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SURTE. Ale Rotarys 
nytillträdde president 
ligger inte på latsidan. 

Han har alltid tyckt 
om att jobba och är 
ständigt på jakt efter 
kunskap. 

När klubbverksam-
heten drar igång igen 
efter sommaren har 
han många idéer på 
lager. 

Ola Johansson har till-
bringat stora delar av sitt liv 
på resande fot. Genom sitt 
mångåriga arbete som infor-
mationsdirektör på Volvo 
har han besökt alla världens 
hörn, flera gånger om. Att 
han nu leder Ale Rotary som 
arbetar internationellt med 
stöd av typen ”hjälp till själv-
hjälp” känns därför inte långt 
borta. Även om resorna ofta 
bestod av konferensrum och 
hotell har han ändå samlat på 
sig mycket kunskap och erfa-
renheter på vägen. 

Han har nått pensionen 
men har svårt att slita sig 
från kontorsrummet. Just nu 
driver han ett PR-konsult-
företag och ägnar samtidigt 
avsevärd tid åt Ale Rotary 
under det närmaste året.  

Men hans karriärbana 
började med ett brinnande 
intresse för att skriva.  

– Jag visste att jag ville bli 
journalist och började tidigt 
extraknäcka på lokaltid-
ningen i Örnsköldsvik. Det 
första fasta jobbet var som 
motorredaktör på Teknikens 
värld under några år och där-

efter steget till informatör på 
Volvo.

Givande möten
Ola har varit medlem i Ale 
Rotary sedan starten för 
nitton år sedan och ser nu 
fram emot året som presi-
dent. 

– Rotary verkar för att 
höja den humanitära och 
etiska standarden i samhäl-
let – en förutsättning för 
freden i världen. Att män-
niskor möts är ett medel 
för detta. Vi jobbar för att 
ge hjälp åt självhjälp så att 
samhällen i den fattiga värl-
den får en grund att själva 
kunna bygga vidare på.
För Ola handlar Ale Rotary 
mycket om att skapa sig ett 
nätverk och lära känna män-
niskor.

Eftersom alla medlemmar 
kommer från olika verksam-
heter inom näringsliv, sam-
hälle och organisationer, ges 
möjlighet att träffa personer 
man inte annars skulle möta. 

– Det är viktigt med 
meningsfull klubbverksam-
het och goda relationer 
mellan medlemmarna. Varje 
vecka möts vi till intressanta 

föreläsningar eller studiebe-
sök samtidigt som vi följer 
upp och driver klubbens 
olika projekt. Grunden till 
att kunna göra ett bra arbete 
är en givande klubbverksam-
het.

Mer mångfald
Ett Indien-projekt där Ale 
Rotary ger hjälp och stöd åt 
ett sjukhus i Indien har slut-
förts. Sedan en tid tillbaka 
hjälper klubben människor 
i byn Bulongwa i Tanzania. 
En traktor ska levereras dit 
i höst för att skapa resur-
ser till odling av oljeväxter.
Ola har också idéer för hur 
klubbverksamhetens framtid 
ska se ut.

– Ett av målen är att synas 
mer och i större utsträckning 
rikta oss mot lokala aktivi-
teter. Jag vill även försöka 
värva fler unga och kvinnor. 
Vi är ingen gubbklubb, men 
vi måste förändra och förnya 
genom ökad mångfald bland 
medlemmarna och ökad syn-
lighet i lokalsamhället.

JOHANNA ROOS

Tar över tronen med väskan full av erfarenhet

OLA JOHANSSON
Ålder: 71
Bor: Bohus, sommarställe på Bohus- 
Malmön 
Familj: hustru, tre barn och sex barn-
barn
Yrke: PR- konsult
Intressen: Läsa – allt från morgon-

tidningar till deckare, skogsprome-
nader, bilar, sport mm.
Gjort i sommar: Varit i sommar-
stugan på Bohus- Malmön, träffat 
vänner och familj och klippt gräs i 
Bohus.
Smultronställe: Västkusten

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller leverantörsförseningar. 

Priserna gäller onsdag till söndag v 32 
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Rökt, Direktchark, 

Finns 
laddat på ditt ICA-kort!

Finns 
laddat på ditt ICA-kort!

Finns 
laddat på ditt ICA-kort!

 45:-
Gäller ej Ekologiskt.

Max 1 köp per kund.

VÄLKOMMEN 
HEM!

– Ola Johansson är ny president för Ale Rotary

Ola Johansson har många järn i elden men när han får 
en stund över ägnar han sig gärna åt läsning av alla de 
slag på sin gräsklädda altan hemma i Bohus.
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Axelsson

 Roger 
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Bruhner 

Birgitta 
Gunnarsson

Hans 
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Pierre 
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David
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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
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YEE – för tionde året!
ÄLVÄNGEN. YEE – 
unga entreprenörer i 
nya Europa.

För tionde gången 
arrangerar Ale 
kommun med partners 
sin internationella 
entreprenörsutbild-
ning.

I lördags var det 
uppstart på Ale Vikin-
gagård, på söndagen 
bar det av till kursgår-
den på Krokholmen.

29 deltagare från åtta 
olika länder har anslu-
tit. De kommer i år från 
Ryssland, England, Ita-
lien, Tyskland, Finland, 
Moldavien och Sveri-
ge. – I år har vi rekord-
många deltagare från Ale 
gymnasium, vilket är sär-
skilt roligt. Förutom våra 
sju ungdomar bidrar Gö-
teborgs internationel-
la högskola med tre, be-
rättar projektledare Kjell 
Lundgren.

Efter två dagars utbild-
ning om kreativt tänkande 
har deltagarna fått i upp-
drag att formulera en af-
färsidé kring någon av 
världens stora utmaning-
ar inom miljö, energi, 
global uppvärmning, ar-
betslöshet med mera. På 
fredag presenterar de sju 
grupperna sina idéer i Ale 
gymnasium.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

29 deltagare från sju olika länder medverkar i den tionde upplagan av Unga 
entreprenörer i nya Europa. Ales unika utbildning inleddes i lördags på Ale 
Vikingagård, där det både väntade mat och aktiviteter.

Foto: Allan Karlsson
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ÄMK:s Roger Larsson tog ledningen i B-finalen, men lyckades inte försvara positionen utan slutade till sist nia i sammandraget. Med det blev han trots allt bäste hemmaförare bortsett Jill 
Eriksson som vann damklassen. Folkracetävlingen på Paradisbanan i Älvängen blev en ny stor publik framgång.

ÄLVÄNGEN. Folkrace-
tävlingen på Paradisba-
nan i Älvängen blev en 
publiksuccé.

800 personer kunde 
se arrangörsklubbens 
Jill Eriksson vinna 
totalsegern i damklas-
sen.

Älvbygdens MK app-
låderades således både 
för en sportslig och 
publik framgång.

Förra året återuppstod Fol-
kracesporten på Paradisba-
nan i Älvängen. Det var då 
den första tävlingen sedan 
1996. Resultatet blev en full-

träff och över 1000 personer 
gästade motoreventet. Det 
var därför inget svårt beslut 
att fatta när folkrace 2010 
stod på dagordningen.

– Vi har bestämt oss för 
att arrangera en bra tävling 
varje år. Kul att det återigen 
blev en folkfest. Vi noterade 
800 personer – och även om 
vi alltid kan önska oss mer – 
så var det en bra siffra, säger 
Hasse Larsson, teknisk chef 
för Älvbygdens MK.

Tävlingen förlöpte utan 
allvarliga incidenter och 
redan innan klockan slagit tre 
hade sista starten gått.

– Vi genomför hela täv-
lingen på under fem timmar, 

vilket tävlingskontrollanten 
var imponerad över. Tempot 
var högt och några längre av-
brott förekom inte. Det tror 
jag framför allt att publiken 
uppskattar, säger Hassa Lars-
son.

Arrangören fick som sagt 
höga betyg och fint omdöme 
av tävlingskontrollanten.

– Ja, särskilt betonade han 
att vår prisceremoni höll hög 
klass. Via lokala sponsorer 
kunde vi dela ut priser till 
samtliga heatsegrare och det 
var väldigt uppskattat, säger 
Hasse Larsson.

Trollhättans Fredrik 
Lindström vann herrklassen 
och i damklassen körde hem-
maföraren Jill Eriksson hem 
guldet. Folkracetävlingen i 
Älvängen ingår i Västkustcu-
pen och är den femte av sex 
deltävlingar. Inför det sjätte 
och sista racet har Jill Eriks-
son chansen att köra hem to-
talsegern i cupen.

82 förare kom till start i 
årets folkrace som i folkmun 
helt felaktigt beskrivs som en 
rallycrosstävling.

– Det finns väsentliga 
skillnader mellan rallycross 
och folkrace. Rallycross har 
snabbare och dyrare bilar. 
Efter ett folkrace måste fö-
rarna sälja sin bil om någon 
gör anspråk på den. I rally-
cross är inga bilar till salu.

