
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

www.ch-eltjanst.nu

Installation & Service
El - Tele - Data

Christer
Lasse
Kristian
Henrik

0709-699 075
0709-699 079
0709-699 060
0709-699 061

ROT-jobb  •  eio-eltest

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

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 F.T.U.
Söndag 5 september kl 18.00

Välkomna till Vimmervi IP!

Nu lyfter 
vi Ale!

www.ale.nu
NÄSTA HEMMAMATCH
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BORN TO BE ALIVE ! 

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

dom bästa disco hitsen

Erbjudandet gäller tom 30/9-10

Gäller endast nytecknande, erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden

349:-
Köp ditt träningskort hos oss idag

GULDKORT
Hela LIFEs utbud ingår i Guldkortet
24 månaders trygghetsavtal, eller 399:- 12 månaders basavtal

12 månader kontant 3490:- 
Admin/expavg199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

Passa på innan 
prishöjningen!

1/10 ändrar vi prislistan
Prisexempel  

Guldkortet till 449:-/mån

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)

Torsd 2 sept kl 18.15
Gläntevi

Alvhem – Långared

Lörd 4 sept kl 12.00
Gläntevi

FC Ale – Töllsjö

Lörd 4 sept kl 15.00
Älvevi

Älvängen – Sparta

Sönd 5 sept kl 15.00
Surte IP

Surte – Färjenäs

Sönd 5 sept kl 16.00
Sjövallen

Ahlafors dam – 
Fräntorp Qviding

Sönd 5 sept kl 18.00
Vimmervi

Nödinge – FTU

FOTBOLL I ALE

SKEPPLANDA. Skepp-
landas herrar har 
toppat formen inför 
lördagens avgörande 
batalj mot Östadkulle.

10-0 hemma mot 
Spark var ett härligt 
formbesked.

– Vi är laddade och 
har inga planer på 
att släppa andraplat-
sen ifrån oss, säger 
huvudtränaren Jonas 
Andersson.

4-0 på tjugo minuter. Hem-
mamatchen mot Spark blev 
ingen match 
för Skepplan-
da. Ett taggat 
SBTK gjorde 
minst sagt 
processen kort 
med gästerna. 
Innan förnedringen var över 

blev det tvåsiffrigt.
– De går runt på ett 50-tal 

spelare och idag var väl ge-
nomsnittsåldern lite för hög. 
Vårt betydligt yngre lag 
kunde lätt springa ifrån sin 
bevakning, förklarar Jonas 
Andersson.

Målskytte är alltid bra för 
självförtroendet och i Skepp-
landa fanns det för dagen 
sex målskyttar. Christian 
Rönkkö svarade för tre av 
målen och talangen Linus 
Carlsson, 16, som kom in 
efter paus sparkade in två.

– Otroligt roligt att våra 
unga killar tar för sig. Jonat-

han West-
lund, blott 
17 år, fick 
förtroendet 
från start på 
vårt mittfält. 
Han gjorde 

en stabil insats och visar nu på 

allvar att han är med och kon-
kurrerar om en plats i laget, 
säger Jonas Andersson.

Skepplanda är med i racet 
om en kvalplats till division 
fyra. Andraplatsen försvarar 
laget tack vare en överlägsen 

målskillnad, men på lördag 
går serien in i ett avgörande 
skede. På bortaplan väntar då 
jagande Östadkulle. Sjuntorp 
som är den tredje utmanaren 
har att ta hand om Väster-
landa. Sedan tidigare står det 

klart att Wargön har vunnit 
serien. Laget är fortfarande 
obesegrat.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– Tvåsiffrigt på Forsvallen

FOTBOLL
Division 5Västergötland västra
Skepplanda – Spark 10-0 (4-0)

Skepplanda förnedrade Spark

Christian Rönkkö hade lekstuga på Forsvallen i lördags och svarade för tre av hemmamålen.

SKEPPLANDA. Drama-
tik ända in i slutet.

SBTK:s damer vände 
och vann mot Stånge-
näs.

2-1 blev segersiffrorna 
efter hemmamål i den 
89:e matchminuten.
Minutvisaren hade bara gått 
tre varv när gästande Stån-
genäs tog ledningen mot 

Skepplanda i lördags. Hem-
maförsvaret lyckades inte få 
undan bollen i eget straffom-
råde och gästerna var obevek-
liga. 0-1 gjorde att SBTK fick 
arbeta i uppförsbacke.

– Jag tycker ändå att vi 
krigar på bra hela första halv-
lek. Det blev inte mycket till 

spel med tanke på planens 
beskaffenhet efter allt reg-
nande, säger tränaren Chris-
tian Andersson.

Lön för mödan fick 
Skepplanda en halvtimme in 
i den andra akten. Sandra 
Alvenby ordnade 1-1 och 
jubel på Forsvallen.

– Då kände jag mig ganska 
nöjd, men tydligen inte tje-
jerna. De öste på för seger, 
förklarar Andersson.

Med en minut kvar att 
spela tvingade Skepplanda 
fram en dubbelhörna. När 
bollen damp ner i femmeta-
ren var det Josefine Claes-

son som höll sig framme. 
Stångenäsförsvararen som 
stod på mållinjen gjorde allt 
för att freda kassen, men 
rensningen tog i insidan av 
ribban och in i mål.

– En jätteskön och viktig 
seger med tanke på att bot-
tenlagen i serien har börjat ta 
poäng, konstaterar Christian 
Andersson belåtet.

JONAS ANDERSSON

SBTK:s damer vände och vann
NU

LYFTER
VI ALE!

www.ale.nu



ALAFORS. Ahlafors IF 
har gjort fem mål på 
två matcher, men ändå 
gått lottlösa av plan.

Mot Mellerud var 
laget nära att hämta 
upp 0-3.

– Fast sett över 90 
minuter är vi inte till-
räckligt bra för att 
vinna, säger nygamle 
tränaren Tomas Hven-
felt.

Det var blött och svårspelat 
på Sjövallen i lördags, således 
ingen roligt uppgift för mitt-
backen Markus Hansson 
att inleda sin nya tjänstgö-
ring som ensam anfallare på.

– "Mackan" gör det riktigt 
bra. Han är 
tuff och jobbig 
att möta. Han 
vinner mycket 
boll, men vi är 
lite för långa 
för att dra nytta av hans slit, 
säger Hvenfelt.

Han var också mycket nöjd 
med högerbreddaren Peter 
Antonsson som framför allt 
i andra halvlek ofta hamnade 
i händelsernas centrum.

Mellerud tog ledningen i 
mitten på första halvlek och 
under tre olycksminuter efter 
paus ramlade både tvåan och 
trean in bakom en chanslös 
Andreas Skånberg.

Tjugo minuter före slutet 
byter AIF in talangen Gustav 
Vegelius, 20. Det gav två 
snabba reduceringar och po-
ängvittring med åtta minuter 
kvar att spela.

