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BeställBeställ
MORS DAG Tårta.MORS DAG Tårta.

Vi har öppetVi har öppet 
söndag 27 majsöndag 27 majÄlvängen • tel. 74 68 51
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Fem raka utan segerFem raka utan seger

ÄLVÄNGEN. Rikard 
Karlberg, 20, vann den 
första Telia Tour-täv-
lingen, S:t Ibb Open på 
Ven.

Segern stod klar 
först efter en stor 
mängd dramatik.

Inför det sista hålet 
var det helt jämnt 
mellan tre spelare – 
Karlberg visade störst 
kyla.
Vilken kanonstart Rikard Karlberg 
har fått på årets golfsäsong. Bir-
dieputten på det artonde hålet kan 
komma att betyda mycket för karri-
ären – och inte minst för självförtro-
endet. Han vann till sist två poäng 
före närmsta utmanare.

Telia Tour är Sveriges professi-
onella golftour där unga spelare på 
väg uppåt i karriären kan få spela på 
en hög nivå. Den andra tävlingen på 
årets tour avgörs på Lunds Akade-
miska, 16-18 maj.
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Mors dag söndag 27 majMors dag söndag 27 maj
Visst ger du blommor till mamma nån gång.

Helt säker ofta och många i fång!
Mors dag snart är här! Därborta runt knuten.

Bergendahls blommor, cirkeln är sluten!

Älvängen, 0303-74 94 88
Välkomna! Birgitta, Tommy och Lotta

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

Älvängens
Hud- & Friskvård

vid köp av valfri 
rengöring eller 
ansikts-
vatten samt 
Puractive 
creme.

(värde: 225:-)

Din gåva
Puractive serum 
SOS mot fi nnar

Sommarfräsch!Sommarfräsch!

Morsdagtips!Morsdagtips!
P R E S E N T K O R T

För fl er tips se 
vår hemsida!

www.friskhud.nu

Fina fötter till sommaren!
Just nu! 345:-
Ord. pris 445 • 90 minuter

Fina naglar!
från 395:-

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

+
Hålstensvägen 6, Älvängen • www.inlaggsmakaren.se

ÖPPNINGS-
ERBJUDANDEERBJUDANDE
INDIVIDUELLT ANPASSADE 

SKOINLÄGG FÖR ENDAST

1000:-
GÄLLER HELA MAJ -07

Nu är vi igång för fullt!

Boka tidBoka tid 
du också!du också!

0303-74 61 470303-74 61 47

Leg. Vet.
Elisabeth

Axén Krüger

Leg. Vet.
Maria

Nilsson

- Akutsjukvård -
Kirurgi - Medicin

0303-22 76 20

Ahlafors IF har fått tuffast tänkbara start på debutsäsongen i division två. Laget har bara skramlat ihop en ynka poäng på de inledande fem matcherna. Nu 
ska ett sargat självförtroende repareras genom "grisfotboll" – allt för att ta poäng. Det värsta i kråksången är att Ahlafors IF i princip lika gärna skulle ha 
kunnat toppa tabellen. Med marginalerna på sin sida hade Sjövallens gulsvarta hjältar, utan protester från omvärlden, haft tolv poäng. Fotbollen har visat sig 
från sin grymmaste sida och börjar Gabriel Altermark-Vanneryr och hans anfallsglada kamrater inte ta vara på chanserna lär det bli en tuff fortsättning.
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– Nu är det "grisfotboll" som gäller för AIF– Nu är det "grisfotboll" som gäller för AIF
Rikard Karlberg tog en me-
riteradnde seger.

Karlberg vann 
den första Telia 
Tour-tävlingen
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