Ronny Andreasson och Kim Wilhemsson, båda från hemma-
klubben ÄMK, i en av många tuffa dueller.Eric Klasson, ÄMK, vann C-finalen efter mycket tuff körning.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Totalsegrare. Jill Eriksson, ÄMK, och Fredrik Lindström, SMK Trollhättan, totalsegrade i 
dam- respektive herrklassen i lördagens rallycrosstävling.

Mattias Jonsson besökte 
folkracetävlingen i Älvängen 
med 1-åriga Molly.

Jill försvarade ÄMK:s färger
– Ännu en lyckad 
Folkracetävling i Älvängen



Boka tid
Tel. 0303-33 61 20

ÄR DU RÄDD 
OM DIN BIL?
ÄR DU RÄDD 
OM DIN BIL?

Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen
Tel. 0303-74 61 60, fax 74 82 18

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

0303-96 000

ALE TAXI
Ring!

för person- och
budtransporter

Ett auktoriserat taxibolag

Dam & Herr

Tel. 0303-97 220
Tidsbeställning & Drop In

Vardagar kl 10-19
Lördag kl 10-15

DAGGKÅPANS
  FOTVÅRD
Medicinsk fotvård
Diabetesfotvård.
Behandling av vårtor och svamp.
Fotvård.
Nagelvård, förhårdnader, Liktornar
Fotmassage, Nageltrång mm.
Presentkort.
Daggkåpevägen 3, Nödinge
Kerstin Ekeklint, 
Medicinsk fotvårdsspec.
Tel. 0303-22 95 61

Allt för brud o brudgum
Balklänningar, Smokingar, 
Dopklänningar

Husbilar
Husvagnar

TS Mureri
Tobias Sigestrand

Antika kakelugnar,
öppna spisar, spiskassetter, 
skorstenstätning, keramisk 

tätning, diverse murningsarbeten

Box 2027, 463 25 Lilla Edet
Tel: 0520-661307 Mobil: 0709-843940

www.tsmureri.com

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallationKilanda

Öppettider måndag-fredag 
06.30-15.30.

Sand, grus, singel, 
kullersten, makadam, för 

avhämtning eller leverans.
Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

KENTH IVARSSON
0303-966 00 • 0520-65 12 85

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Skepplanda Tvätt
0303-33 81 63

Öppettider:
mån: 7-15 ons 7-12
Specialitet: dukar

Ale Torg
0303-33 67 30

ALE
DJURKLINIK

- en personlig klinik med stora resurser

Hästavdelningen
0303-33 59 60

Smådjursavdelningen
0303-33 59 70

www.aledjurklinik.se
Norra kilandavägen 22, 449 34 NÖDINGE

Fax: 0303-22 96 29

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Borgvalls
Elmontage

Mobil
0701-09 02 09

Kontorstelefon / fax
0303-23 20 99

Harkvägen 333, 442 44 Kungälv

PER MAXE BYGGNADS AB

Tel 0706 - 51  84 86

Ny-, om- & tillbyggnad

E-post info@permaxe.se

www.permaxe.se

ALVHEM • 0303-33 64 80
www.bengtshusvagnar.se

FOTBOLL 
Herrar div 6 D

www.klubben.se/nsk

HÖSTPREMIÄR!

MARKSTEN DEKORSTEN MURAR  

GRUS JORD SAND I STORSÄCK       

MINI-RENINGSVERK

UTOMHUS-SPA

FÖRSÄLJNING AV

Provning efter överensk. Välkommen!
Ring 0520-66 13 40

Fornäng 2D, 460 10 Lödöse.

Butiken är öppen
måndag, tisdag, torsdag & 
fredag kl 12-18

Nya öppettider!

Ny adress!

PK SECOND HAND
Älvvägen 13, Älvängen

Södra infarten mot Jysk, 
granne med Z-tryck

0707-34 05 52

ÖPPET 

TIS-FRE 10-16
LÖRDAG 10-14

Godis • Spel
 Tidningar • Tobak

Nödinge godislager
(fd.Pressbyrån Nol) Alevägen 43, Nol • 0303-74 27 12

LEDIG
ANNONSPLATS

Ring Bengt på 
0303-22 98 83

Tel: 0303-22 68 80 E-post: info@ghservice.se   

Vi utför trädgårdsarbete och mindre 
hus/fastighetsreparationer både 
in- och utvändigt

Vi utför även arbeten på båtar 
såsom bottenmålning, polering, 
samt vaxning m.m.

Vi utför städning av bostad och 
trappor.

För mer information kontakta oss!

Smörgåstårtor och tårtor på beställning.
Våningstårtor till dop & bröllop.

Menyer och bufféer för alla tillfällen.

Hålanskolan, Uspastorp Nol • 0303-74 50 95 • 070-57 58 703

Nödinge SK vs Hisingsbacka FC
Onsdag 15 augusti kl 18.00

Välkomna till Vimmervi IP!

Nu lyfter 
vi Ale!

www.ale.nu



GÖTEBORG. En dålig 
insats mot tabelljum-
bon Åsebro belönades 
med en poäng.

En strålande uppvis-
ning borta mot Warta 
bestraffades med ett 
segermål för hemmala-
get i 93:e minuten.

– Det här får vi fun-
dera på några dagar, 
det var riktigt surt, 
konstaterade AIF-trä-
naren Christer Larsson.

Ahlafors läge i tabellen blir 
alltmer prekärt. Poäng borta 
mot serieledande Warta hade 
varit en stor bonus och det såg 
länge ut att bli så. Trots en bra 
fösta halvlek var det Warta 
som gick till pausvila med 
2-1. AIF var genom Jihad 
Nashabats reduceringsmål i 
slutet av halvleken fyllda med 
energi och kvitteringsjak-
ten fick snabbt resultat. Lag-
kapten Jo-
natan Hen-
riksson hit-
tade Markus 
H a n s s o n s 
panna med 
en perfekt 
avvägd frispark redan i den 
50:e spelminuten. Ahlafors 
hade grepp om matchbilden 
och hemmalaget uppträdde 
stressat. 

Tyvärr valde AIF att försö-
ka försvara pinnen de kämpat 
sig till istället för att jaga en 
trea som definitivt var inom 
räckhåll. 20 minuter före 
slutet fick Warta möjlighet 
att ställa om snabbt. Från läk-
tarhåll såg det till och med ut 
som att det gick för fort för 
domaren. Målet var klart 
misstänkt för offside, men 
rättskiparen menade att War-
taanfallaren var på egen plan-
halva när kontringen iscen-
sattes. 3-2 var blytungt och 
speglade inte matchbilden.
Ahlafors satte allt på ett kort 
och med mittbacken Markus 
Hansson på topp tog laget 
återigen över taktpinnen. 
Varför Hansson inte an-
vänds i den offensiva positio-
nen oftare än i krissituationer 
är för övrigt en gåta. Räds-
lan att förlora är uppenbarli-
gen större än viljan att vinna 
matcherna.

Markus Hansson river 

och sliter, satsar hårt i varje 
duell och är 
en säker boll-
mottagare.

Wartamål-
vakten hade 
inte någon 
av sina bättre 

dagar och blev till sist så stres-

sad att han tog upp bollen två 
gånger om i eget straffområ-
de. Domaren uppmärksam-
mades och frisparken från 
nära håll var ämnad för Jo-
natan Henriksson.

– Han var inte nära att 
släppa den ifrån sig, sa kol-
legan Michel Berntsson-

Gonzales som avundsjukt 
fick titta på när Henriksson 
matade upp bollen i krysset.

Kvitteringen var resulta-
tet av en lång kamp. Ahla-
fors gjorde en av sina bästa 
matcher för året och poäng-
en kändes rättvis.

– Tyvärr blev det inte så. 
Vi får ingenting med oss för 
tillfället. Det här var riktigt 
tungt, sa Jonatan Henriksson 
uppgivet efteråt.

Som ni säkert förstått fick 
Warta en sista chans att näta 

på nytt och det i matchens 
sista sekunder. 4-3 var grymt 
värre.

Närmast väntar Göta älv-
dalsderby mot ett form-
starkt Lilla Edet. Det blir  
utan Peter Antonsson och 
Johnny Stenström i laget. 
På fredag ska gulsvart ta sig 
an IFK Trollhättan på bort-
aplan.

– Nu räknas bara segrar. 
Vinner vi resten tar vi 24 
poäng och det bör räcka...

Optimismen finns trots 
allt.
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FOTBOLL

FOLKRACE

Division 3 nordvästra Götaland
Warta – Ahlafors IF 4-3 (2-1)
Mål AIF: Jihad Nashabat, Jonatan 
Henriksson, Markus Hansson. Match-
ens kurrar: Jonatan Henriksson 3, 
Andres Colombo 2, Jihad Nashabat 1.