– Gustav kom in med en 
härlig energi och har just nu 
ett bra självförtroende. Han 
kan mycket väl bli vår joker i 
höst, säger Hvenfelt.

I matchslutet kom så läget. 
Jonathan Henriksson, sä-
kerheten själv, får tillbaka 

bollen perfekt 
men volleyn 
går över mål-
ramen. Dess-
förinnan 
hade också 
Peter An-

tonsson ett dundrandes ribb-
skott.

– Det är som vanligt. Vi 
vaknar försent. Sista kvarten 
är vi överlägsna, ansåg Andre-
as Skånberg.

Serien går in i ett avgöran-

de skede, där Vänersborg står 
närmast på tur.

– För första gången på 
länge är samtliga spelare till-
gängliga. Det kommer att be-
hövas för att ta de poäng som 
krävs, menar Hvenfelt som i 
lördags fick klara sig utan 
både Henrik Andersson och 
Jihad Nashabat.

– Truppen är tillräckligt 
bra för att lösa det här. Kil-
larna behöver bara få lite 
självförtroende. Det finns ett 
stort kunnande i laget, avslu-
tar Tomas Hvenfelt.

Det blev ett turbulent 
avslut på matchen, då doma-
ren valde att inte lägga till 
mer än 43 sekunder trots att 
alla byten var genomförda.
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Välkomna, Styrelsen

kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE
Måndag 13/9 kl 19.00

Skepplanda Hemvärnsgård

Ärenden enligt stadgarna

SKEPPLANDA ÖSTRA 
Viltvårdsområde

NÖDINGE. Att spela 
hemma borta blev 
ingen höjdare för Nol på 
fredagskvällen.

Då Nolängen inte 
var i spelbart skick 
flyttades derbyt till 
natursköna Vimmervi 
i Nödinge, som bjöd på 
ett prima underlag.

Nödinge SK vann med 
förkrossande 6-0.

Nol ställde inte NSK-för-
svaret på några större far-
ligheter. De senare hade en 
ganska lätt uppgift och de 
bollar som passerade uteför-
svaret, fångades lätt upp av 
målvakten Christer Nylén.

Tvärtom var det för 
Martin Johansson i Nolbu-
ren, som verkligen fick visa 
vad han kunde. Nu fick han 
lite dålig hjälp av sina kom-

pisar i backlinjen. Flera i 
publiken reagerade starkt att 
Nolmålvakten och domaren 
bar samma färg på tröjan.

Att Nödinge blir att räkna 

med under den fortsatta höst-
säsongen visade laget upp vid 
flera tillfällen. Ännu är det 
för tidigt för ledarkvartetten 
att känna sig säkra, då grab-
barna från Vimmervi börjat 
nafsa hos de fyra där uppe.

För Nol är läget lite mer 
dramatiskt. När både under-
laget på Nolängen inte kan 
beträdas och spelarna får 
svårt att träna, blir oftast 
resultaten därefter.

Men framtiden ser ändå 
hoppfull ut för Nol. Kom-
munen siktar på konstgräs-
planer där Nol och Älvängen 
står i tur under de närmaste 
två åren. Den som lever får 
se!

Hemma blev borta för Nol IK
– Nödinge SK stor-
vann i derbyt

Nolmålvakten Martin Johansson hade en jobbig afton i 
derbyt mot Nödinge. På bilden är en av de sex baklängesmå-
len på väg in i buren.

VÄSTRALLYT 3-4 SEPTEMBER

Mer information på
www.alesvängen.se

Älvbygdens MK
tackar markägare och 

sponsorer!
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

N Ö D I N G E
G O L F K L U B B

HÖST-
ERBJUDANDE

Spela fritt i höst!
Spela hösten 2010 och säsongen 2011

Betala 395 kr/mån i 12 mån

- Älska handboll

NU ÄR VI IGÅNG!! 
ALLA FÅR VARA MED 

mer info: 
www.klubben.se/alehf 

eller kontakta din ledare
A-senior Herr Frank 0737-28 64 59
A- Dam/junior Peter 0702-65 21 41
Herr junior Magnus 0703-99 95 53

A-pojk (94&95) Kent 0704-38 52 58
F94-96 Rikard 0704-320048

P96 Kjell 0708-18 85 71
F97-00 Fredrik 0706-87 74 90
P97-98 Håkan 0706-25 49 92
P99 Mikael 0736-82 70 24
P00 Mats 0733-41 18 03

Handbollsskolan 
Dennis 0702-20 50 17

Ahlafors vaknade försent – ny sur förlust

PÅ VIMMERVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

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

SJÖVALLEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se Markus Hansson kämpade ensam i anfallet, men målen dröjde till Gustav Vegelius kom in.

Här finns inga löneskillnader 
mellan kvinnor och män. 
Vi har ingen lön.
–Det är resultatet som räknas. Att vi i 
besättningen gör ett bra jobb tillsammans.
    Ulla Hansson är skeppare på en av 
våra stora räddningsbåtar. Hon är utbil-
dad fartygsbefäl klass VII och säljer fritids-
båtar till vardags. 
    I Ullas besättning fi nns många olika 
slags kompetens. Susanne är undersköter-
ska, Oskar pluggar till ingenjör, Ursula 
är maringeolog, Niklas jobbar som försälj-
ningschef.  För att ta några exempel.
    –Det gäller att kunna samarbeta i alla 
lägen, även under extrema förhållanden.  
Allt måste funka när det är kolmörkt och 
blåser full storm. Så vi övar mycket ihop, 

det svetsar samman gruppen, berättar 
Ulla Hansson.
    Gemensamt för besättningen är att de 
brinner för sjöräddning. Alla är beredda 
att ställa upp dygnet runt, helt utan lön.
Så fungerar Sjöräddningssällskapet. Vi är 
en ideell förening utan bidrag från staten.
    Verksamheten är beroende av gåvor 
från allmänheten och stöd från medlem-
marna. Och det behövs mycket pengar 
varje år, inte minst för att underhålla 
räddningsbåtarna och utbilda våra 1700 
frivilliga sjöräddare.
    Ge ett bidrag på pg 900 500-0 eller gå 
in på www.ssrs.se. Där kan du också läsa 

mer om hur du gör för att bli frivillig, eller 
medlem.
    Ett medlemskap räcker långt för de 
fl esta. Du slipper rycka ut i ur och skur, 
som Ullas besättning. Och du får kost-
nadsfri hjälp om du skulle råka ut för till 
exempel motorstopp eller roderhaveri 
när du är ute med båten. 
    Det är vårt tack för att du bidrar till att 
vi kan fortsätta med det viktigaste av allt 
– undsätta människor i nöd, till havs och 
i de stora sjöarna.
    Att rädda liv är det som verkligen ger 
våra frivilliga lön för mödan.

