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Alla erbjudanden gäller även i vår butik Elon i Nol, välkomna!

Alevägen 37, Nol

Ale kommuns

bästa 
vitvarubutik!

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter

Leverans, installation och bortforsling från 650:-

Alltid snabba leveranser

Alltid räntefri avbetalning

Electrolux    Husqvarna    Elektro Helios    Bosch    Bauknecht    Whirpool    Samsung    Miele    Franke/Futurum    Fjäråskupan    Philips    OBH Nodica    Braun m. fl .

   NU
3.995:-

Ord pris 4.995:-

20%
RABATT

Tvättäkta kvalitet!
Siemens WM12E161SN
 • 7 kg
 • 1200 varv/min
 • Energiklass A
 • Stor lucköppning och 
  mängdautomatik

Bauknecht WAK4660
 • 6 kg
 • 1200 varv/min
 • Energiklass AAB
 • Snabbtvätt / handtvätt
 • 5 års garanti

   NU
4.995:-

Ord pris 5.495:-

Vardagar 9-18, Lördagar 10-14

Tel 0303-74 08 38

Här tas de första skären...
– Nu väntar Summercamp och Internationell bandycup i Ale Arena

BOHUS. Här tar Lasse 
Karlsson, den hemvän-
dande skyttekungen, de 
första skären.

Isen ligger nu spegel-
blank i Ale Arena och 
säsongen rivstartar.

Närmast väntar en 
veckas Summercamp 
för ungdomar och sista 
helgen i september blir 
det en internationell 
bandycup.

Drömmen är verklighet. 
Lasse Karlsson är tillbaka i 
Ale-Surtes tröja och kör så 
det ryker i Ale Arena. I sön-
dags var det ispremiär och 
samtliga nyförvärv var på 
plats. Dessutom sågs nye trä-
naren, den unge – 30 år – men 
välutbildade bandycoachen, 
Urban Aheinen, ska tillsam-
mans med Göran Adolfsson 
och mentorn Per-Anders 

"Nöne" Gustavsson leda 
Ale-Surte i vinter.
Årets trupp är tveklöst den 
mest intressanta på många 
år. Förutom Lasse Karlssons 
återkomst är värvningen av 
anfallaren Fredrik Rexin, 22, 
från Ljusdal, riktigt tung.

Sista helgen i september 
arrangerar Ale-Surte BK en 
internationell försäsongstur-
nering i Ale Arena.

– Vi har ett starkt startfält, 
men hade önskat på ett ännu 
bättre. Nu kolliderar cuper-
na med varandra, eftersom 
bandyförbundet har strulat 
till det, säger cupgeneralen 
Josef Kozak.

12 lag är anmälda till turne-
ringen. Förutom värdklubben 
ansluter från Sverige Gripen, 
IFK Kungälv, GAIS, Örebro, 
Boltic, Lidköping och Villa. 
Från Norge kommer final-
lagen Staebek och Solberg. 
Från Finland kommer Akil-
les och från Ryssland anlän-
der Baikal-Energia.

– Ryssarna kommer att 
få bära favoritskapet, hävdar 
Josef Kozak.

Lottningen offentliggörs 
i veckan.

Under denna veckan ar-
rangerar Ale-Surte sitt Sum-
mercamp för andra året i rad. 
I år är 132 ungdomar anmäl-

da i åldern 9-15 år. Förra året 
kom deltagarna främst från 
Västsverige, i år kommer de 
från hela landet och även från 
Norge. 50 av dem övernattar 
i Bohusstugan och Scoutstu-
gan.

– Vårt Summercamp har 
spritt sig snabbt och via nätet 
är det lätt att hitta informa-
tion. På så vis har till exempel 
norrmännen hittat oss, säger 

Christian Fischer, koordi-
nator för projektet.

Tränarstaben är även 
denna gång förstklassig. Lasse 
Karlsson, Linus Rönnqvist 
från Villa BK, Johan Grahn, 
Ale-Surte, Alexander Wet-
terberg, dito samt två ung-
domsledare från Gripen.

– Det känns riktigt bra och 
träningen håller hög klass. 
Redan kl 07.30 är de igång 

och håller sedan på till 17.30, 
berättar Christian Fischer.

Det är knappast vad man 
kallar lata dagar...

BANDYFEBER

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Urban Aheinen blir ny träna-
re i år för Ale-Surte BK. Se-
naste uppdraget var i Möln-
dals Bandy.

Lasse Karlsson verkade stortrivas i Ale Arena när han ge-
nomförde sitt första riktiga ispass med Ale-Surte BK.

Heta nyförvärv i Ale-Surte BK. Från vänster: Fredrik Rexin, anfallare från Ljusdal, Martin 
Gustafsson, back från Frillesås, Alexander Wetterberg, målvakt från Motala, och Lasse 
Karlsson, hemvändande skyttekung från Hammarby.