Ahlafors IF – Åsebro 1-1 (1-1)
Mål AIF: Peter Antonsson. Matchens 
kurrar: Markus Hansson 3, Jonatan 
Henriksson 2, Andres Colombo 1.

Warta 15 +15 32
Skoftebyn 15 +12 31
Väster 15 +22 29
Lilla Edet 14 +7 24
IFK Uddevalla 15 +7 23
IFK Trollhättan 15 -3 23
Mellerud 14 -3 19
Vänersborgs IF 15 -7 19
Ahlafors IF 14 -2 14
Kärra/Klareberg 15 -17 13
Viken 15 -12 11
Åsebro 14 -19 10

IFK Trollhättan – Lilla Edet 0-3 
(0-3)
Mål LEIF: Jesper Älvenholm 2, 
Marcus Tersing.

Träningsmatcher
Lödöse/Nygård – Skepplanda 
2-1 (1-1)
Mål L/N: Michael Mellqvist 2. SBTK: 
Självmål.

Älvängen – Skepplanda 0-4 (0-3)
Mål SBTK: Jonathan Westlund 2, 
Alexander Olander, Mats Andersson.

Division 2 N Götaland, damer
Torslanda – Skepplanda 5-0 (0-0)
Matchens kurrar SBTK: Mikaela Lars-
son 3, Mathilda Errind 2, Michaela 
Berntsson 1.

Folkrace Älvängen 7 augusti

Juniorer A-final
1. Filip Larsson, Varbergs MK
2. Johan Klasson, ÄMK
3. Erik Wiklund, ÄMK
4. Nathalie Wilhemsson, ÄMK
5. Julia Carlsson, ÄMK

Damer/veteraner
1. Jill Eriksson, ÄMK
2. Ronnie Bergkvist, Vara MK
3. Ger-Owe Svensson, SMK Trollhätt.
4. Jennie Widell, Vänersborgs MK
5. Christel Christensson, Falköping

Seniorer A-final
1. Fredrik Lindström, SMK Trollhättan
2. Björn Kristensson, Mölnlycke
3. Henrik Lindberg, Alingsås MK
4. Pasi Järvinen, Varbergs MK
5. Peter Blom, Dals MK

N Ö D I N G E
G O L F K L U B B

KURSSTART!VECKA 33

Gröna Kortet
Fortsättning och fadderronder.

Vi hjälper dig hela vägen!

www.nodingegolf.se •  0303-636 18

Det blev Heros Pojkar som vann årets upplaga av Skepp-
landa Öppna Korpcup, som avgjordes på ett soldränkt 
Forsvallen första lördagen i juli. Segerlaget bestod av före 
detta Nol IK-spelare.

– Med en fullkomligt strålande Peter Karlsson och en 
Anders Brandt i gammal god form så avverkades det ena 
laget efter det andra genom turneringens gång. Lägg 
därtill att vi hade rutinerade spelare som Claes Berg-
lund, Charlie Nielsen och slitvargar som Andreas Lyckner 
och Martin Eklund, strålade en jublande glad lagkapten i 
Marcus Lager sedan guldet bärgats. 

I kvartsfinalen besegrades fjolårsvinnarna Team Nippon, 
semifinalen innebar seger mot GreNoLi med 2-1 och i fi-
nalen fick Team Promotion se sig slagna med matchens 
enda mål.

Heros Pojkar vann Korpcupen

TEXT OCH BILD

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTBOLL
Div 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Viken 3-1 (2-0)

Välkommen till Sjövallen
Division 3 nordvästra Götaland

Tisdag 10 augusti kl 19.00

Ahlafors IF   vs   Lilla Edet
Matchvärd:

Grym förlust på övertid

Jihad Nashabat gjorde AIF:s 
viktiga första mål.

Lagkapten Jonatan Henrikssonn satte en prydlig frispark från nära håll i krysset.
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LJUNGSKILE. Gabriel 
Altemark-Vanneryr 
levererar oavsett nivå.

Debutåret i Super-
ettan hos bohuslänska 
Ljungskile SK har inne-
burit succé.

– Jag stortrivs och 
det är ett härligt lag 
att spela i, säger 
”Gabbe” till Alekuriren.

Den före detta Älvängen- 
och Ahlaforsspelaren har 
redan blivit en publikfavo-
rit på Starke Arvid. Sten-
hårt arbete, ett uppoffrande 
djupledsspel och dessutom 
förmågan att lukta sig till 
målchanser är bara några av 
de forwardsegenskaper som 
Gabriel Altemark-Vanneryr 
besitter.

Att han hamnade i Super-
ettan den här säsongen är inte 
alls konstigt, det kunde till 
och med blivit ett allsvenskt 
kontrakt. BK Häcken fanns 
länge med i diskussionerna, 
men även superettankollegan 
Örgryte IS. Till slut föll valet 
ändå på Ljungskile SK, som 
visade sig vara mest angelä-
gen om att få över Jonsereds 
och division 2-seriens hett 
eftertraktade skyttekung.

– Ljungskile låg på från 
första stund och redan första 
gången som vi satte oss ner 
så kändes det bra. Deras sats-
ning att försöka komma till-
baka till landets högsta serie 
tilltalade mig och jag ångrar 
verkligen inte valet av fören-
ing, säger Gabriel.

Rustas upp
Den tidigare pittoreska men 
aningen slitna anläggningen 
på Skarsjövägen rustas upp 
för fullt och är snart lika 
elitmässig som föreningens 
representationslag. Konst-
gräsplanen kom till för ett 
par år sedan och nu pågår 
som bäst byggnationen av ett 
nytt klubbhus.

– Man gör verkligen en 

satsning på alla plan och 
det är roligt att få vara med 
om den, säger ”Gabbe” som 
försöker sätta fingret på den 
omtalade LSK-andan.

– Det finns ett antal nyck-
elpersoner i klubben som 
varit med länge och som 
arbetar hårt för att få det 
att fungera. Bosse Fager-
berg är en sådan. Senast jag 
såg honom här satt han på 
gräsklipparen. Sedan har 
vi naturligtvis ”Wålemar-
karna”. Bo är tränare, men 
hans pappa Bror och brorsan 
Jörgen syns också på Starke 
Arvid titt som tätt, säger 
”Gabbe” och fortsätter:

– Supportrarna är också 
hängivna och det finns ett 

otroligt engagemang bland 
de människor som bor i 
Ljungskile. Hela orten sluter 
upp när det vankas match.

Sex fullträffar och ett antal 
assists är facit för Gabriel 
Altemark-Vanneryr så här 
långt i serien. Ljungskile har 
alltjämt häng på topplagen, 
men har slarvat bort en del 
onödiga poäng på sistone.

– Det är synd att vi gjort 
bort oss i viktiga lägen. 
Bland annat så tappade vi en 
tvåmålsledning mot Öster, 
släppte in mål mot Syrianska 
i den 92:a minuten och så 
vidare. Givetvis blir det svårt 
att nå de översta platserna i 
tabellen, men ingenting är 
omöjligt. Alla kan slå alla och 
det gäller att kämpa för varje 
poäng, säger ”Gabbe” som 
tror att IFK Norrköping, 
GIF Sundsvall och ÖIS blir 
de främsta utmanarna om en 
allsvensk biljett.

Vad har flytten till 
Ljungskile inneburit för 
dig som spelare?

– Jag tycker att jag har 
blivit starkare rent fysiskt 
och mer anpassningsbar i 
mitt spel. Jag kan lika gärna 
agera target player som djup-
ledsspelare.

Vad behöver du för-
bättra för att vara mogen 

för Allsvenskan?
– Det är nog det mesta, 

men vi har mött allsvenska 
lag i Svenska Cupen och 
faktum är att det inte skiljer 
så hemskt mycket. Vi är nog 
många spelare som är redo 
att ta steget och personligen 
handlar det bara om att fort-
sätta träna och att utvecklas.

Ditt omdöme av tränar-
duon, Bo Wålemark och 
Örjan Glans?

– De arbetar bra tillsam-
mans och kompletterar var-
andra på ett utmärkt sätt. 
Örjan läser våra motståndare 
och hur de ska spela medan 
”Bosse” är expert på detaljer 

i spelet. De ligger på mig och 
jag får höra de gånger som 
jag slarvar med bollmottag-
ningen. Det är bara positivt 
och det gör mig bättre som 
fotbollsspelare.

Fart och fläkt
Om det är fart och fläkt som 
präglar Gabriel Altemark-
Vanneryr på fotbollsplanen 
så är det precis likadant vid 
sidan om densamma. För-
utom fotboll sex dagar i 
veckan hinner han med en 
75-procentig anställning 
vid polishuset i Göteborg. 
Lägg därtill att han och 
flickvännen har Varberg som 
bostadsort, så förstår ni att 
tidsschemat blir tajt emel-
lanåt.