Frivilliga sjöräddare sedan 1907.

  Foto: H
åkan Lud

w
ig

son
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Clowner
Jonglörer

Hästar & ponnies
Akrobater
Hundar

En cirkusfest för alla åldrar �

�

�
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�
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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

�

�

�

�

�

�

�

�

Stor
cirkusorkester

och mycket
mycket mer!!

�

�

�

Exklu
sivt

gästs
pel av

Sveri
ges störs

ta

cirku
s!

�

�
�

20102010

-

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

Start: sönd. 5/9-2010 
Nybörjarkurs (steg 1)- kl.17.00-18.30
Fortsättning  (steg 3)- kl.18.45-20.15

Plats: Alegården, Nygård
Kostnad: 300kr / 7 gånger

Ungdomar under 18 år: 200kr / 7 gånger
Cafeteria finnes!

Intensivkurs steg 1
Lördag 23/10 kl. 11.00-15.00 ca

Pris: 250:- inkl lunch

Motionsdans bugg
Tisdagar fr.o.m 14/9
kl. 19-21  20:-/gång. 

Anm. till kurserna sker i förväg via telefon:
Robert 0768-52 90 50  
Annelie 0730-988088

VÄLKOMNA
Robert & Annelie, 

Ale-skövde bygdegårdsförening

www.alegarden.dinstudio.se

BUGGKURS

LILLA EDET. Ny plats 
men gammalt beprövat 
koncept.

Flytten till Edet 
Värdshus skrämde inte 
bort några besökare.

Edetfestivalen 2010 
blev i vanlig ordning en 
publiksuccé.

När Lions Club Lilla Edet 
bjuder in till kalas så kommer 
folket. Inget annat arrange-
mang i kommunen är i när-
heten av att kunna locka så 
mycket publik som Edetfes-
tivalen gör år efter år.

– Det är roligt att vi kan nå 
en sådan bred publik som vi 

gör. Vi försöker hitta aktivite-
ter och underhållning för alla 
åldrar, säger Joakim Molin i 
Lions festivalkommitté.

Festivalområdet öppnade 
klockan fyra på fredagsefter-
middagen. Barnen kunde roa 
sig med karusell, hoppborg 
och slide. Senare på kvällen 
höjdes temperaturen inne 
i tältet när GO-rockalong 
band värmde upp besökar-
na med allsång. Stämningen 
var således på topp när Stre-
aplers äntrade scenen och 
dansen tog vid.

På lördagen var det full 
fart från klockan tio på mor-
gonen och fram till dess att 
restaurangtältet stängde ett 

par timmar efter midnatt. 
Svenska Hits med Good 
News har blivit ett återkom-
mande och mycket uppskat-
tat inslag på Edetfestivalen. 
I år hade bandet förstärkts 
med Magnus Bäcklund och 
Lollo Garthman, som drog 
av den ena slagdängan efter 
den andra. Inte undra på att 
publiken trivdes!

Edetfestivalen lockar besökare i alla åldrar
– Hög stämning på Värdshusets parkering

PÅ EDETFESTIVALEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Amanda hade kul i hoppborgen.

Joachim Flodin från Lions Club Lilla Edet i samspråk med 
kommunalrådet Bjarne Färjhage som besökte Edetfestivalen 
på fredagen.

GO-rockalong band med Krister Andersson i spetsen drog igång allsången i restaurangtältet.

Laddade festivalbesökare på väg in i restau-
rangtältet.

Den yngre generationen 
hade också kul på Edetfesti-
valen. Här är det Alicia som 
får agera lokförare alldeles 
på egen hand.
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STARRKÄRR. Ingen 
pubiksuccé.

Hasseldagen i Präst-
alund lockade bara en 
tapper skara besökare.

– De som kom hade 
i alla fall väldigt trev-
ligt och hantverkarna 
var på ett strålande 
humör, säger Inga-Britt 
Karlbom, ordförande 
i Starrkärr-Kilanda 
Hembygdsförening.

Att tala om en favorit i repris 
vore fel. Hasseldagen som 
arrangerades för andra året 
lyckades inte attrahera en 
tillräckligt stor publik för att 
arrangören skulle vara helt 
nöjd.

– Vi får göra en ordent-
lig utvärdering i styrelsen 
av evenemanget och disku-
tera om det ska bli en fort-
sättning även nästa höst. Det 
vore roligt, men samtidigt är 
det många arbetstimmar som 
krävs och när resultatet blir 
magert kan det kännas lite 
tröstlöst, säger Inga-Britt 
Karlbom.

Vädret varierade, det var 

sol och regn om vartannat i 
Prästalund. Inga-Britt Karl-
bom tror emellertid inte att 
väderleken hade någon avgö-
rande betydelse för besöksan-
talet.

– Det tror jag inte. Det var 
en himla tur att vi hade Has-

seldagen på lördagen och inte 
på söndagen. Då hade vi blivit 
tvungna att ställa in på grund 
av vattenmassorna.

Ett tiotal hantverkare 
fanns på plats med ett utbud 
från getost och honung till 
tovning och betongkonst.

Serveringen höll öppen 
och störst var åtgången på de 
nygräddade våfflorna med 
sylt och grädde.

Svalt intresse för Hasseldagen

I PRÄSTALUND

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sonja Erlandsson från Nygård visade vackra ting i betong.

Biodlare Bernt Johansson från Skepplanda lät alla som ville provsmaka honung.

NU
LYFTER
VI ALE!

www.ale.nu

KILANDA. I fredags var 
det premiär för drag-
spelsstämma på Skogs-
vallen i Kilanda.

Bengt Tilly, 75, har 
givit idrottsplatsen ett 
nytt ansikte.

Nu fungerar den 
också för dans och 
orkestrar.

Bengt Tilly med vänner har 
svarat för en imponerande 
insats och det tidigare ned-
gångna klubbhuset på Skogs-
vallenhar fått nytt liv. Dess-
utom har en dansbana med 
plats för orkester byggts med 
känsla för sitt syfte. Lagom 
till dragspelsstämman gjorde 
Bengt de sista finjusteringar-
na. Drygt 50 ekipage, husvag-
nar och husbilar, med spel-
män från Hjo till Ale anslöt 
sig snabbt.

– Det är en bra början. 
Det skulle gå att få in 150 
till, men det är skönt med lite 
luft  mellan bilarna. Dragspe-
len ska ju få plats också, skrat-
tar Bengt.

Från tidig morgon till sen 
kväll spelas det både orga-
niserat och spontant. Invig-
ningen skeddde med ett all-
spel under engagerad led-
ning på fredagskvällen, men 
redan på torsdagen kom de 
första entusiasterna.

– Det är kärleken som drar, 
säger Bengt och menar att 
lusten att spela tillsammans 
med vänner från när och 
fjärran är obegränsad. 

