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den person som skickat 
detta anonyma brev till 
Skatteverket för att på 
falska grunder försöka få en 
av våra kandidater till Ale 
kommunfullmäktige, Leif 
Gustavsson struken från 
vallistan. Ge dig tillkänna!
Känner någon igen stilen, 
v g kontakta oss!

Vi vill gärna veta vem/vilka som använder 
anonyma angiverier till myndigheter som 
politiskt vapen i stället för sakargument.

www.aledemokraterna.se
info@aledemokraterna.se • telefon 0303-748210 ...vi har idéerna för Ale i framtiden!

VI EFTERLYSER

SURTE. Fylld av även-
tyrslust ger sig Josefin 
Sunnergren av.

Nu väntar tio måna-
ders studier på High 
School i Minnesota.

– Jag har längtat 
efter den här dagen i 
sex år, säger hon utan 
minsta darr på rösten.

Studier utomlands har lockat 
henne sedan barnsben och 
siktet har hela tiden varit in-
ställt på USA.

– Jag har en känsla av att 
deras attityd passar mig. De 
gillar att ”softa” och är posi-
tivt inställda till allt och alla. 
Jag tror på ”The american 
dream” och ser fram mot att 
leva den, säger Josefin och 
skrattar.

Efter ett år på Rudebäcks 
gymnasium i Göteborg där 

hon läser det naturveten-
skapliga programmet tar Jo-
sefin ett sabbatsår.

– High School har varit en 
dröm. Jag kommer att läsa 
ungefär samma kurser som 
jag har läst i år fast på eng-
elska.

Den stora utmaningen är 
inte studierna. Jag vill klara 
mig själv, stå på egna ben och 
se att vingarna bär. Det blir 
tio månader utan familj och 
nära vänner, säger Josefin.

Hon kommer att bo till-
sammans med en tysk tjej hos 
en äldre man  med en dotter 
på sju år.

– Alla värdfamiljer är nog-
grant utvalda av organisatio-
nen som arrangerar utbytet, 
men visst är man lite orolig 
för att det inte ska funka. Nu 
tror jag inte att det blir några 
problem, vi har mejlat en del 
och det känns jättebra. Han 
driver eget företag och säljer 
vattenscooters. Jag hoppas få 
provköra för det finns gott 
om sjöar runt Minnesota, be-
rättar Josefin.

Förutom studier plane-
rar hon för mängder av ak-
tiviteter.

– Jag kommer att försö-
ka vara så aktiv som möjligt. 
Det finns många föreningar i 
området. Baseball, basket och 
golf tänker jag nog testa, men 

framför allt vill jag komma in 
i den amerikanska vardagen, 
säger Josefin.

Den språkliga utmaning-
en har hon redan klarat av. 
På sommarlovet mellan års-
kurs åtta och nio tillbringa-
de hon tre veckor på Jersey.

– Det var en suverän språk-
resa, troligtvis mina tre roli-
gaste veckor i livet, hittills, 
konstaterar Josefin som då 
reste med tvillingbrorsan 
Pontus.

Det räckte tydligen för 
honom. Nu ville han inte 

åka med…
Josefin kommer att bo i 

den lilla orten Grey Eagle 
med 300 invånare. Skolan 
har 350 elever.

– Jag tror att det är bra att 
det inte är så stort, men så 
fort jag får tid vill jag resa till 

Minneapolis (största staden i 
Minnesota) och kolla läget…

Staterna nästa för Josefin
– Det har hon drömt om i sex år

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Josefin Sunnergren och hunden Pippi kramas om en sista gång. Nu åker Josefin till Minnesota för studier på High School.
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JOSEFIN
SUNNERGREN
Bor: Surte
Ålder: 17
Familj: Mamma, pappa, tvilling-
brorsan Pontus och lillasyster Pet-
ronella 11.
Intressen: Golf, biljard och shop-
ping.
Kommer jag att sakna i USA: 
”Min familj och mina vänner – och 
svensk mat”.
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Botaniskt måleri i Surte
Botaniskt måleri visas under september månad på Surte bibliotek.

Konstnären Helena Andersson ställer ut vackra alster med motiv hämtade från naturen.
Utbildningen i botaniskt måleri har Helena skaffat sig på University of Cambridge.

Hur föddes ditt intresse 
för konst?

– Jag har alltid tyckt det 
varit kul. Tidigare målade 
jag en del porslin, men även 
oljemålningar. Mina motiv 
hämtar jag nästan uteslu-
tande från naturen. Jag är 
uppvuxen på en bondgård 
och det har säkert hjälpt till 
när det gäller mitt naturin-
tresse.

När gjorde du ditt första 
alster?

– Oj, det vet jag inte. Pors-
linsmålning började jag med 
när jag var 14 år, innan dess 
hade jag målat lite grann.

Har du någon förebild?

– Jag har många förebilder, 
de allra flesta finns i Eng-
land eftersom det finns en 
väldigt stark tradition med 
botaniskt måleri där. I Sve-
rige beundrar jag Annica 

Selander-Hökberg som är 
en väldigt duktig konstnär.

Beskriv botaniskt måleri?

– Det är att avbilda en 
levande planta direkt från 
verkligheten. Man ska kunna 
visa en bild och betrakta-
ren ska omedelbart kunna 
säga att det är exempelvis 
darrgräs. Varenda detalj ska 
överensstämma med verk-
ligheten.

Vad har du för utbildning?

– Under de senaste tio åren 
har jag varit ganska mycket i 
England på botaniska måle-
rikurser. 2005 började jag 
min utbildning på Univer-
sity of Cambridge och i juni 
2010 fick jag mitt diplom, 
som motsvarar 120 svenska 
universitets/högskolepoäng. 

Har du någon framtids-
dröm?

– Det vore att illustrera lite 
böcker och att kunna för-
sörja sig på konsten.

Vilken årstid föredrar du?

– Jag tycker faktiskt om alla 
årstider. Visst är det här-
ligt med vår och sommar, 
men jag tycker samtidigt att 
det är mysigt när hösten och 
vintern kommer. Då kan 
man sitta inne och värma sig 
med en kopp te. Jag anpas-
sar mig efter de olika årsti-
derna.

Vilken valfråga anser du 
vara viktigast?

– Faktum är att jag är ganska 
ointresserad av politik. Jag 
är inte en person som följer 
partiledardebatterna på tv. 
Rösta tänker jag ändå göra 
nästa söndag.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

VECKANS 

PROFIL

Namn: Helena Andersson.
Ålder: 45.
Bor: Surte.
Yrke: Försäljare.
Stjärntecken: Skorpion.