– Ibland kan det vara lite 

tufft att få ihop det, men jag 
har en övernattningslägen-
het i Göteborg att ta till när 
det behövs. Polisen är också 
väldigt tillmötesgående med 
mina tider, vilket jag är tack-
sam för. Jag tycker det är 
skönt och dessutom roligt att 
ha ett arbete parallellt med 
fotbollen.

Trots en till synes stres-
sande och emellanåt pres-
sande vardag är det inget 
som tycks bekymra ”Gabbe”. 
Han utstrålar ett härligt lugn 
är dessutom mycket ödmjuk i 
sin framtoning.

– Som liten drömde jag 
om att bli polis och fotbolls-
proffs. Som livet ter sig nu 
känns det helt okej, skrattar 
”Gabbe”.

Drömmen om Allsvens-
kan lever också vidare för 
LSK:s nye måltjuv. 

PÅ STARKE ARVID

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

5 SNABBA
Starke Arvid – Gamla Ullevi
Vår – Höst
Premier Leauge – La Liga
GP – Bohuslänningen
Totti – Klose

GABRIEL ALTEMARK-VANNERYR
Född: 20 augusti 1985.
Längd: 188 cm.
Vikt: 84 kg.
Tidigare klubbar: Partille IF, Björn-
dammens BK, Älvängens IK, Ytterby 
IS, Ahlafors IF, Jonsereds IF, Täby IS, 
Ljungskile SK.
Äter helst: Grillat.
Ser på tv: Det blir inte så mycket tv-

tittande, mest jobb och träning. De 
gånger jag sätter mig ser jag gärna 
på film.
Lyssnar på: Allätare.
Favoritlag: Jag har aldrig haft något 
favoritlag förutom den klubb jag 
spelar i. Jag får säga Ljungskile.
Förebild: Henry som han spelade i 
fornstora dagar. 

– Målet är att nå Allsvenskan med Ljungskile

Gabriel Altemark-Vanneryr har visat musklerna på Starke 
Arvid. Sex fullträffar har det blivit hittills den här säsongen.

"Gabbe" stortrivs i Ljungskile SK och drömmer om att få 
spela allsvenskt i den gröna dressen.

Ständigt på språng. Gabriel Altemark-Vanneryr är en löpstark forward som vet hur man ska 
hota en backlinje,

”Gabbe” stortrivs på Starke Arvid
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CUP SJÖVALLEN
Lördag 14 augusti 9-17
Söndag 15 augusti 9-18

Ungdomsfotboll 

av bästa märke

Samarbetspartners:

Cafeteria
Minigolf

Hoppborg
Badplats Prisutdelare från 

IFK Göteborg

Tisd 10 aug kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors – 
Lilla Edet

Fred 13 aug kl 19.00
Forsvallen

SBTK dam – 
Vallen

Fred 13 aug kl 19.00
Älvevi

ÄIK dam – 
Ahlafors BK

Lörd 14 aug kl 15.00
Nolängen

Nol – Älvängen

Sönd 15 aug kl 18.00
Vimmervi

Nödinge – 
Hisingsbacka

Onsd 18 aug kl 18.45
Forsvallen

Skepplanda – 
Trollhättans IF

FOTBOLL I ALE

TORSLANDA. En bra 
halvlek borta mot Tors-
landa hjälpte föga.

Efter pausvilan 
rasade Skepplandas 
damer ihop och serie-
ledarna tog över kom-
mandot.

Slutresultatet stan-
nade vid 5-0.

Skepplanda fick inleda höst-
säsongen på svårast tänkbara 
sätt. Bortamötet med Tors-
landa IK bjöd resultatet till 
trots ändå på en del glädje-
ämnen.

– Vi gör en fantastiskt bra 
första halvlek. Kanske blir vi 
lite nöjda och slappnar av i den 
andra. Det utnyttjar Torslan-
da och vi orkar inte fullfölja 

matchen med samma kvalitet 
som under de första fyrtiofem 
minuterna, säger SBTK:s trä-
nare, Christian Andersson.

1-0 i den 48:e minuten 
och 2-0, fem minuter senare, 
blev matchavgörande. Där-
efter hade gästerna två gyl-
lene tillfällen att komma till-
baka in i matchen, men fril-
ägena som uppstod brändes 
dessvärre.

– Vi hade behövt ett re-
duceringsmål i det skedet av 
matchen. Då kunde utgång-
en blivit en annan, siar An-
dersson.

För SBTK väntar nu en 
viktig streckmatch hemma 
mot Vallen på fredag. Vår-
mötet vann alelaget med 4-2.

JONAS ANDERSSON

SBTK:s damer rasade 
ihop efter paus

SBTK:s damtränare, Christian Andersson.

Fyra SM-guld till 
Wallengren

HÅLANDA. Fyra guld-
medaljer blev facit för 
Gunilla Wallengren vid 
årets SM-tävlingar i 
Söderhamn.

Segrarna kom på 
100, 200, 400 och 
800 meter.

Wallengren har 
genom årens lopp 
samlat på sig 62 SM-
titlar.
Gunilla Wallengren motsva-
rade förväntningarna när SM 
gick av stapeln i Söderhamn. 
Trots att konkurrenterna 
gjorde allt vad de kunde, så 
stod Hålandas stjärna i en 
klass för sig.

– SM är det största vi har 
i Sverige, så givetvis vill jag 

vara med och göra bra ifrån 
mig. Det är alltid kul att 
vinna, sammanfattade Wal-
lengren sin gedigna insats.

100 och 200 meter är 
distanser som Gunilla Wal-
lengren inte vanligtvis stäl-
ler upp på. Nu gjorde hon 
emellertid ett undantag med 
lyckat resultat.

I början av sommaren 
var Gunilla Wallengren i 
Schweiz och tävlade med 
stora delar av världseliten på 
plats.

– Det var en tävling som 
avgjordes i Arbon och direkt 
efter det väntade Schwei-
ziska Öppna Mästerska-
pen. Jag fick ett kvitto på att 
jag verkligen kan göra bra 

tider. I Arbon gjorde jag en 
A-kvaltid på 800 meter och 
min näst bästa tid någonsin. 
På Schweiziska Öppna Mäs-
terskapen presterade jag en 
A-kvaltid på 1 500 meter som 
bara var 17 hundradelar från 
det svenska rekordet, berättar 
Gunilla Wallengren.

Nu till helgen väntar DM i 
Alingsås, därefter får Gunilla 
Wallengren se vad som 
händer.

– Mitt stora mål är natur-
ligtvis VM som avgörs i Nya 
Zeeland i januari. Jag väntar 
besked om uttagningen, men 
min känsla är att jag kommer 
med i truppen, avslutar 
Gunilla Wallengren.

JONAS ANDERSSON
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Bilsemester med

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84  
Telefonerna är öppna vardagar kl. 8-15.30.

Kom ihåg reskoden: AlekurirenBESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

3 dagar på 3-stjärnigt hotell i Landskrona

Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsar erbjudanden. 
Uppge reskoden vid beställning – så får du automatiskt rabattpriset.

Hotel Öresund ★★★

Må bra under en avslappnande och 
välsmakande weekend i Skåne. 
Ni bor mitt i hjärtat av trivsamma 
Landskrona med närhet till det 
mesta. Kanske en båttur till Ven, en 
spännande golfrunda eller en skön 
promenad längs kusten ut mot fiske- 
läget Borstahusen kan locka fram 
aptiten: Höjdpunkten väntar näm-
ligen i hotellets historiska restau-
rang Nils Holgersson, där det serve-
ras en stämningsfull middag under 
källarvalven från 1700-talet. Sedan 
kan det varmt rekommenderas att 
göra en visit på Landskronas slott; 
”Citadellet” (600 m). Här hamnar ni 
mitt i ett äventyr och

Ankomst: Fredagar i perioden 
20/8-10/12. Valfri i vecka 42 2010.

 rummet vid ankomst

 Wonnemar i Wismar

Slottssemester
i Mecklenburg

Hotel Schloss Wedendorf ★★★★

Mellan de nordtyska kulturpärlorna 
Lübeck, Wismar och Schwerin ligger 
det eleganta Schloss Wedendorf frid-
fullt mitt i Mecklenburgs naturprakt. 
Slottet som är 700 år gammalt är nyre-
noverat från det innersta till det ytters-
ta och framstår idag som en synner- 
ligen komfortabel och romantisk plats 
för ett par idylliska semesterdagar. 
Man bor i vackra rum och ni kan välja 
att njuta av de historiska omgivning-
arna och slottsparken med sjöar och 
vallgravar. 

Valfri ankomst i perioden
31/10-16/12 2010.