På lördagskvällen grillades 
det vildsvin.

– Något extra får man hitta 
på. Det är inte bara musik. 
Vi har en härlig gemenskap 
också och umgås mycket.

I vår bestämde sig Bengt 
för att renovera klubbhuset. 
Det är idag i perfekt skick 

för alla typer av tillställning-
ar upp till 50 personer.

– Det passar utmärkt för 
dop, jubileum och enklare 
fester, säger han.

Ur Bengts eget intresse 
för dragspelsstämmor föddes 
så tanken på att skapa förut-
sättningar för att arrangera 
en egen i Kilanda. Sagt och 
gjort. På 3,5 vecka snickrades 
banan upp och den lär säkert 
komma till använding många 
gånger.

Satsningen kan också bli 
grunden för den första or-
ganiserade campingplatsen 
i Ale.

– Ja, här är ju perfekt att stå 
med sin husvagn eller husbil. 
På nära avstånd har du ett fint 
fiske och en storslagen natur. 
Med klubbhuset i fint skick 
kan vi erbjuda god service. 
Det här är utvecklingsbart, 
menar Bengt.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Bengt Tilly har på egen hand 
finansierat och byggt en 
dansbana och orkesterscen.

Dragspelet i centrum hos campinggästerna.

Ebbe Carlsson (sittande) är 88 år, men det är inget hinder.

Nu är det drag i Kilanda

Postvägen 2, Älvängen • Telefon: 0303-749430
Mån - tor: 11:00 - 19:00 • Fre - lör: 11:00 - 20:00

Priser från Bubs godis!

170 sorter färskt lösgodis från ledande 
leverantörer • Sockerfritt lösgodis och 
Choklad • Choklad för fi nsmakare
Glass och dricka

1:a pris 5 kg Bubs godis
2:a pris 3 kg Bubs godis
3:e pris 1 kg Bubs godis

och 
makare

TÄVLA OCH 
VINN I BUTIKEN!
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ALAFORS. Onsdag 1 
september slår Nya 
Furustugan upp dör-
rarna.

Tre dagar i veckan 
kommer motionsan-
läggningen att hålla 
öppet för allmänheten.

– Detta har vi väntat 
på, säger Ale 90 IK:s 
ordförande, Bertil 
Johansson.

Furustugan stod färdig strax 
efter årsskiftet och tanken 
var att anläggningen skulle 
kunna öppna under våren. 

Brandmyndigheten godkän-
de emellertid inte utrym-
ningsvägarna varför invig-
ningen fick skjutas på fram-
tiden.

– Sedan kom semestrar 
som gjorde att allting drog ut 
på tiden. Nu har vi dock fått 
klartecken att öppna stugan, 
vilket vi är oerhört glada för, 
säger Bertil Johansson.

Stort intresse
En särskild invigningsvecka 
är planerad till vecka 37. Då 
kommer stugan att vara be-
mannad kvällstid måndag-
torsdag samt lördag då det ska 
arrangeras en tipspromenad.

– Föreningen kommer att 
bjuda på fika under invig-
ningsveckan och besökar-
na får ta del av våra fina lo-
kaler. Vi vet att det finns ett 
stort intresse bland aleborna, 
säger Bertil.

Öppethållandet under sä-
songen blir annars som tidi-
gare, det vill säga måndags- 
och onsdagskvällar samt 
lördag förmiddag. Då finns 
det möjlighet till ombyte, 
dusch- och bastubad. Monica 
Stiller har anställts för att 
ombesörja caféverksamheten 
och skötsel av lokalen. Det 
är också hon som kommer 
att ansvara för uthyrningen.

– Jag gjorde min sista dag 
som anställd i Ale kommun i 
förra veckan, så det låg per-
fekt i tiden att börja här. Det 
känns stimulerande och att 
jag kan fortsätta att ha stav-
gångspromenader är natur-
ligtvis ett plus, säger Monica.

– Förhoppningen är att 
Furustugan ska bli den mö-
tesplats som den var tidigare. 
Jag lovar att hålla kaffet varmt 
de dagar som jag är här, så att 
folk som är ute och rör sig i 
Furulundsområdet kan slinka 
in på en fika.

Ale 90 IK hoppas natur-
ligtvis att engagemanget och 
intresset för föreningen ska 
stiga när Furustugan öppnar 
upp på nytt.

– Kanske att det kommer 
in lite nya krafter som vill 
driva föreningen framåt. Det 
återstår att se, säger Bertil Jo-
hansson.

Nya Furustugan öppnar 
för allmänheten

I FURUSTUGAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Monica Stiller och Bertil Johansson från Ale 90 IK hälsar 
allmänheten välkommen till Furustugan i Alafors.

– En invigningsvecka är planerad

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 hotell i Svingvoll, Norge

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

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters middag

Thon Hotel Skeikampen
I århundraden har folk vallfärdats 
till Skeikampen för att slappna av 
och njuta av den friska fjällluften i 
gränslandet mellan de höga bergen 
och Gudbrandsdalens skogar. Här lig-
ger Thon Hotel Skeikampen idylliskt 
vid bergets fot som en traditionsrik 
välplacerad bas för att uppleva alla 
de aktivitetsmöjligheterna som finns 
i fjällen med panoramautsikt över 
Jotunheimen och Rondane. Ni kan 
t.ex. åka på trekking- eller cykeltur 
eller spela golf på en av de högst pla-
cerade banorna i Norge (900 m.ö.h.) 
med en imponerande utsikt över hög-
fjällen. En promenad på 15 minuter 
från hotellet tar er till centrum av 
staden Svingvoll, som är en ideal 
startpunkt till att besöka områdets 
sevärdheter. 

Ankomst: Fredagar 3/9-5/11 2010.

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters middag/buffé
• 1 x välkomstdrink

Mecklenburg 
– natur och kultur

Hotel am Ring 
I utkanten av det natursköna Meck-
lenborgska Sjöområdet endast 2 km
från Tollense-See ligger Neubranden-
burg. Staden har rötter ända tillbaka 
till medeltiden och runt den gamla 
stadskärnan löper en 2,3 km lång 
stadsmur som byggdes för att försvara 
staden. Precis utanför stadsmuren och 
endast några få minuters promenad 
från centrum ligger det 3-stjärniga 
hotel som väntar på att hälsa er väl-
komna. Här har ni utmärkta möjligheter 
för en händelserik semester om ni inte 
bara vill strosa runt i områdets vackra 
natur. Ett annat spännande besök 
är stadens kulturhistoriska museum 
som ligger i en av stadsmurens gamla 
stadsportar Treptower Tor. 

Valfri ankomst t.o.m. 20/12 2010 
samt 3/1-29/5 2011.

