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Segerglädje i Surte. Malin 
Eriksson gratuleras av lag-
kapten Jonna Leek.

Surte utklassade
Pixbo med 11-3!
NÖDINGE. Surte IS IBK 
svarade för en ny stor-
match, då topplaget 
Pixbo utklassades med 
hela 11-3.

Surtes innebandydamer är nu mycket 
nära ett nytt kontrakt i division 1. En 
poäng borta mot jumbon Ljungby i 
sista omgången räcker. Spelar laget 
som mot Pixbo kan inget stoppa dem.
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Skepplanda,
Tel: 0303-33 46 90,

www.redox.se

Begagnade
bildelar

Stor visningshelg 7-8 mars
Ska du flytta i vår? Ring oss!

ALE ALE TORG 12. TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE

Tel 0303–22 95 89 

Nödingev 6  (mittemot bussc., Nödinge C) • MÅN STÄNGT, TIS–FRE 10–18, LÖR 10–13

Jag utför ändringar

Vårnyheter droppar in!

Gardiner
39:-/mREAFINAL

Gäller höst & vintervaror • Dras av i kassan
HALVA REAPRISET

Välkomna önskar Lena

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

Kastrera din katt
innan 15 mars och få

Hill’s foder 
på köpet!
Gäller så långt lagret räcker.

+

Alltid gratis undersökning
Alltid gratis undersökning

– ring innan besök!– ring innan besök!

Ortopedskotekniker Per Karlsson

Skoinlägg för alla 
fötter och problem!

Även fötter som gör ont ska kunna gå bekvämt.

Hålstensvägen 6, Älvängen • 0303-74 61 47
www.inlaggsmakaren.se

Naturens egna produkter
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Välkommen!
Sängfabriken i Lödöse erbjuder resårmadrasserSängfabriken i Lödöse erbjuder resårmadrasser 

avhögsta kvalité till ett kanonpris!av högsta kvalité  till ett kanonpris!

Öppet Tors-Fre 10–16, Lörd 10–15 • Tel 0520-66 08 50
LÖDÖSE Skeppsbyggareg. 10 • Parallellt med 45:an

Aroseniusskolan utan rektor

Robert Hulander lämnar rektorstjänsten på Aroseniusskolan i Älvängen. 

Arkivbild: Jonas Andersson

ÄLVÄNGEN. Arosenius-
skolans Rektor Robert 
Hulander hoppar av.

En växande förtro-
endekris föranledde 
beslutet.

– När en coach inte 
får med sig spelarna 
krävs det åtgärder. Jag 
tyckte det var lättast 
att jag lämnade skutan, 
säger Hulander.

Aroseniusskolan tillhörde de 
skolor som fick skarpast kritik 
av Skolinspektionen i höstas. 

– Det finns väldigt mycket 
att göra på Arosenius och vi 
var väl inte helt överens om 
vilka förändringar som var 
mest nödvändiga. Vi drog 
inte åt samma håll, säger 
Robert Hulander utan att 
låta bitter.

Verksamhetschef, Peter 
Madsen, menar också att lös-
ningen var den rätta.

– Det har funnits motsätt-
ningar och en större förtro-
endekris. Beslutet att Robert 
skulle sluta togs i samför-
stånd, vilket känns bra, säger 
han.
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– Robert Hulander hoppar av efter förtroendekris
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Känns din hud grå och trist?Känns din hud grå och trist?
Känner du dig torr och glåmig?Känner du dig torr och glåmig?
Saknar din hud lyster?Saknar din hud lyster?
Jag kan hjälpa dig!Jag kan hjälpa dig!
Biolines AHA/PHA-syraBiolines AHA/PHA-syra 
ansiktsbehandling peelar bortansiktsbehandling peelar bort 
orenheter och gör din hudorenheter och gör din hud 
ren, fräsch och mjuk!ren, fräsch och mjuk!