Pris per person i dubbelrum

1.449:-

Pris per person i dubbelrum

1.949:-

4 dagar på 4-stjärnigt slottshotell i Wedendorf

Barnrabatt 

gratis i förälders säng.

½ pris i förälders rum.

Lyxweekend
vid Öresund

Enkelrum och avbeställningsskydd kan köpas till. 

Expeditionsavgift 79:- tillkommer.

Barnrabatt 

gratis i förälders säng.

½ pris i förälders rum.

skrona

Extranatt med 
frukostbuffé

Endast 599:-

Hotel Öresund

Hotel Schloss Wedendorf

Victor Franklin förfogar över 
en röst och en utstrålning 
som få andra grabbar i hans 
ålder. Victor älskar att sjunga 
och gör det mest hela tiden.

– Victor sjunger jämt och 
det är all sorts musik som jag 
hör honom nynna på, säger 
mamma Jill Franklin.

Det var för ungefär ett år 
sedan som Victor fick upp in-
tresset för sång och musik på 

riktigt allvar. 
– Vi skulle göra en musikal 

på skolan och jag fick huvud-
rollen, berättar Victor som 
efter det bestämde sig för att 
ta sånglektioner under Lena 
Sannerstigs ledning.

Vilken musik lyssnar du 
helst på?

– Pop och rock och även 
rap ibland.

När Ahlafors Fria Skola hade sin avslutning i Starr-
kärrs kyrka i år framträdde 
Victor inför fullsatt salong. 
Då anade han inte att han en 
dryg månad senare skulle stå 
i Stadsparken i Lysekil och 
sjunga duett med idolen Eric 
Saade.

Utöver det vanliga
Bakgrunden är att Victors 
mormor och mormor, som 
är bosatta i Lysekil, hade fått 
kontakt med allsångsarrang-
ören. Victor fick således en 
förfrågan om han ville upp-
träda på Allsångskväll den 15 
juli.

– Jag funderade ett tag, 
men tänkte sedan att jag gör 
det. Jag fick bra hjälp med 
musiken, berättar Viktor.

Vad han inte visste var att 
kvällen skulle bjuda på en 
överraskning utöver det van-
liga. När Peter Harryson, 
Lalla Hansson och de andra 
artisterna gjort sitt var tiden 
inne för Alafors egen sång-
fågel. På repertoaren stod 
”Manboy”, som blivit så oer-
hört populär sedan Melodi-
festivalen i våras.

– Det är omöjligt att inte 
bli nervös när det är så mycket 
folk i publiken, men det var 

bara att köra på, förklarar 
Victor.

En bit in i låten kom dansa-
re upp på scenen och kort där-
efter gjorde även Eric Saade 
bejublad entré. Schlagerstjär-
nan medverkade på ett annat 
arrangemang i Lysekil samma 
kväll och när han fick förfrå-
gan att komma till Allsångs-
kväll blev svaret ja. Döm om 
åskådarnas förtjusning när 
Victor och Eric sjöng duett i 
”Manboy”.

– Det var kul och Eric var 
jättetrevlig. Han pratade med 
mig även efter vi hade gått av 
scenen, berättar Victor för lo-
kaltidningen.

Hur ser du på din fort-
satta karriär som sångare?

– Nu får jag fortsätta med 
det här. Jag tycker det är så 
himla skönt att sjunga.

Kanske går du i Eric 
Saades fotspår och uppträ-
der i Melodifestivalen vad 
det lider?

– Man kan ju alltid hoppas! 

Sångfågel från Alafors sjöng med Eric Saade
– Victor Franklin charmade allsångspubliken

IMPONERAD

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Victor Franklin, 12 år från Alafors, kommer aldrig att glömma sommaren 2010. Den 15 juli stod han på scenen i Stadsparken i 
Lysekil och sjung ”Manboy” tillsammans med schlagerstjärnan Eric Saade.                                                  Foto: Olle Fjordgren

Victor Franklin blir intervjuad efter sitt bejublade framträ-
dande i Lysekil.                                          Foto: Olle Fjordgren

En riktig sångfågel. Victor Franklin älskar att sjunga och 
skriver redan egna låtar såväl på svenska som på engelska.

ALAFORS. Tänk dig att vara 12 år gammal, stå 
på en scen inför 1 000 personer och sjunga 
”Manboy” när schlagerstjärnan Eric Saade plöts-
ligt uppenbarar sig.

Många hade nog chockats och börjat stamma, 
men inte Victor Franklin från Alafors.

Victor fortsatte som om ingenting hade hänt 
och tillsammans bjöd duon allsångspubliken i 
Lysekil på en kväll de sent ska glömma.
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Årets festival var den sjätte 
i ordningen som blir bättre 
för varje år.

Repslagarmuseet deltog 
för andra året i rad men ser 
fram emot att deltaga i nästa 
års festival, när Halmstad 
kommun står som värd för 
The Tall Ships Races 2011.

Vädrets makter påver-
kade årets aktiviteter på ett 
drastiskt sätt. Andra dagen 
fredagen den 30 juli, stor-
made och regnade det hela 
dagen, så allting ställdes in. 
Lördag och söndag kom-
penserades fredagsvädret 
med 2 dagars mycket bra 
”festivalväder”, vilket upp-
skattades av arrangörerna.

Det som gör det största 
intrycket är alla segelfar-
tygen som deltar från olika 
länder i Europa.

Vi  om bord på bl.a. Tre 
Kronor af Stockholm och 

Galtabäcksskeppet från 
Varberg.

Det blev mycket repslag-
ning både på Kronhjul och 
Beting. Intresset var stort 
och många var imponerade 

över att vi kunde visa upp 
det gamla hantverket och 
hoppas att det skall leva 
vidare. En önskan som vi 
”repslagare” delar.

Kurt Flodin

Succé för repslagarna i Halmstad

Ingmar Olsson berättade om den ädla konsten att slå rep.

Repslagarna var som vanligt en stor publikfavorit på Hamnfestivalen i Halmstad.

LÖDÖSE. Den 28-29 
augusti kommer Lödöse 
museum att förvandlas 
till en rykande medel-
tidsfest. 

Bland annat gästar 
Marie Länne Persson, 
expert på medeltida 
ballader. 

Fascinerande histo-
rier berättas genom 
visorna och de behöver 
inte alls vara så still-
samma som man kan 
tro.

Schemat kommer minst 
sagt vara fullspäckat när 
Lödösebullret drar igång. 
Det kommer att bjudas på 
musik, dans och annorlunda 
maträtter, allt i historisk 
anda. Under båda dagarna 
kommer Marie att hålla en 

kurs där deltagarna bland 
annat får prova på uråldrig 
sång – och danstradition. På 
lördagskvällen sprakar eldiga 
framträdanden loss och på 
söndagen kommer bland 
annat Björn Landahl från 
bohuslänska musikgruppen 
”Bokenäsets ådra” att upp-
träda. 

Marie är frilansande 
musiker och har länge haft 
ett brinnande intresse för 
medeltida ballader. Genom 
åren har engagemanget gjort 
henne till expert på området. 

Vad som fascinerar henne 
mest är de dramatiska histo-
rierna som visorna berättar, 
men också stämningen som 
musiken skapar. 

– Man brukar ofta dansa 
samtidigt som man sjunger 
och jag älskar gunget och 

stämningen. Medeltida par-
tytrick skulle man kunna 
säga.

Mormor inspirerade
Det finns många skillnader 
från det vi idag kallar för bal-
lader. Bland annat handlar 
inte de medeltida visorna 
om ”jag själv” utan beskriver 
något som sker. Händelserna 
som berättas med drama-
tik handlar ofta om tidslösa 
ämnen som kärlek, rättvisa 
och svek. Maries intresse för 
medeltida ballader väcktes då 
hon fick höra historien om 
en orm.

– När min mormor var 
liten fick hon syn på en jät-
testor lindorm. Hon blev 
livrädd och sa inget om 
händelsen förrän hon var i 
60-årsåldern.  Efter att ha 

Partytrick från svunna tider
– Medeltida ballader ska få Lödöse att gunga

läst i tidningen om att fler 
hade sett ormen började hon 
berätta om upplevelsen.

Av en slump råkade jag 
senare komma över en lik-
nande historia om en prins 
som blivit förvandlad till en 
lindorm av sin elaka styv-
mor. Den var skriven som en 
ballad och jag tänkte direkt 

att ”den måste jag sjunga”.  
Sedan dess har jag varit troll-
bunden av de medeltida bal-
laderna och deras förmåga 
att föra historier vidare.

Marie kommer också att 
berätta en spännande histo-
ria om en samling medeltida 
ballader som av en slump hit-
tades på ett bibliotek i Växsjö 

i mitten av 1800-talet. 
Med andra ord är det en 

medeltida smällkaramell 
som kommer att skjutas av på 
Lödöse museum sista helgen 
i augusti.

