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DERAR TILL 
ULLMÄKTIGE

Dennis Ljunggren
Nödinge

Hasse Andersson
Nödinge

Ing-Britt Andersson
Alafors

Ingrid Inhammar
Älvängen

Inga-Lill Andersson
Bohus

Kerstin Ståhl
Älvängen

Bo-Ivar Andersson
Nol

Åke Andersson
Nödinge

Willy Kölborg
Älvängen

Klas Karlsson
Nol

Dennis Thomsen
Alafors

Adham Raad
Nödinge

Carina Markert
Nol

Anna Thomander
Skepplanda

Arne Birch
Älvängen

Wivi-Anne Radesjö
Bohus

Mohammed Al abbas
Bohus

Erling Svenningsson
Nol

Monica Samuelsson
Nol

Stina-Kajsa Melin
Surte

Kerstin Grund
Skepplanda

Ann Olsson
Nol

Schadrach Odhiambo
Bohus

Lennart Norén
Bohus

Tony Norrman
Skepplanda

Tyrone Hansson
Nödinge

Eje Engstrand
Alafors

Jim Aleberg
Alafors

Solveig Dahlqvist
Älvängen

Nathalia Raad
Nödinge

Mahlin Pettersson
Alafors

Monica Löfgren
Älvängen

Anne-Christine Paulin
Bohus

Kent Enlund
Älvängen
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Gert skapar trygghet
Gert Nilsson syns ofta till runt om i kommunen i sin väktaruniform.  Det är 

inte konstigt med tanke på att han jobbar flitigt. Men mellan rundorna hinner 
han ändå med långpromenader med hunden och en och annan fisketur.

Hur kom det sig att du 
blev väktare?
– Det var inte planerat. Jag 
arbetade från början som 
kock och ville till Frank-
rike och jobba på en stjärn-
restaurang. Sedan var det 
min bror som lurade in mig 
i väktaryrket, men det är jag 
glad för idag för jag trivs hur 
bra som helst.
Vad är det bästa med 
jobbet?
– Frihet under ansvar. Jag 
gillar att jobba med männis-
kor och detta är ett väldigt 
socialt yrke.
Vad är det viktigaste 
när det gäller att för-
hindra kriminalitet 
bland ungdomar?
– Att skapa kontakt är det 
allra viktigaste. Genom att 
kommunicera med varandra 
skapar man förtroende. Man 
ska vara ute så mycket som 
möjligt och synas. 

Vad är det mest omska-
kande du varit med om 
i din yrkesroll?
– 1997 jobbade jag som väk-
tare på Burger King på 
Avenyn i Göteborg. Då blev 
jag vittne till när en 16-årig 
flicka blev påkörd av en ratt-
fyllerist. Jag var först på 
plats och hon dog i min 
famn. Det var helt fruktans-
värt. 
Du har tidigare haft 
hund med dig i tjäns-
ten. Vilka är för- och 
nackdelarna?
– Det finns nästan inga 
nackdelar med att ha med 
sig hund. Det är en social 
trygghet och ofta kan 
hunden i sig hjälpa till att 
skapa kontakt med män-
niskor. Enda nackdelen är 
egentligen att man blir upp-
bunden dygnet runt. Idag 
har jag en egen hund, men 
inte i tjänsten.

Vad gör du helst på fri-
tiden?
– Då är jag ute med min 
hund. Det är min bebis. 
Jag försöker att koppla av 
när jag är ledig och tycker 
mycket om att fiska. Jag har 
även två barn. 
Vad gör du om tio år?
– Om jag lever och har 
hälsan är jag kvar i yrket. 
Det är mycket jag skulle 
vilja förbättra. Bland annat 
skulle jag vilja ändra lagen 
om snatteri som nu är väl-
digt luddig. Jag hoppas att 
jag bor kvar i Älvängen om 
tio år för här trivs jag bra.
Vilka är dina förebil-
der?
– Tage Danielsson för han 
var engagerad och omtänk-
sam. Astrid Lindgren har 
gjort starkt intryck på mig 
och även Olof Palme.

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Gert Nilsson
Ålder: 49
Bor: Älvängen
Yrke: Väktare, platschef på 
Länsbevakning
Intressen: Hundar, fiske, 
promenader
Stjärntecken: Våg

Jan Erik 
Axelsson

 Roger 
Borg 

Elisabeth 
Bruhner 

Birgitta 
Gunnarsson

Hans 
Götestam

Fredrik 
Hellberg

Pierre 
Karlsson

Christina 
Olson

Ingrid 
Piazza

Claes 
Tevell 

Sanna 
Rasmussen

Lena 
Sjöberg

Lars
Staberg

David
Strid

Birgitta 
Ström

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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NÖDINGE. Sommaren 
på Mötesplats ungdom 
avslutades i storartad 
stil. 

Bland graffitimål-
ningar, hårdrockare och 
korvförsäljning avlöste 
artisterna varandra på 
utomhusscenen.

Evenemanget 
Sommar Feztival drog 
dubbelt så många besö-
kare som väntat och 
festivalstämningen var 
på topp. 

Regnet hängde i luften och 
publikskaran tycktes i början 
av onsdagskvällen vara oro-
väckande gles. Men det vände 
snabbt och den sammanlagda 
besökssiffran slutade på runt 
200 festivalglada personer.

Såväl ungdomar som vuxna 
minglade omkring och även 
artisterna var av blandad karak-
tär – allt från trubadurer till 
dödsmetallband.

Först upp på scen var Robin 
Lillfors som sjöng egenskrivna 
låtar i sann trubaduranda. 
Inspirationen får han från 
bland andra Lars Winnerbäck 
och Melissa Horn.

– Jag anmälde mig bara en 
dag innan så det var kul att jag 
fick chansen. Jag satsar stort på 
musiken men tar ingenting för 
givet. Det är bara att ge järnet 
och se vart det leder, säger han 
till Alekuriren efter uppträdan-
det.

Borta vid graffitiplanket låg 
doften av sprayfärg tung. Det 
var många som ville testa på 
att måla och resultatet blev ett 
färggrant mästerverk av sällan 
skådat slag. 

Framför scenen stod Stefan 
Lindström från Skönningared 
och stämde sin fiol. Han spelar 
tillsammans med rockbanden 
Bulletproof Veins och The 
Cloud som uppträdde på fes-
tivalen.

– Fiolen fyller ut musi-
ken och ger en annan bild av 
låtarna. Det blir en mer melo-
disk känsla.

Dödsmetallbandet Waste of 
Denial hade sin 16:e spelning 
för i år på festivalen i Nödinge 
och många långa hår slängde 

i luften när framträdandet 
drog igång. Trummisen Lina 
Anderberg är enda tjejen i 
bandet och dessutom den enda 
från Ale. Resten av medlem-
marna kommer från Göteborg. 

– Det är inte så vanligt med 
tjejer som spelar trummor men 
jag tycker det är jättekul. Jag 
vill inte vara som alla andra. 

Mötesplats ungdom lycka-
des verkligen fånga den rätta 
festivalkänslan. De har en 
lyckad sommar bakom sig och 
nu ser de fram emot höstens 
nya utmaningar.

– Vi är jättenöjda med festi-
valen som blev lugn och sansat 
trots mycket folk. Vi är glada 
över att det var så många som 
ställde upp som volontärer 
och höll ordning, säger Paula 
Dahlqvist.

PÅ FESTIVAL

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Fullt ös på musikfestival

Robin Lillfors sjöng bland annat en egenskriven låt om sin 
kärlek till Göteborg.

Felicia Eidenby från Bohus uppträdde som andra artist på 
Sommar Feztival. Hon fick sin första gitarr som nioåring 
och musik är något hon inte kan leva utan. En utav kväl-
lens låtar var egenskriven och trots nervositet bjöd hon på 
vacker sång.

Julius Dellås, David Balterzen, Dario Biageotti, Reinhold Österlund och Lina Anderberg i 
dödsmetallbandet Waste of Denial väckte publiken till liv.