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

Claes 
Tevell 

Ingrid 
Piazza
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Brettmo

Sanna 
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Hans 
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Roger 
Borg 

Jan Erik 
Axelsson
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Staberg

Pierre 
Karlsson
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Bruhner
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NÖDINGE. Sveriges 
socialdemokratiska 
kvinnoförbunds ord-
förande Nalin Pekgul  
43, gästade Nödinge i 
torsdags.

Hon uttryckte både 
missnöje och oro över 
den politik som integra-
tionsminister Nyamko 
Sabuni (FP) har drivit 
den senaste mandatpe-
rioden.

– Jag kan inte hitta 
något bra som hon har 
gjort, sa Nalin Pekgul.

Integrations- och flykting-
politiken kritiserades öppet 
och Nalin Pekgul anser att 
Nyamko Sabunis arbete har 
varit så meningslöst att tjäns-
ten bör upphöra.

– Om vi får ett maktskif-
te i Sverige kommer jag att 
föreslå Mona Sahlin (S) att 
tjänsten som integrationsmi-
nister tas bort. Nyamko är ett 
levande bevis på att den inte 
behövs, säger Nalin Pekgul.

Integrationspolitiken vill 
hon istället se som ett mer na-
turligt arbete ute i verksam-
heterna. Där det finns pro-
blem ska till exempel skolan 
få ett större ansvar och bättre 
resurser att direkt vidta åtgär-
der.

– Vi måste också bli ännu 
bättre på att betona vikten 
av att lära språket, föräldra-
ansvaret och vilka rättigheter 
respektive skyldigheter det 
medför, säger Nalin Pekgul.

Hon är också bekymrad 
över att Alliansen gläds över 

att 270 av 290 kommuner tar 
emot flyktingar.

– Det är skandal att vi inte 
gemensamt tar detta ansvar. 
Det är fortfarande 20 kom-
muner som inte hjälper till. 
Jag tycker absolut att staten 
ska kunna tvinga kommuner-
na att ta emot flyktingar.

400 kurder
Nalin Pekgul är ursprung-
ligen från Kurdistan. När 
hennes föräldrar flydde för 
30 år sedan  fanns bara 400 

kurder i Sverige.
– Idag är siffran 100 000 så 

självklart krävs det en genom-
tänkt integrationspolitik, där 
vi effektivt motverkar ett ut-
anförskap.

Det blev ett antal olika 
möten för Nalin Pekgul 
under sitt dagslånga besök 
i Ale. Invandrarkvinnor var 
den huvudsakliga målgrup-
pen.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

NÖDINGE. Alliansens 
förstanamn på riks-
dagsvalsedeln i Norra 
Älvsborg presenterade 
jobbmanifestet på Ale 
Torg.

Valet ansåg samtliga 
vara det viktigaste 
någonsin.

– Vi har styrt in Sve-
rige på rätt väg i en 
svår tid. Nu måste vi få 
fortsatt förtroende för 
att kunna ta ytterligare 
ett par viktiga steg, 
säger kandidaterna.

Annika Qarlsson (C), Per-
nilla Gunther (KD), Mikael 
Cederbratt (M) och Anita 
Brodén (FP) log alla brett på 
Ale Torg i lördags. Alliansen 
har vind i seglet och gör ingen 
hemlighet av att det råder stor 
optimism inför valet.

– Vi har visat att vår politik 
är ansvarsfull och att vi klarar 
av att hantera statens finanser 
även i kristider. Nu har vi en 
bra tillväxt i svensk ekonomi 
och jobben är på väg. Det har 
gjort att gemene man har ett 
stort förtroende för regering-
en, säger Mikael Cederbratt.

I mötet med väljarna är 
skolan ett vanligt samtals-
ämne.

– Det finns en stark fram-
tidstro och våra idéer om 
lärlingsutbildningar har 
vunnit terräng, säger Pernil-
la Gunther.

Kritiken mot Alliansens 

politik handlar fortfarande 
mest om förändringarna i so-
cialförsäkringssystemet.

– Det är omöjligt att ge-
nomföra en så stor reform 
utan att någon kommer i 
kläm, men det ser vi över nu. 
Att förtidspensionera 140 
personer om dagen är knap-
past något som folk längtar 
tillbaka till. Arbete efter egen 
förmåga är det som gäller, 
säger Annika Qarlsson (C).

Jobblinjen har varit prio-
ritet under mandatperioden 
och det har även präglat in-
vandringspolitiken enligt 
Anita Brodén.

– Det första som en in-
vandrare möter idag är en 
arbetsförmedlare. Vi kart-
lägger kompetensen och gör 

en handlingsplan för att så 
snabbt som möjligt få perso-
nen i arbete. Det är inte som 
tidigare då samhället pekade 
på socialtjänsten och erbjöd 
bidrag istället för lön.

Alliansen visar upp en 
mycket enad bild i sitt val-
arbete.

– Vi har bevisat att vi kan 
samarbeta och regera ihop. 
De skillnader som finns 
mellan partierna är nyanser, 
men det är värdefullt att de 
finns. Diskussionerna blir 
konstruktiva och politiken 
bredare, säger Annika Qarls-
son och kandidaterna nickar 
instämmande.

Stor optimism hos Alliansen

Anita Brodén (FP), Pernilla Gunther (KD), Annika Qarlsson © 
och Mikael Cederbratt (M) toppar alla riksdagsvalsedeln för 
sina respektive partier i norra Älvsborg. 

Nalin Pekgul vill avskaffa tjänsten som integrationsminister

Nalin Pekgul var kritisk till både tjänsten som integrations-
minister som till Nyamko Sabuni (FP) som innehar den idag.

www.ale.nu

Kryssa Peter Kornesjö

4
KONST-

GRÄSPLANER!
– VI BYGGER

SKEPPLANDA, 

ÄLVÄNGEN, ALAFORS, 

NÖDINGE-NOL

VI BYGGER INTE TVÅ

�

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Telefon: 0303-24 61 80 
Bultgatan 40 i Kungälv

KLIMATTEKNIK
Öppet: 08-17 mån-fre
www.klimatteknik.se

BOSCH EHP 6.0 AA

17400 kr efter ROT-avdrag  
Standardinstallation* ingår (pris utan ROT 19900 kr)

1000 kr är avdraget från vårt ordinarie pris 20900 kr
Kampanjbesparing: 1000 kr

-  COP: 5,30   
- 6,0 kW maxeff ekt   
- Extremt lågt ljud
-  Trygghetsförsäkring i 6 år ingår   
- 10oC funktion

MITSUBISHI FD-25

17 400 kr efter ROT-avdrag  
Standardinstallation* ingår (pris utan ROT 19900 kr)

500 kr är avdraget från vårt ordinarie pris 20400 kr
3 års extra trygghetsförsäkring, ord. pris 875 kr
Kampanjbesparing: 1375 kr

-  COP: 5,33   
- 6,3 kW maxeff ekt   
- Extremt lågt ljud

* Ring eller se vår hemsida för information om standardinstallation

VARGAVINTER 
MED REKORDDYRA ELPRISER ÄVEN I ÅR?