GILLAR BALLADER

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Marie Länne Persson är expert på medeltida ballader och på Lödösebullret delar hon med sig 
av sina erfarenheter och låter även deltagarna prova på medletida sång- och danstraditioner.

VARMT VÄLKOMNA
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Måndag - torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22
Lördag kl: 13 - 22
Söndag kl: 13 - 20

NU HAR VI 
ÖPPNAT 

IGEN
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I början av sommaren fick Nils Larsson, 12 år, upp en abborre som vägde 950 gram och 
mätte 44 centimeter. Detta hände i Holmevattnet, Hålanda. Det är något av hemmaplan 
för Nisse som är bosatt på orten och en van fiskare. 

Storfiskare i Holmevattnet
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Harald Jakobsson, Älvängen har gått 
bort.

Harald var en stor ledare inom 
brottningen i Västergötland, där han var 
en uppskattad ledare som verkade under 

många år. Efter en kort aktiv period i Solle-
brunn blev han ledare för hela slanten. Han 
invaldes 1963 i Ungdomskommittén och 
blev 1981 ordförande i förbundet, vilket han 
skötte med den äran, fram till 1993. Harald 
blev då omedelbart hedersledamot. 

Han har gjort mycket fina insatser 
i distriktets ungdomsarbete. De störta 
insatserna har han dok gjort för att bevara 
brottningens historia i distriktet. Han har 
även jobbat medandra andra historiska doku-
mentationer som ”Wästgöten i OS” och 
hjälpte fotbollen med historisk dokumenta-
tion i distriktet. Han har arbetat aktivt med 
att dokumentera och samla prylar från vår 
idrottshistoria. 2009 när Svensk brottning 
firade 100 år, så tog Harald initiativet till att 
samla Brottarveteranerna i distriktet. Det 
blev en mycket lyckat träff där ett stort antal 
”brottarveteraner” träffades och pratade 
gamla minnen.

För en kort tid sedan ringde Harald och 
tackade för boken ”Svensk Brottning 100 
år”, som han börjat läsa och såg fram mot 
att studera i minsta detalj. Det är med stor 
saknad vi sänder en sista hälsning.  

Kent Sjödin
Ordförande Västergötlands BF

Till minne

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

www.mittiale.se - 0303-332660

Sommarmusik
Starrkärrs kyrka 

Onsdag 11 augusti kl. 20.00
Svenska pastoraler med flöjtist 

Cecilia Ekmark och pianist 
Mikael Holmlund

Onsdag 18 augusti kl. 20.00 
Peoria jazzband spelar gladjazz

Stor ledare har gått ur tiden

Nu är allt
som det ska igen!

Alekuriren utkommer varje vecka. 
Manusstopp torsdagar kl 14.00

0303-74 99 40



Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

Surte
Göteborgsvägen 66
Tel 031-98 32 50

Älvängen
Kapellvägen 1

Tel 0303-33 33 99

Lödöse

Tel 0520-66 12 33

DYGNET RUNT

• TRYGGHET •   
• OMSORG •   

• KOMPETENS •

Med anor från 1932

Predikoturer
Starrkärr - Kilanda 
församling
Sönd 15/8, 11 e trefaldig-
het. Nols kyrka kl 10, Mässa, 
Nilsson. Kilanda kyrka kl 19, 
Gudstjänst, Nilsson.

Nödinge församling
15 augusti 11:e ef Tref, kl 11, 
Surte kyrka Mässa R Bäck. Kl 
15, Bohus Servicehus Guds-
tjänst R Bäck. 22 augusti 12:e 
ef Tref, kl11, Nödinge kyrka 
Mässa H Hultén.

Guntorps missionskyrka
Tisd-Torsd 10-12 aug kl 19, 
Sommarkvällar inför Ordet i 
Skepplanda församlingshem. 
Vi möts från olika kyrkor för 
att delta i lovsång, undervis-
ning och bön. Onsd 18 aug kl 
18.30, Äventyrsscout / Tonår 
- Terminsstart.

Smyrnaförsamlingen
Älvängen
Sönd 15 aug kl 10, Gudstjänst, 
predikan av LG Eriksson. Kl 
17, Sång & musik i Smyrna-
parken med trubadur Malte 
Jansson & kompgrupp. Grill-
ning. Vid regn i Smyrnakyrkans 
festsal.

Elimförsamlingen
Alafors Pingstkyrkan
Torsd 19/8 kl 18, Musikcafé, 
Elvor o Janne Ohlin.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 15 aug kl 10, 
Mässa R Olausson. Hålanda 
sönd 15 aug kl 12, Gudstjänst 
R Olausson. S:t Peders sönd 
15 aug kl 10, Gudstjänst M 
Skredsvik. Ale-Skövde sönd 15 
aug kl 12, Mässa M Skreds-
vik. Tunge sönd 15 aug kl 
17, Kyrkogårdsvandring M 
Skredsvik/H Pettersson. Av-
slutas med en andakt i kyrkan 
ca kl 18.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, Isacson. 
Tisd kl 8.30, Mässa, Isacson. 
Onsd kl 18.30, Mässa, Isacson

Surte missionskyrka
Månd 9/8 kl 18, Verksam-
hetsrådet. Sönd 15/8 kl 11, 
Sommarandakt med samtal. 
Kyrkkaffe. Månd 16/8 kl 19, 
Musikkåren börjar.
www.surtemissionskyrka.se

Älvängens missionskyrka
Sönd 15/8 kl 11, Gudstjänst 
Bert-Ove Olofsson. Sång: Filip 
Larsson.

Filadelfi a församlingen
Bohus - Pingstkyrkan
Onsd 11/8 kl 19, Bibelläsning 
och bön. Sönd 15/8 kl 11, För-
samlingsmöte Leif Karlsson. 
Onsd 18/8 kl 19, Bibelläsning 
och bön.

Döda

Min älskade Maka
Vår kära Mor

Farmor, Mormor 
och Gamlafarmor

Birgitta Larsson
* 26 januari 1925

har stilla insomnat efter
ett långt och rikt liv.

Bohus 
21 juli 2010

BERTIL
INGEMAR, LENNART

MIKAEL, EVA
med familjer

Övrig släkt och vänner

 Ett hjärta av godhet
har slutat att slå

Två flitiga händer nu
vilar

Din smärta så tåligt Du
bar

Ändå månade Du alltid
om oss med hela Din
själ

Du var vår klippa och
vår trygghet

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen 
17 augusti kl 12.00

i  Nödinge kyrka. Efter
akten inbjudes till

minnesstund i
Församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Begravningstjänst

tel. 0303-144 77 senast
torsdagen 12 augusti.

Valfri klädsel
_______________

Ett särskilt varmt tack till
all berörd personal inom
Bohus hemvård, avd 8 på
Kungälvs sjukhus samt

Dr Lovisa Wennström på
Hemmatologen, SU. 

Mona Thorson, Lerkil har 
avlidit. Född 1939 och efter-
lämnar sambon Anders samt 
barnen Tomas och Katarina 
med familjer som närmast 
sörjande. 

Iris Redsäter, Nödinge 
har avlidit. Född 1943 och 
efterlämnar maken Rolf samt 
sönerna Ulf och Mikael med 
familjer som närmast sörjande.

Gunnar Persson, Hålanda 
har avlidit. Född 1931 och 
efterlämnar makan Ingrid, 
barnen Stefan och  Birgitta 
med familjer samt Birgitta 
med familj som närmast sör-
jande.

Anita Noll, Surte har avlidit. 
Född 1945 och efterlämnar 
maken Göte samt barnen 
Peter och Annika med familjer 
som närmast sörjande.

Ingemar Svensson, Älvängen 
har avlidit. Född 1931 och 
efterlämnar makan Ewa samt 
döttrarna Helena och Annika 
med familjer som närmast 
sörjande.

Ingrid Gustafsson, Göteborg 
har avlidit. Född 1924 och 
efterlämnar sönerna Christer 
och Lars med familj som 
närmast sörjande.

Elsa Andersson, Nödinge 
har avlidit. Född 1932 och 
efterlämnar sönerna Tommy, 
Håkan och Lars med familjer 
som närmast sörjande.

Birgitta Haaga, Skepplanda 
har avlidit. Född 1943 och 
efterlämnar maken Vilho samt 
sönerna Dennis och Glenn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Rosa Stenborg, Grönnäs har 
avlidit. Född 1931 och efter-
lämnar barnen Dick, Rose-
Marie, Dennis och Sonny med 
familjer som närmast sörjande.

Ingrid Johansson, Skepp-
landa har avlidit. Född 1924 
och efterlämnar barnen Bosse 
och Birgitta med familjer som 
närmast sörjande.

Lennart Carlson, Alafors har 
avlidit. Född 1922 och efter-
lämnar barnen Leif, Annette 
och Marie med familjer som 
närmast sörjande.

