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0303-74 91 91

www.prefekt.eu

Postvägen 2, 446 32 Älvängen

Prefekt Bevakning - ditt lokala vaktbolag

Anna-Karin Pärmsten
Ansvarig villalarm
Acki@prefekt.eu
0303-74 91 91, 
0707-74 91 93

Larmleasing
För dig som bor i villa
Grundpaket
1 centralapparat
1 knappsats 
1 magnetkontakt
1 ir-detektor

Tjänster som ingår
• Uppkoppling till larmcentral
• Fria utryckningar dygnet runt oavsett orsak. 
• Fri service på larmet

Beställ innan den 30 feb

så ingår en brandsensor 

kopplad till larmcentralen!

290:-/månad
Inga andra kostnader 

tillkommer!

GODKÄNT
av rikspolisstyrelsen 

och länsstyrelsen

Vard 9–18 
Lörd 11–15

Filaregatan 7 Kungälv  0303-20 86 01  www.kongahallabil.se

Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller avtal och gäller t.o.m. 2008-03-31. 
*Bränsleförbrukning blandad  körning: 4,5 l/100 km. CO2 119 g/km. Miljöklass 2005. 

Bilen på bilden är extrautrustad. Opel Försäkring kan tecknas från 125 kr/mån.

 Från

128 900 kr

Premiär för Sveriges nya

miljöbil0,45
l/mil* Opel Corsa 1.3 CDTI 

Enjoy ecoFLEX (75hk)

DESSUTOM:

10 000 KR
STATLIG MILJÖ-

BILSPREMIE!

Köp till utrustningspaket (ord pris 9.900 kr):
CD-radio med mp3 inkl rattkontroller och 
7 högtalare, Infodisplay, AC luftkonditionering,
eluppvärmd läderratt.

Nu 5 900 kr5 900
Operation snålkörning Malmö – Nice. 
Artikel i Teknikens Värld nr 25, 2007:
”På 227 mil har vi alltså gjort av med 112,3 liter 
diesel. Vår lilla Corsa har infriat förväntningarna och 
nöjt sig med 0,49 l/mil. Notan slutar på 1 156 kronor 
och frågan väcks, hade vi kunnat komma under 
1000-lappen? Troligen.” 

128 900
Ale-Surte hade 
svårt med det 
mesta mot IFK 
Kungälv i kval-
matchen till 
Svenska cupen.

"Nu ska vi avsluta snyggt"
BOHUS. Tre matcher, en 
seger.

Ale-Surte BK upplaga 
2007-08 är inga vin-
nare.

Dalarna är betydligt 
fler än topparna.

Av två beställningsjobb 
fixade Ale-Surte det första. 
Förra lördagen hemmabe-
segrades jumbon, Målilla. 
Det var ingen utklassning, 
men det var två säkra poäng. 
Nästa beställningsjobb var 
borta mot GAIS i tisdagskväll. 
Beställningen lär ha varit att 
hämta hem full pott, men or-
derblocket låg kvar i omkläd-
ningsrummet.

– Vi var inte med. Jag tror 
inte ens vi var vakna första 
kvarten. Plötsligt stod det 3-
0, men killarna rycker upp sig 
och vi är nästan ikapp i paus 
(4-3), berättar Surtetränaren, 
Jan-Åke Widman.

Dessvärre försnillade Vild-
katterna ånyo blocket med in-
struktionerna i halvlek. Väl 
ute på isen igen är det grön-
svart för hela slanten. 4-3 blir 
7-3.

Otroligt tungt
– Det var otroligt tungt att 
hamna där igen när vi äntligen 
fått kontakt, men så händer 
det som så ofta händer i bandy. 
Det vänder igen.

Ale-Surte anförda av 
Anders Pettersson (tre mål) 
och Johan Grahn (två mål) 
lyckas komma tillbaka igen. 
När tio minuter återstod var 
ställningen 7-7.

– Då kändes det som 50-50-
läge. Vi kunde lika gärna gjort 
ett par mål till och vunnit mat-
chen, men istället gör GAIS 
8-7 och det var som en dolk. 
Vi orkade inte resa oss en gång 
till, säger Widman.

Beställningsjobb
Mellan seriens beställnings-
jobb hade Ale-Surte ett 
derby mot 
IFK Kung-
älv i kvalet 
till Svenska 
cupen. Mat-
chen spelades 
på söndagen, 
dagen efter 
Målilla.

– Det var 
många sega 
ben, men vi gör en hygglig 
match. Vi lyckas väl inte störa 
dem på samma sätt som på 
Annandag jul, säger Widman 
utan att låta alltför bitter.

I matchen mot IFK Kung-
älv vilade Anders Pettersson 
och Daniel Rydén.

– Två tunga avbräck na-
turligtvis, men vi fick istället 
se två debutanter i Andreas 
Linde och Tobias Magnus-

son som klarade uppgiften 
fint, berättar Widman.

Noterbart från Kungälvs-
matchen var att Johan Grahn 
svarade för samtliga fullträf-
far.

Fyra seriematcher återstår  
för Ale-Surte innan även den 
här säsongen är till ända.

Ingenmansland
– Det blir väldigt konstigt 

när man hamnar i ingenmans-
land. Synd att vi inte kunde 
knipa andraplatsen, då hade 
det åtminstone blivit lite mer 
bandy.

Hur reso-
nerar ni nu?

– Vi har 
lovat varan-
dra att av-
sluta snyggt. 
Det vi pre-
sterar de sista 
matcherna är 
det som vi tar 
med oss till 

nästa säsong. Vi vill ha posi-
tiva bilder och tankar. Att av-
sluta som vinnare är alltid bra 
och det ska vi verkligen för-
söka göra nu. På lördag (2/2) 
har vi Lidköping hemma. Det 
kan bli en kul match. LAIK 
gillar att spela och det passar 
oss. Jag ser fram emot en fin 
avslutning och vi ska se till att 
ta med oss något bra till vin-
tervilan.

BANDY
Allsvenskan södra, lörd 26/1
Ale-Surte – Målilla 5-2
Kval Svenska cupen, sönd 27/1
Ale-Surte – IFK Kungälv 3-6
Allsvenskan södra, tisd 29/1
GAIS – Ale-Surte 9-7

– Ale-Surte ska ta med sig något bra till vintervilan

fotograf

Allan Karlsson
redaktionen@alekuriren.se

SKAM DEN SOM GER SIG

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


