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Älvängen

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

ALAFORS. Efter två 
tunga uddamålsförlus-
ter spelar Ahlafors IF 
denna lördag en mås-
tematch.

Nu krävs det tre 
poäng hemma mot 
Sandared och för 
första gången i år är 
AIF helt ordinarie.
– Ja, det är första gången som vi inte 
är drabbade av varken skador eller 
utvisningar, säger tränare Marco 
Lajsic glatt.

Lika muntert var det inte i lör-
dags då Skene vände AIF:s 3-2-led-
ning till seger 4-3 under matchens 
sista minuter.

– Det kan ju inte hända två 
gånger i rad, ändå händer det. Jag 
vet inte vad jag ska säga, jag finner 
inga ord, bara tomhet, sa en mycket 
bedrövad Marco Lajsic.

Efter en veckas hård träning är 
allt glömt och nu ska AIF vinna igen.

Läs sid 14

Marcus Hansson och David 
Forsman deppar.

Måstematch för 
Ahlafors IF

Dans på Jätteberget
ALVHEM. Hällristning-
arna på Jätteberget i 
Alvhem har varit kända 
sedan länge.

I onsdags blev dess 
historia än tydligare.

Arkeolog Henrik Hall-
gren föreläste och Anna 
Wennerbäck dansade till 
musik av Anders Hag-
berg – ett annorlunda 
sätt att berätta histo-
rier på.

Kulturförvaltningen har som 
mål att flytta ut vissa arrange-
mang till olika platser runt om 
i Ale. Nu hade turen kommit till 
Alvhem och ortsborna tog tack-
samt emot. Drygt 100 personer 
såg det 45 minuter långa pro-
grammet.

– Vi är jättenöjda med pu-
bliksiffran. Vädret var osäkert in 
i det sista, men vädrets makter 
var snälla idag, säger kulturchef 
Ove Ringsby.

Arkeolog Henrik Hallgren 
talade om hällristningar gene-
rellt, men pekade också på de 
som finns på Jätteberget. Anna 
Wennerbäck försökte i dans att 
gestalta de kulturhistoriska be-
rättelserna.

– Publiken var med på noter-
na och såväl gammal som ung 
verkade nöjda när de vandra-
de hemåt.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Hällristningarna på Jätteberget i Alvhem hamnade i nytt fokus när evenemanget Spår av ristningar arrangerades i onsdags-
kväll. Arkeolog Henrik Hallgren tog hjälp av dansös, Anna Wennerbäck och musiker Anders Hagberg, för att tydligt gestalta de 
kulturhistoriska värdena. Det blev en annorlunda konst- och kulturupplevelse för Alvhemsborna. Drygt 100 personer närvara-
de vid Jätteberget.

Foto: Allan Karlsson
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Välkommen till

Ungdomsturnering för
fl ickor och pojkar 7-12 år

Servering och 
nybyggd bangolf!

lördag & söndag 25-26 augusti
kl 08.00-18.00

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

FRI 
LÅNEBIL!

...när du servar 
bilen hos oss!

T-shirt 
med
tryck 

36 kr/st*

Collegetröja
med tryck 

119 kr/st*

Garverivägen 10, Älvängen

Finns i 9 olika färger. *Inkl ett enfärgstryck (max 100 cm2) vid köp av minst 25 st.

Alla priser är exkl moms och frakt.

0303-74 94 93

PASSA PA!PASSA PA!
SPECIALPRISER T.O.M. 30/9SPECIALPRISER T.O.M. 30/9

+
Hålstensvägen 6, Älvängen • www.inlaggsmakaren.se

GÅ OCH SPRING SKÖNT,GÅ OCH SPRING SKÖNT, 
UNNA DIG ETTUNNA DIG ETT 
PAR INLÄGG!PAR INLÄGG!

GÅ OCH SPRING SKÖNT,GÅ OCH SPRING SKÖNT, 
UNNA DIG ETT
PAR INLÄGG!

Boka tid för besökBoka tid för besök

0303-74 61 470303-74 61 47
Boka tid för besökBoka tid för besök

0303-74 61 470303-74 61 47

”Ting i andra hand”

Smyrnakyrkan Göteborgsv. 95, Älvängen • Tel. 0303-74 61 80

ÖPPNAR!
25 AUGUSTI

Lördagens försäljning går till drabbade av översvämningskatastrofen i Sydasien.

Inlämningen öppen tis 18–20
Butiken är öppen lördagar 10–13


