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Finn fem fel!

Tävla och vinn cirkusbiljetter!
Hitta de fem felen på cirkusbilderna ovan och du har 

chans att vinna biljetter till Cirkus Maximum!

Biljetter till Cirkus Maximums föreställning står på spel!
F.d. tennishallen i Nödinge

måndagen den 27 april kl 18.30

Så här gör du:
Jämför bilderna ovan och hitta 
de fem fel som fi nns i den högra 
bilden. Ringa in felen tydligt 
och sänd in hela annonsen till: 
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen senast fredag 
den 17 april. 
Märk kuvertet ”Finn fem fel”. 
Vinnarna får biljetter per post.

Ett samarbete mellan

och Tidningslogo

Sänd in hela annonsen senast 17 april!

Namn

Adress

Postadress

Föreställning och datum 

Hjärtligt välkomna!
Svenska Miljödäck AB • Knuts väg 2 • SKEPPLANDA • Tel 0303-33 70 00

NI KAN LÄMNA IN ERA SOMMARHJUL 
REDAN NU FÖR SENARE AVHÄMTNING!

Gäller V-klassade däck för max. 240 km/t - inkl. montering, balansering och moms.
För skifte på bil tillkommer 50:-/hjul inkl. moms.

  SLITSTARKA 

DÄCK
MILJÖ OCH KVALITETSCERTIFIERADE 
ENLIGT  ISO 14001:2004 , 9001:2000

Prisex: 195/65  R 15 500:-
 205/55  R 16 650:-
 225/45  R 17 900:-

DROP IN!
VARDAGAR 10-18
LÖRDAG 10-14

RONDEN

– Det känns bara bra. Det 
har blivit en vana att upp-
träda i bygdegården varje 
vår och höst.

Hur länge har ni hållit 
traditionen vid liv?

– Vi gjorde den första 
spelningen i oktober 2003.

Det brukar dessutom 
vara fullsatt varje gång?

– Ja, det har faktiskt 
blivit så. Vi har en trogen 
och härlig publik. På spel-
ningarna i bygdegården 
har vi återkommande besö-

kare från bland annat Bol-
lebygd, Borås, Herrljunga 
och Trollhättan. Sedan är 
det naturligtvis en hel del 
alebor också. Till lördagens 
arrangemang tror jag det 
finns ett fåtal biljetter kvar, 
vilka enklast bokas via Lena 
Rydén.

Vad kommer lördagens 
repertoar att bjuda på?

– Vi kommer att blanda 
och ge med sång, spel, skrö-
nor och skratt. Efter pausen 
blir det påtår, som är en 

hemlig överraskning. Kväl-
len erbjuder också dans för 
de som vill.

Hur har ni hanterat 
sorgen efter er vän Börje 
Johanssons tragiska bort-
gång?

– Börje går naturligt-
vis aldrig att ersätta och 
vi saknar honom otroligt 
mycket. Hans anda lever 
emellertid vidare och vi 
kommer att fortsätta spela så 
länge vi tycker det är roligt. 

JONAS ANDERSSON

...Jan-Erik Alfredsson i Spelmanslaget Kafferast.

Hur känns det inför lördagens 
framträdande i Skepplanda?

Hallå där...

tältturné våren 2009
JOE LABERO

Expect the unexpected

nöjet konsert och krall entertainment presenterar:

Köp främre parkett och få

DVD:n Laberos ”Best Of” 

Ä SBORG FRE 5 JUNI

”Joe Labero i ett tält

imponerar och överraskar”

Expressen

”Laberos nya show

är magi i världsklass”

Smålandsposten

Var med och tävla om 

exklusiva biljetter till

Joe Laberos tältturné!
Värde 500:-/st

Vi lottar ut 2 st biljetter vardera till 2 st vinnare samt 2 st DVD-fi lmer

TÄVLING! • TÄVLING! • TÄVLING! • TÄVLING! • TÄVLING!

Svara på frågan nedan och skicka in hela annonsen till: 
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 ÄLVÄNGEN. 
Senast 24/4. Vinnarna blir kontaktade via telefon.
Vad hette Joe Labero innan han bytte namn?

Svar:

Namn:

Adress: 

Telefonnummer: 

Skyddar Lacken i åratal ...

Sveriges största 
Bilvårdskedja

Aldrig mer vax!
Lätt att tvätta!
Tål avfettning!

Minst 6 år!

10-15% RABATT!
Gäller Ditec Lackkonserveringar bokade under 

v.16 & v.17 För mer info RING! Medtag annons.

www.ditec.se
Älvängen 0303-336087