Pris per person i dubbelrum

1.549:-

Pris per person i dubbelrum

1.399:-
4 dagars semester på 
hotell i Nordtyskland

Barnrabatt 
(vid 2 betalande vuxna):

Max. 1 barn 0-3 år gratis
i förälders säng.

Max. 1 barn 4-11 år ½ pris 
i förälders rum.

Weekend 
i de norska fjällen

Enkelrum och avbeställningsskydd kan köpas till. 
Expeditionsavgift 79:- tillkommer.

Barnrabatt 
(vid 2 betalande vuxna):

Max. 1 barn 0-5 år gratis 
i förälders säng.

Max. 2 barn 6-14 år ½ pris 
i förälders rum.

Extranatt inkl. 
frukostbuffé

Endast 799:-

BONUSPRESENT

Få gratis vin, 
när du bokar semester

(vouchervärde ca. 160:-).
Se mer på: 

www.happydays.nu

Hotel am Ring

Thon Hotel Skeikampen

UTFÖRSÄLJNING 
AV ALLT I BUTIKEN

50–70% 
PÅ TYG & TING

Metervaror, paneler, kuddar, 
dukar & ting m.m. Kom och fynda!

Välkomna! Lena
Kapellv. 9, Älvängen (Längst ner på höger sida bakom ÄIAB)

0303-74 96 34
Öppet: Tisdag & Torsdag 11-18  • Onsdag & Fredag 11-17

Svårt att hänga med
i radiosporten?

Det är ännu svårare om man hör 
dåligt. Ring Hörsellinjen 
0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund

VÄLKOMMEN TILL NÖDINGES NYA 
OCH FRÄSCHA GODISBUTIK

Ale Torg 16

KVALITET ÄR NR 1
Lösviktsgodis från bla 

Malaco, Cloetta, Bassett´s, Toms & Haribo

Glass från GB, Chips, Kylda drycker,
Barnens favoriter

SNICKERS, MARS, BOUNTY, MILKYWAY 

4 för 20:-
AHLGRENS BILAR Original

 2 för 20:-
 K1 Godis, Ale Torg 16, Nödinge • Gäller v 35

Al T 16 K1 GODIS  

nal

5

RS, BOUNTY, M
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HÅLANDA. Country-
drottningen Kerstin 
Dahlberg är tillbaka.

Med sitt nya band 
Kerstin Dahlberg & 
Country 4 U skedde en 
efterlängtad come back 
i Danmark.

– Det var ett kul 
återseende med många 
kramar och tårar. 
Responsen var total, 
säger Kerstin till Ale-
kuriren.

Kerstin Dahlberg bor sedan 
tio år tillbaka i Hålanda där 
hon tillsammans med sin 
man driver Fyrfota Vänner, 
ett hund- och kattpensionat.

– Vi trivs alldeles förträff-
ligt. Arbetet har emellertid 
inneburit att jag har fått lägga 
musiken åt sidan.

Inbitna schlagerfantas-
ter kanske minns att Kerstin 
Dahlberg sjöng i den svens-
ka Melodifestivalen 1983, 
samma år som Carola Hägg-
kvist vann med låten ”Främ-
ling”.

– Jag framförde ”Här är 
min sång till dig” och kom 
på en delad sjätteplats.

Countrykretsar
Mest känd är ändå Ker-
stin Dahlberg inom coun-
trykretsar. Hon var ett ståen-
de inslag på julcountryshow-
en på Avesta Teater under 20 
års tid.

– Det var Mats Rådberg 
som höll i trådarna där, be-
rättar Kerstin.

Musiken återupptog hon 
för cirka ett år sedan med ny-
bildade bandet Kerstin Dahl-
berg & Country 4 U. Premi-
ärspelningen ägde rum för 
en tid sedan på Scandinavian 
Country Festival i Silkeborg, 
Danmark.

– Festivalarrangören hade 
hittat mig via Facebook. Det 

var himla kul att få komma 
tillbaka till Danmark där jag 
medverkat på ett 25-tal festi-
valer tidigare under min kar-
riär, säger Kerstin.

Succé
Det blev stor succé och pu-
bliken applåderade fram fem 
extranummer. Två timmar av 
autografskrivning, fotografe-
ring samt intervjuer med inte 
mindre än fem radiokanaler 

gav en kvittens på att allt hade 
gått över förväntan.

– I mitt fall kändes det som 
en come back. En härlig upp-
levelse, säger Kerstin.

Fler framträdanden är att 
vänta vad det lider.

Bejublad come back av Kerstin Dahlberg
– Gjorde succé på countryfestival i Danmark

Kerstin Dahlberg & Country 4 U gjorde premiärsuccé på Scandinavian Country Festival i Sil-
keborg för några veckor sedan. Kerstin, som bor och arbetar i Hålanda, stod på scenen till-
sammans med Claes Bergholtz, Benny Jonsson, Lennart Eslon, Christer Palmgren och Björn 
Arvidsson.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

www.ahlaforsif.se
Nu finns Ahlafors IF på Facebook!

HÖSTFEST
Lördag 11 september kl 21-01

ÄT 2 BETALA FÖR 1

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

En cirkusfest för alla åldrar �
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Vinnare i tävlingen 
”Finn Fem Fel”
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I cykelskjulet står min ny-
inköpta röda cykel och 
glänser. Den är inte bara 

fin, den fungerar också all-
deles utmärkt. Styret är rätt 
vinklat och sadeln är lagom 
mjuk, dessutom är den utrus-
tad med navgenerator. För 
den som inte är hemma i den 

moderna cykelbranschen kan 
jag upplysa om att det bety-
der att ljuset fungerar utan 
dynamo eller batterier. Bara 
att trampa på och lampan 
lyser ”av sig själv”, helt per-
fekt!

Tänk om vi skulle göra ett 
tankeexperiment och låtsas 

att de olika delarna på cykeln 
var levande och kunde prata. 
Och tänk om de då skulle få 
för sig att börja diskutera om 
vem som är viktigast. ”Utan 
oss kommer ni ingenstans”, 
säger hjulen ”Men ni kan inte 
rulla om inte vi trampar fram 
er”, säger tramporna. ”Om 
inte jag får styra, hjälper det 
inte hur mycket ni trampar 
och rullar”, säger styret, 
osv…

När Jesus vänner börjar 
diskutera om vem som är 
störst är Jesus snabb med att 
få dem på andra tankar. Ni 
tänker fel, menar han, stor-
heten ligger i att vara till för 
varandra. Den är störst som 
intar en tjänares ställning, 
säger Jesus, och tar sig själv 
som exempel. Han lämnade 
den himmelska världen för att 
ge sitt liv för en fallen mänsk-
lighet. Och erbjuder oss ett 
liv med mening och innehåll 
som inte ens döden rår på. 

