
Det är en minst sagt mäktig syn att se hur Bandyhuset utan 
namn växer fram på Jennylund i Bohus. Nu är snart hälf-
ten av takstolarna på plats och nu behövs inte längre någon 
fantasi för att förstå vad som kommer att vara verklighet 
när bandysäsongen börjar om sex veckor. Nu är det också 
klart att det blir Anders Pettersson och Jan-Åke Widman 
som leder A-laget tillsammans med evige lagledaren Johan 
"Pilen" Larsson. Tänk att en legend som Jan-Åke Widman 
skulle göra comeback i Ale-Surtes omklädningsrum lagom till 
klubbens "innebandypremiär"... Vildkatterna börjar hemma 
mot Tjust lördag 17 november. Glöm inte det!
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SVERIGES MEST NÖJDA
BILÄGARE KÖR SUBARU!

Byggd på sportbilsteknik

ALLTID 4-HJULSDRIFT BOXERMOTOR  3 ÅRS FRI SERVICE

Sveriges mest omfattande
bilägarundersökning,
AutoIndex, är precis klar.
Och solklar vinnare är Subaru!

Vi petar ner de stora, dyra märkena från tronen och
vinner en överlägsen seger. Sveriges mest nöjda bilägare
kör numera en 4-hjulsdriven bil byggd på sportbilsteknik.
En Subaru!

Subaru Outback.
Standardutrustad med bl a
automatisk nivåreglering,
17" aluminiumsportfälgar,
CD-växlare, färddator,
farthållare och Bi-Xenon-
strålkastare.

SUBARU OUTBACK 2.5 AWD STATION

     Från 269.900:-
           OMGÅENDE LEVERANS!

 Fri service: 3 år eller vid 1.500, 3.000, 4.500 mil. Br.förbr. bl. körn. 8,8 –9,8
 l/100 km. Miljökl. 2005. CO 2 207–231g/km. Bilen på bilden är extrautrustad.

Passa på!
Extra erbjudande på våra sista -07:or.

Bra pris för din inbytesbil.

0303-74 61 79
Göteborgsv 56, Älvängen

Fax 0303-749637
 Email info@hardesjobil.se

www.hardesjobil.se

DIN LOKALA 
VOLVO/RENAULT-HANDLARE 

SEN 1953

V-70 2.4 170 FULLSERVAD -01
Röd met, delbart drag, rails, 23,400 mil   87 000 kr
Renault Kangoo Skåp-00 
 Vit, gireaffl ucka, klätt skåp, Nyservad 57 000 kr
Ford Focus 1,6 16v FLEXI FUEL Sedan -04
Blå met 4.100 mil 110.000 kr
Mitsubishi Carisma GDI SPORT Sedan -99
Röd 9.000 mil 55.000 kr
Renault Kangoo 1,5 dci TREND -04
Havsblå 5.900 mil  89.000 kr
Renault Laguna 1,6 16V Sedan -00
Silver grön met 13.000 mil  45.000 kr
Renault Laguna 2,0 T Kombi -04
Grön met 2.300 mil 126.000 kr
Volvo S40 2,0 Sedan -99
Vit 5.200 mil 63.000 kr
Volvo S40 2,0T Sedan -00
Silvermet 14.300 mil  62.500 kr
Volvo S60 D5 Sedan -04
Mörk blå met 6.300 mil 179.000 kr Professionellt montage!

Snabb och personlig service!
Ring och boka tel 0303-21 16 27

FRI LÅNEBIL VID VINDRUTEBYTE

GRATIS LÅNEBIL VID BYTE 
AV RUTA PÅ BILEN
– Bekvämt och 
utan krångel

AUKTORISERAT BILGLASMÄSTERI

VI ÄR
FÖRSÄKRINGS-

BOLAGENS
AVTALSPARTNER

Det går att laga din stenskottskada innan den 
spricker ut. Vi har avtal med Länsförsäkringar som 
erbjuder sina bilförsäkringstagare fri självrisk vid 
reparation av stenskott hos oss.

Laga 
stenskottet 
GRATIS!

VI FINNS PÅ TEKNIKERGATAN 6
VID ROMELANDAVÄGEN, KUNGÄLV

www.stendahlsbil.se
Hos oss hittar du alltid ett stort urval på Volvo, 
Renault och Laika Husbilar, både nytt och begagnat. 
Kom in eller besök oss på hemsidan. Varmt välkomna!

Bandyhuset – en mäktig syn

Trött på dina
gamla skivor?

Låna en ny på biblioteket

ÄLVÄNGEN. Bostadsom-
rådet och samfällighe-
ten, Maden, firade 35 år 
förra lördagen.
Självklart skedde det 
med kaffe och rulltårta.
Och lika självklart var 
rulltårtan 35 meter 
lång.

Det hade inte snålats när 
Maden bjöd in boende, nära 
och kära, på 35-årskalas. På 
grusplanen arrangerades 
loppmarknad, barnen fick 
roa sig i en hoppborg om de 
inte ville rida ponny. Skulle 
man inte trivas trots alla akti-
viteter gick även det att lösa –
Svensk Fastighetsförmedling 
var nämligen på plats – redo 
att förmedla sina tjänster.

– Ett jättetrevligt initiativ. 
Det har skett, och pågår fort-
farande, en generationsväx-
ling i Maden, konstaterade 
Monica Karlsson på Svensk 
Fastighetsförmedling.

Firandet avslutades med 
en lyckad kräftskiva, så fri-
tidskommittén lär få fler upp-
drag i området...

Maden firade 35 år

Hoppborgen var ett populärt inslag för de små.

Hela Maden firade 35 år. Familjedagen följdes upp med en 
kräftskiva senare på kvällen.

UPPVÄXT I MADEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


