar till bra pris!

Extra-
öppet!

Störst i Sverige!

Vi bjuder på 

kaffe och våffla!

Bra finansiering!

2016 års modeller!

ALVHEM: E45, 5 km norr om Älvängen, söder infart -91, norr avfart -92
Öppet: måndag-torsdag 10–18, fredag 10–16, söndag 11–15
Tel: 0303-33 64 80            www.bengtshusvagnar.se

NÖDINGE. Vinna eller 
försvinna?

Golfbanans öde 
avgörs på Backa Säteri 
IF:s årsmöte den 28 
februari.

– Medlemsunderlaget 
och externt stöd kom-
mer att vara avgörande 
om vi vågar ta över och 
driva golfbanan vidare, 
säger Dan Sandkvist, 
ordförande i BSIF.

Huvudfrågan på årsmötet 
blir om golfbanan ska kunna 
leva vidare eller inte.

– Tar vi inte över driften i 
år, så får vi förmodligen ing-
en mer chans. Risken är då 
överhängande att banan väx-
er igen och säteribyggnaden 
där receptionen inryms säljs, 
förklarar Dan Sandkvist.

– Det är nu eller aldrig!
Ambitionen som Backa 

Säteri IF har är att få ihop 
cirka 500 medlemmar inom 
ett par år vilket var antalet 
2010 när Nödinge GK var 
som störst.

– Det är vad som krävs för 
att få en 9-hålsbana att gå 
runt, säger styrelseledamot 

Olof Olsson.
Om årsmötet skulle be-

sluta att Backa Säteri IF ska 
ta över anläggningen skulle 
knatteträningen kunna kom-
ma igång som brukligt i april 
och banan öppna för spel så 
snart vårvädret tillåter.

– Tanken är att använda 
oss av samma driftentrepre-
nör som föregående år. Det 
är också där som den stora 
ekonomiska utmaningen lig-
ger, säger Dan Sandkvist.

Backa Säteri IF är emel-
lertid så mycket mer än bara 
golf. Under ett antal sön-
dagar i år har ett vintercafé 
varit öppet med en väldigt 
positiv respons.

Stort Engagemang
– Det finns ett stort enga-
gemang från folk på orten, 
inte minst från de som bor i 
området kring Backa. Det är 
många som kommit hit för 
att åka pulka med sina barn 
eller för all del även skrid-
skor på en av de dammar där 
det funnits is, säger David 
Sjödahl, sekreterare i styrel-
sen.

– Tanken är att säteri-
byggnaden ska utgöra navet 

i föreningens verksamhet. 
Förhoppningen är att kunna 
ha ett café, bistro eller lik-
nande som gör huset levan-

de. Det ska vara en naturlig 
mötesplats oavsett om du är 
intresserad av golf eller inte. 
Vi kommer att hålla kvar vid 

namnet Backa Säteri IF då vi 
vill att föreningen ska kunna 
omfatta olika typer av verk-
samhet, att vi inte bara ska 

vara en golfklubb, avslutar 
Dan Sandkvist.

JONAS ANDERSSON

Olof Olsson, Dan Sandkvist och David Sjödahl är alla engagerade i Backa Säteri IF:s styrelse. Söndagen den 28 februari hålls ett extra års-
möte och då ska medlemmarna besluta om ett eventuellt övertagande av golfbanan.

Nu eller aldrig!
– Golfbanans öde i medlemmarnas händer

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)
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Trafikolyckor på Skepplandavägen

En trafikolycka med tre bilar inblandade inträffade på Skepplandavägen i höjd Skönningared 
på måndagseftermiddagen, strax före klockan tre. Det var moddigt och halt på platsen vid 
olyckstillfället. Polis, räddningstjänst och ambulans tillkallades. Personskador okända. Kort 
därefter inträffade en avåkning på samma väg, 300 meter i motsatt riktning mot Älvängen.

Jonas Andersson
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ALE. Flera starka han-
delsplatser i närområ-
det utmanar detaljhan-
delns expansion i Ale 
inom såväl dagligvaru-
handeln som sällanköp.

Handelns utred-
ningsinstitut (HUI) anser 
inte att det finns utrym-
me för en stormarknad.

Flera nyetablerade 
livsmedelsbutiker är 
fortfarande i en till-
växtfas och underlaget 
räcker inte för tillfället, 
säger Karin Olsson, kon-
sult på HUI.

Detaljhandeln har växt mer 
eller mindre stadigt sedan 
1996. Siffrorna för 2015 är 
fortfarande preliminära, men 
beräknas landa på 4%. Även 
2016 ser ut att bli ett posi-
tivt år för handelsaktörerna. 
HUI Research fick i uppdrag 
av Ale kommun att utreda 
detaljhandelns situation idag 
samt ge rekommendationer 
för den framtida utveckling-
en. I veckan presenterades 
utredningen. En konsumen-
tundersökning som utförts 
visar att köptroheten fortfa-
rande är stark när det gäller 
livsmedel. 90% handlar på 
hemmaplan. Då är det värre 
när det gäller sällanköp så-
som kläder, skor, möbler, he-
mutrustning, hemelektronik, 
leksaker och liknande. 72% 
av de tillfrågade uppger att 
de handlar dessa i Göteborg 
eller på externa köpcentrum 
utanför Ale.

– Det gör naturligtvis att 
vi ser en stor utvecklingspo-
tential just inom sällanköp, 
men det krävs oerhört stora 
insatser för att vända ett så 
stort utflöde, säger Karin 
Olsson och fortsätter:

– Det finns mycket peng-
ar att hämta hem, men det 
är viktigt att koncentrera 

denna handeln till Älvängen 
och Nödinge. Större han-
delsplatser står sig bättre i 
konkurrensen. Handeln får 
inte splittras mer än vad som 
redan är fallet i Ale.

Utredningen analyserade 
också specifikt Nödinge och 
Älvängen. På båda orter fick 
utbudet av dagligvaror plus-
betyg liksom öppettiderna. 
Däremot anses parkeringssi-
tuationen bättre i Nödinge. 
På båda orter önskar kon-
sumenterna ett bättre utbud 
av kläder, skor och hemelek-
tronik.

Hur ser då framtiden ut? 
Sett till att Ale har en star-
kare befolkningsutveckling 
än rikssnittet påverkas köp-
kraftsunderlaget positivt. 
Ale har också en yngre be-
folkning, vilket medför att 
vissa varor och tjänster ef-
terfrågas. Samtidigt är kon-
kurrensen från omlandet 
mycket stark, vilket gör att 
det inte är rimligt att räkna 
detaljhandelns upptagnings-
område till något annat än 
just den egna kommunens 
invånare.

Fler som pendlar ut
– Ni har dessutom ett ne-
gativt pendlingsnetto. Det 
är fler som pendlar från än 
till Ale, vilket också bidrar 
till ett utflöde av handel till 
framför allt Göteborg, säger 
Karin Olsson.

Om befolkningstillväx-
ten håller i sig i Ale kan 
detaljhandeln räkna med en 
63% ökning fram till 2030. 
Det är främst inom sällan-
köp. HUI spår en ökning 
med 91%. Fritidsartiklar, 
hem och bygg samt kläder är 
de branscher som ser ut att 
kunna växa mest.

När det gäller utbudet av 
dagligvaror menar HUI att 
det inte finns utrymme för 
någon etablering av en stor-

marknad typ ICA Maxi.
– Nej, kommunens geo-

grafiska struktur med flera 
mindre orter gör att han-
deln och köpkraften inte är 
tillräckligt koncentrerad för 
att bära en sådan etablering. 
Underlaget är för dåligt både 
idag och imorgon. Det räck-
er inte till och flera nyeta-
blerade livsmedelsbutiker är 
fortfarande i en tillväxtfas. 
Både ICA Kvantum på Ale 
Torg och Coop Extra i Äl-
vängen har potential att växa 
i sina befintliga lägen, säger 
Karin Olsson.

HUI råder istället att låta 
Ale Torg utvecklas inom be-
klädnad och fritidsvaror. I 
Älvängen bör det finnas ett 

fokus på hem och bygg. Ut-
maningen i Älvängen är att 
skapa en levande stadskärna 
som motvikt till expansiva 
handelsetableringar utanför 
centrum. 

Större kulturutbud
– Det vore också bra att få 
till stånd ett mer diversifierat 
utbud av inte bara handel, 
utan även kultur, restaurang-
er och annan kommersiell 
service, säger Karin Olsson.

Utredningen berörde 
också E-handelns utveck-
ling. Ökningen för 2015 är 
beräknad till 17%, men ska 
inte enbart ses som ett hot.

– Idag är det väldigt van-
ligt att konsumenterna re-

searchar på nätet innan de 
handlar i butiken. Därför är 
det viktigt att vara tillgänglig 
även där. Av detaljhandelns 
totala volym om cirka 600 
miljarder omsätts 50 miljar-
der inom E-handel, så bu-
tikerna har fortfarande ett 
starkt grepp, avslutar Karin 
Olsson.

Utredningen presente-
rades för Ale Torgs och Äl-
vängens företagarföreningar 
i förra veckan. Kommun-
styrelsens ordförande, Pau-
la Örn (S), fanns på plats i 
Älvängen.

– Kommunen driver ing-
en handel, men vi försöker 
skapa så goda förutsätt-
ningar som möjligt genom 

till exempel detaljplaner. 
Idag har vi hört att det inte 
vore lämpligt för den övriga 
handeln i Nödinge om det 
etableras livsmedelshandel 
i Stora Viken vid Klädkälla-
ren. Det medger dock pla-
nen så det finns en del utma-
ningar, sa Paula Örn.

Av en spenderad hund-
ralapp konsumerar aleborna 
totalt 59 kronor inom kom-
mungränsen. Det finns som 
sagt en del att hämta hem, 
men hoten tonar upp i fram-
för allt Kungälv som plane-
rar en jättelik handelsplats 
om 55 000 kvm på Konga-
hällatomten.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Inget utrymme för en stormarknad
– Handelsutredning gav tydliga svar

Coop Extra är fortfarande i en tillväxtfas, men även kollegorna på ICA Kvantum Ale Torg kan fortsätta öka i sitt befintliga läge. Däremot 
tror inte HUI Research att det finns utrymme för en stormarknadsetablering i Ale.



 

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

Aktiviteter för 65+
MÅNDAGEN DEN 15 FEBRUARI startar vi en kurs i återbruk, vi 
återanvänder och gör om saker och kläder som vi inte längre 
använder. Har du egna idéer eller materiel så tag gärna med 
det. Kursen är på 3 tillfällen 15/2, 29/2 OCH 14/3. KL 12.00–

14.00. På biblioteket Albotorget i Skepplanda. Fika finns att 
köpa. Anmälan och frågor kontakta Äldrepedagog Carina 
Wallström 0704-32 07 72 carina.wallstrom@ale.se
 
FREDAGEN DEN 19 FEBRUARI KL 11.00–13.00 kommer Body 
shop från Kungälv till Bohus servicehus och visar hur vi 
kvinnor tar hand om vår hy och får hjälp med att lägga en lätt 
makeup. Smoothies och smörgås 20 kr Anmälan och frågor 
kontakta Äldrepedagog Carina Wallström  
0704-32 07 72 carina.wallstrom@ale.se.

Skepplanda simhall 
sportlovet 15 – 21 februari
Öppettider  Aktivitet
Måndag kl 12.00–16.00 Ta simborgarmärket
Tisdag kl 10.00–15.00 Prova Livräddning och flytväst
Onsdag  kl 16.00–20.00 Vattengympa 20.00–21.00
Torsdag kl 17.00–21.00 Vattengympa 16.00-17.00
Fredag kl 17.00–09.00 *Världsrekodet på 50 meter
Lördag kl 11.00–15.00 *Världsrekodet på 50 meter
Söndag Stängt

Motionssim Onsdag kl 07.00– 09.00, Torsdag kl 20.00–21.00, 
Fredag kl 20.00–21.00 och Lördag 12.00. Under dessa tiderna 
mellan onsdag–fredag gäller endast motionssim. 
Motionssimning: kl 07.00–09.00 och kl 20.00–21.00  
åldersgräns 16 år.
 
*Testa att simma 25 meter på samma tid som världsrekodet 
på 50 meter. Damer: 23.73 sek  Herrar: 20.91 sek. Pris till 
vinnarna. Vinnarna kommer att läggas upp på vår hemsida  
och Facebook. Priset kommer att finnas att hämta i simhallen.

KORSORDSCAFÉ 
på Skepplanda bibliotek
KL 14.00. Första träffen.

STICKCAFÉ 
på Skepplanda  
bibliotek KL 15.00
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2016

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.

ÅTERBRUKSCONTAINER ALE
Nu finns det en container för återbruk på ÅVC 
Sörmossen. Ale kommun arbetar aktivt för 
att putta avfallet uppåt i avfallstrappan och 
införande av återbruk på Sörmossen är en 
aktivitet för att minimera mängden avfall och 
främja återanvändning. Detta gör Ale kommun 
i samarbete med Återbruket Kretslopp och 
Vatten. I återbrukscontainern kan du lämna 
hela och rena:
• Dörrar och fönster med karm
• Köksinredningar
• Vitvaror
• VVS-utrustning
• Tegel
• Byggmaterial och isolering
• Markprodukter
• Kontorsinventarier

VÅRENS BÄBISMYS
FREDAGAR KL 10.30–11.30 Ale bibliotek, 
Nödinge. Anmälan: tfn 0303-33 02 16, 
bibliotek@ale.se. Det finns ett begränsat antal 
platser och vi vill gärna att ni lämnar återbud 
om ni inte kan komma.
 

BÄBISSAGOSTUND
Utforska magin med sagor och 
böcker tillsammans med ditt 
barn. Vi läser lite och ger tips på 
böcker som kan passa ditt barn.

 
BÄBISRYTMIK
Alla bäbisar älskar att röra på sig! 
Med lite musik och takter kan det 
bli riktigt svängigt.
Med Monica Norén.

FEB
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2015

FEB

5
2015



ALAFORS. Regn, plus-
grader och starka 
vindar.

En mardröm för ar-
rangören av Ale Invite.

– Vinden är värst, men 
än så länge har vi till-
räckligt med snö, säger 
Alebackens driftansva-
rige, John Stjerna.

Lördag 13 februari är det 
dags för andra upplagan 
av Ale Invite. Världseliten  
inom snowboard och Big 
Air gästar Alebacken. För-
utsättningarna med kyla och 
rekordstor snöproduktion 
gjorde att allt såg ut att lösa 
sig på bästa sätt, men den 
senaste veckans regn- och 
töväder har försatt projekt-
gruppen i en svårare situa-
tion.

– Ja, men det är ändå bätt-
re än i fjol. Vi har mer snö i 
år. Nu har vi täckt över delar 
av hoppet med presenningar 
och det skyddar snön fantas-
tiskt bra, säger John Stjerna.

Prognoserna talar om 
plusgrader och starka vindar 
även de kommande dagarna.

Är du orolig?
– Jag sover inte jättebra 

om nätterna just nu, men på 
något sätt löser vi det här. 
Det vet jag, fast det vore 
skönt om vi slapp hämta snö 
i år igen. Än så länge har vi 
tillräckligt i backen, men 
man ska aldrig säga aldrig, 
säger John.

Det som hittills har varit 
bra är att temperaturen sjun-
kit under natten. Då fryser 
snön till igen.

– Vår största utmaning är 
ändå vinden. Den tar hårt 

på backen, särskilt om det 
är flera plusgrader och regn 
samtidigt, säger John.

Plan B är precis som i fjol 
att hämta snö från ishallarna 
i närområdet, men den stra-
tegin har John Stjerna inte 
ens börjat fundera kring än.

– Nej, katastrofplanerna 
tar vi inte fram förrän krisen 
är ett faktum. Där är vi inte 
än, säger han.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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Ingen panik för 
Ale Invite

ÄLVÄNGEN. Älvängen 
har berikats med ett 
fågeltorn.

Tornet stod klart strax 
före jul och har redan 
lockat många nyfikna 
besökare.

– Det är en väldigt 
fin plats med en bra 
tillgänglighet, säger 
kommunekolog Göran 
Fransson.

Bilar ställs på den kommu-
nala parkeringen nedanför 
Legalett. Sedan går man 
under järnvägen och 400 
meter söderut i riktning mot 
Häljered, förbi Älvängens 
småbåtshamn, där det nya 
fågeltornet ligger.

– Det är det tredje i ord-
ningen. Vi har två fågeltorn 
i kommunen sedan tidigare, 
ett i Grosjön som Natur-
skyddsföreningen byggt och 
ett i Stora Viken, berättar 
Göran Fransson.

– Detta är en del av pro-
jektet ”Attraktivare älv” som 
utöver fågeltorn också ge-
nererat ett antal grillplatser 
samt båtramper i kommu-
nen. Vårt nya fågeltorn är 
delvis finansierat av Väst-
kuststiftelsen.

Naturvännen Pelle Dal-
berg glädjer sig åt ytterligare 
en utsiktsplats kommunen, 
utsikten från tornet är för-
stummande vacker.

– Läget är perfekt vid älv-
kanten med skydd av vass-

ruggen och några buskar.
En del träd kommer att 

tas bort för att förbättra 
sikten längs älven, förkla-
rar Pelle som redan hunnit 
besöka fågeltornet ett antal 
gånger.

– Kikaren är alltid med 
och nästan varje gång ser jag 
örn.

Blå kärrhök, fjällvråk och 
varfågel är också återkom-
mande gäster så här års.  
Vinterfåglarna lockar även 
många intresserade Göte-
borgare till området.

– Detta är ett av Sveriges 
stora flyttstråk vår och höst, 
intygar Göran Fransson.

När våren och försom-
maren gör sig påmind, vilka 
fåglar kan vi förvänta oss att 
se då?

– Några av karaktärsfåg-
larna på strandängarna är 
tofsvipa, gulärla och ängs-
piplärka. Med kikare och lite 
tålamod bör man också kun-
na få se enkelbeckasin, drill-
snäppa, stenskvätta, sävsparv, 
tonfalk, ormvråk, häger, 
gäss, änder och andra sim-
fåglar. Denna uppräkning av 
fågelarter är endast ett ur-
val. Listan kan göras mycket 
lång. Notera gärna era ob-
servationer i ”OBS-boken”, 
som kommer att finnas i få-
geltornet.

