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SURTE. Båda lagen är illa 
ute, men i händelse av 
seger ikväll (läs lördag) 
ljusnar det betydligt.

Ale-Surtes bandyher-
rar får nytt kontrakt om 
de bortabesegrar Gripen.

Surtes innebandy-
tjejer skaffar sig ett fint 
slagläge om de bortaslår 
Vöikers.
Innebandy eller bandy, det spelar 
ingen roll. Det är Surte för hela 
slanten. Ale-Surtes herrar i ban-
dyettan och Surte IS damer i inne-
bandyettan har mer än klubba och 
boll gemensamt; de har båda satt 
sig i en onödigt spännande situa-
tion när seriespelet avslutas.

– Så länge vi tror på det vi gör och 
jobbar gemensamt mot samma mål 
är jag övertygad om att vi kommer 
att ta de fyra poäng som krävs i de 
tre återstående matcherna, säger 
Surtetränaren Stefan Forsberg.

– Tar vi inte Gripen borta så tar vi 
Målilla hemma. Vi grejar detta, sen 
tror jag inte att Kålland tar några 
fler poäng och då är vi klara redan 
idag, säger Vildkatternas John 
Larsson.

Läs sid 15 och 17.

Viktig helg för 
Surtelag
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Lödöse Skeppsbyggaregatan 10 
parallellt med 45:an 0520-66 08 50

Fredag 10-16 Lördag 10-14

 ...anledningar att välja en 
Resårmadrass från oss!
 •MASSIVT TRÄ•KRAFTIGA SPIRAL-

FJÄDRAR•100% RENT LIN•100% ÄKTA 
TAGEL•100% REN BOMULL•100% REN ULL 

SexSexSänk dina värmekostnader med 
minst 50% jämfört med olja!
Februarikampanj, spara 6 500:-
(Gäller endast beställningar under februari 2007)

Effecta pelletspanna 220 C inkl Automatsotning, 6 kW elpatron, dragmix 
EcoTec Bioline 20 inkl 2,5 skruv, Mafa Midi 730 liter Pelletsförråd. 
Rekommenderat Pris 61 000:- inkl moms.

Vårt Februaripris! 54 500:- inkl moms 
OBS! Rördelar och montering tillkommer.

Dessutom kan du söka bidrag och spara 
ytterligare 14 000:- (Gäller oljeeldning)

Älvvägen 13, 446 37 Älvängen • 0303-33 82 45

Tidsbest 749685, 0739–746685 • Göteborgsv. 80 Älvängen • www.friskhud.nu

Älvängens
Hud- & Friskvård

Vi skänker dig...
... ett ansiktsvatten 

(värde 205:-)
när du köper valfri 

rengöring och valfri C&R 
Evolution creme.

DEMONSTRATION
1 mars kommer Jenny från 

Kraft Cosmetics till oss för att 
visa Tromborg Mineral Make-
up. Ring för mer information.

Torggatan, Älvängen, tel 0303-74 68 51 
Öppet Måndag-fredag 09.00-18.00  Lördag 08.30-14.00

Söndag 10/12 kl 11-16

Då var det åter dags för Då var det åter dags för 
FETTISDAGEN!
20 februari
Gardera dig redan nu.Gardera dig redan nu.
Beställ i tid och riskera Beställ i tid och riskera 
inte att bli utan semla i år.inte att bli utan semla i år.

Faxa eller ring in din Faxa eller ring in din 
beställning redan nu påbeställning redan nu på

0303-74 68 510303-74 68 51

Surtebo bäste båtbyggare

Lars Larsson från Surte korades till årets bästa båtbyggare på Båtmässan i Göteborg. Belöningen blev 15 000 kronor. Till var-
dags studerar han tredje året på Orust Båtbyggarutbildning. På lediga tid jobbar han extra hos Randviks Båtsnickeri ute vid 
Kornhalls färjeläger.                      Foto: Jonas Andersson

KORNHALL. En av Sveri-
ges bästa unga båtbyg-
gare är från Surte.

Åtminstone om vi ska 
gå efter den pristävling 
som arrangerades på 
Båtmässan i Göteborg.

Lars Larsson, 18, 
kammade hem för-
stapriset –och klass-
kamraterna tog övriga 
medaljer.

Tolv elever från tre olika båt-
byggarskolor ställde upp i täv-
lingen som företaget Kärn-
sund arrangerade. Lars Lars-
son studerar tredje året på 
Orust Båtbyggarutbildning 
och är redan känd för sin 
talang. På ledig tid, om han 
inte spelar bandy – han är ju 
trots allt från Surte – jobbar 
han extra Randviks båtsnick-
eri ute vid Kornhall.

Tävlingen på årets Båtmäs-
sa i Göteborg innehöll både 
praktik och teori. Lars Lars-
son behärskade båda momen-
ten.

– Jag blev väldigt glad när 
det stod klart att jag hade 
vunnit, men minst lika roligt 
var det att två av mina klass-
kamrater kom tvåa respektive 
trea, säger Lars Larsson till 
Alekuriren.

Läs sid 6

– Lars Larsson vann förstapriset på Båtmässan– Lars Larsson vann förstapriset på Båtmässan