René Sandberg, Nödinge 
har avlidit. Född 1957 och 
efterlämnar sonen Magnus 
som närmast sörjande.

Sonja Ivarsson, Skepplanda 
har avlidit. Född 1931 och 
efterlämnar barnen Anita 
och Tore med familjer som 
närmast sörjande.

Stig-Arne Andersson, Surte 
har avlidit. Född 1955 och ef-
terlämnar makan Ann, barnen 
Caroline, Emelie och Martin 
samt Mamma som närmast 
sörjande.

Gunilla Johansson, Nödinge 
har avlidit. Född 1938 och 
efterlämnar barnen Catarina 
och Christer med familjer 
samt syskon med familjer som 
närmast sörjande.

Olle Lundgren, Nödinge har 
avlidit. Född 1926 och efter-
lämnar dottern Carola med 
familj som närmast sörjande.

Aili Karvonen, Nol har 
avlidit. Född 1946 och efter-
lämnar döttrarna Sari, Soile 
och Jaana med familjer som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Pentti Kettunen. I Surte 
kapell hölls tisdagen 29 juni 
begravningsgudstjänst för 
Pentti Kettunen, Bohus. Of-
fi ciant var Lisa Sorvoja.

Karl Karlsson. I Starrkärrs 
kyrka hölls onsdagen 30 juni 
begravningsgudstjänst för Karl 
Karlsson, Älvängen. Offi ci-
ant var komminister Mikael 
Nordblom.

Göte Paridon. I Skepplanda 
kyrka hölls onsdagen 30 juni 
begravningsgudstjänst för 
Göte Paridon, Alvhem. Of-
fi ciant var komminister Bengt 
Broman.

Judit Andersson. I Smyrna-
kyrkan Älvängen hölls 
torsdagen 1 juli begravnings-
gudstjänst för Judit Anders-
son, Skepplanda. Offi ciant var 
pastor Urban Ringbäck.

Torsten Andersson. I Nö-
dinge kyrka hölls torsdagen 1 
juli begravningsgudstjänst för 
Torsten Andersson, Nödinge. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Harry Hultén.

Gustav Andersson. I Skepp-
landa kyrka hölls torsdagen 1 
juli begravningsgudstjänst för 
Gustav Andersson, Skepplan-
da. Offi ciant var komminister 
Bengt Broman. 

Einar Olsson. I Surte kapell 
hölls fredagen 2 juli begrav-
ningsgudstjänst för Einar 
Olsson, Bohus. Offi ciant var 
kyrkoherde Harry Hultén.

Olof Hedberg. I Starrkärrs 
kapell hölls fredagen 2 juli be-
gravningsgudstjänst för Olof 
Hedberg, Älvängen. Offi ci-
ant var komminister Mikael 
Nordblom.

Märtha Kummander. I 
Älvängens Missionskyrka hölls 
tisdagen 6 juli begravnings-
gudtjänst för Märtha Kum-
mander, Älvängen. Offi ciant 
var 
pastor Anne-Marie Sven-
ninghed.

Lennart Svensson. I Starr-
kärrs kyrka hölls onsdagen 7 
juli begravningsgudstjänst för 
Lennart Svensson, Älvängen. 
Offi ciant var komminister 
Mikael Nordblom.

Harald Jakobsson. I Starr-
kärrs kyrka hölls torsdagen 8 
juli begravningsgudtjänst för 
Harald Jakobsson, Älvängen. 
Offi ciant var komminister 
Mikael Nordblom.

Stig Rönegård. I Skepplanda 
kyrka hölls fredagen 9 juli 
begravningsgudtjänst för Stig 
Rönegård, Älvängen. Of-
fi ciant var komminister Bengt 
Broman.

Iris Redsäter. I Nödinge 
kyrka hölls torsdagen 15 juli 
begravningsgudstjänst för Iris 
Redsäter, Nödinge. Offi ciant 
var komminister e.m Bert 
Löverdal.

Alice Andersson. I Skepp-
landa kyrka hölls fredagen 16 
juli begravningsgudtjänst för 
Alice Andersson, Ryk. Offi ci-
ant var komminister Magnus 
Skredsvik.

Mona Thorson. I Kilanda 

Min älskade Maka
Vår kära Mamma

och Svärmor
Vår snälla Farmor

Iris Redsäter
* 12 mars 1943

har idag lämnat oss i
stor sorg och saknad

Nödinge
28 juni 2010

ROLF
ULF

Viktoria, Alexandra
MIKAEL och ANETTE

Alicia, Hugo
Släkt och vänner

Lika stilla som Du levat
Lika stilla gick Du bort

Begravningen har ägt
rum i kretsen av

de närmaste.

Vår Kära

Sonja Ivarsson
* 9/12 1931

har lämnat oss.

Skepplanda
27 juli 2010

ANITA och TORE
med familjer

Övrig släkt och vänner

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen 17

augusti kl. 13.00 i
Norums kyrka.
Akten avslutas

vid graven.

Tack
Tack

till Er alla som hedrade
minnet av vår Kära

Margareta
Carlsson

vid hennes bortgång.
Varmt tack för
deltagande vid

begravningsguds-
tjänsten, alla vackra

blommor, telefon-
samtal, besök samt

minnesgåvor.

ALLAN
BARNEN med familjer

Ett varmt och innerligt
tack till Er alla som
hedrat minnet av

vår Älskade

Harald
Jakobsson

vid hans bortgång. För
de vackra blommorna,

gåvorna till Läkare utan
gränser och för dikt och
tal. Ett speciellt tack till

"Gamla Saikare".
 Vi vill även tacka

Mikael Nordblom för
trösterika ord. Ett

särskilt tack till Johan
Ekstedt för vacker sång
och till Tomas Karlsson

för vacker musik.

ASTA
ANKI och JOHNNY

Jacob, Anton

Ett varmt tack
till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår Kära

Ingrid
Johansson

vid hennes bortgång
och begravning.

BOSSE och BIRGITTA
med familjer

kyrka hölls fredag 16 juli be-
gravningsgudtjänst för Mona 
Thorson, Lerkil. Offi ciant var 
komminister Mikael Nord-
blom.

Anita Noll. I Surte Mis-
sionskyrka hölls onsdagen 21 
juli begravningsgudstjänst för 
Anita Noll, Surte. Offi ciant 
var pastor Gusten Anderzén.

Gunnar Persson. I Hålanda 
kyrka hölls torsdagen 22 juli 
begravningsgudstjänst för 
Gunnar Persson, Hålanda. 
Offi ciant var komminister 
Magnus Skredsvik.

Ingemar Svensson. I Starr-
kärrs kyrka hölls torsdagen 22 
juli begravningsgudstjänst för 
Ingemar Svensson, Älvängen. 
Offi ciant var komminister e.m 
Bert Löverdal.

Ingrid Gustafsson. I Starr-
kärrs kapell hölls fredagen 23 
juli begravningsgudstjänst för 
Ingrid Gustafsson, Göteborg. 

Offi ciant var komminister 
Andreas Pervik.

Birgitta Haaga. I Skepplanda 
kyrka hölls tisdagen 27 juli 
begravningsgudstjänst för 
Birgitta Haaga, Skepplanda. 
Offi ciant var komminister 
Magnus Skredsvik.

Rosa Stenborg. I Skepplanda 
kyrka hölls onsdagen 28 juli 
begravningsgudstjänst för 
Rosa Stenborg, Grönnäs. 
Offi ciant var komminister 
Magnus Skredsvik.

Ingrid Johansson. I Skepp-
landa kyrka hölls torsdagen 29 
juli begravningsgudstjänst för 
Ingrid Johansson, Skepplanda. 
Offi ciant var komminister e.m 
Bert Löverdal.