Lina Anderberg gav 
järnet på trummorna.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Fiol passar utmärkt ihop 
med rockmusik, det visade 
Stefan Lindström.

Allt inför 
skolstarten

Hittar du i våra butiker!

Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder   

(Systembolaget, Apotek, Bank och Reatauranger har specieller öppettider)

BUTIKER:



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 
elinstallation�������
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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
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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

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
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LEDIG
ANNONSPLATS

Ring Bengt på 
0303-22 98 83

Tel: 0303-22 68 80 E-post: info@ghservice.se   
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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 Hyppelns IK
Söndag 22 augusti kl 18.00

Välkomna till Vimmervi IP!

Nu lyfter 
vi Ale!

www.ale.nu
NÄSTA HEMMAMATCH



BOHUS. Trots 27 grader 
på utsidan kunde Ale-
Surte BK genomföra ett 
första pass på isen i fre-
dagskväll.

Samtliga nyförvärv har 
nu anslutit till truppen.

I veckan startade också 
årets Summercamp för 
talanger.
Trot om ni vill, men i helgen 

rullade faktiskt årets bandysä-
song igång. Ale-Surtes A-lag 
testkörde isen i fredags och 
såg riktigt nöjda ut.

– Nu är det fem till sex 
ispass i veckan som gäller. 
Det är full fart, säger klubb-
chef Cerry Holmgren.

Under helgen kom också 
samtliga nyförvärv på plats. 
Truppen har förstärkts med 

ett antal elitseriemeritera-
de spelare. Från IFK Kung-
älv kommer backen Mattias 
Olausson, från Bollnäs mitt-
fältaren Erik Olovsson. Falu 
BS har fått släppa försvars-
spelaren Marcus Hillukka-
la och mittfältaren Emanu-
el Sundqvist och från Fil-
lesås har Erik Molin anslu-
tit. Lägg också till att Johan 

Malmqvist som kom från 
Villa BK i fjol har valt att 
fortsätta liksom skyttekung-
en Lasse Karlsson. Alexan-
der Wetterberg, målvakts-
förvärvet från IFK Motala, 
utsågs till förra årets Surte-
spelare och med ytterliga-
re rutin lär han även denna 
säsong bli en mycket viktig 
pusselbit i laget som nu satsar 
mot elitserien.

Laget tränas i år av Ham-
marbymeriterade Peter 
Rönnqvist.
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FOTBOLL
Division 3 NV Götaland
IFK Trollhättan – Ahlafors IF 1-1 
(1-1)
Mål AIF: Jihad Nashabat. Matchens 
kurrar: Peter Antonsson 3, Andreas 
Skånberg 2, Andres Colombo 1.

Warta 16 +16 35
Skoftebyn 16 +13 34
Väster 16 +23 32
Lilla Edet 16 +8 28
IFK Trollhättan 16 -3 24
IFK Uddevalla 16 +6 23
Mellerud 16 -1 22
Vänersborgs IF 16 -8 19
Ahlafors IF 16 -2 16
Kärra/Klareberg 16 -18 13
Åsebro 16 -21 13
Viken 16 -13 11

Lilla Edet – IFK Uddevalla 1-0 
(0-0)
Mål: Jesper Älvenholm.

Division 4 Västergötland V
Nygård/Lödöse – Bosna 2-2 (1-0)
Mål L/N: Jimmy Aronsson, Michael 
Mellqvist.

Division 5 Västergötland V
Västerlanda – Skepplanda 0-0
Matchens kurrar: Mikael Maliniemi 
3, Mattias Johansson 2, Mattias 
Othzén 1.

Division 6 D Göteborg
Nol – Älvängen 0-2 (0-1)
Målskyttar: Anders Wester, Simon 
Enyck. Matchens kurrar: Nol: Magnus 
Källvik 3, Anders Hedlund 2, Jonat-
han Elofsson 1. Matchens kurrar: ÄIK: 
Markus Hedberg 3, Johan Parinder 
2, Mattias Ögren 1.

Nödinge – Hisingsbacka 0-3 (0-2)

Division 6 Alingsås
Göta – Alvhem 3-0 (1-0)
Mål GBK: Almedin Besic 2, Robert 
Andréasson.

Friscopojkarna – FC Ale 0-1 (0-1)
Mål: Hadi Namro.

Division 7 D Göteborg
Säve – Bohus 3-0

Division 2 N Götaland, damer
Skepplanda – Vallen 5-2 (1-1)
Mål SBTK: Jennifer Thiel 3, Made-
leine Larsson, Sandra Alvenby.
Matchens kurrar: Jennifer Thiel 3, 
Amanda Errind 2, Madeleine Lars-
son 1.

Division 3 Västergötland S
IFK Ulricehamn – Lödöse/Nygård 
1-0 (1-0)

Division 5 Göteborg
Älvängen – Ahlafors BK 1-3
Mål ÄIK: Jennie Hedberg. AIF: Sandra 
Augustsson 2, Madelene Lindberg.
Matchens kurrar ÄIK: Emelie Johans-
son 3, Mikaela Ögren 2, Tesa Enyck 1.

ALAFORS. Den gångna 
helgen avgjordes Cup 
Sjövallen.

Många spännande 
drabbningar utspelade 
sig på Ahlafors IF:s 
vackra idrottsplats.

Sportsligt blev det 
en fullträff och det fina 
vädret höll i sig ända 
fram till söndagsefter-
middagen.

Ungdomsfotboll av bästa 
märke utlovade arrangören 
till Cup Sjövallen. Det löftet 
infriades också. Publiken 
bjöds på sevärd fotboll i da-
garna två.

I den yngsta klassen, P8, 
tillämpades 5-mannafot-
boll där alla deltagare erhöll 
medalj. Ingen poängräkning 
förekom. Inte heller i klass 
F- och P9 skedde det någon 
poängfördelning, däremot 
belönades alla spelare med 
medalj.

På lördagen var det lag ut-
anför kommungränsen som 
lyckades bäst. Vallen bese-
grade Nol IK i klass P10 och 
i P12 vann Lekstorp 1 före 
Lödöse/Nygård.

Bättre lycka var det för ale-
lagen på söndagen. Arrang-
örsklubben lyckades erövra 
segerpokalen i F11 och i P11 

gick guldet till Älvängen Vit, 
som vann sin final över Nol 
IK.

SKEPPLANDA. Fem mål 
och tre oerhört viktiga 
poäng.

Skepplanda damer 
stod emot pressen och 
vann måstematchen 
mot streckkollegan Val-
lens IF.

5-2 slutade mötet på 
Forsvallen där Jennifer 
Thiel slog till med ett 
hattrick för hemmala-
get.

För att inte riskera att hamna 
under nedflyttningsstreck-
et var Skepplanda i behov av 

poäng, och helst tre, i hem-
mamötet med Vallen. Trots 
matchens betydelse visade 
SBTK inga nerver utan 
gjorde vad som krävdes.

– Första halvlek är spel-
mässigt ganska jämn även om 
vi har ett par riktigt bra lägen 
utöver målet, förklarar träna-
ren Christian Andersson.

Han tänker bland annat på 
Jennifer Thiels friläge efter 
tre minuters spel, som inte 
resulterade. Thiel skulle dock 
få revansch en stund senare 
när hon kvitterade Vallens 
1-0-ledning.

1-1 var ställningen i paus 
då tränare Andersson beslu-
tade att skicka in Sandra Al-
venby på plan. Ett bra beslut 
skulle det visa sig. Madelei-
ne Larsson gjorde 2-1 i den 
55:e matchminuten och fem 
minuter senare skickade just 
Sandra Alvenby in 3-1. Vallen 
var ett slaget lag och publiken 
på Forsvallen kunde andas ut.

Jennifer Thiel gjorde 4-1 
och fastställde slutresultatet 
till 5-2 när hon fullbordade 
sitt hattrick ett par minuter 
före full tid.

– En oerhört viktig seger. 

