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Mer än bara mäklartjänsten. Arvsskiften • Bodelningar • Bouppteckningar 
Deklarationer • Energideklarationer • Fastighetsförmedling • Gåvobrev • Lösöreauktioner 
Röjning och städning • Samboavtal • Skatteberäkningar • Testamenten 
Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00 • Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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SURTE
Omtyckt
förening

Ljus och fi n 2:a 
om 53,3 kvm på 1:a våningen. Mitt i Surte centrum med 
närhet till service, affärer och kommunikationer. Ca 10 min 
till Göteborg. Vån. 1/3. Avg. 2.271:- 

Pris 650.000:-/hbj
Visas: Ring för bokad visning.
Mäklare: Fredrik Hellberg 0303-746690, 0702-333233

BOHUS
Välvårdad 2:a

Mycket välplanerad 
2:a om 69 kvm med 
balkong, för sommarkvällarna med solens sista strålar 
och fantastiska solnedgångar! Fräscht kök, parkett i 
vardagsrum, stort badrum med fönster! 
Vån. 5/5.  Avg. 2.917:-  

Pris: 650.000:-/hbj • Visas: Ring för bokad visning.
Mäklare: Birgitta Ström 0303-746690, 0705-218580

SKALL GÅRDEN 
SÄLJAS?

Gör det under Gårdsveckan!

Gårdsveckan är den vecka varje vår då 
vi enbart satsar på visningar av gårdar 
i områdena Ale – Kungälv – Hisingen 

– Stenungsund.

Skall du sälja får du en kostnadsfri 
värdering, garanterat rikligt med 
spekulanter och bästa möjliga 

resultat!

1:A

VÅNINGEN

HÖGT LÄGE

Lyckat jätte-LAN i Ale gymnasium
– Projektarbetet lockade över 200 nöjda deltagare från hela landet
NÖDINGE. HeavenHack 
– blev lite mer än ett 
vanligt projektarbete i 
Ale gymnasium.

Arrangören hade hop-
pats på 400 deltagare.

Det kom drygt 225, 
vilket gör arrange-
manget till Ales största 
LAN genom tiderna.

Hampus Glennåker, Mat-
tias Bood, Filip Jansson, 
Adam Eriksson och Mikael 
Kuivisto lär aldrig glömma 
sitt projektarbete i Ale gym-
nasium. HeavenHack -09 
har förberetts under mer än 
ett år och resulterade i Ales 
största lokala nätverk hittills. 
Deltagarna som till sist nådde 
230 personer kom från lan-
dets alla hörn. Många av dem 
bodde i gymnasiet från fredag 

till söndag.
– Vi är väldigt nöjda med 

arrangemanget. All teknik 
har fungerat, stämningen 
har varit god och deltagarna 
glada, sammanfattar Adam 
Eriksson och tillägger:

– Vårt crew med 20 ideellt 
arbetande själar har svarat för 
en fantastisk insats. Men utan 
kommunens engagemang 
och personal hade vi aldrig 
kunnat förverkliga projektet.

En trött och sliten stab kan 
nu  glädja sig åt deltagarnas 
fina respons. De som lokal-
tidningen talade med var rö-
rande överens om betyg 4 på 
en femgradig skala.

– Fina priser, trevligt 
folk, suverän uppkoppling 
och nära Göteborg. Det här 
kan bli ännu bättre på sikt. 
Första gången är alltid svå-

rast. Om de orkar driva det 
en gång till kan deltagaran-
talet säkert fördubblas, säger 
Carl-Johan Ekenberg, 17, 
från Ängelholm.

Han tillhörde liksom en 
del andra den professionella 
gruppen. De spelar organi-
serat för att vinna prispengar 
och har ofta sponsorer bakom 
sig. Den andra gruppen är de 
som ser LAN som ett socialt 
nöje. Damir Rukavina, 21, 
från Nödinge är någonstans 
mittemellan.

Jagar prispengar
– Vi jagar självklart prispeng-
arna, men har en bit kvar till 
den yttersta eliten. Kul med 
ett bra arrangemang i Ale och 
det var skönt att kunna sova 
hemma. Vi som spelar för att 
vinna måste nämligen sova – 
andra kan sitta uppe hela nät-
terna och spela. Det leder i 
regel inte till någon större 
framgång.

Damir hade bara gott att 
säga om HeavenHack och 
han vet vad han pratar om. 
En gång i månaden är hans 
förening ute och tävlar.

– Egentligen är det bara de 
låga stolarna som inte förtjä-
nar beröm. Allt annat har 
varit toppen. Det blir ofta 
diskussioner om saker som 
inträffar och då gäller det att 
arrangören är  bra på konflik-

hantering. Det verkar Hea-
venHack ha varit införstådda 
med, säger Damir Rukavina.

Ale gymnasium, Ale Fritid 
och Vakna har backat upp 
ungdomarnas projektarbete. 
Totalt kom 225 deltagare plus 
200 dagbesökare. Tillsam-
mans satte de Ale på LAN-
kartan den gångna helgen.

Carl-Johan Ekenberg, 17, åkte från Ängelholm till Ale för att 
delta i Heavenhack.

HeavenHack -09 arrangerades av Hampus Glennåker, Mattias Bood, Filip Jansson, Mikael 
Kuivisto och Adam Eriksson.

Damir Rukavina, 21, från Nödinge gillade att spela på hem-
maplan.

SPELAR HELLRE PINGIS

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