Att leva som kristen är att 
följa Jesus exempel; att ge 
istället för att kräva, att sam-
verka istället för att konkur-
rera. Tillsammans blir vi som 
delarna i min nya cykel. Han 
som är världens ljus, Gud 
själv, lyser genom oss ”av sig 
själv” när vi betjänar varan-
dra. Och det för att fler och 
fler ska upptäcka att det finns 
ett ljus som inte det mörkaste 
mörker rår på!

Marie Nordvall
Pastor i Smyrnaförsamlingen

Älvängen

En dynamisk enhet

Välkomna till 

Missionskyrkan 
och SMU

AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGDOMAR
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Start vecka 36 alt. 37. Alphakurs v 37.
Mer information finns på 

www.alvangensmissionskyrka.se

Svenska Missionskyrkans 
Ungdom

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

www.mittiale.se - 0303-444 000

Söndag 5/9, 14:e trefaldighet

Gudstjänst
Nol 11.00    Mässa, Nilsson

Älvängen 11.00, Landahl Andersson
 

Torsdag 9/9

Veckomässa
Nol 18.30, Nordblom

Starrkärrs församlingshem

Öppen förskola
onsdagar 9-12

Kammarkören VocAle 
blandad kör, körvana krävs, varannan tisdag 

19.00-21.30. Start 31/8

Damkören Vox feminale 
körvana krävs, var tredje lördag 9.30-12.30. 

Start 11/9

Flickkören 
(för åk 4-6) torsdagar 16-17 start 9/9

Körledare för ovanstående körer: 
Sabina Nilsson 0303-444 032

Nols kyrka

Öppna förskolan 
måndagar och torsdagar 9-12

Vuxen-baby-grupp 
tisdagar 10-12 med mycket sjung och gung

Kyrkis 
onsdagar 14.30-16.30 med start den 1/9. Anmälan 

till Pernilla Olausson tel 0303-444 037

Barnkören Gnola 
onsdagar 15.45 – 16.30 med start den 1/9. 

Anmälan till Tomas Karlsson tel 0303-444 013

Magnoliakören  
onsdagar 19-21 med start 1/9

Juniorer (för barn i åk 4-6) tisdagar 
15.30-17.00 med start 7/9

Kyrkans ungdom torsdagar 19-22

”Tro´t om du vill!” – läsecirkel över 
Matteusevangeliet, tisdagar kl 18.30 – 20, 

med start 21/9.

”Brödhuset” – öppet hus med kaffe, 
måndagar kl 14-16

Älvängens blå kyrka

Söndagsskola: 
alla 11-gudstjänster med start 5/9

Öppen förskola
måndagar 9-12, torsdagar 9-12

Miniorer 
(för barn i åk 0-2) torsdagar 15.30-17:00 

med start 9/9

Juniorer 
(för barn i åk 3-6) måndagar 15.30-17.00 

med start 13/9

Kyrkans ungdom 
(från åk 7) tisdagar kl 18.30-21.30

Gospelkören ”gospel.kom” 
startar torsdagen den 26 augusti 19.00-21.15.

 (Obs! Ingen övning den 2 sep!)

Kyrkokören 
startar tisdagen den 7 september 10.00-12.00

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

www.mittiale.se 
0303-444 000

www.svenskakyrkan.se/skepplanda
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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
Filadelfiaförsamlingen
Bohus Pingstkyrkan
Onsd 1/9 kl 19, Bön och 
lovsång. Sönd 5/9 kl 11, 
Gudstjänst Leif Karlsson, 
sång. Onsd 8/9 kl 19, Bön 
och lovsång.

Älvängens
Missionskyrka
Torsd 2 Sept kl 18.30, 
Tillsammans i bön. Kl 
19.30, Körövning. Sönd 
5 sept, kl 11, Samlings-
gudstjänst med nattvard. 
Anne-Marie Svenninghed 
m.fl. Kören, ungdomsle-
dare, Ted Manfredsson 
välkommnas. Kyrkkaffe. 
Månd 6 sept kl 18.30, 
Scout. Tisd 7 sept kl 18, 
Nyingscout. Kl 19, Infor-
mationskväll för blivande 
konfirmander och deras 
föräldrar. OBS! I Smyrna-
kyrkan.

Surte missionskyrka
Sönd 5/9 kl 11, Guds-
tjänst Ragne Fransson. 
Kyrkkaffe. Månd 6/9 kl 
19, Musikkåren. Onsd 8/9 
kl 15, Onsdagsträff med 
Lauri Piensoho "Som 
krigsbarn i Sverige".
www.surtemissionskyrka.
se

Nödinge församling
Onsd 1 september kl 11, 
Fridhem Gudstjänst Hul-
tén. 5 september 14:e ef 
Tref kl 11, Nödinge kyrka 
Gudstjänst H Hultén. 
Kl 15, Bohus Servicehus 
Gudstjänst H Hultén. Kl 
17, Surte kyrka Guds-
tjänst H Hultén. Vladimir 
spelar pianomusik av 
F.Chopin. Tisd 7 sep-
tember kl 14, Nödinge 
Servicehus Gudstjänst  H 
Hultén.

Starrkärr-Kilanda
församling
Tisd 31/8 Nols kyrka kl 8, 
Morgonbön med frukost. 
Sönd 5/9 14 e trefaldighet
Nols kyrka kl 11, Mässa, 
Nilsson. Älvängens kyrka 
kl 11, Gudstjänst, Landahl 
Andersson. Tisd 7/9 Nols 
kyrka kl 8, Morgonbön 
med frukost. Onsd 8/9 
Starrkärrs kyrka kl 19, 
Bön för församlingen, 
Nilsson.

Elimförsamlingen
Alafors pingstkyrkan
Torsd 2/9 kl 18, Bön o 
samtalsmöte, Ohlins. 
Sönd  5/9 kl 11, Guds-
tjänst, Elvor o Janne 
Ohlin. Tisd 7/9 kl 17, 
Stickgruppen.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Isacson. Tisd kl 8.30, 
Mässa i församlingshem-
met. Kl 18.30, Alpha. 
Onsd kl 18.30, Mässa, 
Isacson. Fred kl 18, Mäss-
sa, Kristensson.Åsbräcka 
kyrka, Sönd kl 18, Mässa, 
Isacson.

Guntorps missionskyrka
Onsd 1 sept kl 18.30, 
Äventyrsscout/Tonår. 
Sönd 5 sept kl 16, Guds-
tjänst AnneMarie Sven-
ninghed. Onsd 8 sept 
kl 18.30, Spårarscout 
Upptäckarscout.