Framförallt är jag väldigt 
nöjd med vårt djupledsspel. 
Vi såg tendensen redan i förra 
matchen mot Torslanda och 
nu fortsatte vi på samma fina 
sätt. Under vårsäsongen var 
vi fega i många matcher och 
vågade inte fylla på med folk 
i boxen. När vi gör det, så 
kommer utdelningen, säger 
Christian Andersson.

För Skepplanda väntar 
ännu en hemmamatch då se-
rietvåan Hovås/Billdal gästar 
Forsvallen på lördag.

JONAS ANDERSSON 

Sevärd ungdomsfotboll på Sjövallen

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Arrangörsklubben Ahlafors IF tog hem segern i klass F11 
när Cup Sjövallen avgjordes i helgen. Prisutdelare Jonat-
han Lindström, fostrad i AIF men numera spelandes i Örgry-
te IS, kramar om Caroline Lindberg, Jonna Johansson och 
Ida Friman.

I P11 gick guldet till Älvängen Vit. Segeryran var stor bland 
de blåvitskrudade spelarna.

SBTK:s damer vann måstematch
– Jennifer Thiel gjorde hattrick

Jennifer Thiel gjorde tre mål 
när Skepplanda hemmabe-
segrade Vallen i fredags med 
5-2.

Barn och ungdomar 
samt skolan i vår 
södra kommundel be-

hövde en attraktiv och än-
damålsenlig idrottshall och 
investeringen på 40 mil-
joner kronor är värd varje 
krona! Majoritetspartierna 
(S), (V), och (MP) håller sitt 
löfte och under våren sattes 
spaden i marken för ett 
bygge som står klart våren 
2011, också med friidrotts-
banor inomhus. Denna an-
gelägna investering var op-
positionen mot.

Vårt stora föreningsliv i 
Ale gör att alla kan finna just 

den förening som passar Dig 
som Alebo.

Vårt föreningsstöd är 
unikt med personalstöd, sti-
mulansbidrag med mera och 
traditionellt drift-bidrag gör 
att föreningarna själva starkt 
medverkar i anläggnings-
skötseln.

Vi som vill fortsätta att 
stödja och utveckla fören-
ingslivet –- använder de so-
cialdemokratiska eller röd-
gröna valsedlarna i hös-
tens val!

Jarl Karlsson (S)
Tyrone Hansson (S)

Niklas Karlsson, Ludvig Östman och Rasmus Andersson är 
tre juniorer som är uppflyttade i Ale-Surtes seniortrupp.

Tränaren Peter Rönnqvist med nyförvärven Erik Molin, Emanueul Sundqvist, Marcus Hilluk-
kala, Mattias Olausson, Erik Olovsson och Robin Mohlén.

Ispremiär i Ale Arena

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Bohus Idrottshall 
– utvecklar föreningslivet



ALAFORS. Tre poäng av 
tolv möjliga.

Poängskörden har 
varit mager under 
höstupptakten för 
Ahlafors IF.

Nu är Sjövallens gul-
svarta gäng ett jagat 
byte av övriga botten-
lag.

Åsebro 1-1, Warta 3-4, Lilla 
Edet 1-1 och i fredags 1-1 
borta mot IFK Trollhättan. 
Utdelningen har inte varit 
vad Ahlafors IF tänkte sig 
när sommaruppehållet var 
över. Trots att laget visat upp 
ett betydligt stabilare spel än 
i våras har segrarna uteblivit. 

Förra veckans derby mot 
Lilla Edet blev en tuff till-
ställning, där gästerna tog 
ledningen i matchöppningen 
genom Niklas Graff. Allt ef-
tersom klockan gick tog hem-
malaget över kommandot. En 
rättvis kvittering kom efter en 
halvtimmes spel genom åter-
vändande Johan Elving.

I andra halvlek bölja-
de spelet fram och tillbaka. 
Båda lagen hade utmärkta 
lägen att avgöra, men Ahla-

fors IF:s burväktare Andre-
as Skånberg lyckades med 
sin stabila backlinje freda 
målet. Lilla Edets notoriske 
målskytt, Marcus Tersing 
grämer sig säkert fortfaran-
de över hur han i matchslu-
tet kunde missa ett helt öppet 
mål.

Att det oavgjorda slutre-
sultatet var rättvist var båda 
parter överens om. Tungt för 
Ahlafors IF var att hemmala-
gets främste aktör, Michel 
Berntsson-Gonzales, ådrog 
sig ett gult kort och därmed 
missade fredagens möte med 
IFK Trollhättan. Det gjorde 
också mittbacken Jonatan 
Henriksson som fick utgå 
efter en smäll på knät.

Matchen mot IFK Troll-
hättan slutade även den oav-

gjort, men det ska AIF vara 
mest tacksam för. Med en 
man mindre i nästan hela 
andra halvlek, sedan Anders 
Lundsten hårt dömt visats 
av banan, pressades AIF till-
baka av IFK Trollhättan som 
vädrade ett segermål. Återi-
gen visade sig dock Andre-
as Skånberg vara för svår att 
överlista. Med god hjälp av 
det för dagen nykompone-
rade mittbacksparet Markus 
Hansson och Rikard Nylan-
der såg han till att en ack så 
viktig poäng kunde bärgas.
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ALAFORS. En ny typ av 
sommarjobb.

Ett populärt sådant 
dessutom.

I år fick 30 ungdomar 
chansen att spela fot-
boll under tre veckors 
tid – med ersättning 
från kommunen.

Möjligheten att spela fotboll 
på sommarlovet, och dess-
utom få betalt för det, har 
inte funnits tidigare. Kom-
munens satsning på 500 
feriearbeten öppnade emel-
lertid dörrarna till en helt ny 
satsning.

– Vi gick in med en ansö-
kan via Ale J United som vi 
fick beviljad. I februari bör-
jade jag med planeringen 
för projektet, säger Louise 
Olofsson, administrativt 
ansvarig.

30 killar i åldern 16-18 
år fick av Ale kommun sin 

önskan uppfylld att under tre 
sommarlovsveckor ha fot-
boll som arbete. Deltagar-
nas gemensamma nämnare 
stavas Ale J United, den nya 
juniorsatsningen i kommu-
nen där Ahlafors IF, Nol IK 
och Nödinge SK ingår.

– Målet har varit att skapa 
något unikt och värdefullt för 
dessa ungdomar. Jag tycker 
att vi har lyckats riktigt bra, 
säger Louise Olofsson.

Variation
Fotbollsprojektet var uppde-
lat i två perioder, veckorna 
26-27 samt 32. Två trä-
ningspass har avverkats varje 
dag under ledning av olika 
instruktörer.

– Vi har haft fyra tränare 
som har delat på uppdraget. 
För killarna har det innebu-
rit en variation i tränings-
upplägget och en hel del nya 
övningar, berättar Louise.

Samtliga aktiviteter har 

genomförts på Sjövallens 
idrottsplats i Alafors. Där 
har killarna också samlats 
för gemensam frukost och 
lunch.

– Det krävs att deltagarna 
får i sig ordentligt med mat 
när det står dubbla tränings-
pass på schemat, förklarar 
Louise. 

Förutom fotboll har trä-
ningsveckorna också bjudit 
på diverse olika föreläs-
ningar, om bland annat 
fysisk- och mental träning, 
kost och droginformation. I 
tisdags förmiddag gästades 
Sjövallen av Per Lifven-
gren, som berättade om sitt 
tidigare liv som missbrukare.

– Syftet har hela tiden 
varit att skicka med ungdo-
marna något mer än bara 
fotbollsträning. Det har varit 
uppskattat och föreläsningen 
med Per var både fängs-
lande och omskakande, säger 
Louise.

Är du nöjd med hur 
sommarproffsveckorna 
har förlöpt?

– Ja, på det stora hela har 
det fungerat jättebra och vi 
har haft tur med vädret. Det 
har varit en god stämning i 

gruppen och deltagarna har 
varit fokuserade och tagit 
till sig både fotbollsövningar 
och föreläsningar. 