- VI HAR BOTEMEDLET!

INVESTERINGEN 

Investera för framtiden. Med 
en värmepump får du avkast-
ning från dag 1 och i många 
år fram över. 
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Gör ditt val redan på lördag – fi ra Återvinningens dag!

På kommunernas återvinningscentraler slår vi ett extra slag för 
återanvändning lördagen den 18 september, med en rad olika aktiviteter 
och extra mycket personal på plats. 

Mer information hittar du på din kommuns hemsida, eller på www.renova.se.

Återvinningens dag arrangeras av Renova i samarbete med Ale, Göteborg, 
Härryda, Kungälv, Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.
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ALAFORS. Beskedet om att Sjövallen 
i Alafors inte blir en av två idrotts-
platser i Ale som får konstgräs 
engagerar nu ett helt samhälle.

Ahlafors IF:s styrelse är förvånad 
och känner sig mer eller mindre 
bortfintad.

– Det finns det starka skäl att 
vara, säger ordförande Claes Berg-
lund och håller upp en bunt protokoll.

Det är handläggningen – eller bristen på en 
sådan – som Ahlafors IF är kritisk till.

– Att anlägga konstgräs i Älvängen och 
Nol är jättebra, men sett utifrån vårt per-
spektiv och vårt engagemang är det ett hårt 
slag. Utan minsta förvarning har kommunled-
ningen bara stängt dörren till oss. Vi har lagt 
ner så mycket tid, pengar och resurser att det 
känns som en fientlig handling mot Ahlafors 
IF, summerar Claes Berglund sina känslor.

Han har som årsfärsk ordförande i klubben 
fått ta del av en gedigen dokumentation av ar-
betet kring förverkligandet av en konstgräs-
plan vid Sjövallen.

– Här har du protokollet från Kommun-
styrelsen i november 2006. Efter samtal med 
kommunledningen förlängdes arrendeavtalet 
mellan Ahlafors IF och Ale kommun. Det un-
dertecknades av Kommunstyrelsens dåvaran-
de ordförande, Inga-Lill Andersson (S). Av-
talet behövdes för att möjliggöra en ansökan 
till Svenska Fotbollsförbundet. Om någon har 
glömt, gällde den ansökan investeringsmedel 
till en konstgräsplan. Med detta vill jag un-
derstryka att det råder inga tvivel om att den 
politiska ledningen med Jarl Karlsson (S) i 
spetsen har haft kännedom om vårt arbete. 
Ale kommun har till och med varit en del av 
det. Alla har väl med egna ögon sett hur vi 
har börjat schakta och har dessutom färdig-
ställt  parkeringsplatsen helt på egen hand. Vi 
hade behövt ett par miljoner från kommunen 
för att fixa Ales första konstgräsplan, men de 
valde istället att avsätta 8,2 Mkr för två andra 
projekt som så vitt jag förstår inte ens är kost-
nadsberäknade. Det kanske blir ännu dyrare, 
säger Claes Berglund som inte ser någon an-
ledning att spara på krutet.

Korten på bordet
– Nej, jag vill ha korten på bordet. Jag vill 
veta vad som hände. Vår dokumentation un-
derstryker att AIF och Ale kommun har haft 
en aktiv dialog om konstgräs. Det råder ingen 
tvekan om det. Det hade varit mer klädsamt 
om kommunen – innan de kungjorde sitt 
beslut – hade meddelat oss att samtalen är av-
slutade och att vi får drömma själva. Kanske 
hade de också i samma stund kunnat motive-
ra varför de plötsligt valt att göra en kovänd-
ning och varför de har vilselett oss i fem år?

Det förlängda arrendeavtalet mellan Ale 
kommun och Ahlafors IF var en bilaga till den 
ansökan om 1 miljon kronor som skickades till 
Svenska Fotbollsförbundet i december 2007.

– Den fick också Ale kommun ta del av. I 
vår kalkyl ingick ett kommunalt bidrag om 1,9 
Mkr. Det var inga pengar som var beslutade, 
men vi hade en konstruktiv dialog om dessa. 
Det är inga nyheter för någon – det som är 
nytt är att det tydligen aldrig har varit aktu-
ellt att anlägga något konstgräs på Sjövallen. 
Det har definitivt undgått oss, vi uppfattade 
nämligen dialogen med Ale kommun och dess 
tjänstemän på ett helt annat sätt, säger tidiga-
re ordföranden Thore Skånberg.

Ansökan om pengar från förbundet avslogs 
med motiveringen att det för tillfället var fler 
projekt än det fanns medel till. Nu finns det 
återigen möjlighet att söka pengar från för-

bundet, men för AIF:s del blir det svårt då 
det ofta krävs en kommunal delfinansiering. 
På den fronten har Ahlafors IF dragit nitlot-
ten och därmed är chansen till statliga pengar 
tillintetgjord.

För ett knappt år sedan medverkade lokal-
tidningen på ett möte angående konstgräs på 
Sjövallen och då sa fritidsintendent Klas Ar-
vidsson:

– Vi har kommit fram till att Sjövallen är 
bästa platsen. Det är en kommunal anlägg-
ning med bra omklädningsrum, hög tillgång-
lighet med nybyggd gång- och cykelbana, en 
befintlig belysning som vi bara behöver kom-
plettera och en klubb med stora ambitioner.

Politiken gjorde sedan en helt annan be-
dömning.

Fotnot. Redaktionen sökte utan framgång 
Kommunstyrelsens ordförande, Jarl Karlsson (S), för en 

kommentar under måndagskvällen

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Behandling 350:-

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Märkliga turer i 
konstgräsfrågan
– Kommunen förlängde arrendet med 
AIF för att möjliggöra bidragsansökan

ALAFORS. Planerna på en konstgräs-
plan i Ale blir allt tydligare.

Ale kommun utreder just nu för-
utsättningarna för att bygga en i 
anslutning till Sjövallens grusplan.

– Mycket talar för att det blir så, vi 
har gjort en geoteknisk undersökning 
som vi väntar svar på, säger fritids-
intendent Klas Arvidsson.