Smyrnaförsamlingen
Älvängen
Tisd 31 aug kl 8-9, Bön 
kl 20-21, Bön. Onsd 1 
sept kl 8-9, Bön. Kl 20-
21, Bön. Torsd 2 sept kl 
8-9, Bön. Kl 20-21, Bön. 
Fred 3 sept kl 8-9, Bön. 
Kl 19, Greenhouse (åk 
7 och uppåt). Kl 20.30, 
Effect – Café & öppet 
hus för ungdomar. Kl 
20-21, Bön. Lörd 4 sept 
kl 8-9, Bön. Kl 10-13, 
Second Hand & Café. Kl 
20-21, Bön. Sönd 5 sept 
kl 11, Gudstjänst, Ewa-
Lena Sandberg. Nattvard. 
Kyrkkaffe. Tisd 7 sept kl 
8-9, Bön.

Skepplanda pastorat
Skepplanda lörd 4 sept kl 
16, Konfirmation B Bro-
man.Sönd 5 sept kl 10, 
Mässa B Broman. Onsd 8 
sept kl 18.45, Kvällsmässa 
Församlingshemmet. 
Hålanda se ovanstående. 
S.t Peders sönd 5 sept kl 
10, Mässa M Skredsvik. 
Ale-Skövde sönd 5 sept kl 
12, Mässa M Skredsvik. 
Tunge sönd 5 sept, se 
ovanstående.

Ett varmt tack för all 
omtanke vid vår kära 

maka och mor

Märtha Kummanders
bortgång, för alla 

blommor samt gåvor 
till läkarmissionen

Karlaxel
Maritha, Sven-Åke och 
Monica med familjer

Tack

För allt vänligt
deltagande i sorgen och

saknaden då vår
älskade

Lennart
Svensson

lämnade oss, för alla
vackra blommor vid

hans bår och för gåvor
till hans minne vill vi

framföra vårt varma och
innerliga tack.

ANNA-LISA
KERSTIN, KARIN

med familjer

Vår Älskade

Thomine Jensen
* 7/10 1945

har i dag efter en kort
tids sjukdom lämnat oss
i stor sorg och saknad.

Skepplanda
22 augusti 2010

TONY
JEANETTE

och STEFAN
Angelica och Glenn

Nathalie
THOMAS

Fanny, William
MAMMA

Syskon med familjer
Övrig släkt och vänner

Den dagen jag går för 
att ej vända åter

Jag vill att Ni minns  
mig precis som jag 
var

Det blir bara värre, 
mina Kära, om Ni 
gråter

För inget kan ändra det 
öde vi har

Den dagen Ni står här 
och kanske mig 
saknar

Jag vill att Ni lever och 
livslusten har

Mina älskade Kära, jag 
vill att Ni vaknar

och lever de dagar, den 
tid Ni har kvar

Roger Sörensen

Du fattas oss

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen

15 september kl. 13.30
i Starrkärrs kyrka.
Efter akten inbjudes

till minnesstund
i församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas till Ale
Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
måndagen 13 september.

Lika välkommet som
blommor är en gåva till

Cancerfonden
tel. 020-59 59 59.

Valfri klädsel.

Jordfästningar
Mariann Norén.  I Kilanda 
kyrka hölls torsdagen 26 
augusti begravningsgudstjänst 
för Mariann Norén, Trollhät-
tan. Offi ciant var komminis-
ter Mikael Nordblom.

Lennart Carlsson. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 
27 augusti begravningsguds-
tjänst för Lennart Carlsson, 
Alafors. Offi ciant var kyrko-
herde Björn Nilsson.

Antonina Kuivanen. I 
Surte kapell hölls fredagen 
27 augusti begravningsguds-
tjänst för Antonina Kuiva-
nen, Surte. Offi ciant var 
kyrkoherde Harry Hultén.

Thomine Jensen, Skepp-
landa har avlidit. Född 1945 
och efterlämnar maken 
Tony, barnen Jeanette 
och Thomas med famil-
jer, Mamma samt syskon 
med familjer som närmast 
sörjande.

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

Dödsfall

Döda

Övrigt

Borttappad mobil. Sony-
Ericsson Röd på buss 403 
Torsdag 26/8.

0303-74 69 65

Till alla Er som på olika
sätt hedrat minnet av

min älskade Make och
vår käre Pappa

Pentti Kettunen
vid hans bortgång

framför vi vårt
varma tack.

ANNELI
Jarmo, Sirpa, Keijo

med familjer

Den flicka som tog hand 
om en trafikskadad katt i 
november förra året i Präst-
alund på väg mot Grunne 
där Naturstigen korsar 
vägen och skogen övergår i 
ängsmark. Jag skulle vara så 
tacksam om du ville ringa 
mig, är troligen ägare till 
denna katt.

0303-74 60 23

Vigda 

Nu har vi gift oss!
Ruben Eklund &

Christine Andersson
Power Big Meet

Västerås
9/7 2010

Nu heter hela familjen Eklund

Födda

Välkommen Wilmer!
Näl 3/6 2010

Stort tack till BM Caroline, 
läkare Stephanie Voss och 

personalen på avd 34
Stolta föräldrar

Richard Hammarberg & 
Frida Ivelind
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Tänk på 
Cancerfonden!

020-78 11 79 (öppet dygnet runt)

www.cancerfonden.se
pg. 90 1986-0

Till minne 

Till minne 
av

Helena Brännvall

ett år av saknad

Jessica, Mats-Ola
Oskar, Viktor, Ludwig



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

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

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

Person & Transportbilar. Allt 
av intresse.
tel. 0707-53 61 77

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

Önskar köpa hus på Kärrvägen i 
Nol (ojämna nr). Max 1,2 miljoner.
tel. 0704-38 74 87

SÄLJES

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

Beg- sommarhjul med fälgsidor, 
5 bultar till Ford focus -07.
tel. 0303-74 64 54

Mountainbike, "Target", blå. 21 
växlar. Vuxen strl. Pris: 500 kr.
tel. 0303-74 97 35

UTHYRES

Halvblodston och c-ponny på 
halvfoder eller enligt ö.k. Välkom-
men att ringa mig Yvonne i Ryd.
tel. 0736-89 61 28
el. 0303-74 31 11

Ö HYRA

Hus önskas hyras allt från 1.5-4 
rum. Krav att hundar får bo i det 
och att det hyrs ut på långtid. Är 
en skötsam undersköterska.
tel. 0760-29 12 46

SÖKES

Extrajobb sökes av en 17-årig 
kille. Kvällar och helger. Allt av 
intresse.
tel. 0737-53 21 93

ÖVRIGT

Bygg och städ till bästa pris.
- Städ och renoveringar
- Tapetsering

- Snickare
- Stenläggning
Även röt arbeten utföres, 50% av 
arbetskostnaden betalas av skat-
teverket. Ring för mer info.
tel. 0737-27 10 84

Jakt. Söker del i jaktlag. Har två 
bra rådjurshundar.
tel. 0303-33 86 12
el. 0104- 75 21 15