– Jag ser gärna att det blir 
en repris nästa år. Då kan 
vi göra det ännu lite bättre, 

avslutar Louise Olofsson.

Sommarjobbande fotbollsspelare
– Lyckad ungdomssatsning som fortsätter?

PÅ SJÖVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Per Lifvengren höll en omskakande föreläsning om drogmissbruk för sommarproffsen på Sjö-
vallen.

ÄLVÄNGEN. Kampen om 
förstaplatsen hårdnar. 

Älvängens IK tog 
revansch för vårneder-
laget mot Nol IK.

I lördags blev det 
seger på Nolängen med 
2-0.

Trots att Nolängen funnits 
i över 25 år var det första 
gången som ÄIK gästade 
idrottsplatsen. Besöket blev 
en lyckosam triumf och 
kampen om guldet ser ut att 
bli bland de fyra topplagen.

Men underlaget var i 
bedrövligt skick. Ett par 
grabbar hade försökt att rätta 
till de värsta ojämnheterna, 
men när spelet kom igång 
blev det som tidigare.

Efter en kvart vaskade 
Nol fram ett bra tillbud och 
då tvingades Johan Wester 
visa sin klass på en fin dub-
belräddning. 

Minuten senare visade 
Nol-målvakten stor säkerhet 
när gästerna höll sig framme 
och brassade på. Men efter 
en halvtimma tvingades 

han kapitulera när Anders 
Wester pangade in 0-1. Det 
lär komma i historieböck-
erna att Anders prickade 
in första ÄIK-målet på ett 
kvarts sekel.

Den andra halvleken var 
endast två minuter gammal 
då Simon Enyck slet sig loss 
i gyttjan och prickade in 2-0. 
Trots flera chanser från båda 
håll stod sig resultatet tiden 
ut.

Älvängens IK tog derbyrevansch
– Vann på Nolängen med 2-0

PÅ NOLÄNGEN

Allan Larson
info@alekuriren.se

Första ÄIK-målet på Nolängen på över 25 år. Anders Whester har just slagit in 1-0 
mot Nol.

Mager 
poängskörd 
för AIF

Markus Hansson är en stabil mittback med huvudet på skaft.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Onsdag 18 aug kl 18.45
Forsvallen

Skepplanda – 
Trollhättans IF

Torsdag 19 aug kl 18.45
Jennylund

Bohus – Färjenäs

Fredag 20 aug kl 18.45
Gläntevi

Alvhem – 
Friscopojkarna

Lördag 21 aug kl 14.00
Surte IP

Surte – Kalvsund

Lördag 21 aug kl 14.00
Vimmervi

Ale J United – Väster

Lördag 21 aug kl 15.00
Forsvallen

SBTK dam – 
Hovås/Billdal

Lördag 21 aug kl 15.00
Älvevi

Älvängen – FTU

Söndag 22 aug kl 18.00
Vimmervi

Nödinge – Hyppeln

FOTBOLL I ALE

ALVHEM. Jeff Karls-
son går från klarhet till 
klarhet.

Den 21-årige Ale-
golfaren har spelat en 
fantastisk golf hela 
sommaren.

För det belönas han 
med en plats i VM, som 
avgörs i Buenos Aries i 
oktober.

I oktober avgörs Lag-VM för 
amatörer i den argentinska 
huvudstaden Buenos Aries. 
Damerna har ett guld att för-
svara och herrarna ska försö-
ka förbättra sin bronsmedalj 
som man knep 2008.

Coachen Peter Svallin 
presenterade sin trupp i förra 
veckan och då visade det sig 
att Jeff Karlsson, Ale GK, får 
göra Bro Hof-duon Jesper 
Kennegård och Henrik 
Norlander, som fanns med 
förra gången, sällskap till Ar-
gentina.

– Vad ska jag säga? Det 

känns otroligt roligt och 
stort. Jag är jätteglad, säger 
Jeff när lokaltidningen ringer 
för att gratulera.

Jeff Karlsson flög tillbaka 
till sitt college i USA i ons-
dags morse efter att ha varit 
på svensk mark under en 
längre tid. 

– Det har gått väldigt bra 
den senaste tiden. Jag känner 
mig trygg när jag går ut på 
banan och resultaten har 
blivit därefter, säger Jeff.

Han har en andraplats och 
en sjätteplats från Nordea 
Tour att luta sig tillbaka på. 
Dessutom noterade Jeff en 
imponerande sjätteplats i Eu-
ropean Challange Tour som 
avgjordes i Båstad i början 
av juli.

– Tiden i USA har gjort 
mig väldigt gott. Nu hoppas 
jag att den fina formen ska 
hålla i sig och det ska bli oer-
hört spännande att få spela 
VM, avslutar Jeff Karlsson.

JONAS ANDERSSON

Jeff Karlsson uttagen i VM-laget
Jeff Karlsson, Ale GK, har blivit uttagen till VM som avgörs i 
Buenos Aries i slutet av oktober. Arkivbild: Jonas Andersson

Låt oss inspirera dig med 
den senaste träningen 

Discon är tillbaka in i gruppträningssalarna nu i höst,
 kom och svettas till dom bästa discohitsen

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

DISCO FEVER

NY GBG Lilla Bommen ,  031-51 49 00 (Lilla Bommen 5)
                           (Före detta Nordic Wellness)
Ale/Nol ,  0303-74 16 50(Folketshusvägen 1) 
Hisings Backa,  031-15 52 20 (Folkvisegatan 15)
GBG Centrum,  031-15 70 75  (Odinsgatan 6)  
Gårda,  031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)
Majorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27) 
Storås,  031-331 10 90 (Storås Industrigatan 20) 
Kortedala,  031-48 99 50  (Dagjämningsgatan 1)  
Långedrag,  031-29 98 88 (Redegatan 1)
Lerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)
Åbybadet,  031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

 Gäller endast nytecknande, erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden

 3490:-
Köp ditt träningskort hos oss idag

ÅBYKORTET
Grupp - Styrke - Konditionsträning 
Kontantkort 12 mån, ord pris 4788:-   
Admin/expavg199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro

Passa på innan 
prishöjningen!

1/10 ändrar vi prislistan
Prisexempel  

Guldkortet till 449:-/mån

Erbjudandet gäller tom 31/8-10

För dig som tecknar medlemskap under augusti månad får ett 

DISCO PAKET

        

499:-
 

                                           Värde 988:-

NÖDINGE. Golfen har 
fått sin motsvarighet 
till fotbollens Gothia 
Cup.

Göteborg Golf Cup 
bygger nämligen på 
samma princip – idrott, 
gemenskap och en her-
rans massa upplevelser.

– En kul satsning, 
säger Claes Andersson 
på Nödinge GK.

Nödinge Golfklubb var en av 
de banor som stod som värd för 
Göteborg Golf Cup, 10-13 au-
gusti. Invigningen ägde rum på 
måndagskvällen på Partille GK 
där bland annat tävlingens am-
bassadör, Carin Koch, var på 
plats för att slå det historiska 
första slaget.

Premiärupplagan av Gö-
teborg Golf Cup lockade 28 
svenska lag, fördelade på tio 
banor runtom i regionen. Inga 
utländska lag kom till spel den 
här gången, men det är arrang-
örens förhoppning att så ska 
ske i framtiden.

Tanken är att Göteborg 
Golf Cup ska bli ett liknande 
skyltfönster för unga golfare 
som Gothia Cup blivit för fot-
bollsspelande killar och tjejer.

– Det är lite för dålig fart 
på juniorverksamheten och 
för dålig återväxt, säger golf-
tävlingens idékläckare Bo Me-
lander.

Alekuriren fanns på plats i 
Nödinge på onsdagsmorgo-
nen där lagen stod och vänta-

de på att få komma ut på banan.
– Ett bra initiativ av Göte-

borgs Golfförbund och dessut-
om väldigt roligt för oss att få 
komma till västkusten. Den här 
banan i Nödinge tycker jag är 
kanon. Det är lite annan stil än 
vad man är van vid, mer kupe-
rat, säger Christopher Sidg-
wich från Stockholms GK.