Är det fler satsningar att 
vänta inom ”Attraktivare 

älv”?
– Det vet vi inte i dagslä-

get, men vi undersöker möj-
ligheten att fortsätta jobba 
med projektet. De investe-
ringar som gjorts har blivit 
väldigt uppskattade av ale-
borna.

– Slutligen vill jag slå ett 
slag för vår natur- och kul-
turguide ”Upplev Ale”. En 
reviderad upplaga med 16 
härliga besöksmål har tryckts 
upp och finns att hämta på 
Kontaktcenter i Nödinge för 
den som önskar. 

JONAS ANDERSSON

Nytt fågeltorn i Älvängen
– Ett riktigt örnnäste vintertid

Pelle Dalberg, Börje Karlsson och Göran Fransson på plats i fågeltornet som uppförts mellan Häljered 
och Älvängen.

Fågeltornet är tillgänglighetsanpassat. Karta där det nya fågeltornet är utmärkt.
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Solhagagruppen, Solhaga by söker: 

Sommarvikarier till våra barn- och 
vuxenboenden i Lödöse, Lilla Edet, Nygård, 
Älvängen och Lerum

Tjänster inom LSS, SoL och skola

Läs mer på
team.solhagagruppen.se

Solhaga
gruppen

LEDIGA TJÄNSTER

John Stjerna i Alebacken tycker inte att det är kris än. Det finns 
fortfarande tillräckligt med snö för att genomföra Ale Invite.
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Rivningslovet överklagat
ÄLVÄNGEN. Besvärstiden för rivnings-
lovet angående delar av Carlmarks 
tidigare industrilokaler gick ut 28 
januari.

Dagen före överklagades beslutet av 
Västarvet/Lödöse museum.

De anser att byggnader i området 
har ett högt kulturhistoriskt värde.
I absolut sista stund överklagades rivnings-
lovet för att riva samtliga byggnader på 
Carlmarks tidigare industriområde i Äl-
vängen. Beslutet måste nu omprövas på 
nytt. Repslagarbanan är skyddad sedan tidi-
gare som byggnadsminne. Nu vill Västarvet 
att fler byggnader ska bevaras.
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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)

FAKSIMIL: VECKA 04, 2016

Än är inte sista ordet sagt. Västra Göta-
landsregionen har genom Västarvet och 
Lödöse museum överklagat Ale kommuns 
beslut att riva de fallfärdiga byggnaderna.



NUMMER 04         VECKA 05  2016| | 07

Hur kom det sig att du 
blev tandläkare?

– Jag har alltid haft ett 
människointresse och tyck-
te att tandläkaryrket kunde 
passa mig bra. Efter ett par 
terminer kunde jag hoppa 
över till läkarlinjen, men det 
gjorde jag inte och tur var 
det. Jag valde rätt!

Du har blivit tandläkare 
Albert med hela Älvängen, 
hur länge har du verkat på 
orten?

– Jag gjorde min allmän-
tjänstgöring i Småland 1988 
och började på folktandvår-
den i Älvängen året därpå. 
2006 öppnade jag egen mot-
tagning.

Vad fick dig att bli egen 
företagare?

– Jag ville bestämma mer 
själv och få mer tid för pa-
tienterna. Som egen känner 
jag att jag kan göra ett bättre 
jobb och lägga mer fokus på 
det personliga bemötandet.

Vad är drivkraften?
– Att kunna hjälpa folk. 

Jag vet att många känner sig 
utlämnande när de kommer 
till tandläkaren, då gäller det 
att kunna lugna patienten för 

att kunna göra ett bra jobb. 

Största utmaningen?
– Det är att få tiden att 

räcka till. Jag hade behövt 
några fler timmar både på 
jobbet, men även hemma. 
Jag tror säkert att många 
egna företagare känner lika-
dant.

Roligast med arbetet?
– Nöjda patienter.

Har det skett några re-
volutionerade förändring-
ar inom yrket under sena-
re år?

– Digital röntgen är en så-

dan sak. På sikt tror jag också 
att vi kommer att få digitala 
avtryck och att laser slår ige-
nom på allvar.

Om du haft ett annat 
yrke?

– Då hade jag nog varit 
kemist.

Dina bästa råd om man 
vill undvika hål i tänderna?

– Noggrann rengöring 
och minskat småätande.

JONAS ANDERSSON

FYRA RAKA
Colgate  – Pepsodent

Västkusten – Medelhavet

Rotfylla – Laga

Kaffe – Te

Favoritmusik: Jag gillar all musik, 
lyssnar mestadels på blues och jazz.
Drömresa: Gärna en kryssning, Hur-
tigrutten vore inte fel.

Lagar när hål 
uppstår

Senaste sedda film: Det kommer jag 
inte riktigt ihåg. Nästa film jag ska se 
är i alla fall ”En man som heter Ove”.

Ålder: 53.
Bor: Lilla Edet.
Familj: Fru och barn.
Intressen: Musik och 
idrott.

FÖRETAGARE I FOKUS  ALBERT SZEKELY

Att hjälpa patienter med tandvärk är Albert Szekelys vardag.
I 27 år har han arbetat som tandläkare i Älvängen.
– Min ledstjärna är att alltid göra mitt bästa.

Utveckla 

din idé!

NyföretagarCentrum
VÄST 

Mer information: ale.se/foretagare
Anmälan: ale.se/anmalan

Från idé till verklighet med eget företag.

Starta eget-intro
Starta eget mingel
Starta eget-intro
Starta eget-intro 

Har du en idé som kan bli verklighet genom att du startar företag? Välkommen till våra träffar där vi hjälper 
dig med allt du behöver veta om egenföretagande.  Här finns de resurser och stöd du behöver för att ta nästa 
steg i drömmen om ett eget företag. 

3 feb kl.16.30–18.30, Svensk Fastighetsförmedling, Ale Torg
16 mars kl.17.30-19.30, Arbetsförmedlingen, Ale Torg
12 april kl.16.30–18.30, Svensk Fastighetsförmedling, Ale Torg
26 maj kl.16.30–18.30, Svensk Fastighetsförmedling, Ale Torg

STOCKHOLM. Göran 
Larsson, 53, från Nol 
skrapade på lördags-
morgonen hem största 
tänkbara vinst på Triss. 

100 000 kronor i mån-
aden i 25 år. 

– Nu får vi sätta oss 
och fundera kring 
framtiden. Pensionen är 
i alla fall säkrad, säger 
bilmekanikern i TV4:as 
direktsändning.

Göran och fru Marita 
Larsson hade all anledning 
att fira i lördags. Trisslot-
ten som Göran köpte i de-
cember tog honom i morse 
till studion i Nyhetsmorgon 
där han kammade hem den 
största möjliga vinsten på 
totalt 30 miljoner kronor. 
Han är den andra personen 
i Trisshistorien att kamma 
hem storvinsten. Inför skra-
pet erkände han att han var 
nervös och blev inte mindre 
pirrig när han börjat med att 
skrapa fram 25 år på den för-
sta lotten. Det betydde näm-
ligen att han kunde vänta sig 
en vinst på mellan 3 och 30 
miljoner kronor. När Göran 
då skrapade fram 100 000 
kronor på den andra lotten 
flög programledare Jesper 
Börjesson upp ur stolen.

– Sug på den! 30 miljoner 
kronor, jag är helt mållös, 
utbrast Börjesson och gav 
den skakiga Trissvinnaren en 
kram.

Göran och hans fru, som 
också var med i miljonfiran-
det i studion, planerar nu att 
gå ned i arbetstid och kon-
staterar att pensionen känns 
tryggad. Trissvinnaren som 
också gärna jagar älg och rå-
djur vid sommarstugan, som 
är en jordbruksfastighet, 
konstaterar att stugan också 

behöver skötsel året om och 
kan behöva investeras i. Men 
det finns planer för vinsten 
även i närtid.

– Frun fyller 50 år den 
1 mars så nu ska det firas, 
hälsar en nybliven och glad 
miljonär.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Nolbo skrapade hem 30 miljoner

Först skrapade Göran Larsson fram att vinsten skulle sträcka sig 
över 25 år, vilket är högsta vinst och innebär minst 3 miljoner 
kronor. Men det skulle bli betydligt mer. Foto: TV4

Storvinst för andra gången i historien på Triss. Göran Larsson, 53 
år, från Nol skrapade hem 100 000 kronor i månaden i 25 år. Foto: 
TV4.
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www.nolforetagscenter.se

FÖRRÅD  
FÖR MAGASINERING

För mer info
ring Börje
070-328 95 77

Nol Företagscenter erbjuder Dig som 
flyttar eller är i behov av att förvara dina 

saker på ett billigt och säkert sätt.  

En trygg förvaring!

Förråden är lättillgängliga på  
Industrivägen 2 i Nol.

Prisex:

Ca 15 kvm 900kr/mån

Ca 20 kvm 1000kr/mån
(Minst en kalendermånad)

LÖDÖSE. Den nya vård-
centralen i Lödöse har 
tagit emot sina första 
patienter.

Klockan åtta i mån-
dags morse öppnades 
dörrarna.

– Vi har redan tagit 
emot en del patienter 
och det är flera som har 
hört av sig på telefon, 
förklarade Mikael Spetz, 
verksamhetschef och 
specialist i allmänmedi-
cin, i samband med den 
pressträff som arrang-
erades vid lunchtid 
samma dag.

Lödöse Läkarhus har öpp-
nat sin mottagning i helt 
nya lokaler på Klostergatan. 
I samma hus som vårdcen-
tralen med tillhörande BVC 
inryms också ett trygghets-
boende.

– Kombinationen med 
trygghetsboende och vård-
central är en optimal lös-
ning. Närheten till en vård-

central är något som äldre 
sätter som nummer ett på sin 
prioriteringslista, förklarar 
Sven Bergelind, socialchef i 
Lilla Edets kommun.

– När det byggdes ett 
motsvarande trygghetsboen-
de i Lilla Edet för några år 
sedan fick jag påstötningar 
från det kommunala pensi-
onärsrådet som önskade ett 
liknande koncept i Lödöse. 
Eftersom jag visste att Sven 
Karlsson, GeKå Fastigheter, 
hade mark i området kunna 
vi spinna vidare på idén.

Koncernen Backa Läkar-
hus AB, där Lödöse Läkar-
hus ingår, bedriver verksam-
het från Strömstad i norr till 
Kungsbacka i söder.

– Backa Läkarhus såg det-
ta som ett intressant område 
och efter att ha träffat Sven 
Bergelind och Sven Karls-
son så insåg vi att vi ville 
samma sak. Allt föll på plats, 
säger Mikael Spetz.

Hur ser ni på den när-
maste framtiden?

– Listning hos oss kom-
mer naturligtvis att ske 
successivt. Det tar tid att 
etablera sig. Vi kommer att 
bemanna utifrån de behov 

som finns. Det vi gör och 
som är lite unikt när man går 
in i ett sådant här projekt är 
att redan från dag ett så har 
vi ett tajt team på plats. Per-
sonalen är redan samkörd, 
betonar Mikael Spetz.

På BVC fick lokaltid-
ningen en pratstund med 
distriktssköterskorna Elsy 
Olausson och Helen Ek-
ström. Båda var förtjusta 
över att vara igång på sin nya 
arbetsplats.

– Det är nytt och spän-
nande, samtidigt som man 
har lite pirr i magen. Det är 
roligt att få vara med om en 
sådan här uppstart och till-
sammans med övrig personal 
utveckla verksamheten, sä-
ger Helen Ekström.

Lördagen den 5 mars sker 
den officiella invigningen 
med öppet hus-firande.

Första patienterna hälsades välkomna
– Lödöse Läkarhus har öppnat

Personalen hälsar välkommen till Lödöse Läkarhus.

Distriktssköterskorna Helen Ekström och Elsy Olausson fanns på 
plats när Lödöse Läkarhus öppnade i måndags.

Sven Bergelind, socialchef i Lilla Edets kommun, i samspråk med Fredrik Gunmalm, nytillträdd vd för 
Backa Läkarhus.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

NÖDINGE. Resultatut-
vecklingen för grund-
skolan i Ale har vänt 
uppåt.

Engagerade peda-
goger, kontinuitet på 
rektorsidan och en ökad 
lust hos eleverna för att 
lära anser rektorerna 
själva vara den främsta 
anledningen.

– Den politiska skolö-
verenskommelsen och 
den samlade erfaren-
heten som vår rektors-
grupp nu har är skäl 
som väger tungt, säger 
Åsa Ericson, utveck-
lingschef i Ale.

Meritvärdena ökar, andelen 
behöriga till yrkesförbere-
dande gymnasieprogram och 
antalet elever som har nått 
målen i alla ämnen är fler än 
på många år. Grundskolans 
rektorer i Ale är odelat posi-
tiva till resultatutvecklingen, 
men vad beror den på?

– En stor betydelse har 

helt klart kontinuiteten på 
ledarsidan. Tidigare behöv-
de jag rekrytera fyra till fem 
nya rektorer inför varje läs-
år. I år inte en enda. Det har 
gjort att vår rektorsgrupp 
har blivit väldigt stark, sä-
ger verksamhetschef Joakim 
Östling.

Lokaltidningen hälsade på 
när rektorsgruppen träffades 
i torsdags. Birgitta Ring-
ström, rektor på Da Vinci-
skolan tror att det kollegiala 
lärandet har haft betydelse.

– Vi har satsat på teamet 
och lärarna har fått tid att 
bolla med varandra. När 
pedagogerna är trygga ökar 
också lusten att lära hos elev-
erna. Allt hänger samman, 
säger hon.

Alla är rörande överens 
om att det är i klassrummet 
avgörandet sker och Aida 
Jovicevic, rektor på Bohus-
skolan, menar att arbetskli-
matet blivit mycket bättre.

– Pedagogerna har varit 
oerhört delaktiga i föränd-
ringsarbetet. De låter sig 
synas, granskas och kriti-

seras. De är medvetna och 
helt orädda, fast beslutna att 
vända på trenden. Vi har ett 
stort förtroende för våra pe-
dagoger, men de har också 
visat oss detsamma. Det här 
har vi verkligen gjort tillsam-
mans. 

Leif Gardtman, rektor 
på Surteskolan, menar att en 
ökad trygghet i både klass-
rummet och på skolgården 
har bidragit positivt.

– Vi har höjt vuxennär-
varon på rasterna, vilket har 
medfört mindre konflikter 
och en tryggare miljö. Det 
är självklart bra för lärandet. 
Att elever vågar svara fel är 
ett bra bevis på att de är tryg-
ga och där är vi nu.

Tiden för enskilda samtal 
eleverna har fördubblats mot 
tidigare.

– Forskning visar att re-
lationen mellan lärare och 
elev är en av de viktigaste 
faktorerna för att eleverna 
ska lyckas och då är mentor-
skapet ett redskap för detta, 
säger Ursula Hector, biträ-
dande rektor på Arosenius-

skolan i Älvängen.
Systematiskt kvalitetsar-

bete, pedagogiskt ledarskap 
och lusten att lära har va-
rit de tre huvudområdena 
för att vända trenden i Ales 
grundskolor. Åsa Ericson 
lyfter också fram tre L, lik-
värdighet, långsiktighet och 
lärarnas betydelse.

– Det är i klassrummet 
allt händer och därför har 
utvecklingsarbetet på peda-
gognivå varit viktigt. Vi har 
fokuserat på fortbildning 
och satsat resurser på matte-
matik- och läslyft. Vi har 200 
pedagoger i utbildning för 
nya undervisningsmetoder.

Joakim Östling tror också 
att den positiva resultatför-
bättring som nu har skett 
kommer att ge fler effekter.

– Framför allt tror jag att 
alla som jobbar inom skolan 
i Ale känner en stolthet och 
det är en bra egenskap när vi 
ska fortsätta utveckla elev-
ernas kunskaper och lust att 
lära.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Kontinuitet bakom skolframgångar
– Rektorsgruppen i Ale är överens om vad som har vänt trenden



DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
DELIKATESSEN

FISKDISKEN

Pssst!
Missa inte rabatten på förstasidan...

HÖGLANDSSKINKA

MANTLAD SALAMI

KOLJAFILÉ

FÄRSK LAXFILÉ

SVENSK ROSTBIFF

Endast avhämtning

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

Potatisgratäng med kyck-

lingspett och sweetchilikräm.

Onsdag 3/2

Kyckling med currysås 

och ris.

Torsdag 4/2

Broccoli och ostsoppa.
Måndag 8/2

Tacogratäng.
Fredag 5/2

Stekt fläsk, potatis och 

löksås.

Tisdag 9/2

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.
Priserna gäller onsdag–söndag v05 2016 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se

ALLA DAGAR
06.00–23.00

49:-
KANONPRIS!

FLÄSKKARRÉ

GRYNETLIMPA HALVBAGUETTE

SEMLOR
2-PACK

VECKANS
SHOPEXPRESSVARA
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA
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89:-
/KG

STORPACK

:-59
Max 1 paket/kund

/ST

ÄPPLEN
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/HG
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/KG
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15:-
/KG

Royal Gala

ARLA OST
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/KG

Medlemspris 
Arla/Familjefavoriter

BREGOTT

20:-
/ST

Max 2 st/hushåll

18 90
HG

7990
/KG

Begränsat parti

3:-
/ST15:-

/ST

FÄRSK FLÄSKFILÉ

4990
/KG

EGENBAKATALLTID FÄRSKT
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NÖDINGE. Initiativtaga-
ren, Robin Lillfors, ville 
skapa en konsert som 
känns och gör skillnad.

Han lyckades.
Ingen gick oberörd 

från Ale Kulturrum i 
fredags – det blev en 
mycket känslosam kväll 
för både publik och 
medverkande.

