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www.alefastighetsformedling.se  Älvängen 0303-74 80 55

Nu har vi öppet som Nu har vi öppet som 
vanligt.vanligt.

Månd-Fred 9-18, Lörd 8.30-14Månd-Fred 9-18, Lörd 8.30-14
Älvängen • tel. 74 68 51

LÖDÖSE. Det blev 
en flygande start 
för arrangemanget 
Augustimusik på Lju-
daborg i Lödöse.

258 personer njöt 
av vissångerskan 
Sofia Karlssons när-
varo och musikaliska 
framträdande.
Det blev en sommarkväll helt i publi-
kens smak. Den populära vissånger-
skan, Sofia Karlsson, 32, gav Augus-
timusik en perfekt start. Kommande 
onsdagar är också intecknade med 
finfina uppträdanden, men de har 
mycket att leva upp till efter att 
Sofia Karlsson har lagt upp ribban.

Hon och hennes musiker bjöd på 
ett musikalisk rundtur, där vi både 
fick stifta bekantskap med svenska 
legender och toner från de irländ-
ska öarna. Det var örongodis från 
början till slut.

Läs sid 19

Sofia Karlsson, vissånger-
ska som gör succé.

Sofia Karlsson
– succé i Lödöse

Mardrömsstarten!
HJÄLLBO. Ledning med 
4-3 och knappt fem 
minuter kvar att spela.

Given seger och tre 
sköna poäng.

Pyttsan heller – för-
lust och noll pinnar.

Ahlafors IF:s höstupptakt borta 
mot Gunnilse i måndagskväll 
blev en chockartad upplevel-
se för alla – spelare, ledare och 
en stor mängd gulsvarta sup-
portrar.

Rade Radovic satte sitt 
tredje mål – och sin andra straff 
för dagen – då han gav AIF led-
ningen med 4-3 i 86:e spelmi-
nuten. Vad som hände sen vill 
ytterst få tala om.

– Det får ju inte ske och det 
brukar sällan göra det, men i 
sportens värld kan allt hända. 
Det enda vi kan lova varandra 
är att det aldrig får hända igen, 
sa AIF-tränaren Marco Lajsic i 
ett försök att se klokt på kata-
strofen.

På några få minuter såg Gun-
nilse till att både kvittera och 
kontra hem samtliga poäng.

Räkna med ett revansch-
suget Ahlafors i de två kom-
mande hemmamatcherna mot 
Skene (lördag 11/8) och San-
dared (lördag 18/8). Matcher 
som troligtvis avgör AIF:s öde 
i tvåan.  

Läs sid 16

Gabriel Altemark-Vanneryr är på gång. Han var tillsammans med Adis Saljevic heta på topp i den dramatiska bortamatchen 
mot Gunnilse som länge såg ut att sluta i dur, men som likt efter ett åsknedslag förvandlades till ett trauma.

Foto: Allan Karlsson
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Nu kan duNu kan du 
tankatanka etanol E85etanol E85

hos oss!hos oss!

Älvängen

0303-74 60 61

slutREA

– Din barnklädesaffär i Älvängen –
Älvängen, 0303-74 92 75   |   Alingsås, 0322-63 35 55  |  www.rackarungar.com

Tag 3 betala för 2

0303-749457 • Göteborgsv 52, Älvängen

Start: v 34. Måndag 20 augusti
Ingen åldersgräns. OBS! Manege. Ring för info och anmälan

Välkomna önskas alla
gamla och nya elever!

Nu tar vi emot nya 
elever till ridskolan!

Box-platser uthyres

Göteborgsvägen 78
Älvängen

Den 15 augusti börjar jag som frisör på 
Salong Jessie i Älvängen.

Det vill jag fi ra med att ge 
alla mina kunder 

220% i rabatt0% i rabatt
på alla behandlingar!

Tidsbokning 0303-748555

Lotta Hillebjer

Gäller t o m 30/11

Systrarnas
Gardin & Mode

Tel 0303–22 95 89 

REA 50%
 Nödingev 6 • Tel 0303–22 95 89 (mittemot bussc., Nödinge C)

MÅN STÄNGT, TIS–FRE 10–18, LÖR 10–13

på alla kläder från:
(stl 38-50) Almia, Ted Nicol

Trofé shorts, capri, väst, jeans mm.

Till kvalitétsmedvetna kvinnor

50% Även på alla gardiner som finns i lager
Snart kommer höstkläder in! Välkomna, Lena!

Bättre Bil
Nödingevägen 2, 449 31 Nödinge
tel 0303-960 96 • www.battrebil.se

FRI 
LÅNEBIL!

...när du servar 
bilen hos oss!

– Tung förlust borta mot Gunnilse– Tung förlust borta mot Gunnilse


