
ÄLVÄNGEN. Kommande 
lördag blir det ordent-
ligt tryck på La Plaza i 
Älvängen.

Nattklubben gästas 
av Björn Nilsson, som 
var med i tv-succén 
Idol, och sedan uppträ-
der bygdens son, Fred 
Carlsson, återigen för 
hemmapubliken.

Fred, mer känd som Jolly 
Roger, har sadlat om. Numera 
heter bandet Hi-Fi-Hero och 
bjuder på såväl manlig som 
kvinnlig ledsång.

– Ett utvecklande steg att ta. 
Vi har spelat tre gånger i må-
naden sedan starten i början 
av november. Det börjar låta 
riktigt bra nu, säger Fred.

Det låter nästan konstigt 
att skriva band, när det i själva 
verket handlar om sju perso-
ner –alltså en mindre ensem-
ble.

– Det här blir första spel-
ningen i Älvängen och det 
känns jättespännande, säger 
Fred och utlovar fullt drag.

2008  |   vecka 4  |   nummer 3  |   alekuriren   |   17

Allbilsverkstad
specialiserad på...

Everts Bilverkstad AB

Jonas Henriksen 0303-964 60 Ale Torg Nödinge. 

Februari Erbjudande!
Vi bjuder på

arbetskostnaden

vid byte av

olja&fi lter

Gratis
besiktnings-

kontroll

Personlig service

Diagnosinstrument för alla märken

Jonas Berry

Antalet bilar som omfattas av erbjudandet är begränsat och kan variera från återförsäljare till återförsäljare. 
Garantipaketet omfattar 3 års nybilsgaranti/10.000 mil, 3 års vagnskadegaranti, 3 års Chevrolet assistans och 6 års 
rostskyddsgaranti. Bränsleförbrukning blandad körning 5,6–7,8 l/100 km, CO

2
 139–181 g/km. Miljöklass 2005. 

Ett bra bilköp 
ger pengar över

MATIZ -08, AC, fyra krockkuddar, radio och CD, ABS, startspärr, 
eluppvärmda                          framsäten m m.

NUBIRA  -08, Fyra krockkuddar, AC, ABS, fjärrstyrt centrallås, radio och 
CD,       rails, lastnät, elhissar fram, eluppvärmda sidospeglar, elupp-

värmda framsäten m m. 

Matiz 1,0 SE fr. 89 900:-

Nubira 1,6 SE fr. 129 900:-

www.chevrolet.se

Kundtjänst 08-519 923 48

Dealership Dealernamne
Dealerstreet 123 • 56789 Dealercity
Tel. 01234/567890 • E-mail: info@dealersite.com, www.dealersite.com

Måndag-fredag 9-18, lördag 10-14
Vid E20 Alingsås 0322-670 790

Måndag-fredag 9-18,
Grönnäs 0303- 336 120

Välkommen in och provkör!

Skördade morötter – i januari

Joachim Augustsson från 
Skepplanda fann två moröt-
ter i sitt trädgårdsland.

Foto: Thomas Johansson.

SKEPPLANDA. Två fina 
morötter drogs i går 
upp i ett trädgårdsland i 
Skepplanda.

– När jag tittade ut 
genom fönstret från 
övervåningen såg jag 
ett par orange knap-
par med blast. Jag blev 
väldigt förvånad, säger 
Joachim Augustsson.

Han hade sått både gurka, 
dill och morötter i somras. 
Inget kom upp, bara lite blast 
som sniglarna tog.

– Det var mitt första försök 
att odla! Jag är en riktig 
amatör.

Ingela Jagne, trädgårds-
konsulent, förklarar fenome-
net:

–  Morötter tål ganska kyligt 
väder, ner till 5–7 grader. I och 
med att det varit så varmt kan 
de fortsätta att växa lite lång-
samt. Morötter är tvååriga, så 
om de lämnats kvar skulle de 
ha blommat nästa år.

Moroten är bland våra mest 
älskade rotfrukter. 2005 åt vi 8 
kilo per person.

Stjärnkväll på La Plaza

Jennie Sundin en av tjejerna på ledsång.

– Hi-Fi-Hero och Björn Nilsson från Idol


