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Nyförvärvet Sara Simons-
son levererade direkt.

Surtes sköna 
premiärseger
NÖDINGE. Drömvärv-
ningen från Pixbo och 
elitserien levererade 
direkt.

Sara Simonsson gjorde 
två av målen i premiärse-
gern över Ingelstad.

– Skönt att få göra mål direkt. Själv-
klart känner jag press att bidra med 
både poäng och rutin, men de största 
kraven kommer från mig själv, sa Sara 
som var en av Surtes två matchhjäl-
tar.

Den andra var inte helt oväntat, 
årsfärske lagkaptenen och poäng-
maskinen nummer 1, Malin Eriksson, 
som också målade två gånger.

– Hela förstakedjan är fantastisk 
idag. Vi var flera klasser bättre och 
borde ha avgjort tidigare, sa Surte-
tränaren Rune Engström.
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Stökigt längs E45? Se vår fi lm om hur bygget 
påverkar trafi ksäkerhet och framkomlighet!

Ledetv 3, Alafors (Gamla Polishuset) • Tel 0303-74 26 80

Tjena, hur är läget?

No Tjafs bättre än miljonen

Familjelyckan var total när Mats Eriksson (gitarr), Rober Thore Andersson Vestlund och Henrik Ohlén överraskade Zet-
terlunds på Tån i Alafors. Pappa Niklas, dottern Elin, Jesper, Anton och mamma "Majsan" fick oväntat besök och mäng-
der av No Tjafs-souvenirer. I sommar får familjen besök av hela bandet, då ett äkta "hemma-hos-gig" ska levereras. Pla-
neringen av millenniets trädgårdsparty har redan startat.               Foto: Per-Anders Klöversjö

–Elin 8 månader fixade Sveriges hetaste coverband till Familjen Zetterlund
ALAFORS. När No Tjafs firade 
20 år i Furulundsparken lot-
tade bandet ut ett "hemma-
hos-gig".

I söndagskväll knackade det 
på dörren hemma hos familjen 
Zetterlund på Tån i Alafors.

Ur lokaltidningens skåpbil 
hoppade ett sjungande No 
Tjafs.
– Det är inte sant! Säg att det inte är 
sant. Nej, säg att det är sant!

Maria Zetterlund visste inte till 
sig av glädje när No Tjafs förkunna-
de att familjen segrat i jubileets tips-
promenad.

– Det var jämt, men ni vann på ut-
slagsfrågan – eller ni? Elin vann, be-
rättar Henrik Ohlén.

Elin, 8 månader och yngst i fa-
miljen, prickade in att No Tjafs haft 
1033 spelningar i karriären. Rätt svar 
var 1039.

En skarp tjej med andra ord, men 
vad gjorde hon i Furulundsparken?

– Jag fick ett tips att lämna in en 
lapp för alla i familjen och det blev 
guld värt. Det här är bättre än att 
vinna en miljon, säger fru Zetter-
lund som var i Furulund bara för att 
vinna förstapriset som hon läst om i 
Alekuriren.

I sommar kommer bandet tillbaka 
och levererar det riktiga priset – ett 
"hemma-hos-gig" i vardagsrummet. 
Sen lär det bli dags för ny parkett...

– Jag tror vi kör på altan, funderar 
Niklas Zetterlund.
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Problem med fötterna, 
knäna eller ryggen?

Kanske kan jag hjälpa dig!
Boka tid för gratis undersökning!

0303-74 61 47

Mån-Fre 6.30–18.00 • Lör 9.00–13.00 
Beijer Byggmaterial Älvängen

Tel: 075-241 7050 • www.beijerbygg.se

40år
40-ÅrSjubileuM!
Tiden går fort, som ni vet. I 40 år har 

Beijer varit hela Sveriges byggvaru-

hus. Nu vill vi fira åren som gått med 

dem som varit viktigast för oss – våra

kunder. Dig alltså. Vi har nämligen många

riktigt bra erbjudanden till dig.

Välkommen in.

Byt ytter-
dörr nu! 
innan kylan 
kommer! FRÅN

3870:-