Det räcker nu. Robin Lill-
fors fick i somras se droger-
na beröva ännu en bekant 
livet. Han bestämde sig för 
att manifestera sin oro och 
sorg över hur drogmissbru-
ket sprider sig bland ungdo-
mar. Han ville göra skillnad. 
Genom Vakna och Thomas 
Berggren fick han kontakt 
med den nybildade fören-
ingen Ung Kraft. Tillsam-
mans har de under ett halvår 
planerat fredagens konsert, 
”Det är gott att bry sig”. Det 
blev en gripande kväll, så 
nära komplett magi man kan 
komma.

Den första akten bestod 
av föreställningen ”Don’t 
forget to kiss your mother 
goodbye”. Första gången 
den spelades var för över 20 
år sedan. En grupp omhän-
dertagna och institutionspla-
cerade ungdomar bestämde 
sig för att protestera mot 
den drogpolitik som drevs i 
framför allt Holland. Mats 
Barre som numera jobbar 
med missbruksfrågor bland 
unga i Ale kommun var pro-
jektledare på den tiden. Han 
tyckte det var dags att sätta 
upp pjäsen på nytt.

Starka berättelser
– Det är starka berättelser 
som dessvärre är lika ak-
tuella idag. Pjäsen har inte 
spelats sedan 2013 och jag 
är tacksam över att Ale kom-
mun samt med stöd av Vak-
nafonden fått möjlighet att 
återigen visa vikten av kam-
ratskap och förmågan att 
bry sig. Jag hade önskat att 
vi kunnat spela pjäsen med 
bara Aleungdomar, men så 
långt hann vi inte. Jag har 
fått hämta hit några av de 
som varit med tidigare. En 
som gärna skulle ha viljat 
vara med är Evelina, men vi 
förlorade kampen om hen-
ne. Hon sniffade ihjäl sig. 
Denna föreställning tillägnas 
henne, säger en tagen Mats 
Barre innan ridån går upp.

I ”Dont forget to kiss your 
mother goodbye” kastas pu-
bliken mellan hav av starka 

känslor. Ena stunden är det 
gapskratt, i nästa knäpptyst 
samtidigt som en och annan 
tår rullar ner för kinderna.

Det är en föreställning 
där sång och musik är huvu-
dingredienser, men också ett 
drama om kampen mellan 
det goda och onda, mellan 
förädiska droger och kam-
ratskap. Budskapet till var 
och en är tydligt. Har vi mo-
det att säga ifrån innan det är 
försent?

I pjäsen medverkar Jacob 
Blazenin, 18, från Nödinge. 
Han började röka marijuana 
som 13-åring, men är nu fri.

– Pjäsen säger så otroligt 
mycket. Behovet som alla 
ungdomar har är att bli sed-
da och bekräftade. Drogerna 
lurar alltid som ett alternativ 
för de ungdomar som har det 
struligt hemma och i skolan. 
För mig har detta varit en 
form av terapi, säger Jacob 
efter förställningen.

I mittenakten bjöds mu-
sik från lokala förmågor. 

Elin Jensen solo samt duon 
Josefin Siira och Malin 
Ödlund imponerade. Mu-
siklärare, Ingegerd Anders-
son på piano och Stefan 
Lindström på fiol framför-
de Schindlers List ytterst 
professionellt och Daniel 
Bengtsson sjöng ”Nomore 
nights” ett gospelinspirerat 
stycke.

Från ingenstans pre-

senterades plötsligt en spon-
tant bildad kör med nyanlän-
da ungdomar. Tillsammans 
med Robin Lillfors och The 
Sympathy framförde de Hå-
kan Hellströms största hit 
”Känn ingen sorg för mig 
Göteborg”. Det var häftigt 
och kärleksfullt. Liksom hela 
föreställningen som kröntes 

av en rockig avslutning, där 
The Sympathy gick loss som 
aldrig tidigare.

Initiativtagaren Robin 
Lillfors fick sista ordet med 
några avslutande låtar, där fi-
nalen var hur träffsäker som 
helst. Alla medverkande klev 
åter upp på scen och tillsam-
mans med publiken sjöng de 

”Jag vill ha en egen måne” av 
Ted Gärdestad.

Det var en kväll när Ung 
kraft fick alla att trivas – och 
åtminstone kändes det som 
att alla brydde sig.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Det var gott att bry sig!
– Känslosam helkväll i 
Ale Kulturrum

The Boss visade vägen. Han lärde ut the bad and sexy walk och inte minst the bad 
talk. I gul jacka ses en av Aleungdomarna som var med i pjäsen, Jacob Blazenin.

Sång och musik av högsta klass. Föreställningens huvudingredienser satte känslor-
na i svallning.

Batoul Raad agerade konfe-
rencier som representant för 
den nybildade föreningen Ung 
Kraft.

Vilket ös! När The 
Sympathy, mer 
känt i Ale som The 
Cloud, var tillbaka 
på hemmascenen i 
sin gamla gymna-
sieskola visste en-
ergin inga gränser. 
Sångaren Joakim 
Erlandsson var på 
bästa showhumör 
och höjde kon-
serten till höjder-
na. I bandet spelar 
också Viktor Lars-
son, Mattias Salek, 
Petrus Larsson och 
Matti Carlsson.
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Det var gott att bry sig!

Elin Jensen förförde publiken med sång och gitarr som bara hon kan.

Jennifer Nilsson försöker slå sig fram som fotograf och hade en utställning i sam-
band med ungdomskvällen ”Det är gott att bry sig”.

Häftig scendebut. En kör med nyanlända ungdomar framförde ”Känn ingen sorg 
för mig Göteborg”. Det spreds en otroligt varm stämning i lokalen.

Josefine Siira sjöng och Malin Ödlund tog hand om gitarren. Vilken duo!
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ÄLVÄNGEN. Palltjuvar 
är i farten.

Natten mellan tisdag 
och onsdag stals ett 
40-tal pallar vid Colo-
ramas lastbrygga.

– Det blir kostsamt 
om det här ska fortsät-
ta, suckar butiksäga-
ren Ulf Tangberg.

Det är inte första gången 
som palltjuvar är i farten. 
Colorama i Älvängen har 
varit utsatta tidigare. 

– Den här gången var 
lastpallarna fastkedjade, 
men det hjälpte inte. De 
har klippt sönder kätting-
en och fått med sig totalt 
41 pallar. Icke godkända 
EUR-pallar har tjuvarna 
lämnat kvar, förklarar Ulf 
Tangberg.

Colorama har ett så 
kallat pallsaldo hos Schen-
ker. Nu finns inga lastpal-
lar att returnera.

– Vi får varor på pall, 
ungefär fyra i veckan. Det 
innebär en merkostnad för 
mig på 500 kronor i veck-
an.

Ärendet är polisanmält. 
Polisen är tacksam för tips 
om någon gjort iakttagel-
ser den aktuella natten.

JONAS ANDERSSON Ulf Tangberg på Colorama i Älvängen tvingas konstatera att palltjuvar åter varit i farten.

Stöld av lastpallar i Älvängen

ÄLVÄNGEN. I fjol er-
bjöds alla ungdomar i 
Ale sommarjobb.

Det var ett av Social-
demokraternas vallöf-
ten viktigaste vallöften.

Till sommaren kryd-
das samma erbjudande 
med att 10-15 ungdo-
mar kommer att få möj-
lighet att förverkliga en 
affärsidé som sommar-
lovsentreprenör.

Tillsammans med projekt 
”Roligaste sommarjobbet” 
kommer Ale kommun i sam-
verkan med elva lokala före-
tag att inspirera ungdomar 
att ta jobb som sommarlov-
sentreprenör. Under våren 
kontaktas alla ungdomar i ål-
dern 15-20 år genom besök 
i grundskolan, utskick med 
posten och genom sociala 
medier.

– Initiativet kommer från 
politiken och syftet är själv-
klart att få fler unga att in-
tressera sig för ett framtida 
entreprenörskap. De flesta 
som startar eget idag har en 
förälder eller nära anhörig 
som driver företag. Det gäl-
ler att nå den andra gruppen, 
säger näringslivschef Pia 
Areblad.

Kommunalråd Paula Örn 
(S) och Mikael Berglund 
(M) är båda mycket nöjda 
med att satsningen nu kom-
mer till stånd.

– Vi ligger lågt när det 
gäller att starta eget i Ale. 
Det här är en ny plattform 

för att vända trenden. Vi är 
också väldigt stolta över att 
det lokala näringslivet vill 
vara med och ta ansvar för 
att utveckla projektet.

Roligaste sommarjobbet 
pågår under fyra veckor. Det 
inleds med en uppstartsvecka 
där deltagarna inspireras och 
utbildas i grunderna för ett 
lyckat entreprenörskap. Se-
dan väntar tre veckor som 
entreprenör. En gång i veck-

an återses alla medverkande 
för ett gemensamt erfaren-
hetsutbyte. De coachas också 
av en handledare.

– Vi startade i Uppsa-
la 2008 och har arrangerat 
”Roligaste sommarjobbet” 
i 25 kommuner, men det är 
första gången vi är så långt 
söderut som Göteborg. Det 
ska bli väldigt spännande. 
Programmet har varit en 
succé. Deltagarna uppger 

att de får en ökad entrepre-
nöriell förmåga och ett ökat 
självförtroende, berättar Ag-
nes Gyllensvaan, progra-
mansvarig. 

Projektet sommarlovsen-
treprenörer i Ale delfinan-
sieras av elva lokala företag 
som också kommer att vara 
med vid uppstarten och av-
slutningen. Mattias Matts-
son, vd för Plåtslagarna i 
Ale, tvekade inte en sekund 

att haka på.
– Det här fanns inte när 

jag var ung och hade jag inte 
haft anhöriga som drev eget 
hade jag aldrig vågat hoppa 
på det här livet. Jag tror det 
här kan locka många unga att 
gå vidare med sina idéer och 
kan vi delge lite av vad vi lärt 
oss på resan så är det bara ett 
plus, säger han.

Swedbank är huvudspon-
sor och Tobias Hellberg, 
bankchef för de tre kontoren 
i Göta älvdalen, ser en tydlig 
koppling mellan sommar-
lovsentreprenörerna och det 
samhällsengagemang som 
banken visar på andra plan. 
Under rubriken ”Ung eko-
nomi” besöker Swedbank 
Ales högstadieskolor. Det 
kommer att ske i samband 
med att kommunen infor-
merar om sommarlovsentre-

prenörerna.
– Det handlar om att få 

alla ungdomar att förstå vik-
ten av att spara och undvika 
lån, särskilt SMS-lån har 
ställt till det för många. Över 
40 000 unga är överskuld-
satta i Sverige med en total 
skuld på över 1,2 miljarder. 
Det är oerhört viktigt att 
ungdomar tidigt förstår pri-
vat- och vardagsekonomins 
regler, säger Hellberg.

Hur projektet med som-
marlovsentreprenörer ska 
utvärderas är inte helt klart, 
men näringslivskoordinator 
Aida Karimli har sin mål-
bild klar.

– Om alla parter är nöjda 
efteråt och intresset för att 
vara med nästa år är ännu 
större, så tycker jag att vi har 
lyckats.

Sommarlovsentreprenörer ska få fler att starta eget

Gemensam satsning. Sommarlovsentreprenörer i Ale är ett samverkansprojekt mellan Ale kommun, Swedbank och tio lokala företag. Projekt ”Roligaste sommarjobbet” har 
fått i uppdrag att leda förverkligandet.

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

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

Glansiga broschyrer
eller rörliga banners?

Hemsida eller
kundtidning?

Ring 0303-74 99 40
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Kan du berätta om din 
bakgrund?
– Jag är utbildad undersköter-
ska och friskvårdsterapeut. Jag 
började som instruktör på det 
som var Osiris 1997 och blev 
senare delägare i Body and 
Soul Center. 2001 blev verk-
samheten uppköpt av Nergy 
(numera STC). Det var ett 
avgörande ögonblick, ett lyft 
som kom i helt rätt skede. 
Då jobbade jag fortfarande på 
Klockareängen, men i februari 
2002 började jag på heltid på 
klubben.

Har träningen alltid haft en 
stor plats i ditt liv?
– Absolut inte! Jag hade inte 

idrottat särskilt mycket i unga 
år, bara simmat lite grann och 
spelat volleyboll. Step up och 
aerobic blev en dörröppnare, 
det tyckte jag var väldigt roligt 
när jag väl kom igång.

Hur många träningspass 
blir det en vanlig vecka?
– Jag leder sex grupptränings-
pass i veckan och därutöver 
tränar jag en gång på egen 
hand.

Vilken är din personliga fa-
vorit av alla olika tränings-
former?
– Just nu är det body attack, 
som jag har återupptagit. Det 
är ett konditionspass, ett inter-
vallbaserat sådant. Du väljer 
själv om du ska hoppa eller 
inte. Du tränar spänst, kon-
dition och styrka på ett roligt 
sätt till musik. Det är oerhört 
mycket energi!

Vilken typ av träning är 
mest populär bland era 
medlemmar?
– Det är den högintensiva trä-
ningen, kort och intensivt ska 
det vara. Den yngre genera-
tionen kräver det. Passen är 30 
minuter långa. 

Någon nyhet att rapportera 
om?
– Sprint lanserade vi på STC i 
förra veckan. Det är ett högin-
tensivt pass där cykeln används 
som redskap.

Vad vill du säga till dem 
som ännu inte fått ändan 
ur vagnen, men som gärna 
skulle vilja börja träna?
– Kom in och prova en vecka. 
Vi har ett stort och varierat 
utbud av gruppträningspass. 
Därutöver står gymmet alltid 
till förfogande. Ofta brukar 
man hitta någon träningsform 
som passar.

Ursprungligen var Älväng-
en hemmaplan för dig, nu 
är du runt på många olika 
anläggningar?
– Jag är gruppträningskoor-
dinator och biträdande plats-
chef på fyra klubbar; Nödinge, 
Nol, Älvängen och Lilla Edet. 
Jag är runt på alla dessa. Det 
är jag själv som önskat att få ha 
det så, variationen och anlägg-
ningarnas olika miljöer inspi-
rerar mig.

JONAS ANDERSSON

Har sitt intresse 
som arbete

Det som tidigare uppfattades som en trend har övergått och blivit en livsstil för många 
människor.  Susanne Sebestyen har varit med under hela resan.

1997 började hon som instruktör, idag är Susanne biträdande platschef på fyra  
av STC:s anläggningar

SUSANNE SEBESTYEN

Ålder: 51.
Bor: Skepplanda.
Familj: Två vuxna barn.
Intressen: Mina två hundar 
och träning naturligtvis. 
Branschen och företaget är 
mitt intresse.
Favoritmat: Fisk.
Lyssnar på: Blandad musik 
när jag övar in min koreo-
grafi.

VECKANS PROFIL

TOMT I CENTRALA ÄLVÄNGEN
ADRESS LÄNSMANSVÄGEN TOMTAREA 1231 M²
UTGÅNGSPRIS 850 000 KR
VISAS RING/MAILA FÖR BOKNING
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 031-24 56 52

Nu erbjuder vi denna tomt på den populära gatan,
Länsmansvägen i centrala Älvängen. På tomten har man en
storslagen utsikt över stora delar av Älvängen samt älvdalen.
Med det centrala läget så är du ett stenkast bort till affärer och
pendelstationen.

 

lansfast.se/ale

Nödinge Ale Torg 14, 0303-24 56 50

 

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

Svensk Fastighetsförmedling i Ale 
söker nu ytterligare en villamäklare 

till vårt redan framgångsrika  
mäklarteam.  

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

Kontakta butikschef Daniel Eriksson  
på telefon: 0722-091101 
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NÖDINGE. År av besvi-
kelser och svikna löften 
är över.

Nu har Ale kommun 
tecknat avtal med Skan-
ska om ett nytt centralt 
äldreboende i Älvängen.

Efter nästa sommar 
ska de första flyttlassen 
gå.

Det var klang och jubel i 
onsdags. Kommunstyrelsens 
ordförande, Paula Örn (S), 
förkunnade stolt att avtalet 
med Skanska för ett nytt se-
niorcentrum i Älvängen var 
klart för signering. På Gö-

teborgsvägen där den gam-
la gula villan tidigare stod 
skapas nu ett särskilt boende 
med 50 platser, lokaler för 
dagliga och gemensamma 
aktiviteter. Det ska också 
finnas plats för pensionärs-
föreningarna och en familje-
central. På fastigheten ryms 
även 25-30 hyresrätter för 
friska äldre som vill bo be-
kvämt, tryggt, nära handel 
och offentlig service.

– Det här är både en stor 
och en lättnadens dag. Änt-
ligen kan vi presentera en 
helhetslösning som känns så 
fantastiskt bra. Ett senior-
centrum där vi samlar verk-
samheter och resurser för 
både friska och de med stör-
re omsorgsbehov. Vi ersätter 
på så vis även aktivitetshu-

set i Älvängen, vilket skapar 
förutsättningar för fler bo-
städer, säger Paula Örn och 
samarbetspartiet Aledemo-
kraternas Ingela Nordhall 
var inte sen med att fylla i:

– Jag säger bara äntligen, 
äntligen, äntligen!

Det blir återigen Skanska 
som får i uppdrag att byg-
ga och hyra ut lokaler och 
lägenheter. Samma förhål-
lande rådde när Backavik 
byggdes i Nödinge. Under 
hösten har ett intensivt av-
talsskrivande pågått och i 
mars-april ska detaljplanen 
förhoppningsvis antas.

– Byggnaden bildar ett U, 
vilket ger alla boenden en 
tyst sida in mot gården. Det 
är ett krav från Länsstyrelsen 
med tanke på bullernivåerna. 
På ena sidan blir det två vå-
ningar, på den andra tre. Vi 
kommer jobba mycket med 
miljön och planerar bland 
annat ett större växthus på 
gården, säger Skanskas An-
ders Erlandsson.  

Det var idel glada miner 
när avtalet signerades. Någ-
ra av de mest muntra var 
pensionärsorganisationer-
nas representanter. Daniel 
Höglund var där för RPG:s 
räkning (Riksförbundet Pen-
sionärsgemenskap).