Behovet av en konstgräsplan är jättestort. Nio 
fotbollsklubbar i Ale är förväntansfulla, men det 
är också detta som har varit bekymret.

– Hade vi bara haft en klubb hade det varit 
lätt att veta var planen bäst placeras. Nu har vi 

-
 

www.r ival re lax .se

Vill du ha mer tid
till roligare saker?

Nu kan ni få 6 timmars städning i månaden för 995 kr
Kontakta vår kundtjänst på 031-130086 eller info@rivalrelax.se

Konstgräs 
på Sjövallen

Halva grusplanen samt det nya området som schaktades ur för något år sedan kan använ-
das till Ales första konstgräsplan. Det gör att en 7-mannaplan återstår och bland annat kan 
fungera som parkeringsplats vid större matcher.

Tänk globalt
agera lokalt

Hör av dig!
Lä å / l

Faksimil vecka 47, 2009.

Du har väl inte glömt 
den kalla och dyra vintern?
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0200-25 33 25

NYHET! 

Golvmodell

Toshiba                        . Toshibas 
bästa värmepump som sparar 
mest energi över året. COP 6,52.
Funktion för underhållsvärme 
5-13°C.

Toshiba Golvmodell för dig som 
önskar luft-/luftvärmepumpens 
inomhusdel placerad lågt på 
väggen eller under ett fönster.

Toshiba Estia. Luft/vatten-
värmepump för vattenburet 
värmesystem. Mycket högt COP 
4,66. Speciellt framtagen för 
nordiskt klimat. 8 kW till 14 kW.

LUFT-/LUFT

LUFT-/VATTEN

BERGVÄRME

Installera före vintern!

Erbjudande till dig som är elkund hos e-on. Logga in på www.eon.se/Mina sidor

100 orter - 1 telefonnummer: 0200-25 33 25   www.ventilationsutveckling.se

ale.vansterpartiet.seRosanna Dinamarca

Johnny Sundling

”Sverige behöver en skola som 
ger alla elever samma 

möjligheter, oavsett bakgrund. 
Därför vill vi bygga 
världens bästa skola 

–utan privata vinster.”

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se



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 FC SPARTA
Söndag 19 september kl 17.45

Välkomna till Vimmervi IP!

Nu lyfter 
vi Ale!

www.ale.nu
NÄSTA HEMMAMATCH
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FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Vänersborgs IF – Ahlafors IF 0-1 (0-1)
Mål AIF: Henrik Andersson. Matchens 
kurrar: Andreas Skånberg 3, Peter 
Antonsson 2, Jonatan Henriksson 1.

Division 3 NV Götaland
Skoftebyn – Lilla Edet 2-2 (2-0)
Mål LEIF: Marcus Olsson, Anton 
Granqvist.

Division 4 Västergötland V
Lödöse/Nygård – Halvorstorp 3-1 
(2-1)
Mål L/N: Andreas Åkerblad 2, 
Michael Mellqvist.

Division 5 Västergötland V
Östadkulle – Skepplanda 2-2 (2-1)
Mål SBTK: Svante Larson, Mikael 
Maliniemi.
Matchens kurrar: Johan Anders-
son 3, Mikael Maliniemi 2, Svante 
Larson 1.

Division 6 D Göteborg
Hyppeln – Nol 1-0

Nödinge – FTU 3-1 (0-1)
Mål NSK: Amir Salihovic, Jethro 
Jackson, Martin Johansson.

Älvängen – Sparta 10-0
Mål ÄIK: Simon Enyck 4, Jonas 
Rhodén 3, Josef Ingvarsson, Rahel 
Faraj, Rasmus Eriksson.
Matchens kurrar: Simon Enyck 3, 
Josef Ingvarsson 2, Jonas Rhodén 1.

Division 6 Alingsås
Alvhem – Långared 1-1 (0-1)
Mål AIK: Daniel Hanzén.
Matchens kurrar: Daniel Hanzén 3, 
Martin Stensson 2, Joakim Laxman 1.

Division 7 D Göteborg
Surte – Färjenäs 5-4 (3-2)
Fotö – Bohus 3-1 (2-0)
Mål BIF: Mikael Gannve.

Division 2 N Götaland, damer
Rössö – Skepplanda 1-0 (1-0)
Matchens kurrar: Mikaela Bernts-
son 3, Erika Andersson 2, Amanda 
Errind 1.

Division 3 Västergötland S
Lödöse/Nygård – Friscopojkarna 
0-4 (0-1)

Division 4 A Göteborg
Ahlafors IF – Fräntorp/Qviding 0-0
Matchens kurrar: Elisabeth Anders-
son 3, Sandra Augustsson 2, Andrea 
Lindgren 1.
 
Ahlafors IF – Göteborgs FF 4-2
Mål AIF: Sandra Frånlund 2, Andrea 
Lindgren, Caroline Korpe Larsson.
Matchens kurrar: Maria Zetterlund 3, 
Lisa Jepsen 2, Andrea Lindgren 1.

Division 5 Göteborg
Ahlafors BK - IK Virgo 2-2
Mål AIF: Jenny Karlsson, Cecilia 
Gustafsson.
Matchens kurrar: Elin Rubensson 
3, Jenny Karlsson 2, Åse Hagborg 
Aleberg 1.

Team Utbynäs – Älvängen 0-2
Mål ÄIK: Jennie Hedberg 2.
Matchens kurrar: Jennie Hedberg 3, 
Anki Olsson 2, Sara Johansson 1.

Älvängen – Ytterby IS 2-4 (1-4)
Mål ÄIK: Sara Johansson, Irina Rous-
sakoff.
Matchens kurrar: Camilla Lindberg 3, 
Jenny Knaving 2, Irina Roussakoff 1.

Välkommen till Sjövallen
Svenska Stenhus Arena

Division 3 nordvästra Götaland
Lördag 11 september kl 15

Ahlafors IF   vs   Skoftebyns IFMatchvärd:

www.ahlaforsif.se

VÄNERSBORG. Sju raka utan 
seger.

Inte konstigt att Ahlafors 
IF var lättade efter tre bly-
tunga poäng mot Väners-
borg.

– Det var inte så svårt, sa 
lagkapten Jonatan Henriks-
son med ett brett leende.

Han pustade snarare ut efter en 
fruktansvärd anstormning från 
hemmalaget under den sista halv-
timmen. Ahlafors ledningsmål sig-
nerat Henrik Andersson i första 
halvlekens 24:e minut kändes 
aningen för tunt.

