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Fredagar & lördagar 
från kl 18.00

 Kom &
bowla hos oss!

Passa på att njuta 
av en bit mat 
och dryck i vår 
nyrenoverade 
bowlinghall

Nordmannatorget Kungälv 0303-163 45
www.nordmannabowling.se

DISCO
Lördagen den 12 september kl 21-01

Det blev Bo Liljeblads Bygg AB, representerade av Peter och Björn Liljeblad, som vann 
den första historiska upplagan av Kungsgolfen. Finalen avgjordes på Kungsgården i 
Alvhem förra lördagen. Det segrande laget erhöll en resecheck, blommor och en glas-
statyett. Som värd för arrangemanget stod Ale Golfklubb.

Bo Liljeblads Bygg vann Kungsgolfen

Ökad livslängd
för endast 349 kr
En felaktig hjulinställning orsakar både onödigt 
däckslitage och ökad bensinförbrukning. 
Just nu gör vi rätt hjulinställning på din bil för 
endast 349 kr. Erbjudandet gäller privatpersoner 
t o m 2009-09-30. Ring för tidsbokning.

Däckia Göteborg www.dackia.se

Pyton? Nej, Noldagen blev trots våta planer en stor succé. Det spelades fotboll på varje torr 
tuva på Nolängen.

Noldagen gick på vatten

EN RIKLIG BELÖNING!
Uppgifter som leder till att den eller de gärningsmän som orsakat 

stor förödelse vid Skepplanda kyrka, kan gripas, 
kommer att erhålla en riklig belöning. 

Spår som luftgevär, moped, klotter kan vägleda.

Kontakta:

0303-74 99 97

Hoppborgen tilldrog sig stor 
uppmärksamhet för de som 
inte var lika bolltokiga...

...och tombolan är alltid po-
pulär om inte annat så för 
mormor och morfar.

NOL. Nolarna gjorde 
en Jesus och gick på 
vatten...

Nja, nästan i alla fall.
Det var länge blött 

på Nolängen, men till 
sist lyckades man ändå 
arrangera Noldagen 
med fotboll i riklig 
mängd.

Det var fotbollen för de allra 
yngsta som lockade mest 
publik. När Nols yngsta 
mötte Nödinges yngsta bjöds 
det på målfyrverkeri från gäs-
terna. NSK vann mötet som 
lokaltidningen bevittnade 
med 4-0. Tre av målen sköt 
Nisse Ekström in. Ett namn 
att lägga på minnet.

När inte gräsplanerna höll 
fullt ut fick arrangören, Nol 
IK, ta grusplanen till hjälp. 
Det funkade det också.

NOLÄNGEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