– Det här är efterlängtat 
i Älvängen. Ett bekvämare 
boende i en lugnare miljö, 
där det också finns möjlighet 
till gemenskap, säger han.

Hans Hellman, PRO, var 
också nöjd.

– Jag gillar satsningen på 
lägenheter för friskare äld-
re. Innan du får plats på ett 
särskilt boende är du näs-
tan död. Det är bra att det 
finns något mittemellan. Nu 
hoppas vi att det blir en öp-
pen matsal dit även vi som 
inte bor på själva boendet 

får lov att besöka. Det är 
bra för ensamma pensionä-
rer, men också positivt för 
de som bor på hemmet. Vi-
dare blir det viktigt för oss i 
pensionärsorganisationerna 
att noga bevaka hur vi kom-
penseras när aktivitetshuset 
stänger i Älvängen.

Bengt Bengtsson, tidi-
gare markägare och den som 

såg till att flytta den gula 
villan för att möjliggöra byg-
get, var på plats.

– Det känns kul att få ha 
medverkat till denna sats-
ning. Jag är nöjd över hur 
ärendet har hanterats och 
nu ska jag se till att bygga 
ytterligare boende runt gula 
villan i Skönningared.

KAFFE 

 INGÅR ALLTID!

HITTA DIN KLUBB PÅ
nordicwellness.se

Träna utan bindningstid!
VÄLKOMMEN IN FÖR EN VECKAS GRATIS TRÄNING!

STARTPAKET!*VÄRDE CA 2200 KR1 PT-TIMMA, VÄSKA,  VATTENFLASKA,  1 MÅNADS TRÄNING  TILL EN VÄN,  1 MY BOOST345
GYMKORT FR.

KR / MÅN

*Gäller endast nya medlemmar vid köp av årskort.

delar av vårt utbud
GYM
KONDITION
CYKEL
GRUPPTRÄNING

FRIA VIKTER
PERSONLIG TRÄNING
REHAB & SJUKGYMNASTIK
FÖRETAGSFRISKVÅRD

KIDZ CLUB & BARNDANS
UNGDOMSKORT
SENIORKLUBB
SOL & RELAX

Skanska bygger nytt äldreboende i Älvängen
Avtalet undertecknades i veckan

Avtalssignering. Kommundirektör Björn Järbur, Kommunstyrelsens ordförande Paula Örn (S) och Skan-
skas regionchef undertecknade i onsdags avtalet för ett nytt särskilt boende för äldre i Älvängen med 
tillhörande 25-30 hyresrätter. Med andra ord blir det ett seniorcentrum som växer fram. Första flytt-
lassen ska förhoppningsvis kunna gå efter sommaren 2017.

Möjliggörare. Bengt Bengtsson, tidigare mark- och fastighetsägare, 
såg till att flytta den gula villan för att göra plats för förverkligan-
det av ett seniorcentrum i Älvängen.

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

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Måndag 25 januari
Försök till mordbrand
Personalen på Mor Annas 
förskola i Alafors upptäcker 
att någon eldat på huset. 
Som tur är har elden inte 
fått fäste. Ärendet rubriceras 
som försök till mordbrand.

Inbrott upptäcks i en villa 
i Surte. En fönsterkassett 
har lyfts bort. Diverse gods 
är tillgripet, bland annat två 
läsplattor, bärbara datorer, 
kontanter samt fyra pass. 
Skospår tyder på att det kan 
ha varit mer än en gärnings-
man.

Onsdag 27 januari
Ringa narkotikabrott
En polispatrull beger sig till 
Nödinge vårdcentral där en 
person visar tydliga tecken 
på narkotikapåverkan. En 
man född 1995 och hem-
mahörande i Göteborg är nu 
misstänkt för ringa narkoti-
kabrott, eget bruk.
Målsägande parkerar sin bil 
utanför bostaden i Nödinge 
då det plötsligt kommer fram 
en man och uppmanar den 
kvinnliga bilägaren att lämna 
ifrån sig sin mobil. Han 
kräver också att få kvinnans 
guldhalsband. 

Torsdag 28 januari
Villainbrott
Inbrott i en nybyggd villa i 
Surte. En värmepump och 
diverse verktyg tillgrips. 
Vissa spår säkras på platsen.

Fredag 29 januari
Narkotikabrott
Polisen gör ett tillslag på en 
adress i Nol. I lägenheten 
befinner sig fyra personer. 
Kroppsbesiktning sker i 
form av urinprov. Samtliga 
är misstänkta för narkotika-
brott, eget bruk. Lägenhets-
innehavaren är dessutom 
misstänkt för innehav. 

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

volkswagentransportbilar.se

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

Volkswagen 4MOTION. 
För svenska vintrar.

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

Transporter Skåp 4MOTION 

från 278.200:– exkl moms

Crafter 4MOTION 

från 526.000:– exkl moms

Caddy Skåp 4MOTION 

från 185.000:– exkl moms

Amarok 4MOTION 

från 230.400:– exkl moms

KUNGÄLV. Väntans tider 
är över.

Måndagen den 25 
januari trädde den nya 
organisationen i kraft 
för lokalpolisområde 
Kungälv/Ale.

– En stor dag för oss, 
förklarar lokalpolis-
områdeschef Teodor 
Smedius.

Från att ha tillhört lokalpo-
lisområde Nordost har Ale 
sammanfogats med Kungälv 
i det nya lokalpolisområdet, 
som är ett resultat av den 
uppmärksammade reform 
som polisen genomfört.

– Huvudsyftet med refor-
men är att vi ska komma när-
mare invånarna och lyssna 
på vad medborgarna tycker, 
säger Teodor Smedius till 
Alekuriren.

Exakt vilka metoder poli-
sen kommer att använda sig 
av i det arbetet är inte klart. 
Smedius tänker brett i det 
avseendet.

– Tidigare har polisen haft 
sin problembild klar för sig 
och kommunen sin. Med-
borgarnas lägesbild har vi 
dock varit dåliga på att fånga 
upp och här måste vi bli bätt-
re. Medborgardialog kan ske 
på många olika sätt, via orts-
utvecklingsmöten, så kallade 
open space-möten på torgen 
och så vidare. Det viktiga är 
att lyssna på invånarna innan 
vi bestämmer vad vi ska göra.

Det går inte att ta miste 
på Teodor Smedius entusi-
asm och självklara tro på att 
det nya lokalpolisområdet 
Kungälv/Ale är rätt väg att 
gå.

– Nu har vi en ingripande-
styrka som åker på larm när 
någon ringer 112 eller 114 
14, vi har utredare med god 
lokalkännedom och poliser 
som jobbar med brottföre-
byggande arbete, som bland 
annat grannsamverkan. Allt 
finns under ett och samma 
tak. Vi har områdespoliser 
som kan arbeta riktat mot de 
problem vi ser. Tanken är att 
trycka ut verksamheten och 
personal nära medborgarna, 
säger Smedius.

– Vinsterna med den nya 
organisationen skördas inte 
i morgon, men på sikt kom-

mer det att få effekt. Det är 
jag övertygad om!

Närmare medborgarna, 
innebär det också bättre 
tillgänglighet på polissta-
tionen i Kungälv?

– Vi är inte där ännu. 
Inledningsvis kommer sta-
tionen att hålla öppet på 
onsdagar, men min vision 
är att vi ska kunna utveckla 
den biten. Sak samma gäller 
tillgängligheten på telefon, 
som jag heller inte är nöjd 
med. Här har jag också en 

vision om att vi ska kunna ett 
eget lokalpolisområdesnum-
mer för invånarna i Ale och 
Kungälv.

Du vill öka polisens öp-
penhet, berätta?

– Vi kan bli mycket bättre 
på att informera vad vi gör. 
Ett steg är därför att vi har 
öppnat en Facebooksida för 
lokalpolisområde Kungälv/
Ale. Det är ett sätt att in-
formera om vår verksamhet, 
men även en möjlighet att 
lyssna på invånarna.

Vad i det polisiära arbe-
tet kommer ni inlednings-
vis att prioritera i Ale?

– Vi är mitt upp i en sam-
verkansprocess där vi ska 
skapa oss en gemensam lä-
gesbild för Ale. Det jag redan 
vet är att drogmissbruket och 
kriminalitet bland ungdomar 
har stort fokus. Det arbetet 
har redan påbörjats, avslutar 
Teodor Smedius.

JONAS ANDERSSON 

Nya lokalpolisområdet sjösatt
– Kungälv/Ale under gemensamt tak

Teodor Smedius, lokalpolisområdeschef Kungälv/Ale.

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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SLOVAKIEN. Man skulle 
kunna tro att det är 
magiker som tagit fram 
helt nya Opel Astra. 

Utvecklingsfolket har 
bokstavligt talat trollat 
med utrymmet och 
resultatet får många att 
höja på ögonbrynen. 

Modellen har blivit 
både kortare och smala-
re, men trots detta har 
benutrymmet i baksätet 
växt med 3,5 centime-
ter. Hur är det möjligt? 

En magiker avslöjar aldrig 
sina trick och detsamma 
gäller biltillverkare. Opel 
har förutom tricket med ut-
rymmet även lyckats dum-
pa vikten på nya Astra med 
200 kilo och detta är ett nytt 
världsrekord i bilbantning. 
Nykomlingen är alltså kor-
tare, smalare och lättare – 

men hur mycket bättre? Det 
ska vi ta reda på här och nu.    

Ljus framtid
Designen är verkligen ele-
gant med ett väl markerat 
nosparti där strålkastarna 
och grillen knyts ihop med 
en blank list. På tal om fram-
ljusen så erbjuds dessa med 
smarta LED-strålkastare 
som skräddarsyr helljuset 
efter omgivningen helt auto-
matiskt. Vi upptäcker dess-
utom att backspeglarna flyt-
tats ned på själva karossen 
och att det ”flygande taket” 
finslipats. Den bakre takstol-
pen är nämligen klädd med 
svart plast och effekten blir 
illusionen av att taket svävar. 
Snygg på utsidan alltså, men 
hur är det på insidan? Inred-
ningen har verkligen städats 
upp och antalet knappar på 
mittkonsolen nästan halve-
rats jämfört med gamlingen. 

Hur det är möjligt? Jo, en 
åttatums pekskärm klarar av 
att sköta det mesta mellan 
himmel och jord. Systemet 
har allt man kan önska sig 
och lite till, bland annat ”wi-
fi-hotspot” med uppkopp-
ling mot internet i 4G.   

Trepip räcker  
Storleken på nya Opel Astra 
har alltså minskat med fem 
centimeter på längden, men 
det är inget som märks vare 
sig man sitter fram eller i 
bak. Vill föraren sitta extra 
bekvämt så finns dessutom 
ett wellnessäte med inbyggd 
massage och ventilation på 
tillbehörslistan. I maskin-
rummet kan man välja mel-
lan fem turboladdade moto-
rer och det hela börjar med 
en trecylindrig bensinare 
på 105 hästkrafter som kan 
bli din för 159 900 kronor. 
Den lilla trepipen låter rik-
tigt kaxig och kraften räcker 
faktiskt till. Om du trots allt 
vill ratta fyrcylindrigt så är 
det bara att välja mellan 125 
eller 150 hk. Vi lade dock 
mest krut på dieselfyran på 
1,6-liter, vilken erbjuds med 
antingen 110 eller 136 häs-
tar. Motorn är en riktig snå-
ljåp och testbilen bjuder på 
finfina köregenskaper. Andra 
roligheter är elektrisk parke-
ringsbroms, stolsvärme på 
alla sittplatser och för 7 900 
kronor får du en assistent 
som fickparkerar bilen au-
tomatiskt. Det silverfärgade 
Opel-emblemet i nosen lju-
ger med andra ord inte. Nya 
Astra är en ”snilleblixt”.   

Staffan Swedenborg 
Johannes Gardelöf

OPEL ASTRA 1,6 CDTI ECOTEC ENJOY

Motor: 4-cyl turbodiesel 
med dubbla överliggande 
kamaxlar och fyra ventiler 
per cyl. Max effekt: 136 hk 
mellan 3 500-4 000 varv/
min. Max vridmoment: 320 
Nm mellan 2 000-2 250 
varv/min. 
Kraftöverföring: Motorn 
fram, framhjulsdrift. 6-väx-
lad manuell.
Fjädring fram: fjäderben 
med undre triangellänk. 
Fjädring bak: torsionsaxel.
Styrning: Elektrisk servo. 

Vändcirkel: 11,4 meter. 
Bromsar: Skivor fram och 
bak. ABS. Antispinn/sladd.
Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-
stånd 266, längd 437, bredd 
187, höjd 142. Tjänstevikt 1 
364. Bränsletank 48 liter.
Prestanda: Toppfart 205 
km/h. Acceleration 0-100 
km/h 9,6 sek.
Förbrukning/Miljö: 3,9 liter 
per 100 km under blandad 
körning. CO2: 103 g/km. 

+ PLUS... 
Elegant design - utanpå som 
inuti, fylld med spännan-
de teknik, imponerande 
komfort

- MINUS...
Varför snåla med garanti-
erna?

Hur är det möjligt?
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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

Nytt och begagnat! Kanonpriser!
Kungälv, Kareby. Tel. 0303-22 20 01
Öppet Mån-fred 10-18, Lördag 11-15

www.karebybil.se

ERBJUDANDE från

ALLTID MINST 150 BILAR I LAGER

Audi A5 1,8 TFSi S-Line Panorama -08  129 900:-
Audi Q3 2,0 TDi Quattro Sports Edition -14  238 900:-
BMW 118 i Sportstolar 5dr -06  64 900:-
BMW 318 i Aut Comfort Touring -12  149 900:-
BMW 320 d Aut Comfort Dynamic -12  176 900:-
Chevrolet Aveo 1,2 LS -08  44 900:-
Dacia Sandero 1,6 E85 Hi-Flex -11  44 900:-
Ford C-Max 1,6 TDCi Navi -11  78 900:-
Ford Focus 1,6 5dr -01  8 900:-
Ford S-Max 2,0 TDCi 7-sits drag -09  89 900:-
Honda CR-V 2,0 I-VTEC 4WD -10  119 900:-
Hyundai i30 1,6 Business 5dr -13  104 900:-
Kia Carens 1,7 CRDi Komfort 7-Sits -14  159 900:-
Kia Cee´d 1,6 CRDi Aut Komfort -13  133 900:-
Kia Cee´d 1,6 CRDi ECO Komfort 5dr -14  128 800:-
Kia Cee´d SW 1,6 CRDi Komfort -13  118 900:-
Kia Cee´d SW 1,6 CRDi Komfort -15  158 900:-
Kia Cee´d SW 1,6 CRDi Komfort -13  124 500:-
Kia Cee´d SW 1,6 CRDi Komfort -12  93 900:-
Kia Cee´d SW 1,6 CRDi Komfort -12  99 800:-
Kia Cee´d SW 1,6 CRDi Premium -12  84 900:-
Kia Cee´d SW 1,6 EX drag -10  68 900:-
Kia Cee´d SW 1,6 GDI DCT Komfort aut -16  194 900:-
Kia Optima 1,7 CRDi Aut Business Navi -14  209 900:-
Kia Optima 1,7 CRDi Aut Business Navi -15  218 900:-
Kia Picanto 1,0 ECO Edition 5dr -13  69 900:-
Kia Picanto 1,1 ECO Sport -10  44 900:-
Kia Picanto 1,2 Automat Edition -14  98 800:-
Kia Pro Cee´d GT+ 1,6 Turbo 204hk -14  179 900:-

Kia Sorento 2,2 CRDi Aut AWD EX -10  124 900:-
Kia Sorento 2,2 CRDi Aut AWD Executive -13  259 900:-
Kia Sorento 2,5 CRDi Aut 4WD -07  74 900:-
Kia Sportage 1,6 Komfort -13  169 800:-
Kia Sportage 1,7 CRDi Komfort -13  154 900:-
Kia Sportage 2,0 CRDi Komfort AWD -13  178 900:-
Kia Venga 1,6 Ex Komfort - Facelift -15  164 900:-
Mazda CX-7 Turbo 4WD -08  98 900:-
Mercedes-Benz B 250 Aut Business Plus -14  229 800:-
Mercedes-Benz E 250 CDI Aut 4Matic AMG -14  399 000:- 
Mitsubishi Lancer 1,8 Di-D Sportback -11  79 900:-
Mitsubishi Outlander PHEV Business Nav -14  299 900:- 
Mitsubishi Outlander PHEV Business Nav -14  314 900:- 
Mitsubishi Space Star 1,2 AS&G 5D ELEG. -13  79 800:- 
Nissan Juke 1,5 dCi DPF -12  99 900:-
Nissan Note 1,2 Visia PURE DRIVE -14  89 800:- 
Nissan Qashqai 1,6 Acenta -09  79 900:-
Opel Astra 1,6 NJOY 5dr -03  24 900:-
Saab 9-3 Cab 1,8T Vector -04  69 900:-
Saab 9-5 2,0 Turbo4 Vector -10  128 900:-
Saab 9-5 2,0T Aut ARC drag -02  5 900:-
Skoda Yeti 1,8 TSI 4X4 skinn/panorama -10  98 900:-
Subaru Forester 2,5 XT Aut AWD Navi -06  78 900:- 
Toyota Corolla 1,6 5dr  -05  49 900:- 
Volkswagen Passat 2,0 TDi Sportline -08  78 900:-
Volvo S40 T5 Aut Business ++ Navi -04  46 900:-
Volvo S60 2,4 140hk Business -01  14 800:-
Volvo S60 2,5T Aut Business 210hk drag -05  58 900:-
Volvo S60 D3 Aut Momentum -13  199 800:- 

BOHUS. En sopplunch 
kryddad med föreläs-
ning.

Ann-Christin Elfström 
pratade om fallskade-
risker.

Ett intressant föredrag 
tyckte åhörarna.

Ett drygt 20-tal pensionä-
rer hade bänkat sig i Bo-
hus servicehus för att ta del 

av den information som 
Ann-Christin Elfström 
hade att förmedla. Föreläs-
ningen tog upp ämnen som 
gånghjälpmedel, mediciner, 
sömnens betydelse och an-
dra relevanta ting.