– Det blev onödigt dramatiskt. 
Vi borde ha avgjort ti-
digare och frågan är 
om vi inte gjorde det, 
frågade sig Jonatan 
Henriksson och avsåg 
en av sina två välrik-
tade nickar som enligt 
hörsägen ska ha räddats på fel sida 
mållinjen.

– Ofattbart att inte någon av bol-
larna hamnar i maskorna, då hade 
vi kunnat slappna av. Nu var vi så 
rädda att förlora poängen att spelet 
kom av sig.

Med tanke på matchens betydel-
se är det lätt att förstå hur match-

en utvecklade sig. Ahlafors seger 
innebar att laget äntligen tog klivet 
ovanför strecket i kampen om ett 
nytt kontrakt i trean.

– Underbart. Killar har för-
tjänat den här segern. De spelar 
under stor press och idag gör de 
en mycket bra arbetsinsats, konsta-
terade tränaren Tomas Hvenfelt.

Återigen placerades Markus 
Hansson, normalt mittback, som 
ensam anfallare. Jihad Nasha-
bat och Peter Antonsson släpade 
bakom på varsin kant. Tanken är 
god, men genererar än så länge inte 
tillräckligt många heta målchanser 
för att avgöra en match. Det finns 
fortfarande en del att fundera på. 

Trots ett haltan-
de spel efter paus 
valde Hvenfelt 
att ge startelvan 
förtroendet att 
fortsätta. Först 
en kvart före 

slutet byttes Johan Elving ut mot 
Anders Lundsten. I slutsekunder-
na sågs förra veckans matchhjälte, 
Gustav Vegelius, byta av Michel 
Berntson-Gonzales. Med facit i 
hand kan inget kritiseras. AIF tog 
tre oerhört viktiga poäng och har 
nu avgörande i helt egna händer – 
eller fötter rättare sagt. Mest gläd-

jande var nyckelspelaren, målvak-
ten Andreas Skånbergs formbe-
sked. Två frilägesräddningar och 
en rad matchavgörande parader 
noterades.

I kommande hemmamatch 
väntar Skoftebyn och då saknas 
enligt uppgift Markus Hansson. 
Matchvärd är Socialdemokrater-
na i Ale, undrar vad samtalsämnet 
kommer att vara...?

VÄNERSVALLEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

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

Måsteseger för Ahlafors 
som tog sig över strecket

Lagkaptenen Jonathan Henriksson var en av förgrundsfigurerna när Ahlafors IF, efter sju raka matcher utan 
seger, vann mot Vänersborgs IF i lördags.

KVALJAKT PÅ 

FORSVALLEN

A-lag Herr div 5 v

SBTK -Åsaka SK

Lördag 11 sept

VÄLKOMNA!
16.00

Markus Hansson sliter som ett 
djur på topp.

– Fast nästa match är lika viktig

SBTK har ödet i 
egna händer
ÖSTADKULLE. Dramatiken fortsätter i 
division 5 Västergötland västra.

Skepplanda BTK:s sena kvitterings-
mål kan bli guld värt.

– Vi behåller andraplatsen i serien 
och kan avgöra vårt öde själva, säger 
tränaren Jonas Andersson.
Skepplanda har inget busenkelt program 
kvar och jagas alltjämt av tre lag, Sjuntorp, 
Östadkulle och Trollhättans BOIS.

– Om vi tittar på de fyra matcher som 
återstår får nog BOIS gälla som favoriter. 
De har seriens sämsta lag kvar att möta. Vi 
ska bland annat möta seriesegrande Wargön 
och senare också Sjuntorp hemma, men 
som det är nu är allt upp till oss själva, menar 
Jonas Andersson.

Nyckelmatchen mot Östadkulle som 
inte fick gå förlorad hade det mesta. Bra 
tempo, mycket målchanser och ett avslu-
tande raffel. 

– Vi flyttade upp vår mittback Mikael 
Maliniemi i jakten på ett kvitteringsmål och 
sex minuter före slutet är det just han som 
når högst på en boll från Svante Larson. I 
slutet har Östadkulle en straffsituation och 
vår Mattias Johansson får nästan öppet 
mål i slutsekunderna men skjuter över. 
Krysset var rättvist, konstaterar Andersson.

Skepplandas första mål signerdes Svante 
Larson. Närmast väntar  mediokra jumo-
bon Åsaka som bara har mäktat med fyra 
poäng i år.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Nu går sommaren mot sitt 
slut och de sommararbetande 
ungdomarna i Ale Basket 
går vidare mot nya äventyr. 
Under tre veckor, 25, 32 
och 33, har dessa ungdomar 
arbetat som assisterande 
tränare samt själva tränat 
under ledning av Emil Salon 
och Markus Lenngren, 
före detta spelare i elitseri-
elaget Gothia Basket, som 
tyvärr lades ner under förra 
säsongen. Ungdomarna, 12 
stycken till antalet, medlem-
mar i Ale Basket men också 
andra intresserade ungdomar 
som fått betalt av kommunen 
under tiden. 

Anna Karlsson, Sara Mår-
tensson och Jenny Franck 
var några av de sommararbe-
tande ungdomarna och tje-
jerna tyckte att de fått många 
tekniska övningar och stra-
tegier av Markus Lenngren. 
De har stärkt sin teknik som 
basketspelare och även lärt sig 
samarbeta i gruppen, lärt sig 
lyssna och så vidare. 

Gruppen har haft en god 
stämning och de tycker att 

det har varit roligt att visa 
de yngre spelarna hur de ska 
utveckla sitt spelande och tän-
kande i samarbete med Emil.

Marcus Bodefjord 
Gistedt tycker att jobbet som 
sommarproffs haft bra tider, 
gett nya insikter om hur han 
själv kan utveckla sitt bas-
ketspel tillsammans med sitt 
lag. Vidare menar Marcus att 
Markus Lenngren ser hur alla 
spelare är som individer och 
att han låter spelarna prestera 
utifrån deras egen nivå. 

Ale Basket har haft flera 
samarbeten med Emil Salon 
och Markus Lenngren och 
dessa samarbeten har varit 
ömsesidigt positiva. Deras 
erfarenhet både som spe-
lare och tränare har gett 
Ale Basket och dess spelare 
mycket positivt lärande. Emil 
Salon drar nu vidare norröver 
till LF Basket Norrbotten 
(Länsförsäkringar) före detta 
Plannja Basket. Vi önskar er 
båda lycka till!

Ale Basket
Agneta Hummerhielm

Pernilla Bodefjord

Basketproffs för en sommar

Glada yngregruppen tillsammans med sommarjobbarna och 
gästtränaren Emil Salon (randig tröja).