René Sandberg. I Nödinge 
kyrka hölls torsdagen 5 
augusti begravningsgudstjänst 
för René Sandberg, Nödinge. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 
 

KÖPES

Bilar köpes fr. 500-50000-kont. 
Allt av intresse. Äv. husvagn. 
Hämtas.
tel. 0303-22 30 62
el. 0737-42 90 92
el. 0732-49 85 16

Dödsbo på rot med röjning &
städning. 20 års erfarenhet.
Kontant betalning.
tel. 0709-93 80 99

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, vykort, 
prydnadssaker m.m. samt dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Person & Transportbilar. Allt av 

intresse.
tel. 0707-53 61 77

SÄLJES

Hösilage analyserat. Väl förtorkat 
före pressning i flexkammarpress. 
Vikt ca 360kg. Pris 390:- + moms.
tel. 0708-88 54 57

Honungsslunga 4 ram. Rostfri 
eldriven. 2 000 :-
tel. 0303-33 90 35

Torp säljes billigt. För den hän-
dige nära buss och affär. Ca 2 mil 
från Trollhättan.
tel. 0736-64 27 90

Utbyte av köksluckor. 
Marknadens bästa priser.
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

UTHYRES

Nyrenoverad, jättefräsch lokal 
75 kvm, i cenrala Älvängen uthyres. 
Önkas mer info ring.
tel. 0733-81 49 64

Mysig 3:a uthyres till seriöst par 
eller liten familj. En 3:a på 78 kvm 
med uteplats, uthyres f.o.m 1 sep-
tember 2010 eller efter överrens-
kommelse. Lägenheten ligger cen-
tralt i Bohus med mataffär och 
busshållplats bara ett par minu-
ter ifrån lägenheten. Bra bussför-
bindelser till Nils Ericsson termi-
nalen. Resan till GÖteborg tar ca. 
15 min. I bohus finns ridskola och 
ishall samt fina naturområden. 
Hyra på 5500kr, i hyran ingår par-
keringsplats och teliabox (kabeltv). 
Jag önskar en hyra i förskott. Hör 
gärna av er om det är något mer ni 
undrar över.
tel. 0738-02 27 06
mail. tranan78@hotmail.com
Marie

ÖNSKAS HYRA

Hus önskas hyra i Ale av skötsam 
familj. Bra referenser kan lämnas.
tel. 0709-99 26 29
el. 0303-74 62 18

SÖKES

Städhjälp sökes 2 till 3 ggr/mån till 

barnfamilj i radhus. 
tel. 0707-77 66 43
lindelf@live.se

Par önskar hyra lägenhet eller 
mindre hus. Max hyra 4000 kr.
tel. 0735-64 94 56

ÖVRIGT

Barnpassning. Jag är en 26 årig, 
erfaren kvinna som vid behov 
skulle vara intresserad av barn-
passning. 100kr/tim. Hör gärna 
av er.
tel. 0765-54 90 77
Cecilia

Bygg och städ till bästa pris. 
-Städ och renoveringar. -Tapetse-
ring, måleri, golvläggning, kakel. 
-Snick are. Alla slags renoveringar. 
Även röj arbeten utföres, 50% av 
arbetskostnaden betalas av Skatte-
verket. Ring för mer info. 
tel. 0737-27 10 84

Bli sommarfräsch. Fixa naglarna i 
Nödinge hos Kikkis naglar.
tel. 0736-81 48 26
Kikki

Texta tydligt:
Familj – Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett 
adresserat och frankerat kuvert. 

Prylbörs – För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. 

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail.
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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Prylbörsen (40:-)

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska med en annons!
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Fönsterputs? Abonnera på utvän-
dig fönsterputs. Avdrag för hushåll-
snära tjänster. F-skatt. KCAB.
tel. 0709-32 44 59 Kent

Datorhjälp på plats. Virussane-
ring, uppkoppling till internet,
installation av programvara,
seg dator eller totalkrasch,
ominstallation, utbildning,
optimering av hårddisk.
tel. 076-245 33 44 Tomas
www.datatomas.se

Husmålning halva priset! 
ROT-avdraget betalar resten. Sista 
året? Hög kvalitet, låga priser.
tel. 0730-27 06 50

Bokföringshjälp?
Löpande bokföring, momsredo-
visning, löner, bokslut samt dekla-
rationer. Innehar F-skatt sedel. ME 
Consult bokföring KB.
tel. 0703-00 16 46

Fönsterputs! 15 års erfarenhet, 
F-skatt. Ring Uno.
tel. 0704-42 61 53

STÄD
Passa på att utnyttja avdrag på 
hushållsnära tjänster. Flyttstäd, 
veckostäd, storstäd, byggstäd, 
kontorsstäd, trappstäd, fönster-
puts m.m. Goda referenser kan 
anges. Innehar F-skattsedel. 
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

Klassisk massage.
tel. 0704-59 30 54

Flyttstäd, visningsstäd, röjning, 
bortforsling, storstäd, dödsbo-
städ, byggstäd, veckostäd, trapp-
städ, kontorstäd, fönsterputs, 
golvvård, F-skatt och försäkringar 
finnes. Ring Helene
tel. 0735-57 77 50

Hemservice Kungälv. Hushålls-
tjänster, hem-,flytt-,
kontorsstäd, tvätt, fönster, träd-
gård.
tel. 0303-57900
www.hemservicekungalv.se

För 120 kronor kan du annonsera under den här vinjetten.
Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till:

Alekuriren, Göteborgsv 94
446 33 Älvängen

senast torsdag kl 12, veckan innan publicering.
Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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Grattis lilla charmtrollet
Nellie 

på 2-årsdagen
önskar

Farmor & Farfar, Ann-Sofie, 
Jimmy, Ludvig, Isa

Grattis 
Pontus

på 13-årsdagen
från Farmor & Farfar

Samantha
Grattis vår lilla prinsessa 

som fyllde 1 år 
den 6 augusti

Många kramar
Mormor & Morfar

Vi vill gratulera 
vårat charmtroll 

Theo Lindberg 
som fyller 2 år
den 11 augusti

Vi älskar dig. Kramar från 
Mamma, Pappa, 
Emanuel & Tim

Liten har blivit stor!
Stort grattis
Elias 1 år

10 Augusti - 2010
Kramiz

Moster Marie & Magnus

Tänk vad tiden går nu när
Viktor

fyllt 15 år 5 augusti 
Grattis!

Mormor, Morfar, 
Mostrar & Morbröder

Grattis !
Elias Carlberg

på 1-årsdagen
den 10/8 - 2010

önskar
Mamma & Pappa

Hipp Hipp Hurra
Gunilla

när du fyllde 40 år 
den 6 augusti

Grattis!
Mamma, Pappa,
Syskon & Svåger

Grattis!
Noelia

på din 2-årsdag
i efterskott

Grattiskramar från
Mormor Erna & 

Morfar John

Veckans ros 
Till de fantastiskt duktiga som-
marjobbarna på Himlaskolan.

Personalen Himlaskolan

Världens största ros till kvin-
nan som hjälpte oss att hitta 
vår collie “Chilli” när hon 
nästan blev stulen utanför 
Netto i Bohus torsdagen den 
5/8. Om det ändå fanns fler 
änglar som du i världen! Tack 
så mycket för allt! Kram

Natalie, Daniel och Chilli

Födda

Välkommen till jorden 
kära vän!

Den 17 mars 2010 
föddes vår son 

Edvin
Stolta föräldrar är
Annelie & Roger

Tack till BM JuanitaVigda 

Vi vigde oss i Hålanda kyrka 
2010-06-19

Mats Lendefors &
Anette Bohjort
Efter vigseln tog 

vi namnet Bohjort. 
En oförglömlig dag...

Uppvaktning
Jag fyller år den 18/8. 
Öppet hus från kl 13. En 
liten blomma är OK. Gärna 
en gåva till barncancer PG 
902090-0 eller Starrkärrs 
Hem B förening 714586-5.

Paul Olsson, Starrkärr

Välkommna till öppet hus 
för Kerstin Svärd 60 år, lörd 
21/8, kl 14-18. Konvaljvä-
gen 19 i Älvängen.

Ett jättetack till alla mina 
goa fröknar på kyrkskolans 
förskola. Ni är bäst! Jag 
kommer att sakna er jätte 
mycket. Massor med kramar.

Filip Hjalmarsson med familj

Tack

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Rolf

Eventuell uppvaktning på 
min födelsedag undanbedes.

Birgit Lind

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Arne Andersson
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

4 5 6
5 1 9 8
7 4 5 3

3 1 2 7 4
2 9 8 4
6 3 7 5 2

5 9 4
4 8 6 2 1 9

3 2 4 6 7 5

6 4 8
1 9 8 6
3 2 1 7 5 6
4 1 6
2 8 3

7 5 9 3
8 4 7 5
9 3 5 2

6 1 8 4

Ta det lugnt, du hinner...

40 kr
 3 dygn!

Medlemspris

Ord.pris 55 kr 3 dygn

STATOIL ÄLVÄNGEN - ALLTID ÖPPET TILL 24.00!
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KR/MÅN

18 MÅN AUTOGIRO

KAMPANJ!
TRÄNA ALLA AKTIVITETER KOMMUNALANSTÄLLDA I ALE KOMMUN HAR

30% RABATT!
Gäller alla årskort

TTTRRRÄÄÄNNNIIINNNGGGSSSTTTRRREEENNNDDDEEERRR

 O R I G I N A L E T M E D L I C E N S I E R A D E I N S T R U K T Ö R E R !
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ZUMBA
Populärt danspass 
med glädje 
och energi.

KOM OCH TESTA MRL 
Mage Rumpa Lår.
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PPPPAAAASSSSSSSSAAAA PPPPÅÅÅÅ!!!!
TECKNA NU! BONUSPAKET TILL DE 100 FÖRSTA  
Du får: väska, vattenfl aska, handduk, give-away-card 
& PT-check värde 500:- Gäller vid tecknande av årskort.