Disco
Spelformen som tillämpades 
var fyrboll med match över nio 
hål med fullt handicap. Varje 
lag bestod av sex spelare plus 
två reserver.

– En sådan här tävling är 
så mycket mer än bara själva 
golfen. På kvällarna är det 
disco och Liseberg som gäller, 
förklarar Edvard Ritzén från 
SGK.

Återstår att se om Göteborg 

Golf Cup på sikt kan nå samma 
status som fotbollens föregång-
are...

Golfens motsvarighet till Gothia Cup
– Ny spännande ungdomssatsning 

PÅ NÖDINGE GK

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Första slaget på Nödinge 
GK. Edvard Ritzén från 
Stockholm var förhoppnings-
full inför niohålsrundan.

I förra veckan var det premiär för den nya ungdomsturne-
ringen Göteborg Golf Cup. Här ses en kvartett deltagare från 
Stockholms GK.
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ÄLVÄNGEN. Utställnings-
hösten på Repslagarmuseet 
inleds med en utställning 
av Skepplanda akvarellmå-
lare – tolv konstnärer från 
Skepplanda med omnejd. 
Alla amatörer men otroligt 
skickliga!
Konstnärligt arbete är ofta 
ett ensamarbete oavsett om 
man sitter hemma för sig 
själv eller i sin ateljé och 

arbetar. Att träffas och inspi-
reras av andra samt utbyta 
erfarenheter med andra i 
grupp ger väldigt mycket, 
både för det konstnärliga 
arbetet och för det sociala 
umgänget. 

Så för cirka fyra år sedan 
föddes idén att bilda en 
grupp som skulle träffas 
regelbundet och under ini-
tiativ av Barbro Hamlet 

grundades Skepplanda akva-
rellmålare.
Under ledning av Hans 
Olof Thorbjörnsson träffas 
en samling glada amatörer 
i Skepplanda bygdegård 
varje måndag. De målar 
och umgås på ett gemytligt 
sätt. 12 personer med olika 
stilar och förutsättningar 
som inspirerar varandra, 
utbyter erfarenheter och 
dessutom som kritiker ger 
varandra en publik bild av 
varandras arbeten. 
Utställningen blev mycket 
välbesökt när den i våras 
visades på Lödöse biblio-
tek. Missade ni den då, har 
ni nu en ny chans. Den är 
väl värd att ses mer än en 
gång och en del nya verk lär 
vi också få se.
Så kom, njut och inspireras. 
Kanske en hemlig dröm blir 
sann. Kanske en och annan 
vågar göra verklighet av sina 
drömmar att börja måla. 
Eller så bara låt dig hänfö-
ras av de många underbara 
akvarellerna som Skepp-
landa akvarellmålare bjuder 
oss på.
De som deltar på utställ-

ningen är: Birgitta Olsson, 
Birgitta Larsson, Birthe 
Koester, Daniel Lindberg, 
Elin Björesund, Elisabeth 
Ekberg, Hans Olof Thor-
björnsson, Ingvar Hansson, 
Inglis Birgersson, Kerstin 
Hurtig/Björklund och 
Kjell Claesson.

Utställningen pågår 29 
augusti-26 september. Ver-
nissage blir det söndagen 
den 13 juni. Invigningstalare 
är Tore berghamn, vice ord-
förande i Utbildnings- och 
kulturnämnden.

❐❐❐

Skepplanda akvarellmålare 
visar en utställning på Rep-
slagarmuseet, perioden 29 
augusti-26 september.

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 dagars semester på 4-stjärnigt hotell i Lund

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

ankomstdagen

Hotel Lundia ★★★★

Välkommen till Lund med sin härliga 
blandning av småstadscharm och 
en storstads lockelser! Här frodas 
idéer balansen mellan över 1000 års 
historia och modern kunskap som 
har fogats samman perfekt. Mitt i 
centrum ligger ert 4-stjärniga Hotel 
Lundia bara minuter från tåg, regio-
nal- och lokalbussar, shopping och 
sevärdheter. Ert hotell är familjeägt 
och är modernt med omtanke och till-
gänglighet bakom – och mycket stolta 
över att ha infogat ”lundaandan” i 
varenda liten partikel i hotellet.

Ankomst: Fredagar 20/8-17/12 
samt valfri 15-22/10 och 29/10-5/11 
2010.

Vistelsen inkluderar endast slut-
städning.

dag kl. 17-18

och badland Hanse Dom 
samt Meeres Museum 
Stralsund

Östersjökustens 
pärlor

Steigenberger  
Hotel Baltic ★★★★

Det 4-stjärniga Hotel Baltic ligger 
några steg från den gamla stadsdelen 
och hamnen i hansastaden Stralsund. 
Ni bor mitt i den tyska legendariska 
stämningen vid Östersjön där den mari-
tima miljön och den friska havsluften 
går hand i hand med 800 års historia. 
Stadens imponerande silhuett med 
gotiska torn som vakar över kullersten 
och korsvirkesidyll samt alla shopping-
möjligheterna och händelserikt uteliv 
på stadens caféer gör att staden verk-
ligen är värt ett besök.

Pris per person i dubbelrum

1.199:-

Pris per person i dubbelrum

1.699:-
4 dagar på 4-stjärnigt 
hotell i Stralsund

Barnrabatt 

i förälders säng.

i förälders rum.

Weekend 
i idéernas Lund

Enkelrum och avbeställningsskydd kan köpas till. 

Expeditionsavgift 79:- tillkommer.

Barnrabatt 

i förälders säng.

i förälders rum.

otell i Lund

Extranatt med 
frukostbuffé

Endast 499:-

BONUSPRESENT

Få gratis vin, 
när du bokar semester

(
Se mer på: 

Ankomst:
Tors- och söndagar
t.o.m. 16/12 2010.

Steigenberger Hotel Baltic

SKEPPLANDA. Traditio-
nen lever vidare.

I 20 år har det 
arrangerats hembygds-
dag på Grönköp.

Årets upplaga bjöd 
förmodligen på de trev-
ligaste väderförhållan-
dena någonsin.

En gång om året återuppstår 
Grönköp som handelsplats. 
Den som kan sin historia vet 
att Grönköp var det stora 
handelscentrat innan Lödö-
ses tillkomst, som i sin tur 
kan titulera sig Göteborgs 
föregångare.

– Hembygdsdagen som vi 
arrangerar ser till att finan-
siera den verksamhet som 
vi har under året, förklarar 
Göran Johansson i Skepp-
landa Hembygdsförening.

Föreningen har cirka 350 
medlemmar och lördagens 
arrangemang utgör en av 
årets verkliga höjdpunkter.

– Vi kan genomföra dagen 
tack vare alla ideella kraf-
ter som ställer upp. Vi har 
damerna som bakar bröd, 
folk som säljer lotter och 
medlemmar som hjälper till 
i serveringen. Ingen nämnd 
och ingen glömd, säger 
Göran Johansson.

Arrangören uppskattade 
besöksantalet till 250-300 
personer.

– Det är svårt att veta 

exakt eftersom vi inte tar 
någon entré. Vi är dock väl-
digt nöjda med lördagen och 
väderleken var perfekt, säger 
Göran.

Många besökare passade 
på att köpa med sig bröd hem, 
som hade bakats på gammal-
dags vis över öppen ugn. På 
gården fanns diverse hantver-
kare utspridda och det såldes 
föremål av såväl textil som 
av trä. Även Linföreningen 
fanns representerade.

JONAS ANDERSSON

Sommarskön hembygdsdag på Grönköp

Brödbagerskorna hade fullt upp. Från vänster; Inger Olsson, Rose-Marie Johansson, Alfhild 
Olsson och Gun-Britt Eliasson med lång erfarenhet från bakstugan.