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)

Att förlora med 0-18 under 
samma säsong är ganska ovan-
ligt. Lägg därtill att Spartas 
målvakt, Vasilis Tasulas, till-
hörde de främsta hos gäster-
na, men tyvärr blev han alltför 
ensam då målhungriga hem-
maspelare stormade fram.

Efter paus lät tränaren Stig 
Persson vaska fram ett flertal 
juniorer som säkert blir att 
räkna med framöver.

Med sex omgångar kvar av 

division 6 D Göteborg ligger 
Älvängens IK tvåa i tabellen, 
två poäng efter ledande Hi-
singsbacka. Närmast väntar 
bortamatch mot Bjurslätts IF. 
ÄIK som också har kvar att 
möta Hisingsbacka. Det sker 
söndagen den 3 oktober borta 
på Backavallens konstgräs.

Målhungriga ÄIK gjorde 10-0

Vitklädde ÄIK-spelaren Jonas Rhodén hittade rätt med tre 
mål i lördagsmatchen hemma mot Sparta. 

Det var många som ville visa sin uppskattning efter lör-
dagens ÄIK-seger med 10-0 över FC Sparta. Willy Kölborg 
från Socialdemokraterna delade ut pris till bäste spelare, 
som blev Johan Parinder.

ÄLVÄNGEN. Det måste kännas som en mardröm 
för FC Sparta att möta Älvängens IK. 

Först 0-8 i baken i vårens hemmamatch och 
sedan 0-10 i lördagens uppgörelse på Älvevi.

– Det blir inte roligt att förklara detta för kom-
pisarna när vi kommer hem, sade man i kabyssen 
efter matchen.

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

TEXT

Allan Larson
info@alekuriren.se
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KOM LOSS, 
GYMPA MED OSS!

KOM LOSS, 
GYMPA MED OSS!
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Vi ses!

NOL. Att det spelas fotboll på 
Nolängen tillhör inte ovan-
ligheterna, men i lördags var 
det matcher i oavbruten följd 
från tio på morgonen till tre 
på eftermiddagen. Anled-
ningen var att Noldagen fira-
des med bland annat Knatte-
cup på 5-mannaplanen. Nol 
IK hade inte kunnat önska 
sig bättre förutsättningar, 
solen strålade och tempera-
turen var sommarlik.

Lokaltidningen fanns på 
plats när den första matchen 
skulle gå av stapeln mellan 
arrangörsklubbens P7-lag 
och Älvängens IK dito.

– Det ska bli skoj, sade 
NIK-keepern Emil Chris-
tiansen samtidigt som han 
rättade till målvaktströjan 
och tog på sig målvaktshand-
skarna.

– Min idol är Kim Chris-
tiansen. Det är lite synd att 
han lämnade Blåvitt, ansåg 

Emil innan han tog plats 
mellan stolparna.

Cafeterian höll öppen hela 
dagen för fikasugna åskådare 
och från grillen gick det att 
beställa såväl korv som ham-
burgare.

Noldagen i sommarlikt väder

PÅ NOLÄNGEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Emil Christiansen, målvakt i 
Nol IK:s P7, var superladdad 
inför lördagens matcher.

Dags för avspark mellan Nol IK och Älvängens IK P7. Lag-
kaptenerna i respektive lag Sebastian i NIK och Victor i 
ÄIK tillsammans med domaren, Sebastian.

Onsdag 8 sept kl 18.15
Gläntevi

FC Ale – Alvhem

Fredag 10 sept kl 18.00
Älvevi

ÄIK dam – 
Angered United

Lördag 11 sept kl 14.00
Jennylund

Bohus – Surte

Lördag 11 sept kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – Skoftebyn

Lördag 11 sept kl 15.00
Nolängen

Nol – Hisingsbacka

Lördag 11 sept kl 16.00
Forsvallen 

Skepplanda – Åsaka

FOTBOLL I ALE

Uppsving för Lödöse Motornostalgiska Dag
– Tredubbling av antalet besökare

Många passade på att fynda. Den här ratten gick för 300 
kronor.

Veteranbilarna stod på rad bakom Lödöse Museum.

En gammal klenod som lockade besökarnas förtjusning.

LÖDÖSE. Vilken folk-
fest!

Lödöse Motornostal-
giska Dag lockade cirka 
1 400 besökare.

– En tredubbling 
jämfört med fjolårets 
arrangemang, säger 
Lena Stammarnäs på 
Lödöse Museum.

Ett soldränkt museiområ-
de välkomnade besökarna 
till den andra upplagan av 
Lödöse Motornostalgiska 
Dag. Fjolårets premiärtill-
ställning lockade knappt 500 
personer, årets arrangemang 
desto fler.

– Vi är naturligtvis jätte-
glada över responsen. Vi hade 
hjälp av LN 70 HC att räkna 
bilar och dess passagerare, 
förklarar Lena Stammarnäs.

Det var inte bara besöks-
antalet som gladde arrangö-
ren, även antalet veteranfor-
don var betydligt fler än i fjol.

– Vi noterade 43 veteran-
fordon förra året jämfört med 
121 i år. Det är positivt och 
ett bevis för att detta eve-
nemang har kommit för att 
stanna, säger Lena.

Kombinationen av fordon, 
retroprylar, dräkttävling och 
musikunderhållning tror 
Lena Stammarnäs är nyckeln 
till framgången.

– Det blir en bra mix av 
olika aktiviteter som lockar 
en bred publik, säger Lena 
som redan har funderingar 
på nästa års arrangemang.

– Då skippar vi förmod-
ligen dansen på Ljudaborg 
på kvällen och tidigareläg-
ger musikunderhållningen. 
Vi har också en förhoppning 
att fordonsparken ska utveck-
las och även omfatta fler ve-
teranmopeder och cyklar, av-
slutar Lena Stammarnäs.

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

En rallybil av äldre modell.
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Bilsemester med

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

Kom ihåg reskoden: AlekurirenBESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

En weekend på 4-stjärnigt hotell vid Vänern

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

Best Western 
Gustaf Fröding Hotell ★★★★

I härliga Värmland finns en livlig stad 
med ett rykte om att vara solrik och 
restaurangtät – omgiven av ett vack-
ert naturlandskap och där vildmarken 
är präglad av skogar, små och stora 
sjöar och älvar, som forsar genom 
landskapet ligger Karlstad. Här kan 
du kan uppleva en weekend med flera 
möjligheter för både avslappning och 
nöjen långt bort från vardagslunken. 
Från norr slingrar sig Klarälven ned 
genom Värmland för att mynna ut 
i Sveriges största sjö Vänern – här 
finner man Europas största insjöskär-
gård med hela 22 000 öar, holmar 
och skär.

