
ALAFORS. – Det finns 
väl ett skäl till varför 
han inte är expertkom-
mentator längre, löd 
Tobias Hyséns betyg på 
farsan Glenns insatser 
i rutan.

Det var som mycket 
annat sagt med glimten 
i ögat.

IFK Göteborgs pro-
filer, Håkan Mild och 
Tobias Hysén, gav 
Furulundsparken ett 
lyft i måndagskväll när 
en ny eventform testa-
des.

Ahlafors IF bjöd tillsammans 
med Handelsbanken, Best-
seller och Alekuriren in till 
en kväll med god mat, mingel 
samt ett givande samtal med 
Blåvitts sportchef, Håkan 
Mild, och lagets skadade skyt-
tekung Tobias Hysén.

– Äh, nu är det bara en för-
siktighetsåtgärd. Jag skulle 
kunna spela, men vi tyckte det 
var onödigt att chansa. Vi har 
snart ett långt uppehåll, kom-
menterade Sveriges giftigaste 
anfallare.

De meriterade fotbolls-
profilerna talade öppet om 
de högt ställda förväntningar-
na som laget inte lyckats mot-
svara under de inledande om-
gångarna och hur ledarskapet 
sätts på prov.

– Det fungerar som i vilket 
företag som helst. Levererar 
vi inte produkten måste alla 

rannsaka sig. Vad kan jag göra 
bättre? Vad är det som inte 
stämmer? Självklart jobbar vi 
med aktiviteter som ska stärka 
gruppen, men jag vill inte gå 
in i detalj på vad vi gör. Vi 
agerar och samtalar mycket på 
alla nivåer, redogjorde Håkan 
Mild.

Publiken, ett drygt 70-tal 
personer, deltog aktivt i sam-
talet.

Vad tycker du om konst-
gräs?
– I Sverige ska vi kunna er-
bjuda så bra riktiga gräsplaner 
att det bara ska vara befogat i 
norr. Ska vi ut och mäta oss 
med de europeiska toppklub-
barna gäller det att ha gräsva-
na, svarar Mild.

Hur är det i landslaget, 
Tobbe? Umgås du med 
Zlatan?
– Där råder hierarki. Det 
är Olof Mellberg, Daniel 
Majstorovic och självklart 
Zlatan som anger tonen. Jag 
går inte direkt och sätter mig 
bredvid Zlatan. Det funkar 
inte så – och jag har inte hans 
nummer...

Vem vinner fotbolls-VM?
– Jag tror på Spanien, men 

hoppas på England, svarar 
Mild innan Tobbe replikerar:

– Äh, det skulle ju jag också 
säga, men då säger jag att Hel-
singborg vinner allsvenskan.

– Det hoppas inte jag, mutt-
rar sportchefen.

Inga frågor lämnades obe-
svarade och båda bekräfta-

de att kärleken till Göteborg 
lockat hem dem från ganska 
korta utlandsvistelser som 
proffs.

– Du lär dig mycket om dig 
själv när du flyttar till ett nytt 
land. Jag och min tjej upptäck-
te att vi inte kan leva utan våra 
vänner. Därför var det själv-
klart att flytta hem när Blåvitt 

väl ringde, sa Tobbe.
En avspänd kväll gick mot 

sitt slut efter nästan två tim-
mars utfrågning.

– Ett mycket lyckat ar-
rangemang som visar hur an-
vändbar Furulundsparken är. 
Hoppas fler upptäcker det. 
Den är till uthyrning, sa AIF:s 
ordförande Claes Berglund.
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Telefonnr: 0303 - 74 80 44Telefonnr: 0303 - 74 80 44

VI FIXAR MATEN VI FIXAR MATEN 
TILL TILL DIN FEST!DIN FEST!
Smörgåstårtor, festfat och Smörgåstårtor, festfat och 
grillfat, med eller utan grillfat, med eller utan 
potatissallad.potatissallad.

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

Utgångspris 1 895 000:-
6 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 93 kvm, biyta 93 kvm
Tomt 1 327 kvm Plan trädgårdstomt

Byggt 1967
Adress: Klockarevägen 35
Visas sön 23/5 16.00-17.00
Sms:a: FB 5410-2314 till 72456 för beskrivning

Centralt beläget finner ni detta välhållna enplanshus med källare. Stor, plan trädgårdstomt med fruktträd,
bärbuskar och växthus. Stort inglasat uterum samt altan i väster ger härlig kvällssol. Långt in på
återvändsgata med lite trafik. Barnvänligt område med gångavstånd till affärer och service samt nära till
skola och dagis. 20 minuter från Göteborg. Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-2314.

BNödinge

Utgångspris 2 600 000:-
7 rok, varav 4 sovrum
Boyta 160 kvm, biyta 99 kvm
Tomt 933 kvm
Byggt 1968

Adress: Ängsgränd 3
Visas mån 24/5 17.30-18.30
och tor 27/5 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-2433 till 72456 för beskrivning

Gedigen och välbyggd sluttningsvilla med mycket bra läge, hörntomt i omtyckta Bohus. Fint kök i björk.
Fräscht ljust badrum, murad öppenspis med insats i den mysiga gillestugan. Närhet till kommunikationer
och till Kungälv och Göteborg. Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-2433.

BBohus

Återträff. Tomas Hvenfeldt träffade gamla lagkompisen Håkan 
MIld och Michel Berntsson-Gonzales mötte Tobias Hysén som 
han spelat i hop med under ungdomsåren i Lunden.
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Rött kort när frågor om pengar började bli för närgångna. 
Tobias Hysén var liksom sportchefen i IFK Göteborg på gott 
humör trots den magra utdelningen i allsvenskan.


