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Älvängen

www.alefastighetsformedling.se  Älvängen 0303-74 80 55

Välkomna!Välkomna!
Månd-Fred 9-18, Månd-Fred 9-18, 

Lörd 8.30-14Lörd 8.30-14
Älvängen • tel. 74 68 51

BOHUS. Bandyhuset i 
Bohus handlar inte bara 
om bandy.

Halva året är off-
season, en möjlighet för 
fastighetsägaren att 
skapa andra aktiviteter 
i huset.

Bandyhuset ska bli en av Ale kom-
muns bästa arrangemangshallar. Det 
hoppas i alla fall nytillträdde mark-
nadsansvarige, Martin Storm, på.
Han har bara varit i tjänst en vecka, 
men ser redan stora möjligheter för 
Bandyhuset.

Läs 16

Martin Storm, marknadsan-
svarig, för Ale-Surte BK.

Storm ska blåsa 
liv i Bandyhuset
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Personbilar Personbilar 
Bussar • Lastbilar Bussar • Lastbilar 

0303-74 82 200303-74 82 20

i Alei Ale

Björn Iveland, 29, från Nödinge och Ale HK, men numera en av nyckelspelarna i Magnus Wislanders Redbergslid. Efter att ha 
åkt in och ut i laget under ett antal år är den hårdskjutande niometaren ett av ankarna när de vita eleganterna på nytt jagar 
SM-bucklan. Ivelands positiva utveckling i RIK förklarar handbollslegenden med att "du blir bättre med åren".

                                   Foto: Allan Karlsson

Iveland nära en RIK-tig plats
Nödingesonen har varit vassast under försäsongen

GÖTEBORG. Det är nu tio 
år sedan Björn Iveland, 
29, lämnade Alehandbol-
len för spel i mesta mäs-
tarna Redbergslid.

Där har han åkt ut och 
in i laget, men i år är det 
andra tongångar.

Björns bössa har varit 
vassast under försä-
songen och nu talar han 
gärna om SM-guld.

Alekuriren har tagit pulsen på 
handbollen i och utanför kom-
munen. För det är faktiskt som 
så att en del talanger från Ale 
gör storartade insatser höger 
upp i seriesystemet. I Göte-
borg och det klassiska mäs-
tarlaget Redbergslid spelar 
Björn Iveland från Nödinge. 
Han är hetare än någonsin 
och på väg att ta en ordinarie 
plats i laget som bland annat 
tränas av handbollslegenden, 
Magnus Wislander.

På hemmaplan är det andra 
förutsättningar. I år gläds Ale 
HK:s herrar över att äntligen 
få träna två gånger i veckan i 
sin matchhall och som A-lags-
tränare har spelmotorn, Fred-
rik Berggren, tagit över.

Läs sid 20-21

Öppet hus
15/9

För att komma närmare dig i Ale har m2 öppnat ett nytt kontor på 
Ale Torg. Det vill vi gärna fira tillsammans med dig!

Den 15 september kl 11–14 har vi stor invigning med öppet hus
Vi kommer att bjuda på kaffe och tårta, ballonger, ansiktsmålning för 
barnen samt tävling med chansen att vinna en luftballongsfärd med 
m2-ballongen. De första 30 besökarna får en valfri områdes T-shirt.
Varmt välkomna till m2 – Din bostadsmäklare på Ale Torg 14. Vi ses!

Öppningserbjudande! Teckna ett uppdragsavtal med m2 i Ale under 
september månad och få en 26 tums LCD-TV (värde ca 5000 kr).

Välkommen till m2 i Ale

m2 – Din bostadsmäklare, Ale Torg 14 
tel 0303-360 360, www.m2.nu

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Cirkus Olympia i Nol
Fredagen den 21 sep kl 19
Clown vid butiken kl 16

Biljetter 80:- säljes hos
Tempo Nol

presenterar

Tel: 0303-74 00 41

Välkomna  till 

Nol IK:s grusplan!

förra årets succé

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

NYTT STORT TÄLT 

med bättre si
kt för 

alla!

Ale Torg 0303-962 72

145:-145:-

135:-135:-

Fönsterfärg vit 1 lit

Fönstergrund 1 lit

Grattis

Öppet alla dagar

Ale Torg 0303-966 41
Vard.10-19, lörd.10-15, sönd.11-15   

www.blomsterriket.se
GÖTEBORGSVÄGEN 66
g:a Auktions- & Fastighetsbyråns lokaler. 
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