Ankomst: Fredagar t.o.m. 
10/12 2010 samt 7/1-17/6 2011.
Valfri ankomst 15-22/10 2010.

Inkluderar endast slutstädning.

I hjärtat av Harz

Hotel Achtermann ★★★

Braunlage ligger vid foten av berget 
Wurmberg och är en äkta Harzidyll 
med sina originala gamla trähus och 
floden som rinner genom staden. Här 
mitt i Harz betagande sköna natur 
ligger Braunlage omgivet av skogs-
täckta berg, porlande vattendrag och 
en mängd av utmärkta, markerade 
turer som inbjuder till vandrings- eller 
cykelturer. Ni bor på det gemytliga 
Hotel Achtermann, där värdsparet 
gör deras absolut bästa för att ge 
er bästa möjliga semester. Utforska 
gärna Braunlage också eller åka ut på 
utflykt runtom i Harz: Goslar bjuder 
på små smala gator och är en av de 
absolut vackraste medeltidsstäderna 
i Tyskland och har tidigare vart hem-
stad för kejsaren. 

Ankomst: Sön- och torsdagar t.o.m. 
16/12 2010 samt 13/1-16/6 2011.

Pris per person i dubbelrum

1.099:-

Pris per person i dubbelrum

1.599:-

4 dagar på trevligt hotell i Braunlage, Tyskland

Barnrabatt 

i förälders säng.

i förälders rum.

Solen skiner 
alltid i Karlstad

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

Barnrabatt 

i förälders säng.

i förälders rum.

Extranatt inkl. 
frukostbuffé

Endast 549:-

Få gratis vin, 
när du bokar semester

( Se mer på: 
www.happydays.nu

BONUSPRESENT

Hotel Achtermann

Gustaf Fröding Hotell

Vet du vad en klövjestig är, 
hur känns det egentligen att 
åka på vägarna med en KP-bil 
och vad berättar en milsten? 
Nu på söndag den 12 sep-
tember kan du få svar på det 
och mycket mera på de guid-
ningar som hålls runt om i Ale 
kommun. 

Länsman Lundgrens backe 
i Skepplanda, medeltida klöv-
jestigen i Hålanda samt vägar 
och stigar i Prästalunden är 
alla utflyktsmål i Ale kommun. 
Under Kulturarvsdagen kan 
du följa med inspirerande och 

kunniga guider som berättar 
om stigar, vägar och områden. 

I Skepplanda startar man 
vid Hemvärnsgården eller 
Hembygdsgården och vand-
rar den smala stigen ner till 
Hembygdsgården eller upp till 
Hemvärnsgården. Den som 
vill får åka KP-bil tillbaka. Vid 
respektive gård berättas om 
Länsman Lundgren och hans 
T-ford och varför länsvägen 
fick sin nya sträckning. Vid 
Hemvärnsgården kan besöka-
ren få prova att cykla på 

militärcykel. KP-bilen kör 

en gång i timman mellan 11 
och 15. 

I Hålanda guidas en kilo-
meter av den gamla medeltida 
klövjestigen mellan Lödöse 
och Skara. Hembygdsfören-
ingen guidar med start en kilo-
meter norr om Livered, vid 
vägen mot Gräfsnäs. Ta med 
kaffekorg!

Starrkärr-Kilanda Hem-
bygdsförening ordnar guidade 
rundvandringar i Prästalun-
den. Guidningen följer den 
gamla kyrkvägen mellan torpet 
i Prästalund och Starrkärrs 

kyrka. Utmed vägen berättas 
bland annat om milstenens 
historia. Vandringen avslutas 
på den gamla hålvägen, idag en 
del av natur- och kulturstigen i 
Prästalund. 

Kulturarvsdagen, eller 
European Heritage Days som 
den också kallas, är ett årligt 
återkommande evenemang 
runt om i Europa. I Sverige 
firas den andra söndagen i sep-
tember med syfte att lyfta fram 
och väcka intresse för kultur-
arv och kulturmiljöer.  

❐❐❐

Kulturarvsdag i Ale kommun – möjlighet att få åka KP-bil

ÄLVÄNGEN. Skepplanda 
Akvarellmålare visar 
just nu en utställning 
på Repslagarmuseet.

105 konstverk förde-
lat på tolv konstnärer 
finns för beskådning.

Invigningen ägde rum 
förra söndagen.

Ett drygt 50-tal personer 
kom för att ta del av det 
vernissage som Skepplanda 
Akvarellmålare hade bjudit 
in till på Repslagarmuseet.

– Detta blir vår andra 
gemensamma utställning. 
Den första hade vi på Lödöse 
bibliotek, men omfattningen 
är betydligt större den här 
gången. Det är ungefär dub-

belt så många tavlor som vi 
visar här i Älvängen, säger 
Ronny Eriksson, en av de 
tolv medverkande konstnä-
rerna ur Skepplanda Akva-
rellmålare.

– Vi är en grupp som 
samlas en gång i veckan i 
Skepplanda bygdegård. Nu 
startar vi upp en ny termin 
efter ett par månaders som-
maruppehåll. Troligtvis 
kommer vi att få några nya 
deltagare, då det finns folk 
som har visat sitt intresse för 
vår verksamhet, säger Ronny.

Kjell Claesson represen-
terar utställningen med elva 
stycken akvareller, vackra 
landskapsmotiv som påmin-
ner oss om hösten.

– Det är bra terapi att måla 
och det är dessutom väldigt 
avkopplande. En akvarell är 
lätt att ta med sig ut. Mest 
produktiv är jag på våren och 
på hösten, förklarar Kjell.

Utställningen med Skepp-

landa Akvarellmålare pågår 
till och med den 26 septem-
ber.

Utställning med lokal prägel

Ronny Eriksson och Kjell Claesson är två av tolv konstnärer 
ur Skepplanda Akvarellmålare som just nu visar en utställ-
ning på Repslagarmuseet.

PÅ REPSLAGARMUSEET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

SPF Alebygden inledde 
höstsäsongen med en lyckad 
pubafton i Medborgarhu-
set. Festkommittén under 
Ingelore Lindahls ledning 
hade gjort ett gott jobb som 
uppskattades av de många 
gästerna. Roger Johans-
son som stod för maten fick 
också ett mycket gott betyg.

För underhållningen sva-
rade Carl Thulin, Skövde, 
som under ett trettiotal år 
arbetat på Radio Skaraborg. 
Hans lager av västgötahi-

storier tycktes var outsin-
ligt och lockade fram många 
skratt.