Kattungar bortskänkes. Ring.
tel. 0707-85 18 70

Höstsnygga naglar hos Kikkis 
Naglar. Nödinge.
tel. 0703-68 14 826

Amstaff. Hej säljer nu min valp 
född 31 maj chippad, vaccine-
rad, avmaskad. Trevlig och social. 
Mamman 50% amstaff, 25% dob-
berman, 25% rottveiler. Pappan 
renrasig amstaff.
tel. 0739-08 61 73
Marita

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

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

Service el hushållsmaskiner, 
spis, alla fabrikat. Jour, lång 
vana, lågpris, fri resa. Spara 
annonsen. Ring för råd eller rep.
tel. 070-658 20 29

Ale-Jennylunds RK
Startar nyb.gr för vuxna Lörda-
gar. Platser finns även i ponny-
grupper.
tel. 031-98 25 00
www.ajrk.se

Hyr65plus.se
Hyr en pensionär av oss!
Bygg, måleri, golv, el-behörighet, 
städ, trädgård. Ring:
tel. 0738-14 04 57

Hyr65plus.se söker seniorer 
inom snickeri, målning, murning 
och trädgård mm. Ring:
tel. 0738-14 04 57

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.

övriga 
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övriga 
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aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaggggggggaaaaaaggggggggaaaaagggggggggggggggggggggggggggggggggggggivriiiiiggiiiiii aaaaaaaaaaiiiiiiiiirigaiiiiövriövriggggövrigövrigöööövvvvrrrriiiiövvvövrig
ttttjän

gg
tjänjäjjjjtjtjtttt äääääääännnnnnnnnnnnäänäääät ääääääää

gggggggg
ääää
ggg

ääjjtjänn

Grattis till våran farmor
Wally

som fyller 90 år den
6/9-10

Grattis också till 
hennes barnbarnsbarn

Hilda
som fyller 5 år

den 16/9
Kramar från

Linda med familj, 
Mathias och G-B

Grattis
Oliver 

som fyllde 4 år den 7 juli.
Många pussar & kramar

Mamma & Pappa

Grattis
Agnes Bergfelt 7 år

och 
Adam Bergfelt 3 år
den 2 september 2010.

Många grattiskramar från
Mamma, Pappa, Anton, 

Mormor & Morfar, 
Sandra med familj

Grattis vår älskling
Lovis Lorentzson

som fyller 1 år
den 1 september

önskar
Isa, Sanna,

Mamma & Pappa

Grattis 
Jimmy

30 år den 31/8
Ha en fin dag

önskar
Dina nära och kära

Amanda
1 år den 3/9

Grattis världens goaste tjej
önskar

Farmor, Farfar 
och farbror Jocke

Vi vill gratulera
Dan Björk

på 50-årsdagen 
den 9 september

Stort grattis önskar
Gunilla, Patrik, Eleonor, 

Loke, Rickard, Sarah, 
Thea & Dennis

Stort grattis
Desireé Dalebjörk

på 6-årsdagen den 6 juli.
På hösten gäller det. 

Många kramar från Pappa, 
Mamma och Annika

och tusen tack till fröknar 
som kom till mitt kalas och 

kompisar förstås på mitt 
dagis. Avd Baloo

Den 6/8 firade
Tyrone & Ingegerd Björk

sin 50-åriga bröllopsdag
Gratulerar gör

Dan, Gunilla, Patrik, Eleonor, 
Rickard & Sarah, Dennis, 

Loke & Thea

Grattis!
Angelina 

Holmquist-Olsson
4 år den 2 september

Grattis från 
Mamma o Pappa

Grattis på 
födelsedagen
Hafstein...

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Inga-Britt Olausson

All ev uppvaktning på min 
90-årsdag undanbedes vän-
ligen.

Dagmar Erlandsson

alekuriren  |   nummer 29  |   vecka 35  |   2010GRATTIS38

HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

9 1 5 2 4
8 3 7 6 1 2

1 4 7
5 7 2 6

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

3 8 7 4

9 2 3 4 1 5
6 9 8

3 5 2
6 9 3 4

2 7 8 9
1 9 7 5

6 1 5
9 3 2 7
5 8 6 4
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Träningsvilliga strömmade i söndags till Sportlife 
Ale Torg. Öppet hus med möjlighet att prova på såväl 

klassiska som nya träningstrender var en rejäl aptitretare. 
– Vi fick ett stort tillskott av nya medlemmar, så det 

gjorde susen, säger platschef Caroline Karlberg.

DETTA ÄR EN ANNONS
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KR/MÅN

18 MÅN AUTOGIRO

KAMPANJ!
TRÄNA ALLA AKTIVITETERALLA

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.

INDOOR WALKING
Hitta motivationen
tillsammans.

VÄVÄVÄRDRDRDEPEPEPAKAKAKETETET FF FÖRÖRÖR 11 1656565111 KRKRKRONONONOROROR II INGNGNGÅRÅRÅR!!!
TECKNA NU!  

Söndagens öppna hus blev en 
stor succé för Sportlife i Nö-
dinge. Gruppträningen är vår 
tids folkvagn – alla vill köra på 
– och populärast är den nya dan-
santa Zumban.

– Tillsammans med MRL 
(Mage rumpa lår) är det våra 
mest efterfrågade aktiviteter. 
Det är en härlig kombination av 
nytta och nöje, säger Caroline 
Karlberg.

Den latinamerikanska Zum-
ban har tagit träningspublliken 

med storm, men redan vecka 36 
får den tuff konkurrens av Bo-
dyvive som då har premiär.

– Det är en pulshäjande trä-
ningsform där vi använder både 
bollar och gummiband . Det är 
lekfullt, men effektivt och bra 
för såväl kondition som styrka, 
berättar Caroline Karlberg .

Nästa vecka är det också kurs-
start för Funky Kids.

– Grupperna börjar fyllas 
upp, men det fi nns fortfarande 
platser kvar. Först till kvarn…

Du får: väska, vattenfl aska, handduk, give-away-card, 
10-kort sol och vattenmassage värde 500:-
Gäller vid tecknande av årskort.

Gäller alla guldkort.      
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ANMÄLAN GÖRS PÅ ANLÄGGNINGEN I NÖDINGE. 
KURSEN STARTAR V 36.

Funky Kidz kurser:
 
2-3 år, söndagar 11.00-11.45 (Hanna)  FÅTAL PLATSER (obs endast 1 plats)
 
4-5 år, söndagar 12.00-12.45 (Hanna)  FULLT
 
6 år, lördagar 12.00-12.45 (Caroline)    FULLT
 
7-8 år, lördagar 13.00-13.45 (Caroline) FÅTAL PLATSER (obs endast 1 plats)
 
9-11 år, söndagar 13.00-13.45 (Marielle) FULLT
 
12-14 år, söndagar 13.50-14.50 (Marielle) PLATSER KVAR

ETT FÅTAL 
PLATSER KVAR

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. 


