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Ahlafors IF stod pall för trycket och vann den historiska första upplagan av Alehallens träningsserie. Guldet säkrade AIF i 
fredags kväll genom att besegra Älvängens IK med klara 6-2.

Segerlaget är från vänster: Tobias Hansson, Sebastian Hällbäck, Johan Elving, Henrik Andersson, Andreas Helgé och 
Michel Berndtson Gonzales (lagledare). Sittande från vän-
ster: Anders Andersson, Andreas Skånberg, Rikard Nylander 
och Peter Antonsson.

Arrangörsföreningen, Nödinge SK, delade också ut pris till 
turneringens bäste målskytt som tillföll Markus Anderberg 
(infälld) från Kode IF.       Foto: Allan Karlsson

Ahlafors IF segrade i Alehallen

Då är det snart jul igen och ännu ett år 
har gått. Efter nyår kommer Friska Tag 
att avslutas som projekt och kampanj. 
Men varumärket lever kvar i Ale kom-
muns folkhälsoarbete. Friska Tag har 
pågått sedan hösten 2006 och projektet 
har finansierats av Ale kommun och 
Västra Götalandsregion. Våra främsta 
samarbetspartner har varit Alekuriren, Ica 
Supermarket i Älvängen, Ica Kvantum i 
Nödinge och Sportlife i Älvängen. 

Folkhälsomålen ”ökad fysisk aktivitet” 
och ”goda matvanor” har varit utgångs-
punkten för Friska Tags arbete. Det är två 
viktiga delar bland flera andra i det hälso-
främjande arbetet. När vi nu sammanställt 
allt som gjorts sedan start är det en lång 
lista med aktiviteter som kan räknas upp: 
hälsodisk, aktivitetskampanj, matkväll, 
promenadgrupp, föreläsning, hälsospalt…

Hoppas att ni på något sätt fått ta del 
av Friska Tag. Budskapet har varit att 
inspirera aleborna till små förändringar i 
livsstilen, som att bli fysiskt aktiv minst 30 
minuter om dagen lika ansträngande som 
en rask promenad. Eller goda matvanor 
som man kan få genom att ta ett steg i 
taget – t.ex. plocka in mer frukt och grönt 
dagligen och öka andelen fibrer i sin mat. 
Ofta tror man att man måste förändra allt 
på en gång. Men varje litet steg ger effekt 
på hälsan. Vi hoppas att Friska Tag har 
kunnat vara en hjälp på vägen. Så ta små 
steg framåt och ge inte upp vid eventuella 
bakslag – det tillhör livet. 

Vi vill nu tacka alla som deltagit i alla 
aktiviteter. Utan er hade det inte blivit 
några Friska Tag i Ale. Vi vill också tacka 
Ica-handlarna i Ale för ett gott samarbete. 
Och framför allt vill vi tacka Alekuriren 
med Per-Anders, Jonas, Kent och Björn i 
spetsen!

”Största hotet mot framtiden är likgil-
tigheten”

Ann-Sofie Jonsson
Hälsopedagog, Friska Tag

Nytt år – ett kapitel avslutas 
och andra påbörjas

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

suzuki.se

Vill du kombinera små yttermått med hög 
säkerhet? Generös standardutrustning med 
ett fantastiskt pris? Nya Suzuki Splash har fått 
många av sina syskons goda egenskaper, 
plus lite till. Två miljöklassade motorer till 
exempel. En bensin och en diesel. Antispinn, 
antisladd, AC, CD/mp3-spelare, sex krock-
kuddar och mycket mer – för under hundra-
tusen kronor med den statliga miljöpremien 
medräknad. Sugen på en provtur? 

Välkommen in på en provtur.

Prisvärda
 Splash!
 Suzukis nya miljöbil

KÖPER - BYTER - SÄLJER – 031-500 510

Pigg men ändå snål. 
Kompakt men ändå rymlig. 
Antispinn, antisladd, AC, CD/MP3-spelare, 
6 st krockkuddar. Finns även med 
dieselmotor. 
Utnyttja gratis parkering 
och statlig miljöpremie. 
Bilar fi nns för omgående leverans. 
Välkomna för en provtur.

Vid Backaplan
Gustaf Dalénsgatan 17
www.hisingebil.se
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www.seat.se
SEAT INGÅR I VOLKSWAGEN GROUP  

GÄLLER LAGERBILAR. BILEN PÅ BILDEN KAN VARA EXTRAUTRUSTAD. BLANDAD KÖRNING 6,4 L/100 KM, CO
2
 152 G/KM, 

PRISLÅN 36 MÅN 30% KONTANT, 47% RESTSKULD, RÖRLIG RÄNTA STIBOR 90 DAGAR (EFF RTA 8,25%).  2 ÅRS NYBILS-
GARANTI, 3 ÅRS VAGNSKADEGARANTI, 3 ÅRS LACKGARANTI, 12 ÅRS GARANTI MOT GENOMROSTNING UTAN KRAV PÅ EF-
TERBEHANDLING. SEAT SERVICE®MOBILITY.

SEAT IBIZA SPECIAL EDITION 1,4 16V

DIN BÄSTA BILAFFÄR!

KOMFORTPAKETET
Gör din IBIZA ännu mer komplett:

• 5 dörrar
• Helautomatisk  klimatanläggning
• Radio CD/MP3 med 6 högtalare 
   och multifunktionsratt

Endast 

 

CRAZY IBI
ZAPRIS!

SPARA 18.
500:-

Kompletta 
vinterhjul 

ingår! Värde
 ca 8.000:-

Ord pris: 

Från

Byte • Avbetalning • Leasing

Göte Carlssons Bil AB
Orrekulla industriområde Hisings Kärra 031-570 320

Vardag 9-18, lördag 11-15, söndag stängt 

www.gotecarlsson.se


