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Älvängen

www.alefastighetsformedling.se  Älvängen 0303-74 80 55

Smörgåstårta!Smörgåstårta!
För alla smakerFör alla smaker

Älvängen • tel. 74 68 51

ALAFORS. Grupptryck 
kan leda till fasans-
fulla gärningar.

Särskilt bland ung-
domar är det vanligt 
och förmågan att säga 
nej är inte alltid själv-
klar.

Med tanke på det 
var det extra roligt att 
elever, årskurs 7-9 på 
Ahlafors Fria skola, 
valt just detta som 
tema på sin föreställ-
ning.

Syskon, kamrater och för-
äldrar fick vid tre tillfällen 
chansen att bevittna den 
knappt timslånga föreställ-
ningen "Att våga eller inte 
våga" i Pelarteatern i Ala-
fors.

Pjäsen vidrör ständigt 
aktuella ämnen som relatio-
ner, vänskap och kärlek. Allt 
manus och musik har elever-
na själva skapat.

Läs sid 13

KAMPANJ

59:-
Gäller 135-fi lm (24 & 36) och 

APS-fi lm (25 & 40)

Mellan 10/4 och 24/4 
kostar det bara

Vill du ha dubbla 
kopior kostar det 79:-

medmed

Tel 0303-74 60 76

Finfrämmat var det på Hjälbovallen där division två västra Götaland hade upptaktsmöte i torsdags. Lennart Johansson, Uefa-
president 1990-2007, hälsade på och inspirerade klubbarna. Ahlafors IF:s representanter njöt i fulla drag. Från vänsterRade 
Radovic, spelare, Thore Skånberg, ordförande, Marco Lajsic, tränare. I mitten – ja han behöver väl inte presenteras.

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 

SexSex
”Ting i andra hand”

Smyrnakyrkan, Älvängen
Göteborgsvägen 95
Tel. 0303-74 61 80

Lördag 21 april

STOR
UTFÖRSÄLJNING
av möbler & tavlor i festsalen.
Inlämningen öppen tis 18–20

Butiken är öppen lördagar 10–13

 Tala 
  med 
Ulla

Dipl. psykosyntesterapeut
mottagning Nödinge

Tidsbest: 070-425 84 82
ulla.andren

@pedagogiskresurs.se

Svensk klassisk massage,
Kinesiologi, Akuprestur. 

Trigger punktbehandling, 
m.m.

KROPPSVÅRD
Ale Torg
i Solotekets lokaler

Friskvårdsterapeut

Karen Barria
Tidsbokning

076-108 87 08

HJÄLBO. Nu har Ahla-
fors IF definitivt avan-
cerat till det heligaste 
finrummet.

När division två 
västra Götaland höll 
sitt traditionsenliga 
upptaktsmötet var 
Uefas hederspresident, 
Lennart Johansson, 
huvudgäst.

– Finare än så här kan 
det väl inte bli, sa AIF-
ordförande Thore Skån-
berg nöjt.

Gunnilses Kurt Karlsson 
infriade löftet att locka en av  
den internationella fotbol-
lens största potentater, Len-
nart Johansson, till upptakts-
mötet för division två västra 
Götaland.

Lennart Johansson, 78, 
Uefas president 1990-2007, 
gav en nyanserad bild av fot-
bollens hot och möjligheter.

– Ni som sitter här, fram-
för allt alla ideella ledare, är 
kärnan i fotbollen. Så har det 
alltid varit och så kommer det 
också att förbli.

Läs sid 18

AIF i fint sällskap

+
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ÖPPNAR
SNART 
I ÄLVÄNGEN!

Lennart Johansson gästade Lennart Johansson gästade upptaktsmötet
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En föreställning 
om grupptryck