Staffan Gustafsson från Alafors beundrade Lars Jonassons 
fina höräfsor, som han tillverkar hemma i Hålanda.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Akvarellmålarna ställer ut på Repslagarmuseet
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När du går ett xtravaganza viktminsknings-
program får du en personlig hälsokons ult 
som följer dig under din resa mot en  varaktig 
viktminskning. Våra hälso konsulter är proffs på 
viktminskning och har expertkunskaper inom 
kost, rörelse glädje och mental träning. 

Ring nu! 0303-445 900
xtravaganza Viktcenter Kungälv
Adress: Solbräckegatan 3,442 45 Kungälv
Mail: kungalv@xtravaganza.se

Du får en egen hälsokonsult!

Vill du gå ner i vikt?
Nu startar 2 viktminskningsgrupper för dig som vill 

gå ner i vikt i augusti. Endast 30 platser.

Läs mer på:
xtravaganza.se

DAMMEKÄRR
MARKNAD
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VÄLKOMNA! OK ALEHOF

ÄT 2 BETALA FÖR 1

AFTER 
WORK

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

Varje fredag 17- 20
Måndag - torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22
Lördag kl: 13 - 22
Söndag kl: 13 - 20

NÖDINGE. Några gånger 
om året visar de upp 
sig.

I lördags rullade trak-
torgänget från Uspas-
torp in på Ale Torg.

Det har nog aldrig 
hänt tidigare att åtta 
veterantraktorer köat 
till Mcdrive.

Traktorgänget i Uspastorp 
visar upp sina veteranfordon 
med jämna mellanrum. De 
är exempelvis ett återkom-
mande inslag på Älvängens 
julmarknad och någon gång 
tidigare har de gästat Ale 
Torg.

Nog var det en del flanö-
rer som höjde på ögonbry-
nen när traktorerna gjorde 
entré på Ale Torg i lördags 
förmiddag. Efter en tur runt 

köpcentret tog de sikte på 
Mc Donalds.

– Det är roligt att göra lite 
utflykter. Folk uppskattar 
när vi kommer och vi möter 
inga sura miner ute i trafiken 
heller, säger Kurt Jannes-
son som själv äger en BM10 
från 1950.

Lördagen den 2 oktober 

finns det chans att beskåda 
veterantraktorerna igen. Då 
avgörs nämligen det årliga 
stubbracet i Uspastorp.

– Det ser vi verkligen fram 
emot och arrangemanget 
brukar locka en hel del åskå-
dare, avslutar Kurt Jannes-
son.

JONAS ANDERSSON

Veterantraktorer intog Ale Torg
En ovanlig syn mötte besökarna på Ale Torg i lördags. Åtta veterantraktorer bildade en lång 
kö till Mcdrive.

Kent Mattsson fanns med i traktorparaden och här har han 
just erhållit sin lunch.
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www.mittiale.se - 0303-444 000

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

lili

2010-2011
Tisdagar eller Onsdagar i
Älvängens blå kyrka

(Kapellvägen 4)
kl. 16.15-18.00

Träffarna startar tisdagen den 14
och onsdagen den 15 september.

Torsdagar i 
Nols kyrka
(Nordängsvägen 11)

kl. 16.00-18.00
Träffarna startar torsdagen den

9 september i Nols kyrka.
Gudstjänststart söndagen 

den 12 september 
kl. 11.00 i Starrkärrs kyrka.

Sommarläsning
Start söndagen den 28 november

kl. 11.00 i Starrkärrs kyrka.
Sommarläger 17-26 juni 2011

Sista anmälningsdag

27 augusti
Mer info. och anm.blankett 

fi nns på hemsidan
www.mittiale.se

En cirkusfest för alla åldrar �
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s!

20102010

-

De 50 första rätta svaren vinner två biljetter till Cirkus Skratt 
söndag 12 september kl 15.00 på Grusplan i Nödinge.

Så här gör du:
���������������������������������������������������������
���������	����
���������������
������������������
��������������������������������
���
�������������������
��	�Ange namn och adress�Vi måste ha svaren 
senast den 24 augusti	������������� ��������� 	�����������������������������������������	

FINN FEM FEL!

Annonsen oss tillhanda  
senast 24 augusti

�����

�������

����������

Så börjar då sommaren 
gå mot sitt slut och se-
mesterfirarna kommer 

tillbaka. Det är en sommar 
att vara tacksam för, men 
lite ensam för den som har 
svårt att vara igång. Själv 
har jag den senaste tiden 
haft ”sällskap” med en sjuk 
kvinna, vars besvär påmint 
mycket om mina egna fast 
värre. Hon hade inte kunnat 
räta på sig de senaste arton 
åren…

Det var så Jesus såg henne 
i synagogan (judarnas kyrka) 
där han undervisade på sab-
baten. Som alltid kände han 
för de svaga och kallade på 
henne. När hon kom, sa 
han: ”Kvinna, du är fri från 
din sjukdom” och så lade 
han sina händer på henne. 
Genast kunde hon räta på 
sig och hon tackade Gud.

Men en, som inte såg 
detta med blida ögon, var 
synagogföreståndaren. Han 
tyckte att Jesus skulle låta bli 
att bota på sabbaten och sade 
till folket: ”Det finns sex 
dagar, när man ska arbeta. 
Då kan ni komma hit och bli 
botade. Men inte under sab-
baten”. Då Jesus hörde detta 
blev han arg: ”Hycklare”, 
sade han till folket. ”Löser 
inte ni er oxe eller åsna också 
på sabbaten och leder ut och 
vattnar dem. Men här är en 
kvinna, som lidit i arton år. 
Skulle inte hon få lösas på 
sabbaten?”

Dessa ord kom alla hans 
motståndare att skämmas, 
men folket gladdes över det 

underbara som han gjorde.
Det som är så skönt för 

oss som lever idag är att även 
om vi upplever dagar som 
mörka och tunga, kan Jesus 
hjälpa oss, om vi ber honom. 
Han hjälper till både kropp 
och själ.

Namnet Jesus himlens 
hälsning, det mitt hjärtas 
kärlek vann. I det namnet 
fann jag frälsning. Inget 
annat frälsa kan.

Elimförsamlingen Alafors
Maj-Britt Jigfelt

Betraktelse

Jesus kan och 
vill hjälpa

Clowner
Jonglörer

Hästar & ponnies
Akrobater
Hundar

En cirkusfest för alla åldrar �
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”Många artister i världsklass”
Bohusläningen

”En cirkus utöver det vanliga”
KK

”En naggande god föreställning.
Sällan har åskådare så livfullt
applåderat och skrattat”
Göteborgs-Posten

”Världsklass”
NLT
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Söndag 12 sept kl. 15.00
Grusplan Nödinge (vid Nödingeskolan)

Pris 60 kr/person (ord pris 260-270 kr/person)
Biljetter säljs hos Allans Bokhandel i Älvängen 

och på ICA Kvantum i Nödinge.
Överblivna biljetter säljes i entrén/kassan 1 timme 

innan föreställningen börjar. 

Det går också att beställa biljetter per 
telefon: 0303-74 21 13

Lördagen den  28 Au-
gusti är det återi-
gen dags för Smyrna 

Second Hand att öppna  
inför en ny säsong.

Under våren har vi 
kunnat förmedla pengar till 
de katastrofdrabbade i Haiti 
och till andra angelägna 
hjälpprojekt främst riktade 
till insatser för barns behov, i 
länder som Sri Lanka,   Tan-
zania, Uganda, Vitryssland, 
Bolivia, Indien och Tchad

Öppningsdagens försälj-
ning kommer oavkortat 
att tillfalla PMU-Interlifes 
insamlingsaktion

för att bistå den över-
svämningsdrabbade befolk-
ningen i Pakistan , i första 
hand en hjälp för 500 hem-
lösa familjer. Under den 

kommande säsongen pla-
nerar vi för övrigt att kunna 
göra särskilda insatser för 
bl.a  Radiohjälpens insam-
ling ”Världens barn”

Genom summan av 
mångas insatser kan stora 
resultat till hjälp för nöd-
lidande människor uppnås 
och vi är tacksamma för Ale-
bornas fortsatta stöd genom 
att skänka prylar som andra 
kan bli nöjda ägare till. 

