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Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklara-
tioner  •  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

���������	

��������	
������	��	��	����	���	�	������	����	���	��� ���	�	 �������	����	
���	����	���	
!	����	��"	#�  ����	���	$�	���	��$��
���	�� ��� �����	%&��	'(��	��  �	)���	�*���+	�����	
������	���	��	 ���	��
��+���	
�������	
��������
������������������������������
�
������ ��!� �����" ��� ����#�#�$�%%���

���


���
������	
8&	�6� ��	�&������	������	$�	$����	;��	��	�*�*	����	?��	���������	�	���&$���	��������	

������	�	-��� 	��$	������	����	 ������	���	����������������	��	0*	���	����	@6��
����	
%&��	;(;�	)���	;�*0;�+	����	������	��	 ���	��
��+���	
�����		�
��������
������������������������������

������ ��!� �����" ��� ����#�#�$�%%���

����� ����������
���
��
�����

�����	
������
�������	�
����	����
	��������	���	�����

����������	��

SÄLJ INTE HUSET…
förrän du har sänkt dina driftkostnader.

Vi hjälper dig med en energibesiktning 
med termografering och en fuktkontroll 
samt en energideklaration som gäller 
i 10 år. 

Utnyttja ROT-avdraget när du gör dina 
förbättringar samtidigt som du sänker 
dina driftkostnader och höjer värdet på 
din villa.

Kontakta oss redan idag! Tel 0303-647 40.

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 spe-
kulanter och bästa möjliga resultat!

Gårdsveckan – i år vecka 18 – 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 spe-
kulanter och bästa möjliga resultat!
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NÖDINGE. Förra året 
arrangerade fören-
ingen Heavenhack Ales 
genom tiderna största 
LAN med 225 delta-
gare.

9-11 april är det dags 
igen.

Nu hoppas killarna på 
ett nytt rekord.

Heavenhack började som ett 
projektarbete för fem killar i 
Ale gymnasium. Nu är det en 
förening och huvudverksam-
heten är att varje år arrangera 
ett stort LAN (localnetwork) 
i Ale kommun.

– Men vi hoppas kunna 
bredda oss lite och även ha 
lite mindre event fram över, 
säger Filip Jansson, en av 
eldsjälarna i Heavenhack.

Flera tusen ideella timmar 
ligger bakom genomför-
andet av det som förhopp-
ningsvis blir ett rekord-LAN 
i Ale gymnasium. Heaven-
hack 2010 har en maxgräns 
på 340 spelare.

– Vi har försökta skapa en 
högre mysfaktor, ett tajtare 
arrangemang med fler och 
roligare saker som gör da-
garna till en stor upplevelse, 
säger Mattias Bood.

Anmälan sker via hemsi-
dan och redan nu ser arrang-
ören att det finns ett tydligt 
intresse.

– 130 personer har regist-
rerat sig just nu. Vi har ju 
förlagt eventet till påsklovet, 
fredag till söndag, vilket är en 
dag kortare än i fjol. Det tror 
vi är positivt. Det får aldrig bli 
segt och tråkigt, säger Adam 
Eriksson.

Deltagarna har möjlighet 
att sova i Ale gymnasium. 
Arrangören har ordnat med 
sovsalar och i caféet serveras 
frukostbuffé.

– Servicen kommer att 
vara mycket hög. Vi har ut-
vecklat ett bra samarbete med 
Mötesplats Ungdom, säger 
Filip Jansson.

Mycket planering
En annan viktig partner är 
Nolin vire, där Kenneth 
Eliasson är en entusiast som 
bidrar med mycket.

– Ja, han är en av oss och 
eldsjälar behövs. Det krävs 
extremt mycket planering för 
att förverkliga ett LAN av den 
här storleken. Vi räknar med 
att ha lagt ner 5000 timmar 
redan innan arrangemang-
et startar, säger Filip Jansson.

Till sin hjälp kommer 
föreningen att ha cirka 30 
frivilliga i ett vältrimmat 
crewgäng. Att de är viktiga 
råder det ingen tvekan om. 
Det är mycket som måste 
klaffa för ett event som en-
gagerar flera hundra deltaga-

re.  Många av dem är lång-
resta gäster. Prispengar på 
10000 kronor lockar.

– Det brukar vara en för-
delning på 50/50 när det 
gäller spelare från hemma- 
och bortaplan. Förra året 

hade vi en grupp från Äng-
elholm som var här, berättar 
Mattias Bood.

Kryddat
Den största turneringen är 
som vanligt lagtävlingen i 

Counterstrike.
– I år har vi kryddat det 

med att också erbjuda en 
singelturnering där segraren 
går hem med en splitter ny 
dator under armen, avslutar 
Mikael Kuivisto.

Någon som tvekar på att 
det blir ett nytt rekord i Ale 
gymnasium?

Heavenhack laddar för en ny superhelgHeavenhack laddar för en ny superhelg
– Hoppas på över 300 dataspelsfanatikerspelsfanatiker

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Järngänget i Heavenhack, Mikael Kuivisto, Filip Jansson, Mattias Bood och Adam Eriksson. Snart fylls sporthallen i Ale 
gymnasium med datorer, spelare, spex och annat kul. Heavenhack arrangeras av föreningen med samma namn för andra 
gången. Arrangören hoppas på cirka 300 deltagare från hela Sverige. Ales största LAN blir med andra ord ännu större…


