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Namn: 

Adress:

Telefonnummer: 

Vinn biljett till 
Arvingarna i Parkliden
Alekuriren och PR Nöje AB lottar ut tio biljetter till dansen i Parkliden, Sollebrunn, 
fredagen den 14 augusti då Arvingarna spelar upp till dans.
Genom att stryka under rätt svar på frågorna nedan och skicka in annonsen till 
Alekurirens redaktion har Du chansen att vinna en entrébiljett. 

När bildades Arvingarna?
1. 1979 X. 1989 2. 1999

Vad heter Arvingarnas nya singel?
1. Stanna världen X. Det fi nns bara du 2. Hela världen e’ du och jag

Vad var namnet på Arvingarnas låt som vann Melodifestivalen 1993?
1. Jennifer  X. Eloise 2. Bo Diddley 

Adressen är: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 ÄLVÄNGEN. 
OBS! Märk kuvertet ”Parkliden”.
Vi måste ha Ditt svar senast fredag 31 juli.

AFTER WORKAFTER WORK
Varje fredag kl 17-20Varje fredag kl 17-20

Ät 2 betala för 1Ät 2 betala för 1

Torggatan 1, Älvängen • Tel. 0303-74 92 30

Nya öppettiderNya öppettider
Månd - torsd 11-14.30Månd - torsd 11-14.30

Fred 11-22 Fred 11-22 
Lörd 13-22Lörd 13-22
Sönd 13-20Sönd 13-20

ÅSEBRO. De så kallade 
sexpoängsmatcherna 
kommer slag i slag för 
Lilla Edets IF.

I torsdags tog laget 
en oerhört betydel-
sefull bortavinst mot 
Åsebro IF.

LEIF vände underläge 
0-1 till seger med 2-1 i 
den andra halvleken.

Lilla Edet tycks ha hittat stilen. 
Sju poäng på de senaste tre 
matcherna innebär att man 
skaffat sig lite fastare mark 
under fötterna.

– Segern mot Åsebro var 
obeskrivligt skön. Starkt av kil-
larna att inte hänga med hu-
vudena efter deras snöpliga 
ledningsmål. Vi visade en bra 
moral och sett över hela mat-
chen så vinner vi rättvist. Vi 
skapade otroligt många mål-
chanser och till slut kom ut-
delningen, säger LEIF:s trä-
nare, Jonas Andersson.

Mållös
Den första halvleken förblev 
mållös. I inledningen av den 
andra akten var det gäster-
na som angav tonen och pu-
bliken på Rudevi hade inte 
kunnat protestera om det för 
dagen helsvarta LEIF-laget 
gjort 0-1. Ramträffarna avlös-
te varandra och ibland var det 
mer tur än skicklighet att hem-
mamålvakten Fredric Johans-
son kunde hålla målet fritt från 
påhälsning.

Åsebros ledningsmål i den 

68:e minuten kom därför 
som en kalldusch för gäster-
na. Martin Scherdin visade sin 
påpasslighet när han utnyttja-
de ett misstag i LEIF-försvaret 
och enkelt rullade in 1-0.

– Det målet kändes bly-
tungt. Jag tyckte verkligen 
synd om grabbarna som gjorde 
allting rätt på banan utan mål, 
säger Jonas Andersson.

Utdelningen
När matchuret visade 77 mi-
nuter kom äntligen utdelning-
en. Niclas Graff fick på en 
härlig vänsterkanon en bit ut-

anför straffområdet och skottet 
letade sig in i nätmaskorna.

Knappt hade vi hunnit an-
teckna 1-1 förrän nästa fullträff 
var ett faktum. Den här gången 
var det Marcus Tersing som 
höll sig framme och styrde in 
1-2. Stort jubel hos LEIF, som 
sedan kunde hålla undan och 
bärga tre välförtjänta poäng.

För Lilla Edet väntar nu dub-
belmöte mot Kungshamns IF 
innan serien tar sommaruppe-
håll. Första mötet äger rum på 
Ekaråsen nu på lördag.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

LEIF vände och vann på Rudevi

Niclas Graff svarade för ett vackert mål när Lilla Edet borta-
besegrade Åsebro med 2-1.

Öppettider
Måndag ........................10-18
Tisdag & onsdag ...........07-16 
Torsdag .........................10-18 
Fredag ..........................07-16 
Lördag ..........................10-14

– inte bara ett besök – en upplevelse

0303-74 98 70/75 V. Industriområdet ÄLVÄNGEN

www.blatunga.se

Semesterstängt v30 & v31!
I övrigt kör vi som vanligt

NY OCH ÄNNU STÖRRE

UTSTÄLLNING
MED MURAR, MARKSTEN,MED MURAR, MARKSTEN, 

FONTÄNER, BELYSNING M.M.FONTÄNER, BELYSNING M.M.

Svart/vit sjösten 16/32 & 32/64

25 kg49:-
med kupong. Max 1 per hushåll