Inlämning av varor sker 
vid butiken tisdagskvällar 
mellan kl 18-20.

Vi ser fram emot att möta 
såväl gamla som nya kunder 
. Passa på att fynda och gör 
en insats för nödlidande 
människor i olika delar av 
vår värld!

Daniel Höglund

Smyrna Second Hand stöder 
översvämningsoffer i Pakistan



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

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 22 aug kl 
10, Gudstjänst Wetterling. 
Hålanda sönd 22 aug kl 12, 
Mässa Wetterling. S:t Peders 
sönd 22 aug kl 10, Mässa 
Skredsvik. Ale-Skövde sönd 
22 aug kl 12, Gudstjänst 
Skredsvik. Tunge sönd 22 
aug, se ovanstående.

Smyrnaförsamlingen
Älvängen
Tisd 17 aug kl 8-9, Bön. 
Onsd 18 aug kl 19, Styrelse-
möte. Sönd 22 aug kl 11, 
Gudstjänst, Marie Nordvall. 
Församlingsmöte. Kyrk-
kaffe.

Nödinge församling
22 augusti 12:e ef Tref kl 
11, Nödinge kyrka Mässa 
H Hultén. 29 augusti 13:e 
ef Tref kl 11, Surte kyrka 
R Bäck - Vladimir. Kl 15, 
Bohus Servicehus Mässa R 
Bäck.

Guntorps missionskyrka
Onsd 18 aug kl 18.30, 
Äventyrsscout/Tonår - 
Terminsstart. Torsd 19 aug. 
kl 17, Programråd. Lörd-
Sönd  21-22 aug, ledardag 
+ Tillsammanshajk. Lörd 
kl 9.30, Samling för avfärd 
till Ledarhajk. Lörd kl 
17, Samling för avfärd till 
Tillsammanshajk. Sönd kl 
9.30, Samling för avfärd 
till Tillsammansdag för 
församling och SMU Plats 
Gräfsnäs Missionskyrka.
Sönd kl 16, Avslutnings-
gudstjänst med nattvard. 
Onsd 25 aug kl 18.30, 
Spårarscout/Upptäckarcout. 
Terminsstart.

Elimförsamlingen
Alafors pingstkyrkan
Torsd 19/8 kl 18, Musik-
café, Elvor o Janne Ohlin. 
Sönd 22/8 kl 11, Guds-
tjänst, Elvor o Janne Ohlin. 
Tisd 24/8 kl 17, Stickgrup-
pen.

Starrkärr-Kilanda
församling
Sönd 22/8 12 e trefaldighet
Älvängens Kyrka kl 11, 
Gudstjänst, söndagsskola, 
Pervik. Starrkärrs Kyrka kl 
11, Mässa, Nordblom. Nols 
Kyrka kl 18, Mässa, Pervik.

Älvängens missionskyrka
Sönd 22/8 kl 11, Gudstjänst 
Anne-Marie Svenninghed. 
Sång: Marianne Collvin.

Surte missionskyrka
Sönd 22/8 kl 11, Gudstjänst 
Bo Cedergård. Nattvard. 
Kyrkkaffe.
www.surtemissionskyrka.se

Filadelfi aförsamlingen
Bohus Pingstkyrkan
Onsd 18/8 kl 19, Bön och 
lovsång. Sönd 22/8 kl 11, 
Gudstjänst Rune Färdigh. 
Onsd 25/8 kl 19, Bön och 
lovsång.

Till minne 

Till minne av
vår innerligt älskade

Jan Eriksson
f. 10/5 1949 

d. 19/7 2009

SOLVEIG
Pär-Axel

Elin

Vi finns så länge 
någon minns

Marianne Norén, Trollhät-
tan har avlidit. Född 1930 
och efterlämnar maken 
Birger, barnen Staffan och 
Elisabeth som närmast 
sörjande.

Marie Larsson, Älvängen 
har avlidit. Född 1961 
och efterlämnar maken 
Åke, barnen Jonas, Daniel 
och Annica samt mamma 
och syskon som närmast 
sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Gunilla Johansson. I Nö-
dinge kyrka hölls onsdagen 
11 augusti begravningsguds-
tjänst för Gunilla Johans-
son,  Nödinge. Offi ciant var 
komminister Reine Bäck.

Olle Lundgren. I Surte 
kapell hölls onsdagen 11 
augusti begravningsguds-
tjänst för Olle Lundgren, 
Nödinge. Offi ciant var kom-
minister Reine Bäck.

Matti Järvinen. I Starrkärrs 
kyrka hölls torsdagen 12 au-
gusti begravningsgudstjänst 
för Matti Järvinen, Angered. 
Offi ciant var komminister 
Lena Hildén.

Lilly Svantesson. I Hålanda 
kyrka hölls fredagen 13 au-
gusti begravningsgudstjänst 
för Lilly Svantesson, Bohus. 
Offi ciant var komminister 
Bengt Broman.

Döda

Vår älskade Mamma
Min kära Dotter

Vår älskade Syster

Maria Jonasson
* 26/4 1964

har i dag efter en
lång tids sjukdom

kommit till ro.

Göteborg
3 augusti 2010

DANIEL
MARCUS
ISABELL

MAMMA och OVE
Håkan med familj

Katarina med familj
Agneta med familj
Släkt och vänner

Allt vad Du lidit vi nog 
ej förstått

Vi stod vid Din sida så 
hjälplösa blott

Vi ville så gärna behålla 
Dig kvar

Men Din stund på 
jorden nu fullbordad 
var

Vila i frid

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 20

augusti kl. 11.00 i
Nödinge kyrka.

Akten avslutas i kyrkan.

Ett varmt tack till
Tobias och Personalen

på Alelyckans
gruppboende för

kärleksfull omvårdnad.

Vår Älskade

Mariann Norén
* 10/3 1930

Djupt sörjd och saknad.

Trollhättan
6 augusti 2010

BIRGER
STAFFAN och

ANN-CHRISTIN
ELISABETH och BROR

Barnbarn

Svårt att mista,      
svårt att förstå

Ett hjärta av godhet 
har slutat att slå

Du ville oss alla så 
innerligt väl

Du månade om oss   
med hela Din själ

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen
26 augusti kl. 13.30 i

Kilanda kyrka.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. Svar om
deltagande meddelas
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
tisdagen 24 augusti.

Stöd
Astma- och 
Allergiförbundets
Barnallergifond
Pg 90 09 06-9
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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 döds-
bon.
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

3:a säljes på Björkv. BRF. Ledet 
i Alafors. BV med mysig ute-

plats. Hyra 3256 kr/mån. Ring vid 
intresse.
tel. 0736-32 12 78

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

UTHYRES

Stuga i Nygård. 2 rum och kök. 
Toa, dusch, altan. Uthyres till 
person utan djur.
tel. 0520-66 22 49

ÖNSKAS HYRA

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

ÖVRIGT

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 utvändig 
fönsterputs. Avdrag för hushållsnära 
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, momsredovis-
ning, löner, bokslut samt deklaratio-
ner. Innehar F-skatt sedel. ME Con-
sult bokföring KB.
tel. 0703-00 16 46

SMUTSIGA HÄSTTÄCKEN?
Tvätt, reperation & impregnering. 
Fri hämtning/lämning vid fem eller 
fler. Välkommen!
tel. 0707-70 65 57
www.textilina.se 

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

STÄD
Passa på att utnyttja avdrag på hus-
hållsnära tjänster. Flyttstäd, veck-
ostäd, storstäd, byggstäd, kontors-
städ, trappstäd, fönsterputs m.m. 
Goda referenser kan anges. Innehar 
F-skattsedel. 
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se
 
Ales hemstäd Flyttstäd, visnings-
städ, röjning, bortforsling, storstäd, 
dödsbostäd, byggstäd, veckostäd, 
trappstäd, 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

Minigrävare - Minidumper
Uthyres. Från 2 till 16 ton.
tel. 0705-22 08 32
el. 0303-33 75 45

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

Grattis vår goa
Rebecka

på 3-årsdagen 17/8
önskar

Mamma, Pappa, Farmor & 
Farfar

Grattis!
Sara

på 8-årsdagen
den 19 Augusti 2010
Många kramar från

Mormor, Morfar, Mamma, 
Pappa & David

Claes
35 år, 20 Augusti

Grattis önskar
Mamma, Fredrik & Angelica 

Vally. Therése, Ulla, Agnes

Our princess 
Leah is 2! 

