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Anmälan görs via info@aleibf.se 
eller till Hans Westerlind tel. 0303-74 29 45

Deltagare: Ales skolklasser år 1-9. Mixade lag med 5 spelare (ingen målvakt) 
varav 2 pojkar och 2 fl ickor på planen  samtidigt. Obegränsat antal avbytare.

Prisindelning

1:a pris:  2.000:-  årskurs 7-9
 1.500:- årskurs 4-6
 1.200:- årskurs 1-3
2:a pris:    800:- alla årskurser
Prispengarna går oavkortat till klassen, ex skolresa

Preliminära 
speltider
Fredag 15.00-22.00

Lördag 07.00-22.30

Söndag 07.00-19.00

Anmälningsavgift: 150:- Ale IBF Postgiro: 472 07 26-1 • Anmälan sker till hans.westerlind@aleibf.se senast 1/2.
Information och övriga frågor: www.aleibf.se • Hans Westerlind 0303-742945

Fredag-söndag 15-17 februari i Ale Gymnasium
För 11:e 

året i rad

SKOLCUP
Innebandy

Fyra mässor under ett tak
Alemässan 2008 i Bandyhuset blir i megaformat

Ale mässkansli. Från vänster Kjell Lundgren, Therese Olausson, Jerry Brattåsen och Katari-
na Jentzell. Planeringen av Alemässan 2008 som i år flyttar in i Bandyhuset blir ett arrange-
mang i megaformat – fyra mässor under ett tak.

NÖDINGE. Närings-
livsmässa, Bomässa, 
Motormässa, Fören-
ingsmässa – Alemässan 
2008 blir ett arrange-
mang i megaformat.

Planeringen är i full 
gång på Ale mässkansli 
och snart går inbjud-
ningarna till företagen 
ut.

– Efter tre mässor i 
Ale gymnasium var det 
dags att testa något 
nytt. Att flytta Ale-
mässan till Bandyhu-
set innebär mängder av 
nya möjligheter, säger 
näringslivschef, Jerry 
Brattåsen.

Den gigantiska hallen i 
Bohus ger sex gånger så stort 
utrymme jämfört med Ale 
gymnasium. Det gör det möj-
ligt att samla fyra olika inrikt-
ningar under ett tak. Tillsam-
mans blir Näringslivsmässa, 
Bomässa, Motormässa och 

Föreningsmässa en stark pu-
blikattraktion.

– Samtidigt är det viktigt att 
vi vässar oss när vi nu hamnar 
lite mer avsides. I Ale gymna-
sium har vi haft många spon-
tanbesök från skolan och Ale 
Torg. Nu måste vi få männis-
kor att ta beslut om att besöka 
mässan, säger näringslivsse-
kreterare Kjell Lundgren.

Till sin hjälp på Ale mäs-
skansli har de i år Katarina 
Jentzell, årets nyföretagare 
2005, och Therese Olaus-
son som parallellt med jobbet 
går en kvalicerad yrkesutbild-
ning inom projektledning och 
mötesindustri.

Just möten är det tänkt att 
bli på Alemässan.

– Blir det som vi vill skapas 
den största mötesplatsen nå-
gonsin för företagare, för-
eningsvänner och allmänhet, 
säger Katarina Jentzell som 
ser fram mot utmaningen.

Bandyhusets format gör det 
möjligt för en spännande mo-

tormässa – något som aldrig 
tidigare arrangerats i Ale.

– Istället för att dela ut bro-
schyrer om bilar och husvag-
nar kan de köra in dem i huset. 
Det känns som om mässan 
saknar begränsningar, säger 
Brattåsen.

Som vanligt blir det även 
full fart på scen med uppträ-
danden av olika slag till exem-
pel modevisning. Ett bröllop 
är också tänkt att arrangeras.

Vidare hoppas mässkans-
liet mycket på att Bana Väg 
i Väst blir en aktiv aktör. Ett 
bättre tillfälle att möta Ale-
borna och berätta om vägut-
byggnaden lär de inte få.

I månadsskiftet dyker en 
inbjudan upp och sedan gäller 
det att boka monter.

Ale Utveckling arrangerar 
mässan i samarbete med Ale-
Surte Bandyklubb den 17-19 
april.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Fredag 11 januari

Våldtäkt
En kvinna anmäler en våldtäkt, 
som ska ha ägt rum i Älvängen i 

december. 
Lördag 12 januari

Garageinbrott
Nio fall av garageinbrott anmäls 
från Börsagården i Nödinge.

Skadegörelse rapporteras från 
Aroseniusskolan i Älvängen. Sex 
fönsterrutor krossas vid midnatt.

Villainbrott i Surte. Diverse 
gods tillgrips, bland annat 
smycken.

Söndag 13 januari

Datorstöld
Inbrott i Surte församlingshem. 
Larmet går klockan tre på morgo-
nen. Datorer samt belysningsar-
matur i koppar blir tjuvarnas byte.

Måndag 14 januari

Misshandel
En polispatrull åker till Skepp-
landa där det pågår en ringa miss-
handel. Det är en man som miss-

handlar en kvinna.

Under helgen har någon kros-
sat en ruta och skickat en raket 
genom en ruta på Aroseniussko-
lan. Stor brandrisk förelåg efter-
som det förvarades en stor mängd 
papper och textilier i lokalen. 
Ärendet är under utredning.

Onsdag 16 januari

Villainbrott
Villainbrott i Skepplanda. Kontan-

ter och smycken tillgrips.

Stöld av diverse elverktyg från 
Vägverkets arbetsplats vid båt-
hamnen i Nol.

Torsdag 17 januari

Bombhot mot gymnasiet
Klockan 15.14 ringer en okänd 
gärningsman till SOS och riktar 
ett bombhot mot Ale gymna-
sium. Vakthavande poliskommis-
sarie anser inte att en utrym-

ning av skolan är nödvändig, men 
Ale gymnasiums skolledning gör 
en annan säkerhetsbedömning. 
Skolan utryms. Någon förunder-
sökning är inte beslutad. 

I Bohus anträffas en man nar-
kotikapåverkad på morgonen.

Antalet anmälda brott under 
perioden 11/1 – 17/1: 69. Av dessa är 
tolv bilinbrott och fyra biltillgrepp.


