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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

NÖDINGE. Nästa lördag 
smäller det i Valhalla.

Avspel i innebandyns 
dametta, Surte mot IFB 
Göteborg.

Ett lag som SIS aldrig 
tidigare har slagit...

– Men nu har vi gjort det, utbrister 
surtetränaren, Stefan Forsberg.
I den sista träningsturneringen, 
Björnslaget, skickade Surte ut sin 
premiärmotstånadare i kvartsfina-
len. En skön skalp inför helgen. Surte 
förlorade å sin sida semifinalen mot 
Partille som de värvat fyra spelare 
ifrån. Mycket tyder på att de guls-
varta tjejerna är på gång i år.

Läs 20

Stefan Forsberg, förvän-
tansfull surtetränare.

Starkt Surte 
inför premiären

Personbilar Personbilar 
Bussar • Lastbilar Bussar • Lastbilar 

0303-74 82 200303-74 82 20

i Alei Ale

Winston gör det som många hästar drömmer om. Han arbetar. Som en effekt av miljömedvetenhet och att effektivare använda 
sina resurser ökar nu intresset för att nyttja den egna hästen till skogs- och markarbeten. Tobias Hellman och Thomas Olesen 
kommer i november att arrangera kurser i hästkörning.  

                        Foto: Per-Anders Klöversjö

Hästen är oslaggbar
ULVSTORP. Trodde någon 
att hästens tid var förbi?

Ack så fel ni hade i så 
fall.

I november arrange-
ras kurser i konsten att 
använda hästen rätt i 
skogs- och markarbete.

Lokaltidningen fick en spän-
nande upplevelse i veckan, 
då det bar iväg till Ulvstorps-
skogarna. Här förbereds nu 
kursverksamhet i timmerkör-
ning eller om ni så vill; kon-
sten att köra arbetshäst i skog 
och mark.

– Många saknar kunskap 
om hur de bäst kan använ-
da hästen i sitt eget arbete 
på gården eller i skogen. Att 
köra stockar från skogen låter 
kanske lätt, men där finns det 
mycket att lära – särskilt när 
det gäller säkerhet, säger kurs-
ledare Tobias Hellman.

Idag tror många att trak-
torn och maskinen är den 
bästa skogsröjaren. Den åsik-
ten delar definitivt inte Hell-
man.

– Nej, hästen rätt använd 
är hästen oslagbar. Den är 
smidig, effektiv och dessutom 
miljövänlig.

Och visst funkar det. Ale-
kuriren har bevittnat Winston 
i arbete.

Läs sid 11

Fabriksförsäljning av Resårmadrasser!Fabriksförsäljning av Resårmadrasser!

Lödöse Skeppsbyggaregatan 10 parallellt med 45:an 0520-66 08 50

100% RENT LIN
100% ÄKTA TAGEL
100% REN BOMULL
100% REN ULL

Naturmaterial för din hälsa och välbefi nnande

Massivt trä och 
kraftiga spiralfjädrar

INLÄGG
+

Hålstensvägen 6, Älvängen • www.inlaggsmakaren.se

Ont i fötterna, knäna, ryggen?

Gör det roligare och lättare att vara aktiv!
Boka din tid på 0303-74 61 47

TRÄNINGS-

DAX
Vill du ha den här grillen?

Motivera varför justMotivera varför just 
du vill ha den härdu vill ha den här 
grillen värd 14.990:-grillen värd 14.990:-

Gå in påGå in på 

www.gasolgrill.nuwww.gasolgrill.nu
ooch chansen är din!ch chansen är din!

Motivera varför just 
du vill ha den här 
grillen värd 14.990:-

Gå in på 
www.gasolgrill.nu
och chansen 
är din!

www.gasolgrill.nu

ALLA FOTBOLLSSKOR (GRÄS)

30%30%På ord. pris

v Utgångspris 625 000:-

v 5 rok, boyta 111 kvm

v Adress: Skeppsbyggaregatan 8

Hus i "Funkisstil" till ett bra pris.

Ny Pelletspanna. Bastu.

30 min bilväg till Göteborg.

Ring för visning.

Webbnr: 5251-20149, tel. 0520-18144.
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