Love and kisses from 
Mammy, Daddy, Eloise and 

Kristian

Grattis
Ida

på 3-årsdagen 
den 22 Augusti

önskar
Mamma, Pappa & Sofia

Grattis!
Martina

på din 9-årsdag
den 20 Augusti

önskar
Farmor & Lasse, Mormor 

Britta & Farmor Elvy

Veckans ros 
Veckans rosor vill jag ge till 
Vidar och Klas Andersson 
som ordnade så att vi kom 
till vårt årliga fiske i Här-
jedalen. Vi som reser heter 
Farozonens fiskeklubb.

”Genom 370328”

Hjärtligt tack till personal, 
arbetstagare på sinnescen-
trum Älvängen för tre läro-
rika praktik veckor.

Kram Karin

FÖRSVUNNEN KATT
Mörk mönstrad kastrerad han-
katt 2 år. Försvann från Starr-
kärr i mitten av november. 
Tacksam för upplysningar om 
vad som hänt denna katt. Kän-
nertecken: ljus fläck i pälsen i 
ytterkanten av ena örat. 

Tel: 0303-74 60 23

Övrigt

Vigda 

Nu har vi gift oss!
Mari Joona & Andreas Sahlsten

Thorskogs Slott 7/5 2010
Vi heter nu Sahlsten

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Kent Larsson, Lödöse

Tusen tack för tiden vi har 
fått tillsammans med er goa 
glada fröknar på Björken och 
Rönnen. Vi saknar er redan!
En stor Bamsekram från 
föräldrar och Barn om slutat hos er

Tack

Vem känner du som snart fyller?
Skicka in din grattisannons idag!
Alekuriren, Göteborgsvägen 94

446 33 Älvängen
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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FINN SEX FEL

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

1 8 6 4 9 5
8 5 9 3

4 3 7 2 1
6 3 1 2 4

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

4 8 5
7 2 1

6 3 7
5 7 6 8 9
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– DET HAR VARIT UPPEHÅLL MED FOTBOLLEN 
SÅ DÅ TRÄNAR JAG PÅ GYMMET UNDER 
SOMMAREN. SPORTLIFE HAR ALL UTRUSTNING 
JAG BEHÖVER.
Namn: Henrik Kjell
Ålder: 16
Bor: Hålanda
Yrke: Pluggar, ska börja gymnasiet

– TRÄNING ÄR SKÖNT OCH BRA FÖR KROPPEN. 
SPORTLIFE HAR BRA PRISER OCH TREVLIG 
PERSONAL.
Namn: Christina Olofsson
Ålder: 46
Bor: Ölanda
Yrke: Jobbar med hästar

– SPORTLIFE LIGGER NÄRA. JAG BODDE I 
ÄLVÄNGEN FÖRUT MEN TRÄNAR FORTFARANDE 
HÄR SEDAN JAG FLYTTADE TILL HÅLANDA.
Namn: Josefi ne Ekfeldt
Ålder: 23
Bor: Hålanda
Yrke: Pluggar till undersköterska
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En ny träningsform har tagit världen – och Sverige med storm. 

Dansen till de latinamerikanska rytmerna lämnar ingen muskel vilande och enkelheten gör att alla kan delta. 

På Sportlife har Zumban redan orsakat rusning till träningslokalerna. 

DETTA ÄR EN ANNONS
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Vi hjälper dig i gång efter sommaren!

KR/MÅN

18 MÅN AUTOGIRO

KAMPANJ!
TRÄNA ALLA AKTIVITETERTTTTTTRRRRRRÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄNNNNNNAAAAAA ALLA AAAAAKKKKKTTTTTIIIIIVVVVVIIIIITTTTTEEEEETTTTTEEEEERRRR

KOMMUNALANSTÄLLDA 
I ALE KOMMUN HAR

30% RABATT
Gäller endast guldkort     .

Gäller alla årskort

TTTTRRRRÄÄÄÄNNNNIIIINNNNGGGGSSSSTTTTRRRREEEENNNNDDDDEEEERRRR
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ZUMBA
Populärt danspass 
med glädje 
och energi.

KOM OCH TESTA MRL 
Mage Rumpa Lår.

INDOOR WALKING
Hitta motivationen
tillsammans.

VÄVÄVÄVÄRDRDRDRDEPEPEPEPAKAKAKAKETETETET FFF FÖRÖRÖRÖR 111 1656565651111 KRKRKRKRONONONONOROROROR III INGNGNGNGÅRÅRÅRÅR!!!!
TECKNA NU!  

I entrén till Sportlife Nödinge 
står närmare 60 par skor. Det är 
övervägande damskor. Zumba 
står på schemat denna som-
markväll och det spegelprydda 
rummet har fyllts med dussin-
tals förväntansfulla kvinnor och 
en man. 

Längst fram har instruktören 
Marielle Karlsson tagit plats 
och så snart den latinameri-
kanska musiken startat är hela 
gruppen igång och rullar höf-
terna. Breda leenden sprider sig 
i deltagarnas svettiga ansikten 
medan Marielle svänger armar-
na mot taket och instruerar ”en-

kel, enkel, dubbel” i headsetet. 
Den dansinspirerade trä-

ningsformen uppkom i Colom-
bia under 90-talets början och 
grundaren Beto Perez är nume-
ra känd världen över. Han upp-
täckte Zumban av en ren slump 
när han skulle hålla en aero-
bicsklass och glömde ta med 
sin musik. Då sprang han ut i 
bilen, hämtade det han hittade 
och improviserade tränings-
passet till salsa och merengue. 
Resultatet skulle komma att bli 
en succé i USA, dit han senare 
fl yttade, och 2002 tog Zumban 
fart på allvar.

– Jag tror den har blivit så 
populär för det är roligt och en-
kelt. Det viktigaste är inte att ha 
perfekta steg utan att man rör 
på sig. Eftersom musiken är så 
glad smittar det av sig på delta-
garna och det blir en bra stäm-
ning, säger Marielle Karlsson.

Hon har just tagit studenten 
från frisörlinjen och har tidi-
gare jobbat extra som ledare för 
barngruppen Funky kids. Hon 
har även dansat latinamerikansk 
pardans i sju år så det blev själv-
klart att gå utbildningen för 
Zumba. 

– Man utgår från vissa grund-

steg och sedan sätter vi instruk-
törer själva ihop en koreografi . 
Så här i början tänker vi köra 
samma rörelser och låtar ett tag 
för att de som kommer regel-
bundet ska komma in i dansen. 
Sedan kan man lägga till mer ef-
ter hand och ändra lite, men det 
ska fortfarande vara så enkelt att 
man som nybörjare kan komma 
på sitt första pass när som helst. 

– Tanken är att man ska få en 
rolig upplevelse och själva trä-
ningen blir en bonus. 

Text: Johanna Roos
Foto: Allan Karlsson

Det är ett gäng andfådda men leende deltagare som dansar loss i träningslokalen och instruktören Marielle Karlsson är säker på att Zumban är här för att stanna. 

Gäl
TECKNA NU! BBOONNUUSSPPAAKKEETT TTIILLLL DDEE 110000 FFÖÖRRSSTTAATAAAA 
Du får: väska, vattenfl aska, handduk, give-away-card, 
10-kort sol och vattenmassage värde 500:-
Gäller vid tecknande av årskort.
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KONTANTKLIPPET

 KR
Gäller Sportlife Kungälv.
Begränsat antal kort.

KONTANTKLIPPET
ÅRSKORT ALLA AKTIVITETER


