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Storslagen minibandy
BOHUS. Idrott när den 
är som allra bäst.

Förra torsdagen 
arrangerade Ale-Surte 
BK sin populära Mini-
BandyCup på Jenny-
lund.

- Det viktigaste av 
allt är att ungdomarna 
som kommer hit har 
kul, säger Sören Nils-
son, ansvarig för 
arrangemanget.

Förutsättningarna var de 
bästa tänkbara när Ale-Surte 
BK bjöd in till minibandy på 
Jennylund. Isen låg blank och 
solen lyste från himmelen när 
ett 70-tal flickor och pojkar i 
åldern 6-12 år tog banan i be-
sittning.

– Bättre än så här kan det 
inte bli, säger Sören Nilsson.

100 meter nysnickrad sarg 
hade iordningställts till Ale-
Surtes MiniBandyCup. Spelet 
pågick under hela dagen och 
deltagarna kom från hela 
kommunen.

– Minibandy har definitivt 
kommit för att stanna, säger 
Sören Nilsson.

Nästa gång det blir Mini-
BandyCup på Jennylund är 
i samband med sportlovet, 
torsdagen den 15 februari.
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Det röda nystanet fick ungdomar från hela kommunen att ha roligt under en dag när Ale-Surte arrangerade MiniBandyCup på 
Jennylund förra torsdagen. Totalt fanns ett 70-tal barn och ungdomar på plats för att lira bandy tillsammans. På bilden pågår 
en jämn drabbning mellan Frölunda Indians från Älvängen och Bandykungarna med spelare från Bohus, Surte och Kungälv.

HÅLANDA. Förskola eller 
inte i Hålanda?

Barn- och ungdoms-
nämnden fattade beslut 
om att stänga förskolan 
från och med hösten 
2007.

Efter ett möte mellan 
nämndens ordförande 
och föräldrarna lever 
dock fortfarande hoppet.
Barn- och ungdomsnämndens 
beslut om att stänga Hålanda för-
skola till hösten har väckt starka 
känslor. Under mellandagarna kall-
lade Hålandaföräldrarna in Barn- 
och ungdomsnämndens ord-
förande, Eje Engstrand, till en 
öppen dialog om förskolans fram-
tid.

Det blev ett bra möte med högt 
i tak, där föräldrarna klargjorde 
sin oro och Engstrand försökte 
skapa förståelse för helhetsper-
spektivet.
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Kamp för 
Hålanda förskola

Foto: Allan Karlsson

 Nödingev 6 vid bussc, Nödinge
MÅN STÄNGT, TIS–FRE 10–18, LÖR 10–13

Systrarnas
Gardin & Mode
Tel. 0303-22 95 89

På alla resterande plagg!
Klassiskt & tufft mode till kvinnor som 

värdesätter passform & kvalité.
Almia • Ted Nicol • mm.

Jag utför ändringar.

REAFINAL!
e

Ale Torg

e

EXEMPEL:

VINTERJACKOR

BARNOVERALLER

THERMOBYXOR

UPP TILL 599:- 20%

ÖVER 600:- 30%

e
Lörd. 10-15 sönd. 11-15
vardagar 10-19

e
GÄLLER T.O.M 14 JAN-07

medmed

p
ic

tu
re

 e
x
p
re

s
s
 

Gör dina

digitala bilderdigitala bilder

till äktatill äkta

beständigabeständiga

färgfotografierfärgfotografier

fr.fr. 229595
/bild/bild

BILLIGT
ENKELT

SNABBTSNABBT

Tel 0303-74 60 76 • Göteborgsvägen 72 • Älvängen