– Måste ni ha mattor inne 
så se till att ha antiglidskydd 
under. Ha inga lösa slad-
dar liggande, uppmanade 
Ann-Christin.

Fixartjänst finns i Ale 

kommun och vänder sig till 
personer från 65 år och upp-
åt. 

– Ni kan exempelivs få 
hjälp med att byta glödlam-
por eller batteri i brandvar-
naren.

Äldrepedagog Carina 
Wallström tog tillfället i akt 
att slå ett slag för den sitt-
gympa som sker i Bohus en 
gång i veckan.

JONAS ANDERSSON

Bra tips för äldre
Ann-Christin Elfström föreläste i Bohus servicehus.

Deltagarna lyssnade intresserat.

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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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

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

STURES 
SPISAR AB

0730-64 89 00 
Lunnavägen 6, Alafors 

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

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

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Torslanda HK 35-25 (19-12)

HANDBOLL

NÖDINGE. Ale HF tog 
revansch på sig själva 
efter måndagens deba-
kel mot Wasaiterna. 

På söndagen hemma-
besegrades Torslanda 
HK med klara siffror. 

– Starkt att vinna med 
tio bollar mot ett så bra 
motstånd, konstaterade 
Simon Liljeblad.

Division 3 västsvenska västra 
är bortsett de tre främsta la-
gen en jämn historia. Ale HF 
parkerar i mitten av tabellen, 

men har möjlighet att nå en 
fjärdeplats. Torslanda HK är 
också med i detta race, vilket 
gav matchen i Ale Kultur-
rum en extra nerv. Ale HF 
inledde trevande, men fick 
plötsligt ordning på försvars-
spelet. Laget kunde rycka till 
sig en sjumålsledning i paus. 
I andra halvlek var det jäm-
nare, men hemmalaget spe-
lade med större fantasi och 
drygade ut försprånget.

– Killarna visade hjärta 
idag. Vi hjälper varandra och 
trots rätt många felbeslut så 
gör vi ändå 35 mål. Det finns 
mycket kvar att utveckla, 
men spelar vi så här tillhör 
vi de främsta lagen i serien. 

Vi får inte glömma att Wa-
saiterna var riktigt bra. De 
utklassade till exempel Ön-
nerediterna i veckan, sa Ale 
HF:s tränare Janne Franzén 
efter slutsignalen.

Sonen och spelfördelaren 
Jonathan Franzén tillhörde 
lagets främsta och noterades 
för sex mål.

– Så här ska det se ut, men 
vi måste bli bättre på att 
hålla uppe nivån under hela 
matchen, sa han självkritiskt.

Segern innebar att Ale tog 
ett kliv uppåt i tabellen och 
passerade Torslanda. På sön-
dag väntar tabelljumbon Sär-
ökometerna på bortaplan.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Skön skalp för Ale HF

Hampus Eskilsson svarade som vanligt för en stabil insats i målet och hade god hjälp av ett taggat 
hemmaförsvar. Hampus tog bland annat en straff i ett viktigt läge i andra halvlek.
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Skepplanda 
Sportskyttar 

håller

ÅRSMÖTE
söndag 21 feb kl 14.00

på Skepplanda Skyttecenter
Välkomna! 

/Styrelsen

INNEBANDY

HANDBOLL

BANDY

Division 3 Göteborg damer
Ale IBF – IBK Älvstranden 7-2 
(3-0, 3-0, 1-2)
Mål Ale: Ida Bergenhus 2, Amanda Ekvall 
2, Sandra Augustsson, Emma Eklund, 
Moa Westlund. Matchens kurrar: Elina 
Petersson 3, Ida Bergenhus 2, Anna 
Lundgren 1.
Kommentar: Ale IBF:s damer tog en 
övertygande seger mot IBK Älvstranden. 
Efter två perioder stod det 6-0 och 
skottstatistiken 38-9 talar ett tydligt 
språk om matchbilden. I slutperioden 
kom Älvstranden in i matchen, men det 
aldrig någon fara på taket.

IBK Walkesborg 99 14  48 35
Marstrands IBK 14  31 28 
IBK Göteborg 14  13 26
Ale IBF 14  14 23
FBC Lerum 14  -6 22
IBK Älvstranden 14 -23 9
Landvetter IBK 13 -39 9
Herrestads AIF 13 -38 8

Division 3 Göteborg
Surte IS IBK – IBK Walkesborg 11-6 
(3-1, 4-1, 4-4)
Mål SIS: Markus Söder 4, Daniel Dahlman 
3, Jonas Rosén 2, Linus Warnholtz, Toni 
Hilkamo. Matchens kurrar: Markus Söder 
3, Jonas Rosén 2, Daniel Dahlman 1.

Ale IBF – Dingle AIK 2-5 (0-2, 2-3, 0-0)
Mål Ale: Daniel Blomqvist, Tobias 
Hellman. Matchens kurrar: Daniel 
Blomqvist 3, Tommy Stålhammar 2, 
Alfred Olofsson 1.

Partille IBS 15  118 42
FBC Lerum 15  53 37  
Lindome IBK 15  17 26
Dingle AIK 15  -2 24
Surte IS IBK 15 -13 23
Myggenäs IBK 15   6 22
Pixbo Wallenstam H3 15  -9 22
Marstrands IBK 15  -5 19
IBK Walkesborg 99 15  -5 17
Herrestads AIF 15 -51 14
Sävedalens IBK  15 -51 12
Ale IBF 15 -58 3

Allsvenskan södra
Blåsut – Surte BK 4-1 (2-0)
Mål Surte: Lasse Karlsson. Matchens 
kurrar: Dennis Nilsson 3, Peder Remman 
2, Johan Janebrink 1.

Nässjö IF 17  55 31
IF Boltic 16  37 25  
Jönköping Bandy 16  14 22
IFK Motala 17  35 21
Frillesås BK 16   -1 16
Lidköpings AIK 16  10 15
Nitro/Nora BS 17 -15 13
Tranås BoIS 16  -3 12
Blåsut/Vänersborg 17 -40 10
Örebro SK Bandy 16 -28 9
Surte BK 16 -64 6

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Torslanda HK 35-25 (19-12)
Mål Ale: Niklas Eriksson 8, Joakim 
Samuelsson 7, Jonathan Franzén 6, 
Mattias Johansson 5, Mattias Skarin 3, 
Simon Liljeblad 2, Karl Karlsson 2, Anton 
Thunberg 2. Matchens kurrar: Jonathan 
Franzén 2, Mattias Skarin 1.

Rya HF 14  92 23
IK Celtic 13  42 22
GIK Wasaiterna U 14  43 20
HK Önnerediterna 14  17 15
Stenungsunds HK 13  22 14
Ale HF 14 -13 13
Torslanda HK 13 -41 12
Onsala HK 13 -7 8
Särökometerna 14 -41 8
IK Nord 13 -36 7
Särökometerna 13 -78 4

Nödinges framtid. Handbollsflickor födda 01-02 spås en lysande framtid och klubben gör ingen hemlighet av att de har något stort på 
gång. Topp tio i Sverige är en realistisk målsättning.

Alva Eliasson och lagkapten Johanna Einarsson tror båda att Nö-
dinge F01 kan gå långt i SM. De intygar att stämningen är på topp 
och att glädjen är större än någonsin.

NSK:s handbollstjejer mot toppen
NÖDINGE. Damlaget är 
borta. Nu står allt hopp 
till Nödinge SK:s yngre 
handbollstjejer som har 
hittat en väg uppåt. 

I mars väntar det näst 
sista steget i SM för 
01-laget. 

– Vi har förutsätt-
ningar att bli topp tio i 
Sverige, säger tränaren 
Peter Eliasson.

Det börjar ljusna borta på 
den tidigare mörka hand-
bollshorisonten för Nödinge 
SK. Efter att styrelsen med-
delade att damlaget läggs 
ner inför den här säsongen 
var det mycket som såg dys-
tert ut. Men nu har ett hopp 
tänds tack vare de yngre för-
mågorna. Tjejerna födda 01-
02 har hittat ett framgångs-
recept som bådar gott inför 
framtiden. 

– Vi har haft en kris i för-
eningen och det är natur-
ligtvis väldigt negativt att en 
förening som Nödinge SK 
inte längre har ett damlag. 
Nödinge var en handbollsort 
för några år sedan, men nu 
har allt förändrats. Vi har 
inte kunnat locka till oss spe-
lare från Älvängen eller Al-
afors i samma utsträckning 
som förr. Nu har vi fått ihop 
ett gäng som kompletterar 
varandra på ett fantastiskt 
sätt. De växer hela tiden och 
har utvecklats otroligt sedan 
i höstas, säger fystränaren 
Peter Nilsson.

Säsongen har hittills gått 
över förväntan. När Peter 
Eliasson tog över som trä-

nare i somras var det dålig 
uppslutning på träningarna, 
men intresset för handboll 
har ökat och nu har 01-laget 
tagit sig hela vägen till det 
fjärde steget i SM. Tar man 
sig vidare därifrån väntar 
finalrundorna. Nu i veckan 
lottas vilka motståndare det 
blir den 19 och 20 mars. 

Stor skillnad
– Det är en stor skillnad 
jämfört med i somras. Vi 
var bara tre eller fyra tjejer 
på träningarna. Vi lånade 
in spelare från 02-laget och 
intresset ökade när vi tog oss 
vidare från det första steget 
i SM. Vi tränar tillsammans 
med 02:orna och har fortsatt 
låna in spelare till matcher-
na. Dessutom är det flera av 

01-tjejerna som spe-
lar med de som är ett 
år äldre. Vi är som en 
klubb nu där tjejerna 
hejar på varandra, sä-
ger Peter Eliasson.

Vad tror du om 
era möjligheter att 
ta er vidare i SM? 

– De är stora, men 
mycket hänger ju på 
lottningen. Vi vet att 
vi är ett slagkraftigt 
lag som kan gå långt. 

Vi har alla chanser i 

världen.
Alva Eliasson och Johan-
na Einarsson är två spelare 
som har varit med under ut-
vecklingen. Nu siktar de mot 
ett lyckat SM och förhopp-
ningsvis en ljus handbolls-
framtid i de blåvita match-
tröjorna. 

– Jag tror att vi har blivit 
mer som ett lag nu. Förra 
året och åren dessförinnan 
har det handlat om att toppa 
laget. Det gör vi inte nu och 
det har blivit en större glädje 
på träningarna den här sä-
songen, säger Alva. 

Något bra på gång
– Det har varit lite osäkert 
tidigare men nu känns det 
som att vi har något bra på 
gång. Vi är ett lag som strä-
var efter att bli så bra som 
möjligt och det är kul att vi 
tränar och spelar ihop med 
02:orna, fortsätter lagkapte-
nen Johanna. 

Hur går tankarna inför 
SM?

–Vi hoppas naturligtvis 
på en lottning som ska göra 
det lättare att ta sig till final-
steget. Jag tror absolut att vi 
har chansen att hamna bland 
de åtta bästa lagen, säger Jo-
hanna. 

 Peter Eliasson är optimis-

tisk inför framtiden och tror 
att NSK håller på att få fram 
ett blivande topplag.  

– De här tjejerna kan gå 
hur långt som helst. Vi sik-
tar på att bli ett topplag i 
Göteborg och vi har förut-
sättningar att bli topp tio i 
Sverige, det är nästan en rea-
listisk målsättning. Då är det 
viktigt att vi får behålla grup-
pen och det gäller att ha en 
stor grupp där alla får känna 

sig delaktiga, säger han.  
– Det är kul att gå till trä-

ningarna igen. Det har varit 
lite sisådär tidigare, men 
det känns som att alla drar 
åt samma håll och att vi har 
något väldigt bra på gång, 
tillägger Peter Nilsson.

Peter Eliasson, ansvarig tränare för Nö-
dinges F01-lag.

– Stommen till ett nytt lag har börjat formas

TEXT & BILD
KRISTOFFER STILLER
kristoffer.stiller@alekuriren.se

Mellerud sista hindret för allsvenskt kval

NOL. Nol IK futsal dröm-
mer om avancemang till 
högsta serien.

Mellerud på bortaplan 
är sista hindret för att 
nå allsvenskt kvalspel.

– De är obesegrade i 
år och blir en svår nöt 
att knäcka, säger Hadi 
Namro, sportchef i Nol 
IK.

På söndag väntar ett avgö-
rande förkval mellan Melle-
rud och Nol, där vinnaren 

går vidare till ett allsvenskt 
kvalspel. 

Nol ser ut att kunna 
mönstra ett riktigt starkt 
manskap, men får klara sig 
utan Niclas Elving (baksida) 
och sannolikt även Joakim 
Olausson (proffsaktuell).

– ”Jocke” är i Italien och 
träffar en klubb, men kan 
hinna hem igen, säger Hadi 
Namro.

 Däremot är Bita Bång-
ens tillbaka efter avstäng-
ning. Dessutom fanns det ett 

frågetecken bakom Johan 
Friberg Da Cruz som bröt 
handen senast, men som ver-
kar kunna spela med ett spe-
cialskydd.

– Intresset för matchen är 
stort bland våra supportrar 
och vi kommer att erbjuda 
buss till Mellerud. Vi infor-
merar om detaljerna på vår 
hemsida och facebook, häl-
sar Hadi Namro.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

– På söndag avgörs Nol IK futsals öde
Skepplanda BTK höll 
sitt årsmöte i klubbhuset 
på Forsvallen i torsdags. 
Många val till olika kom-
mittéer gjordes. Styrelsen 
för 2016 fick följande ut-
seende:

Ordförande: Kent Hy-
lander. 

Ledamöter: Jan-Erik 
Eriksson, Åsa Ahrrenius, 
Sven Rydén, Tobias Hå-
kansson, Lena Öhrn. 

Suppleanter: Oscar Frii 
och Josefin Claesson.

SBTK har 
hållit årsmöte
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BOHUS. Dennis Öberg, 
Jonas Rosen, Lukas 
Rundqvist Blom och 
Markus Söder. 

Lägg namnen på 
minnet. 

Surte IS IBK:s juniorer 
tar plats bland senio-
rerna och  öser redan in 
poäng.

När träningsnärvaron sjönk i 
A-laget bestämde sig Tobbe 
Engström för att på allvar 
ge klubbens juniorer chan-
sen. Föryngringen har redan 
lönat sig. Mot Walkesborg 
svarade framtidens genera-
tion för sex av elva mål, men 
det är en ödmjuk fyrling som 
lokaltidningen möter efter 
matchen och de hyllar tack-
samt sin tränare.

– Jättekul att han vågar ge 
oss chansen. Nu är vi med 
och konkurrerar om en plats 
precis som alla andra. Det är 
upp till oss att leverera, säger 

Lukas Rundqvist Blom, 17.
Det gör ingen hemlighet 

av att steget från spel i juni-
orlaget och B-laget är stort.

Intensitet
– Det är en helt annan in-
tensitet och ett högre tempo. 
Du hinner inte tänka särskilt 
mycket, säger fyramålsskyt-
ten Markus Söder, 16.

Trots juniorernas succé i 
A-laget tar de inte sina plat-
ser som givna.

– Nej, det är många duk-

tiga spelare i laget. Nu gäller 
det att bevisa för Tobbe att vi 
förtjänar våra platser, säger 
Dennis Öberg, 17.

Det kan man minst sagt 
säga att de gjorde i lördags. 
Åtta poäng kom från lagets 
juniorer. Markus Söder sva-
rade för sex av dem. När 
framtiden visar framfötterna 
väcktes också de äldre till liv. 
Förra årets poängmaskin, 
Daniel Dahlman, 35, slog 
til med tre mål och tre mål-
givande assists.

Surte kopplade tidigt 
greppet om matchen. 3-1 
efter första perioden och 7-2 
efter två. Gästerna fick aldrig 
chansen. Hemmalaget var 
för effektivt och tog vara på 
de chanser som bjöds.

– Vi ska kämpa för en bra 

slutplacering i serien och i 
framtiden hade det varit kul 
att gå upp i tvåan med Surte, 
säger Jonas Rosén, 16. 

Det finns det all anledning 
att tro på. Laget har framti-
den för sig. Det finns fler 
som inte ens fyllt 20 år som 

är bofasta i A-laget. Målvak-
ten Oliver Engström, 18, 
Pontus Jonsson, 19 och Li-
nus Warnholtz, 19.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

VECKANS
MATCHER

FA KL 18.15
Nödinge SK - Kungälvs HK

F05 KL 14.30
Nödinge SK - KF Velebit

F04 KL 15.20
Nödinge SK - HK Aranäs

ALE KULTURRUM
ONSDAG 2 FEBRUARI

ALE KULTURRUM
SÖNDAG 7 FEBRUARI

www.aleibf.se

 

BÖRJA SPELA

INNEBANDY!

DAMER DIV. 3
ALE KULTURRUM

LÖRDAG 6 FEB KL 14.30

ALE IBF -
FBC LERUM

VÄNERSBORG. Surte BK 
förlorade måste-matchen 
borta mot Blåsut.

Tre av fyra återstående 
matcher är mot seriens 
topplag, vilket innebär att 
det allsvenska kontraktet 
sannolikt är förlorat. 

– Det krävs ett mirakel, 
men sånt inträffar ofta i 
sportens värld. Vi måste 
tro på det, säger skada-
de lagkaptenen Mattias 
Timan. 

Även om det sett kritiskt ut 
länge har hoppet levt i Sur-
te BK – och det lever än, 
men mötet med nästjum-
bon Blåsut ansågs vara den 
sista räddningsplankan. 
Dessvärre har inte ens den 
forne målkungen, Lasse 
Karlsson, kunnat förändra 
Surtes trubbiga anfallsspel. 
Det håller helt enkelt inte 
allsvensk standard. Ett Blås-
ut som förstärkts av bröder-

na Alexander och Robert 
Mayborn var klassen bättre.

Mattias Timan som har 
missat de tre senaste match-
erna på grund av en ögon-
skada såg matchen från läk-
taren.

