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Bränsledekl: 4,4 – 9,0 l/100 km vid bl. körning. CO2 103 – 208 g/km. (Alto 1,0 – Grand Vitara 2,4). Miljöklass Euro4 – 5. 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans & 12 års rostskyddsgaranti. *Gäller t.o.m 10-05-17 och endast nya Suzuki bilar.

FRÅN 89.900:-               NU 96.900:-               FRÅN 119.900:-                FRÅN 129.900:-               FRÅN 219.900:-

MILJÖBILEN ALTO          MILJÖBILEN SPLASH                SWIFT                            SX4                              GRAND VITARA

PREMIÄR FÖR SUZUKI HOS GÖTE CARLSSON BIL AB
Nu slår vi upp dörrarna för Suzuki! Det fi rar vi med riktigt bra priser och erbjudande. Du får möjlighet att bekanta dig med Suzukis hela program.

Erbjudandet gäller endast
ett begränsat antal bilar i lager,
så först till kvarn!  

SPECIALPRIS PÅ
SUZUKI SPLASH! 

MILJÖBILAR SKATTEFRIA I 5 ÅR
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Orrekulla Industrigata 12, Hisings-Kärra  www.gotecarlsson.se Telefon  031-570320  Öppet  Mån – Fre 9 –18  Lör 11 –15

Välkommen in och provkör
Göte Carlsson Bil AB har en komplett fullserviceanläggning med stora resuser för att ta hand om våra kunder, köper du 
bil av oss får du gratis lånebil vid service. Vi har servat och sålt bilar i 46 år.

Väljer du att fi nansiera din
 nya Suzuki genom Suzuki 

Finans får du 1,99 % i ränta!*

1,99%
RÄNTA

Invigningsrabatt 13.000:- 
Ord. pris 109.900:- 

NU 

96.900

ÄLVÄNGEN. Det var 
kylslaget när Älväng-
enloppet återuppstod 
efter två års uppehåll.

Ett knappt 100-tal 
deltagare i olika åldrar 
fanns på startlinjen i 
lördags.

Snabbast av alla 
var Mikael Ekvall från 
Strömstad som vann 
herrklassen på fina 
31.16.

Det blev inte riktigt den 
löparfest som Ale 90 IK hade 
hoppats på i lördag. Vädret 
gjorde säkerligen sitt till.

– Sol och värme hade för-
modligen lockat fler löpare. 
Framförallt var det väldigt 
tunt med deltagare i ung-
domsklasserna, säger ordfö-
randen Bertil Johansson.

Nystarten av Älvängen-
loppet liknade till viss del 
arrangemanget som var 
2007. Då liksom nu satte 
Mikael Ekvall högsta fart 
från början och var även först 
över mållinjen.

– Mikaels tid är impo-
nerande med tanke på att 
bansträckningen är betydligt 
tuffare nu än vad den varit 
tidigare, säger Bertil Johans-
son.

Strömstadslöparen var 
dryga halvminuten före tvåan 
Mathias Borg, Ullevi FK, 
och trean Fredrik Johans-
son, också han Ullevi FK.

I damklassen gick segern 
till Sara Holmgren som 
klockades på 39.23. Hon 
hade flera minuter tillgodo 
på klubbkamraten, Camilla 
Andersson, och trean Maria 
Eriksson från Tingbergs 
AIS.

Kan vi räkna med 
Älvängenloppet nästa år 
också?

– Ja, vår ambition är att 
Älvängenloppet ska leva 
vidare i många år framöver. 
Sist men inte minst vill jag 
tacka alla givmilda företagare 
i Älvängen som skänkt saker 
till vårt prisbord, avslutar 
Bertil Johansson.

– Sprang snabbast av alla i Älvängenloppet

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Arwid Arthursson från 
Alehof fick lite hjälp på 
traven. Full fart på Kristoffer Rydén, ÄIK, som vann pojkar 11.

Segrarna i Älvängenloppets yngsta klasser. Sittande från 
vänster: Malin Prytz (F7), Hannes Berggren (P7), Daniel 
Adolfsson (P9). Stående från vänster: Lovisa Carlsson (F9), 
Maja Henriksson (F11) och Kristoffer Rydén (P11).

Starten har just gått för Älvängenloppet, det 16:e i ordningen.

Barn i olika åldrar ger sig iväg ut på gatorna i centrala Älvängen.

Mikael Ekvall försvarade sitt guld