– Precis som vanligt gjor-
de killarna en helt okej in-
sats, men det räcker tyvärr 
inte. Blåsut vann rättvist.

I den 19:e matchminuten 
tog hemmalaget vara på en 

hörna och satte sig därmed 
i förarsätet. Gästerna skapa-
de både hörnor och frislag, 
men inget som resulterade. 
15-årige Dennis Nilsson 
vaktade återigen Surtes mål 
och svarade för sin tredje 
straffräddning på två match-
er. Blåsut lät sig inte nedslås, 
utan Alexander Mayborn 
gjorde kort därefter 2-0.

En kvart in på andra halv-
lek fick Surte vittring. Lasse 

Karlsson reducerade efter 
passning av Ante Grip som 
numera är spelande tränare.

Lagen bytte chanser och 
Surte saknade inte tillfäl-
le att kvittera, men det här 
var Blåsuts afton. 3-1 kom 
drygt tio minuter före slutet 
och hemmalaget hann även 
göra ett fjärde mål innan eld 
upphör.

Bara ett mirakel kan rädda 
Surtes allsvenska kontrakt. 

De återstående matcher-
na spelas mot serieledande 
Nässjö (h), Nitro Nora (b), 
Jönköping (h) och tabelltvå-
an IF Boltic (b). Det krävs 
minst två segrar samtidigt 
som Örebro inte får ta nå-
gon mer poäng.

– Chansen finns, men vi 
måste göra något helt otro-
ligt. Nässjö ser jag som svå-
rast, övriga lag vet jag att vi 
kan slå, men nu behöver vi 
ha stolpe in, säger Timan 
som hoppas vara tillbaka 
inom kort.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Blytung Surteförlust i måste-matchen

Allsvenskan södra
Blåsut/Vänersborg – Surte BK 4-1 (2-0)

BANDY

Division 3 Göteborg
Surte IS IBK – IBK Walkesborg 11-6

INNEBANDY

Föryngring som betalar sig
– Surte IS IBK:s juniorer levererar redan i A-laget

Framtiden tar redan plats i Surtes A-lag. Dennis Öberg, Markus Söder, Lukas Lundqvist Blom och 
Jonas Rosen svarade för över hälften av målen när Surte besegrade Walkesborg.

Jonas Rosén prickade in två mål i mittperioden och gratulerades 
av Daniel Antonsson och Linus Warnholtz.

- ÄLSKA HANDBOLL

VILL DU
SPELA

HANDBOLL?
Vi har verksamhet från

3 år till seniorer.

www.laget.se/alehf



NUMMER 04         VECKA 05         2016| 21NÖJE|

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 3 feb kl 19 Entré 80 kr
Från 15 år

Onsdag 10 feb kl 19 Entré 80 kr
Från 11 år

Söndag 14 feb kl 15 Entré 60 kr
Söndag 21 feb kl 15 Entré 60 kr

Barntillåten. (Svenskt tal)

Söndag 14 feb kl 18 Entré 80 kr
Från 11 år

Söndag 7 feb kl. 18 Entré 80 kr
Från 15 år

The Revenant

Point break

Alvin & Gänget

Creed

The hateful eight

www.alefolketshus.se

Välkomna!

ALAFORS. På fredag 
sker en dansföreställ-
ning med World Dance 
Company på Mötesplats 
Spinneriet.

Det blir också korta 
prova på-workshops i 
bollywood, flamenco 
och orientalisk dans.

Allmänheten hälsas 
välkommen till denna 
helkväll i Alafors.

Föreställning med flamenco, 
tango, bollywood och myck-
et mer, kommer till Mötes-
plats Spinneriet i Alafors – ett 
boende för ensamkommande 
flyktingungdomar. Det är en 
dansföreställning som ingår 
i pilotprojektet med danste-
rapi för integration och läk-
ning vilken stöttas av Västra 
Götalandsregionen. 

– Det är dans och rörelse 
i terapeutiskt syfte. De en-
samkommande flyktingung-

domarna har många obear-
betade upplevelser som de 
behöver kanalisera, säger 
danspedagog Suzanna Bon-
desson.  

World dance night är en 
helkväll fylld av dans och 
musik, med flamenco, bol-
lywood, Argentinsk tango 
och orientalisk dans med 
professionella artister från 
World Dance Company i 
Göteborg.

Kvällen inleds med möj-
lighet att själv prova olika 
dansstilar och fortsätter se-
dan med artister som visar 
ett urval av danser från värl-
dens alla hörn. Det är öppet 
för alla att prova på och se-
dan se föreställningen.

– Valfri entré gäller, avslu-
tar Suzanna Bondesson. 

JONAS ANDERSSON

World Dance Night på Mötesplats Spinneriet Få de senaste nyheterna
direkt på Facebook

facebook.com/alekurirenfacebook.com/alekuriren

World Dance Company gästar Mötesplats Spinneriet i Alafors nu på fredag. Allmän-
heten bjuds in till en helkväll i dansens tecken.

SKEPPLANDA. ”You didn´t 
give up on me”.

Det var rubriken för sön-
dagens gospelgudstjänst i 
Skepplanda kyrka.

Skepplanda kyrkokör 
framförde åtta låtar under 
ledning av Åsa Gunnervik.

På självaste ljusbärardagen rik-
tades uppmärksamheten mot 
Skepplanda kyrkokör som till-
sammans med Åsa Gunnervik 
och kompbandet The Groove 
hade övat in en repertoar som 
sträckte sig från spiritual till mo-
dern gospel. 

– Vi har bara övat ett par 
gånger tillsammans, men vi 
hoppas att det ska gå bra, sade 
Åsa Gunnervik när hon hälsade 
välkommen.

De fåtal repetitionstillfällena 
till trots kunde åhörarna inte 
tro annat än att Skepplanda kyr-
kokör alltid ägnat sig åt gospel. 
Det blev en fullträff och med 
imponerande solosång signe-
rad körens egna medlemmar. 
Avslutningen med ”Stad i ljus” 
där kantor Peter Corneliusson 
greppade mikrofonen var mäs-
terlig.

JONAS ANDERSSON

Gospelgung i Skepplanda kyrka

Margareta Johansson sjöng solo med den äran.

Skepplanda kyrkokör, under ledning av 
Åsa Gunnervik, i samband med sönda-
gens gospelgudstjänst.

Onsdag 24 februari kl 19.00

Teatern, Ale kulturrum. Längd: 1 tim och 55 min inkl. paus 20 min.

 Biljetter Vuxen 200 kr, scenpassrabatt  
50 kr, ungdom 100 kr. 
Medarrangör ABF

MYGGJAGARE & 
NÄBBSTÖVLAR
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Bilsemester med

www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84

Telefonerna är öppna vardagar kl. 8-17

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 99:- tillkommer.  
Förbehåll för tryck- och prisfel samt utsålt.
     

Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella 
läsar erbjudanden. Uppge reskoden vid beställning 
– så får du automatiskt rabattpriset.

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

  Teknisk arrangör:

Sommarsemester 
i Alperna
8 dagar i Piesendorf, 
Österrike
Gasthof Waidachhof HHH

Mitt bland badsjöar, glaciär-
er och bergstoppar laddade 
med stärkande energi, lig-
ger Gasthof Waidachhof nära 
staden Piesendorf, där familjen 
Passrugger hälsar dig välkommen 
med traditionell österrikisk gäst-
frihet, god mat och ett fantastiskt 
läge i Salzburgerland, med ome-
delbar närhet till den världsberöm-
da staden Zell am See (10 km). 

Ankomst: Söndag 7/5-15/10 2016. 

Kuravgift EUR 1,- per person 
(över 15 år)/dygn.

2 barn 0-9 år gratis.
2 barn 10-15 år ½ priset.
Max. 2 extrasängar per rum.

Barn gratis 

Pris per person i dubbelrum 

3.099:-
Pris utan reskod 3.399:-

Pristillägg 9/7-26/8: 250:-

•  7 övernattningar
•  7 x frukostbuffé
•  7 x 3-rätters middag
•   Fri entré till hotellets 

relaxavdelning, frilufts-
    badet i Piesendorf, 
    badsjön i Niedernsill och 
    offentliga tennisbanor
•   Aktivitetsprogram för 

barn (juli och augusti) 
•  Guidade vandringsturer
•   Rabatt på entré till 

Swarovski Kristallwelten 
•   10 % rabatt på entré 

till Salzbergwerk 
Berchtesgaden 

Gasthof Waidachhof

Upplev Rügen
4 dagar i Breege, Nordtyskland

Aquamaris Strandresidenz 
Rügen HHHH  
Bo på skönt strandnära hotell, 
med pool och spa. Besök t.ex. 
Stralsund (62 km).

Strandresidenz Rügen

Pris per person i dubbelrum 

1.549:-
 Pris utan reskod 1.699:- 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x stor temabuffé
• 1 x välkomstdrink
•  10 % rabatt på 

spabehandlingar 
•  Rum med balkong

Kuravgift 1,60 EUR per 
person över 10 år/dygn.

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 25/5 2016.

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

2 nätter 1.199:-
4 nätter 1.949:-

Familjeparadis i Bohuslän
3 dagar i Grebbestad

TanumStrand HHHH

Inbjudan till Bohuslän och till den vackraste 
skärgården i hela Sverige! TanumStrand är 
ett populärt och familjevänligt semester-
mål. Se t.ex. Tanums Hällristningar (8  km) 
och Nordens Ark (49 km).

Pris per person i dubbelrum

1.649:-
Pris utan reskod 1.799:-

Pristillägg 1/4-30/6: 100:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 3-rätters middag/buffé
• Entré till pool från 1/5
• Fri Wi-Fi

Ankomst:  Fredag 
t.o.m. 24/6 2016.

1 barn 0-3 år gratis.
2 barn 4-14 år ½ priset.  

Ankomst sön-ons
 endast 1.499:- 

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

Veckans boktips! 
– Ale bibliotek hjälper dig att hitta guldkornen i bokskogen

Allt jag inte minns 

av Jonas Hassan Khemiri

Samuel har omkommit i en bilolycka en-
dast 26 år. Människor som känt honom be-
rättar växelvis om sin relation till honom. 
Boken är en bladvändare där bilden av 
Samuel alltmer klarnar.
En stark kärleksskildring som fick August-
priset 2015.

ÄLVÄNGEN. Nu är det 
inte långt kvar till 
båtsäsongen 2016 drar 
igång.

Startskottet går i sam-
band med Båtmässan 
som invigs till helgen.

Repslagarmuseet från 
Älvängen finns sina 
vana trogen på plats.

Nu på lördag öppnas dör-
rarna till årets båtmässa, en 
mässa som bjuder på hund-
ratals båtar och utställare, 
rekordmånga prova-på-akti-
viteter samt det absolut se-
naste på båt- och tillbehörs-
marknaden.

På fredagen är det så kall-
lad VIP-kväll för särskilt in-
bjudna gäster och tillika en 

smyginvigning av Båtmäs-
san.

– Mässan pågår fram 
till den 14 februari. Ideella 
krafter ser till att bemanna 
Repslagarmuseets monter 
varje dag under den här pe-
rioden, säger eldsjälen Bernt 
Larsson.

Båtmässan är inte bara 
årets första utan även det 
största utåtriktade arrange-
mang för Repslagarmuseets 
del.

– Det är ett utmärkt till-
fälle att sätta Repslagarmu-
seet och Ale kommun på 
kartan, säger Bernt.

Repslagarmuseet kom-
mer att ha sin monter på 
andra våningen i F-hallen. 
Repslagning kommer att de-

monstreras med jämna mel-
lanrum och naturligtvis sker 
försäljning av souvenirer.

– I år firar Repslagar-
museet 20-årsjubileum och 
det kommer naturligtvis att 
uppmärksammas med diver-
se jippo under året, avslöjar 
Bernt Larsson.

Närmast förestående efter 
Båtmässan är sportlovet där 
den populära aktiviteten ”Slå 
rep med Bernt” lever vidare.

– Självklart! Jag kommer 
att finnas på museet torsdag 
och fredag i sportlovsveckan, 
avslutar Bernt Larsson.

JONAS ANDERSSON

Jubileumsår inleds på Båtmässan
– Repslagarmuseet en av utställarna

Repslagarna från Älvängen finns naturligtvis på plats när Båtmäs-
san öppnar i Svenska Mässan till helgen. På fredag sker en smygin-
vigning för inbjudna gäster och då kommer Marie-Louise Edholm, 
Svenska Ostindiska Companiet, och Bernt Larsson, Repslagarmuse-
et, att berätta om det nordiska samarbetet vad det gäller repslag-
ning och tjärning av rep.
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ALINGSÅS. Gösta Sillén 
och Ida Isaksson är två 
konstnärer som under 
flera decennier hade sin 
bas i Sålanda.

Under tre helger i ja-
nuari har ett 60-tal verk 
visats för besökarna till 
Café Storken i Alingsås.

– Om jag blir tillfrågad 
finns det absolut en 
möjlighet att sätta upp 
utställningen även i Ale, 
säger Ylva Sillén.

Det är Ylva Sillén, dotter till 
Gösta Sillén (1935-2015) 
och Ida Isaksson (f 1933), 
som har producerat utställ-
ningen. Hon jobbar till var-
dags som konstpedagog i 
Alingsås kommun.

– Utställningen är ett 

tvärsnitt över 50 års skapan-
de, material från mitten av 
1950-talet och fram till 2011 
då Gösta och Ida sålde sin 
ateljébostad – Sålanda gamla 
skola.

Ylva berättar att hen-
nes föräldrar levt sitt liv för 
konstens skull. Deras konst 
går att se på många offent-
liga platser, i Nödinge finns 
bland annat Alesnickar-
na, skulpterade av Gösta. 
Gemensamt gjorde paret 
i början av 1990-talet en 
skulpturalt utformad dam-
manläggning i Vegastaden/
Nordostpassagen. Nämnas 
kan också utsmyckningen av 
tunnelbanestationen Duvbo 
i Stockholm.

– Det är konstnärer som 
ofta uttryckt sig i stort for-
mat, även deras utställningar 
på bland annat Göteborgs 

konsthall, Södertälje konst-
hall, Millesgården och Röda 
Sten i Göteborg har visat 
prov på det, förklarar Ylva 
Sillén.

Denna gång kom utställ-
ningen till på annat vis. Ylva 
Sillén har för en begränsad 
tid tömt ett av Alingsås po-
puläraste caféer och låtit 
fylla tre små rum med konst 
som spänner över drygt fem 
decennier. Det är skulpturer 
i olika material, teckning-
ar, målningar och skisser av 
skilda slag.

– För mig var urvalet den 
svåra biten. Jag är ändå nöjd 
med resultatet och har fått 
väldigt positiv respons från 
besökarena. Även mamma 
var belåten vilket jag tar som 
ett gott betyg, skrattar Ylva.

– Det har varit jätteroligt 
att göra den här utställning-
en. Det som har varit ett 

självklart inslag i min upp-
växtmiljö lyfter jag nu upp 
för andra att beskåda.

Ylva finns själv avbildad 
i utställningen. Det är ett 
porträtt i brons som hennes 
mamma gjorde när Ylva var 
blott tre veckor.

– Ett centralt begrepp i 
konsten är ursprunglighet. 
De kommer ofta till uttryck i 
sådant som har med naturen 
att göra.

I ett av rummen går 
att finna en tidig skiss av 
Alesnickarna. Det går även 
att se en formstudie gjord av 
gamla ribbstolar.

– Det är signifikativt, 
att de tog det material som 
fanns till hands. Den experi-
mentella andan är dessutom 
väldigt tydlig i Göstas tidiga 
verk, avslutar Ylva Sillén.

JONAS ANDERSSON

Tvärsnitt över 50 års skapande
– Verk av kända Alekonstnärer

Under två januarihelger har Ylva Sillén arrangerat en konstutställ-
ning i Alingsås innehållande ett 60-tal konstverk signerade föräld-
rarna Gösta Sillén och Ida Isaksson.

En tidig skiss av Gösta Silléns Alesnickarna.
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Tisdagen den 2 
februari kommer 
Leifabs ansökan om 

rivningslov av Stallarna på 
ström att behandlas i Mil-
jö- och byggnämnden. Vi 
hoppas att Stallarna ska få 
finnas kvar och att rivnings-
lovet avslås. 

Förvaltningens förslag 
till beslut är att inte bevilja 
rivningslov. Det skulle näm-
ligen strida mot Plan- och 
bygglagens 9 kapitel 34§ 
som säger att rivningslov 
inte ska ges om det rör en 

byggnad eller byggnadsdel 
som bör bevaras på grund av 
byggnadens eller bebyggel-
sens historiska, kulturhis-
toriska, miljömässiga eller 
konstnärliga värde.

Utöver att det bedöms 
vara ett lagbrott att bevilja 
rivningslov så finns det en 
rad ytterligare anledningar 
att inte tillåta en rivning. 
Västra Götalandsregionens 
förvaltning för natur- och 
kulturarv, Västarvet, har 
yttrat sig och avråder en 
rivning, även Länsstyrelsen 

är inkopplad. Kommun-
fullmäktige i Lilla Edet har 
antagit en kulturarvsplan 
och en översiktsplan för 
kommunen där man lyfter 
det kulturhistoriska värdet 
i stallarna och den kultur-
miljö de ingår i. Att riva 
Stallarna strider alltså mot 
en rad tidigare demokratiskt 
fattade beslut. 

Anledningen till att 
stallarna föreslås rivas är 
att man planerar att bygga 
bostäder på tomten. Vi är 
i stort behov av bostäder 

i kommunen och för att 
planera för bostadsförsörj-
ningen i kommunen antog 
kommunfullmäktige så 
sent som i februari 2015 ett 
bostadsförsörjningsprogram. 
Följer man programmet kla-
rar vi kommunens bostads-
behov. I programmet finns 
det inga planer på att bygga 
bostäder på Stallets tomt. 
Det är däremot planerat 
för bostäder på Stallgärde-
na intill. Det rimliga vore 
därför att koncentrera sig 
på att bygga där - i enlighet 

med fullmäktiges beslut. 
För det är väl ändå rimligt 
att man följer de beslut som 
fattats av fullmäktige? I det 
här fallet för mindre än ett 
år sedan. 

Majoriteten i Lilla Edet 
(S, V, L) har hittills varit 
tydliga med att de vill riva 
stallarna. Vår förhoppning 
är att de ska tänka om och 
välja att följa lagstiftningen 
och de väl förankrade beslut 
som fattats kring utveckling 
av kommunen i översikts-
planen, kulturarvsplanen 

och bostadsförsörjningspro-
grammet. Bygg där det är 
planerat för bostadsbyggna-
tion och använd vårt kultur-
arv för att öka kommunens 
attraktivitet. Inte tvärt om. 

Carina Andersson (C)
Camilla Olofsson (M)

Christian Samuelsson (MP)

Lagbrott att riva Ströms stallar?

Alesnickarna var 
ett välkänt släkte 
i hela Sveriges 

avlånga land. En del var 
välkända timmermän som 
var mycket eftertraktade 
arbetare att få till storbyg-
gen i Göteborg. De var 
kända för att vara kunniga, 
arbetsamma, noggranna 
och plikttrogna. En annan 
del av dem var fyrbyggare 
och har byggt många av 
Sveriges gamla fyrar som 
väglett sjöfarare i långa ti-
der. Tiderna förändras och 
vi med den, men en sak 
som består är Alesnickar-
na. Skepplanda är begåvat 
med en massa små byggare 
även i dag. Många är i 
Göteborg med omnejd och 
arbetar, en del på hem-
maplan med ombyggnad 
och reprationer.

En del bygger nya hus 
i lösvirke, samt monterar 
och fabricerar hus. Just 
nu håller Byggarna i Ale, 
en samverkan av flera små 
byggare, på med ett stort 
bygge, Kungälvs Trä i 
Älvängen.

Trots gamla traditioner i 
Skepplanda är det svårt för 
de lokala att få kommun-
ledningen med på noterna 
att vara vänligt inställda 
till byggnation i Skepplan-
da. JME Bygg, Magnus 
Ericsson, har försökt att få 
bygga ovanför bygdegår-
den i ett par till tre års tid, 
men fått till svar: ”Vi säljer 
inte till dig”. Detta var den 
gamla kommunledningens 
svar. Du har inte de musk-
ler som krävs, detta utan 
att undersöka eller fråga? 
Det finns ett gammalt 

ordspråk som lyder ”Finns 
det hjärterum finns det 
stjärterum”, Skepplanda är 
också en del av Ale. ”Man 
skall inte döma hunden ef-
ter håren” är ett annat bra 
ordspråk, resurserna kan 
finnas där du minst anar.

Inte nog med detta, den 
nya regimen i Ale gör inte 
saken bättre, bara förhalar 
och kommer inte till skott. 
Det ropas efter bostäder i 
hela Sverige så även i Ale. 
JME har köpare på alla 
sina hus, samt hyresgäs-
ter till de som skall bli 
lägenheter, men får inte 
tillgång till marken. Är det 
så att Ale kommun inte vill 
att det byggs i Skepplanda, 
eller någon annanstans 
än i Älvängen och helst i 
Nödinge? 

Det pratas om att trygga 
sysselsättningen, förbättra 
företagsklimatet, bota ung-
domsarbetslösheten och 
göra Ale ”lätt att leva i”. Är 
detta den rätta medicinen? 
Jag tror på andra lösningar 
som skulle sätta fart under 
galoscherna.

Titta bara lite längre 
norr ut, på Ekeberg i 
Lödöse, där byggs det så 
det knakar. 150 hus på 
kort tid. Det har till och 
med byggts ett dagis och 
fritids, allt på rekordtid. 
Detta kunde likaväl varit 
Skepplanda om bara kom-
munledningen hade fått 
tummen ur. Där finns både 
privat och kommunal mark 
för byggnation. Landsting-
et gör sitt så gott de kan 
för att ta död på Skepp-
landa med nedläggning av 
tandläkarmottagningen 

och vårdcentralen.
Skepplanda och 

Alesnickarna är av segt 
virke man kan säga likt 
kattens nio liv – skam den 
som ger sig! Det har eta-
blerats ny tandläkarmotta-
ning (privat tandläkare) på 
Albotorget. När kommer 
läkarna? Löftet från lands-
tinget om en mobil tand-
läkare i Skepplanda som 
skulle betjäna skolan och 
åldringarna i Skepplanda, 
den blev aldrig av, tomma 
löften i vanlig ordning. 
Skepplanda har en bra 
fungerande simhall som 
behöver en tillbyggnad 
och lite översyn, det vore 
bättre att lägga pengar på 
detta, istället för att utreda. 
Utreda vad då?

Hasse Alfredsson sa 
”släpp fångarna loss det 
är vår”. Skepplandaborna 
säger ”släpp Alesnickar-
na loss” och Skepplanda 
skulle gå en ny vår till 
mötes. Det är många unga 
familjer som vill flytta till 
Skepplanda, men var skall 
de bo?

Skepplanda har det de 
andra inte har, ett aktivt 
samhälle med fin omgiv-
ning och fritidsaktiviteter 
både för unga och gamla, 
nära till en riktig golfba-
na – Ale GK, Alvhems 
Kungsgård. Med den 
kreativitet som finns bland 
Skepplandas befolkning 
kan mycket hända.

Skepplanda ligger mitt 
i Ale, halva Ales yta ligger 
norr om Älvängen. Norrut 
har vi Alvhem, Kattle-
berg, Grönnäs, Hålanda, 
Livered och hela Risveden 

förutom Skepplanda, öster 
ut har vi Kilanda och Kol-
landa med sina arbetstill-
fällen och som turistmål. 
En del platser finns inte 
med på Ales karta Hålanda 
till exempel.

Norr om Älvängen, 
i Kattleberg ligger Ales 
enda flygfält – Kattleberg 
Airport, en tillgång att räk-
na med, både ur affärssyn-
punkt och som draghjälp 
för turistnäringen. Där har 
även landat tvåmotoriga 
plan. Där finns möjlighe-
ter till övernattning och 
frukost. När kommunled-
ningen talar om ”Ale – lätt 
att leva” tror de bara på 
Nödinge samt i viss mån 
Älvängen.

Jag läste Lars Ove 
Hellmans artikel i Aleku-
riren, en mycket välgrun-
dad sådan, om kommun-
ledningens ”befängda 
idéer”. Det är ju som att 
sparka undan benen på 
Alebyggen, att riva deras 
inkomstkälla. Att lägga tid 
och pengar på sådant som 
är tanklöst i verkligheten, 
pengar som behövs bättre 
på annat. Kanske är det ett 
fall framåt för Skepplanda 
som skulle kunna bygga 
bostäder för de som körs 
bort från Nödinge? Men 
då är väl problemet att den 
kommunala marken inte 
går att lösa för pengar, 
eller att det är A-klassad 
jordbruksmark som inte får 
bebyggas.

Sven Rydén

Från Skepplanda horisont:

Skam den som ger sig!
SKEPPLANDA. Tre 
kvinnogestalter från 
vitt skilda epoker 
– vilken roll har de 
spelat och har vi 
någon anledning att 
intressera oss för 
dem idag? 

Helena Magnér, bild- 
och konstterapeut från 
Göteborg, har lång 
erfarenhet av att arbeta 
med konst som tera-
pi, rehabilitering och 
utbildning i många olika 

sammanhang. På lördag 
kommer hon till Fru-
kostcaféet i Skepplanda 
församlingshem.

– Via ett stort antal 
bilder och berättelser 
om den mångtusenåri-
ga Modergudinnan, 
den hebreiska Eva och 
kristenhetens Jungfru 
Maria, vill jag omvär-
dera betydelsen av ”det 
kvinnliga” och återge det 
något av dess ursprungli-
ga storhet, säger Helena 
Magnér. 

Frukostcafé i Skepplanda

En fulltalig publik hade 
mött upp till årsmöte med 
SPF Seniorerna Skepplan-
da-Hålanda i Skepplanda 
Bygdegård den 28 januari. 
Föreningens ordförande 
Laila Johansson hälsade 
den fullödiga publiken 
välkommen, och förklarade 
mötet öppnat. Därefter 
utfördes parentation över 
de medlemmar som gått 
bort under året. Parentatio-
nen avslutades med en tyst 
minut.

Till att leda dagens 
förhandlingar valdes Bo 
Björklund, och till mö-
tessekreterare valdes Gerd 
Jonasson. Styrelsens 
verksamhetsberättelse samt 
balans- och resultaträkning 
redovisades. Revisorernas 
berättelse upplästes, vari 
dessa föreslog ansvarsfrihet 
för styrelsen för det gångna 
verksamhetsåret. Årsmötet 
godkände revisionsberättel-
sen, samt beviljade styrelsen 
ansvarsfrihet enligt reviso-
rernas förslag.

Ersättning till styrelsen 
beslutades vara oförändrad. 
Årsavgiften för 2017 beslu-
tades höjas med en tia till 
180 kronor, bland annat på 
grund av höjda avgifter till 
distrikt och förbund.

Inför valet av styrelse 
hade Laila Johansson avsagt 
sig omval, och eftersom val-
beredningen inte funnit nå-
gon ersättare kommer denna 
post tills vidare vara obesatt. 
Styrelsen kommer därför att 
fungera som en interimssty-
relse. Till styrelseledamöter 
omvaldes: Åke Larsson, 
Olle Magnusson, Katarina 

Johansson, Rolf Ivars-
son, Gerhard Andersson, 
Torsten Johansson, Mona 
Svensson, Gerd Jonasson, 
Lisbet Bengtsson samt 
nyvaldes Leif Olofsson. 

Representanter till de 
olika kommittéerna valdes 
enligt av valberedningen 
framlagda förslag.

Till valberedning valdes 
Laila Johansson 1 år, Ul-
la-Britt Gustafsson 2 år 
och Lennart Bengtsson 
3 år.  

Eftersom inga flera ären-
den fanns på dagordningen, 
lämnade Bo Björklund över 
klubban till avgående ord-
föranden Laila Johansson. 
Hon tackade för de tio år 
hon suttit i styrelsen, varav 
fem som ordförande, samt 
avslutade mötet. Förening-
en tackade henne med en 
bukett blommor.

Efter årsmötesförhand-
lingarna togs scenen över 
av Pelle Dalberg, som 
visade vackra bilder på djur 
och natur framför allt från 
norra delen av kommunen. 
Denna visning var mycket 
uppskattad.

Årsmötet avslutades i 
sedvanlig ordning med kaffe 
och goda smörgåsar, samt 
sedvanliga lotterier.

Efter årsmötet dyker tan-
karna upp. Ett årsmöte där 
det inte valts en ordförande 
för kommande verksamhets-
år, utan att föreningen skall 
ledas av en interimsstyrelse. 
Kan detta påverka förening-
ens fortsatta verksamhet?

Gerhard Andersson

Årsmöte med SPF Seniorerna 
Skepplanda-Hålanda

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
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Friheten att avstå
Semlor. Nu för 

tiden går det väl att 
köpa semlor större delen av 
året. Annat var det förr. Du 
kanske har sett tidningsur-
klippet från 1952 där polisen 
i Malmö bötfällde bagerier 
som serverade semlor allt 
för tidigt. Någon måtta får 
det väl vara! Eller? Spelar 
det egentligen någon roll, 
var och en kan väl göra som 
man själv vill? Oavsett hur vi 
ställer oss till frågan kan vi 
i alla fall konstatera att det 
har skett en förskjutning sen 
femtiotalet till att människor 
idag tillåts ha en betydligt 
större individuell frihet. Var 
och en kan väl göra som 
man själv vill?

Tisdagen den 9:e februari 
är det åter dags för fettis-
dagen, den dag då de allra 
flesta semlor fortfarande 
äts. Den urspungliga tanken 
var att semlan skulle ätas 

som ett avstamp för den 
väntande fastan inför påsk. 
40 dagars fasta med återhåll-
sam kost. En tid med mer 
utrymme för bön och att 
söka Guds vilja. En tid att 
avstå från sina egna begär 
som öppnar ögonen för dem 
som finns runtomkring. 

– En av fastlagssöndagens 
texter handlar om Ester. 
Ester som var en av alla de 
judar som inte fick leva i sitt 
hemland utan istället levde 
i det persiska riket. Hennes 
vackra utseende förde henne 
på en oväntad karriärresa 
där hon blev utvald till att 
bli den persiske kungens 
drottning. Men det judiska 
folket var då, precis som så 
många gånger i historien, 
utsatt för hotet om förföl-
jelse och död. Ester stod 
inför valet att med risk för 
sitt eget liv begära stöd från 
kungen för sitt eget folks 
beskydd, eller att blunda för 

sina landsmäns lidande och 
hoppas på sin egen fram-
gång. Släktingen Mordokaj 
uppmuntrade henne med 
orden: ”Kanske var det för 
en stund som denna du blev 
drottning”. Ester valde att 
inte tänka själviskt. Hon 
valde att försöka utnyttja sin 
position och makt, med stor 
risk att förlora den, till an-
dras hjälp. Efter tre dagars 
fasta gick hon emot lagen 
och tog till orda framför 
kungen för sitt utsatta folks 
skull.  

– Det finns inget vackrare 
än när frihet och makt inte 
används för att fullborda sin 
egen vilja, utan för andras 
skull. Ester gjorde just det. 
Och Jesus gjorde det. Ho-
nom som fastan pekar mot 
avstod sin egen härlighet 
hos Gud och lät sig dödas 
som en förbrytare för att 
dödens och syndens makt 
över människor skulle bry-

tas. Han använde sin makt 
och frihet till att avstå något 
till förmån för andra.

     Vi har en stor frihet 
att forma våra liv. Men stor 
frihet leder också till ett 
större ansvar. Ät semlor. 
Men besök gärna också en 
kyrka nära dig och ställ dig 

frågan tillsammans med oss. 
Kanske var det för en stund 
som denna som Gud har satt 
oss där vi är? Vad är jag då 
beredd att avstå för andra 
människors skull? 

Elias Berg
Pastor och föreståndare 

Smyrnakyrkan Älvängen

Frihet att forma våra liv

Ett trettiotal kom till Träff-
punkt Backavik i Nödinge 
för att lyssna på Lotti Klug, 
brotts- och säkerhetshand-
läggare i Ale kommun. Hon 
berättade engagerat om hur 
man gör för att undvika 
att råka ut för stölder och 
inbrott.

Det var SPF Seniorernas 
Ale första sammankomst 
för året. De riktar sig till 
kommunens pensionärer. 
Nästa träff är den 25 februari. 
Kurt Flodin berättar då om 

Repslagarbanans tillkomst 
och utveckling.

I fredags tog ett tiotal 
bussen till Alafors och gick 
till Älvängen via Torp. Det 
regnade en del men humöret 
var ändå på toppen. På fredag 
tar vi tåget till Bohus och går 
via Björkärrs äng till Klädkäl-
laren. Sedan fortsätter vi till 
Nödinge.

Den 24 februari inbjuds 
alla nya medlemmar i SPF 
Seniorerna Ale till en träff i 
Medborgarhuset. Ta tillfället 

i akt att få information om 
föreningens verksamhet.

Surte-Bohus lokalombud 
står för vårträff i Medbor-
garhuset den 8 mars. För 
underhållningen svarar Senior 
Music Band.

22-30 april åker vi till Salz-
burg och Wien. Claes-Hugo 
och Axel tar emot anmäl-
ningar.

Lennart Mattsson

Årspremiär på Backavik

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

TEMAGUDS TJÄNS T

När det som gör ont leder till något gott!

Kyrkfika efter gudstjänsten.

Välkomna!

DET GÖR ONT

Söndag 7 februari kl. 11.00 
Nols kyrka

Mässa
Söndag 7 februari 

kl. 11.00
Starrkärrs kyrka

Kammarkören 
VocAle medverkar

Välkomna!
Ingår i temat växt-verk/värk

Vår kära Mamma 
Svärmor, Farmor 

och Mormor 

Anna Jörgensen 
* 19 november 1925  

har idag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad. 

Klockarängen 
22 januari 2016 

BARN 
med familjer 

En trött liten Mor med 
silvergrått hår 

sin arbetsdag slutat 
efter strävsamma år 
Med blick som var 

leende, solig och klar 
så lever Din bild 

bland de Dina kvar 

Begravningsakten äger 
rum i kretsen av  

de närmaste. 

Ett stort tack till 
Klockarängen, avd. 

Söderäng för fin och 
kärleksfull omvårdnad. 

Vår kära Mamma 
Farmor och Svärmor 

Elly Johansson 
* 24 september 1920  

har idag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad. 

Surte 
22 januari 2016 

PEJE och MAJ-BRITT 
BOSSE med familj 

MARGARET 
Patrik med familj 
Daniel med familj 

En trött liten Mor med 
silvergrått hår 

sin arbetsdag slutat 
efter strävsamma år 
Med blick som var 

leende, solig och klar 
Så lever Din bild 

bland de Dina kvar 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum tisdagen  

16 februari kl. 11.00 i 
Surte kapell. Akten 
avslutas i kapellet. 

DÖDA

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

FRUKOSTCAFÉ  
FÖR KVINNOR 

Lördag den 6 februari kl 9-11
Skepplanda församlingshem

Kom och ät frukost med oss,  
kostnad 40 kr.  

Kom och lyssna moderGudinnan, 
EVA och Jungfru MARIA.

Helena Magnér, Bild o Konstterapeut

Välkomna!

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

Mer om allt som händer i veckan: www.svenskakyrkan.se/nodinge
Nå oss på telefon 031-98 0012. Följ oss på Facebook. 

• Veckomässa • Henny 
Forsberg. Tors 4 feb kl 18 
i Nödinge kyrka 
• Mässa • Karin Karlsson. 
Sön 7 feb kl 11 i Surte kyrka
• Onsdagsträff • 
Gäst är Karin Karlsson. 
Ons 10 feb kl 13 i Nödinge 
församlingshem. 

Musik-
gudstjänst 

Henny Forsberg och 
gospelkören Blue N Joy. 

FASTLAGSSÖNDAGEN
SÖN 7 FEB KL 17 

I NÖDINGE KYRKA

Min älskade maka,  
min syster

Ingrid 
Abrahamsson

*16 juli 1931

har idag lämnat oss i 
stor sorg och saknad

Surte 

† 25 januari 2016

NILS
MONICA
Syskonbarn  
med familjer

samt övrig släkt och 
vänner

Du lämnade livet 
Vi stannar kvar
Men djupt i vårt 

hjärta
En plats du alltid har
Ty allt gott Du gav oss

Vi aldrig glömmer

Avsked tas i stillhet. 
Tänk gärna på 

Hjärt-Lungfonden 
0200-882400

Ett varmt tack till 
hemtjänsten i Surte.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

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

FAMILJESÖNDAG  
I ALE-SKÖVDE FÖRSAMLINGSHEM

Söndag 7 februari kl 15-17

Under våren kommer vi första söndagen 
i varje månad samlas i Ale Skövde 

församlingshem för familjesöndag!  
Vi bjuder på fika, gemenskap och möjlighet 

till roliga aktiviteter. Ingen anmälan! 

Alla är välkomna, 
 både stora och små!
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TACK

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

Arne Brunbäck. I Starrkärrs 
kyrka hölls onsdagen 27 januari 
begravningsgudstjänst för Arne 
Brunbäck, Älvängen. Officiant var 
Per Salomonsson.

Anders Jansson. I Starrkärrs 
kapell hölls fredagen 29 januari 
begravningsakt för Anders Jansson, 
Alafors. Officiant var Marie 
Johansson.

Elly Karlsson. I Skepplanda kyrka 
hölls fredagen 29 januari begrav-
ningsgudstjänst för Elly Karlsson, 
Älvängen. Officiant var komminis-
ter Mika Auvinen.

Roger Ericsson. I Starrkärrs 
kapell hölls fredagen 29 januari 
begravningsakt för Roger Ericsson, 
Älvängen. Officiant var Ingegerd 
Ekstedt Brattgård.

JORDFÄSTNINGAR

Equmeniakyrkan Surte
Ons 3/2 kl 17.30, Sånglek 
för barn 4-6 år. Anmälan och 
frågor till Lisa, 0707-51 82 
47.  Ons 3/2 kl 18.30, Tonår. 
Ons 3/2 kl 21, Innebandy i 
Surteskolan. Välkommen! 
Sön 7/2 kl 11, Gudstjänst. 
Per Kjellberg. Nattvard. 
Servering. Församlingens 
årsmöte efteråt. Mån 8/2 kl 
19, Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. Tis 
9/2 kl 10, Barnrytmik för barn 
1-2 år med deras föräldrar. 
Sopplunch för 20:- efter 
babyrytmiken. Tis 9/2 kl 
10.45, Babyrytmik för barn 4 
mån-1 år med deras föräldrar. 
Sopplunch för 20:- efteråt. 
Ons 10/2 kl 15, Onsdags-
träff för daglediga. Lennart 
Åkerlund visar bilder om ett 
projekt i Bulgarien. Ons 10/2 
kl 17.30, Sånglek för barn 4-6 
år. Anmälan och frågor till 
Lisa, 0707-51 82 47. Ons 10/2 
kl 18:30, Tonår. Ons 10/2 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Programmet 
kan ändras, men på www.
surtemissionskyrka.se finns ett 
uppdaterat program.

Pingstkyrkan Bohus
Ons 3/2 kl 19, Bibelläsning 
och bön. Sön 7/2 kl 11, Josef 
Leetmaa. Ons 10/2 kl 19, 
Bibelläsning och bön.

Nödinge församling
Tor 4/2 kl 18, i Nödinge 
kyrka: Veckomässa. Henny 
Forsberg. Fastlagssöndagen 
– sön 7/2 kl 11, i Surte kyrka: 
Mässa. Karin Karlsson. Kl 17, 
i Nödinge kyrka: Musikguds-
tjänst. Henny Forsberg, Blue 
N Joy.

Equmeniakyrkan Älvängen
Sön kl 17, Cafégudstj’änst Fi-
lip Larsson med vänner. Mån 
kl 18, Spårarscout. Kl 18.30, 
Upptäckarscout. Tis kl 10, 
Tisdagsbön. Kl 10 - 13, Stick-
café. Kl 16-18, Konfirmander-
na. Kl 17 - 18, Barnkören.

Smyrnakyrkan Älvängen
Ons 3/2 kl 10 - 12.30, 
SmyrnaCaféet. Kl 18 - 19 
Bön. Tors 4/2 kl 15 - 15.30, 
Sångstund på Vikadamm. Kl 
18.15 - 19.30 Hobby. Fre 5/2 
kl 19.30 - 23, Greenhouse - 
Ungdomssamling. Lör 6/2 
kl 10 - 13, Second Hand & 
Café. Sön 7/2 kl 10.30 - 11, 
Bön inför gudstjänsten. Kl 11 
- 12.30, Gudstjänst. Elias Berg 

predikar. Nattvard. Äventyret. 
Kyrkkaffe. Mån 8/2 kl 10 - 
11, RPG stavgång. Tis 9/2 kl 
08.30 - 09, Bön. Ons 10 /2 kl 
10 - 12.30 SmyrnaCaféet. Kl 
18 - 19, Bön.

Starrkärr-kilanda församling
Ons 3/2 Älvängens kyrka kl 
18.30, Taizémässa, Anders-
son. Tor 4/2 Nols kyrka kl 
18.30, Bön för församlingen.
Sön 7/2 Starrkärrs kyrka kl 
11, Mässa, Kammarkören 
VocAle medverkar, Gunnar 
Kampe. Nols kyrka kl 11, 
Temagudstjänst: Det gör 
ont, Nordblom. Älvängens 
kyrka kl 18, Mässa, Gunnar 
Kampe. Ons 10/2 Älvängens 
kyrka kl 18.30, Askonsdags-
mässa, Andersson.

Guntorps Missionskyrka
Ons 3/2 kl 18.30, Ton-
år-Äventyrarscout. Ons 10/2 
kl 18.30, Spårar-Upptäck-
arscout.

Skepplanda Pastorat
Skepplanda sön 7/2 kl 10, 
Mässa L Ingvarsson. Ons 
10/2 kl 10, Storcafé, Duo 
Animato underhåller. Kl 19, 
Askonsdagsmässa i kyrkan L 
Ingvarsson. Hålanda sön 7/2 
kl 12, Gudstjänst L Ingvars-
son. S.t Peder sön 7/2 kl 11, 
Mässa M Auvinen. Tis 9/2 kl 
18-19, Öppen kyrka för alla! 
Välkommen att sitta ner, tända 
ett ljus och bara vara. Ons 
10/2 kl 18.30, Askonsdags-
mässa i kyrkan R Olausson. 
Ale-Skövde sön 7/2 kl 15-17, 
Familjesöndag i församlings-
hemmet.  Fika, gemenskap 
och möjlighet till roliga 
aktiviteter. Alla är välkomna, 
både stora och små! Tunge sön 
7/2 se övriga.

Lilla Edets pastorat
Fuxerna-Åsbräcka församling
Ons 3/2 kl 18.30, Högmäs-
sa, Nordblom. Sön 7/2 kl 
10, Högmässa, Westergaard. 
Tis 9/2 kl 09, Mässa i förs 
hem, Westergaard.

DÖDA PREDIKOTURER

Till Er alla som på olika 
sätt hedrade minnet av 

vår Älskade 

Laila Carlsson 
vid hennes bortgång, för 

blommor, alla telefon-
samtal, Er personliga 

närvaro i kapellet samt 
många minnesgåvor till 
Ulla-Carin Lindquists 

stiftelse för ALS-
forskning, vill vi härmed 
framföra vårt varma och 

innerliga tack. 

ALF 
JILL, RENEÉ 
med familjer 

Till Er alla som på olika 
sätt hedrat minnet av 

vår käre 

Ingvar 
"Sima-Kalle" 

Olsson 
vid hans bortgång, 

för närvaro vid 
begravningen, vackra 

blommor samt 
minnesgåvor framför vi 

vårt varma tack. 

MONICA 
MICHAEL, JOACHIM 
VINCENT, MAURITZ 

med familjer 
Gun med familj 

Willy 

Min älskade Livskamrat 
Vår käre Pappa, Svärfar 

Morfar, Gamlemorfar 

Tore Karlsson 
* 21 januari 1936

har idag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad. 

Rapenskår 
20 januari 2016 

MARIANNE 
SUSANNE och MARTIN 

Freddy och Jaana 
Wilmer, Charlie 

Joanna och Jenny 
CHARINA och LARS 

Cassandra och Jan 
Alexis 

Simon, Nairika 
Släkt och vänner 

Förlustens hela storhet 
Jag ej har fattat än 
Vet blott att jag har 

mist min allra bästa vän 
Då viskar jag de orden 

De vackraste jag vet Du 
var mitt allt 

på jorden 
Och min i evighet 

Tack för Din kärlek som 
gränslös var 

Tack för din strävsamma 
arbetshand 

Så snar till hjälp så ofta 
den hann 

Tack för dom tjänande 
stegen Du gick 

Tack för all ömhet vi såg 
i Din blick 

Du hade ett hjärta så 
innerligt gott 

Vi tackar Dig nu för allt 
vi fått 

Om en stjärna tänds på 
himlen varje gång vi 

tänker på Dig 
Skulle natten bli ljusare 

än dagen 

Sov gott - Älskar Dig 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum onsdagen 
17 februari kl. 11.00 
i Skepplanda kyrka. 

Efter akten inbjudes till 
minnesstund. Tacksam 
för svar om deltagande 

till Ale Begravningsbyrå 
tel. 0303-33 33 99 eller 
www.alebegravning.se 

senast fredagen 12 
februari. Lika välkommet 
som blommor är en gåva 

till Diabetesfonden 
pg. 90 09 01 - 0 eller 

www.diabetesfonden.se. 
Valfri klädsel. 

Min älskade Livskamrat 
Vår käre Pappa, Svärfar 

Morfar, Gamlemorfar 

Tore Karlsson 
* 21 januari 1936

har idag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad. 

Rapenskår 
20 januari 2016 

MARIANNE 
SUSANNE och MARTIN 

Freddy och Jaana 
Wilmer, Charlie 

Joanna och Jenny 
CHARINA och LARS 

Cassandra och Jan 
Alexis 

Simon, Nairika 
Släkt och vänner 

Förlustens hela storhet 
Jag ej har fattat än 
Vet blott att jag har 

mist min allra bästa vän 
Då viskar jag de orden 

De vackraste jag vet Du 
var mitt allt 

på jorden 
Och min i evighet 

Tack för Din kärlek som 
gränslös var 

Tack för din strävsamma 
arbetshand 

Så snar till hjälp så ofta 
den hann 

Tack för dom tjänande 
stegen Du gick 

Tack för all ömhet vi såg 
i Din blick 

Du hade ett hjärta så 
innerligt gott 

Vi tackar Dig nu för allt 
vi fått 

Om en stjärna tänds på 
himlen varje gång vi 

tänker på Dig 
Skulle natten bli ljusare 

än dagen 

Sov gott - Älskar Dig 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum onsdagen 
17 februari kl. 11.00 
i Skepplanda kyrka. 

Efter akten inbjudes till 
minnesstund. Tacksam 
för svar om deltagande 

till Ale Begravningsbyrå 
tel. 0303-33 33 99 eller 
www.alebegravning.se 

senast fredagen 12 
februari. Lika välkommet 
som blommor är en gåva 

till Diabetesfonden 
pg. 90 09 01 - 0 eller 

www.diabetesfonden.se. 
Valfri klädsel. 

Vår kära Mamma 
Mormor och 

Gamlamormor 

Sigrid Viola 
Karlsson 

* 1 oktober 1930  

har idag stilla 
lämnat oss. 

Skepplanda 
22 januari 2016 

KARL-ERIK och 
MARGOT 
BIRGITTA 

Lise-Lotte med familj 
Nicklas 

EVA OCH 
KARL-GUNNAR 
Linda med familj 

Mattias med familj 
Tim 

Anna med familj 

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

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen 26 

februari kl.11:00 i 
Skepplanda kyrka. 

Akten avslutas i kyrkan.  

Stort tack till personalen 
på Klockarängens 

äldreboende avdelning 
Nordäng, för fin 

omvårdnad av Sigrid. 
Tack även till personalen 

på avd 8 Kungälvs 
sjukhus.  

Vår kära 

Vera Björklund 
* 7 maj 1917  

har efter ett långt och 
innehållsrikt liv stilla 

lämnat oss. 

Skepplanda 
28 januari 2016 

KJELL och 
MARGARETHA 

BO och MARIE-LOUISE 
SVEN-ERIK och 

KERSTIN 
Barnbarn 

Barnbarnsbarn 

Högt ovan himmelens 
stjärnor 

Dit går nu lovsångens 
ljud  

Högt ovan himmelens 
stjärnor 

Dit sänder mitt hjärta 
bud 

Där skall min själ se Gud 
Atle Burman 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum torsdagen  
11 februari kl.11.00 i 
Skepplanda kyrka. 

Efter akten inbjudes till 
minnesstund på Hotell 

Fars Hatt. Svar om 
deltagande meddelas Ale 

Begravningsbyrå tel. 
0303-33 33 99 senast 
tisdagen 9 februari. 

Du som vill hedra Veras 
minne, ge gärna en gåva 

till Skepplanda 
Rödakorskrets  
pg. 18 24 25 - 9. 
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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
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

Blandved säljes i storsäck som 
rymmer en dryg kubik. 450:- 
per säck. Kom med kärra så 
lyfter vi på säcken åt er! Leve-
rans sker enbart på helger.
Tel. 0760-99 88 49

Sagan om isfolket.  

Komplett - 47 delar. 
Inbunden. Läst en gång.  
Nypris 7191:- (153:-/styck) 
Nu 2350:- (50:-/styck)
Tel.0520-66 20 30

UTHYRES
Rum ihop med Frisör och 
Massör, centrala Älvängen, 
uthyres.
Tel. 0705-53 54 77
Tel. 0707-87 70 15

Lägenhet uthyres, enrums-
lägenhet, 28 kvm i villa, 
Skepplanda
Tel. 0703 76 72 00

ÖNSKAS HYRA
Avskilt beläget hus med flera 
uthus önskas hyras på längre 
tid. Starrkärr, Hålanda m.m. 
Anja.
Tel. 0768-68 70 32

Skötsam kille söker ett rum 
och kök att hyra i första eller 
andrahand.
Tel. 0793-25 37 31

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 
0707-75 39 88. 
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

KAMPANJ
Vi lämnar 20% rabatt på 
målning/tapetsering
Pensionärspoolen
0735-20 27 35 Peter

GRATTIS

UNDANBEDES VECKANS RIS

Grattis 
Isac Hoffberg 
på 9 årsdagen!

Från två som älskar dig; 
Mormor & Roger

Guldbröllop 5/2
Grattis

Hasse & Kerstin Nilsson
Önskar

Marie & Fredrik
med familj

Grattis våran 
Albin 

på 1-års dagen den 3/2
Mycket kärlek från 

storebror Leon, 
Mamma & Pappa

Grattis til vår prinsessa
Leia

som fyller 6 år den 3/2
önskar

Mamma & Pappa
Mormor & Morfar

Grattis
Alex 

på din 8-årsdag den 1/2
Kramar

Morfar & Mormor

Grattis bästaste
Macko

på din 20-årsdag 1/2!
Prutt & Kram

Storebror & Kajsa

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

Tom Braathen

All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undan-
bedes vänligt men bestämt. 
Är bortrest.

Yngve Lundsten
Nol

Till er som rider på mo-
tionsslingan i Skepplanda. 
Den är till för människor 
och inte för hästar.

Stefan

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

Vem känner du
som snart fyller år?

Skicka in din
grattisannons 

idag!

Alekuriren ”Familj”
Göteborgsvägen 94

446 33 Älvängen
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9 1
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5 4 1 8 6
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8 6 4

4 2 5 9 7
© Bulls

SUDOKU MEDELVECKANS FRÅGA

NÄSTA VECKAS FRÅGA

Är du beredd att betala en högre skatt för en 
bättre skola och vård?
Gör din röst hörd på www.alekuriren.se

ALEMAN & LILLA EDIT

Veckans #MinAleBild vann @runningwithbirds, 
grattis från oss! En tillbakablick till snön som 
låg tät och fin över Backa Säteri i Nödinge. RÄKNA UT DITT NYA 

ELPRIS PÅ ALEEL.SE

#MINALEBILD

Tränar du på gym?

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

IBLAND

49%

40%

11%



www.stc.se

GLÄDJE, PASSION

GEMENSKAP! 
KORT HOS NÅGON ANNAN?  

Inga problem, vi löser in det!

STC LILLA EDET 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

VI FORMAR DITT GYMKORT 

FRÅN 199 kr

PROVTRÄNA

GRATIS

STC BACKAPLAN
NU HAR VI ÄNTLIGEN  
ÖPPNAT I GÖTEBORG!

Nyhet!


	AKAK001A0202A1V1
	AKAK002A0202A1V2
	AKAK003A0202A1V1
	AKAK004A0202A1V1
	AKAK005A0202A1V1
	AKAK006A0202A1V2
	AKAK007A0202A1V1
	AKAK008A0202A1V2
	AKAK009A0202A1V1
	AKAK010A0202A1V1
	AKAK011A0202A1V1
	AKAK012A0202A1V1
	AKAK013A0202A1V1
	AKAK014A0202A1V1
	AKAK015A0202A1V1
	AKAK016A0202A1V2
	AKAK017A0202A1V1
	AKAK018A0202A1V1
	AKAK019A0202A1V1
	AKAK020A0202A1V1
	AKAK021A0202A1V3
	AKAK022A0202A1V1
	AKAK023A0202A1V1
	AKAK024A0202A1V2
	AKAK025A0202A1V1
	AKAK026A0202A1V1
	AKAK027A0202A1V1
	AKAK028A0202A1V1