Festen avslutades med 
kaffe och lotteridragning. 
Evenemanget kommer troli-
gen att upprepas.

Ordföranden Hans 
Åström informerade om 
föreningens månadsträffar i 
Starrkärrs bygdegård den 8 
september och Nödinge för-
samlingshem den 13 okto-
ber. Ann-Marie Ahlgren 
efterlyste intresse för en resa 

till Amsterdam i vår. Här 
kombineras blommor och 

konst.
Lennart Mattsson

SPF-are på pubafton

Gästerna lät sig väl smaka av den mat som stod uppdukad i 
Medborgarhuset.

Invigningsvecka
måndag-torsdag 13-16/9 kl 18-21
samt lördag 18/9 kl 11-15 då det 

arrangeras tipspromenad.

Ordinarie öppettider för 
allmänheten:
Måndag 17-21
Onsdag 17-21
Lördag 11-15

På vardagskvällarna 
finns möjlighet till fika.

Information om uthyrning: www.ale90ik.com
eller 0303 74 05 73

VÄLKOMNA!
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Under 
invigningsveckan 

bjuder vi 
alla besökare 

på fika.

PÅ FREDAG SMÄLLER DET….
���������������������������
sedan party
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på kvällen blir det Trubadur Patrik 
från Hot Shots
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NU ÄR DET ÄNTLIGEN DAX!

VÄLKOMNA!
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En upplevelse 
för livet
Sök till Ale Lucia nr 58

•  Du skall vara född senast 1994 
och vara bosatt i Ale kommun 
samt tycka om att sjunga

• Sista ansökningsdag: 13/9

•    Vill du boka Ale Lucia?
Kontakta Gunilla eller Majlis 
via e-post: alelucia@live.se 
Telefon: 0303-74 80 95
eller 0708-94 14 51

Lina Lindström, Ale Lucia 2009
Mejla in ansökan & foto redan idag till 
alelucia@alekuriren.se
eller skicka till Alekuriren, ”Ale Lucia”, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen. 

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

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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Stor
cirkusorkester

och mycket
mycket mer!!

�

�

�

Exklu
sivt

gästs
pel av

Sveri
ges störs

ta

cirku
s!
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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

ALAFORS. Han har 
svårt att få tiden att 
räcka till.

Stefan Johansson vill 
dock inte välja mellan 
fotboll och musik – 
därför blir det både 
och.

Tränarskapet i Ale J 
United kombineras med 
rollen som trummis i 
No Tjafs.

Stefan ”Steken” Johansson, 
40, är tillbaka på Sjövallen. 
Det var där han spelade fot-
boll fram till 19 års ålder.

– Sedan pajade höften 
och jag var tvungen att lägga 
skorna på hyllan, förklarar 
Stefan.

Nu är han tillbaka som 
tränare för Ale J United, den 
gemensamma juniorsatsning 
som Ahlafors IF, Nol IK och 
Nödinge SK startat upp.

– Det är roligt att vara till-
baka på Sjövallen, men det 
har hänt så otroligt mycket 
under den period som jag 
varit borta, säger Stefan.

De senaste elva åren har 
Stefan Johansson tillbringat 
som ungdomsledare hos IFK 
Göteborg. Inför den här 
säsongen valde han dock att 
kliva ur juniorlagets ledar-
stab.

– Jag pluggar till lärare 
och kände tiden inte riktigt 
räckte till.

När representanter för Ale 

J United ringde i våras och 
förhörde sig om hans tjänster 
föll han dock för frestelsen. 
Nu ingår ”Steken” i en grupp 
av tränare.

– Tanken som finns med 
Ale J United är jättebra. 
Det är ett bra sätt att samla 
de talanger som vill något 
med sin fotboll och förhopp-
ningsvis får man fram ett 
antal duktiga spelare vad det 
lider, säger Stefan.

Vad är det som attrahe-
rar dig i ungdomsledarrol-
len?

– Det är att få utveckla 
individen, både som män-
niska och fotbollsspelare. 
Ungdomsledararbetet har 
också passat mig bra efter-
som jag kan kombinera det 

med studier och musik.
På lördag är det en helt 

annan roll, än den som fot-
bollstränare, som gäller för 
Stefan Johansson. Då tar han 
plats bakom trummorna när 
No Tjafs intar scenen i Furu-
lundsparken.

– Det är alltid lika roligt att 
träffa kompisarna i bandet. 
Vi har kul tillsammans och 
det verkar publiken också ha.

Känslan att spela på 
hemmaplan?

– Det är helt klart något 
speciellt. Jag vet inte hur 
många år som vi har spelat 
i Furulund, men aleborna 
fortsätter att komma. Det är 
häftigt!

JONAS ANDERSSON

Fotbollstränare och trummis
– På lördag spelar ”Steken” i Furulund

Stefan ”Steken” Johansson i rollen som fotbollstränare. På 
lördag spelar han en annan viktig roll, som trummis i bandet 
No Tjafs som åter intar scenen i Furulundsparken.
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www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Söndag 12 september

Kilanda kyrka  
9.30 Gudstjänst

Nilsson  

Nols kyrka 
11.00 Mässa

Nilsson  

Tisdag14/9 
8.00 Morgonbön 

med frukost   

Starrkärrs kyrka
11.00 Mässa

 Nordblom

Onsdag 15/9 
9.30 Vardagsgudstjänst

Nilsson    

Älvängens kyrka
18.00 Gudstjänst  

Andersson

Höstens första månads-
möte hos Aktiva Seniorer 
ägde rum den 25 augus-
ti. Gästartister var Gu-
nilla Hansen och Kent 
Jonasson. De bjöd på 
musik man minns från 
Melodiradions tid. In-
ledningsmelodin var 

den passande Minnen av 
Povel Ramel. Därefter 
var det dags för lite sprit-
tande Alice Babs-sång-
er, Swing it fula fluga 
swing och, förstås, 
Swing it magis-
tern, swing.

Till Kents gi-

tarrkomp framförde Gu-
nilla en personlig och väl 
textad tolkning av Lasse 
Dahlqvists Morfar har 
berättat. Även Doris 

Day fick vara med på 
ett hörn. Gunilla sjöng 
sin version av Que sera 
sera. Nostalgiskt värre. 
Kent och hans gitarr 

svängde till 
rejält i Guitar 
Boogie. Att han 
är minst lika 
duktig på drag-
spel gav han 
prov på i No-
velty Accordi-
an. Anita Lind-
bloms Sånt 
är livet var en 
njutning med 
Gunillas härliga 
röst och Kents 
rytmiska komp.

Refräng & 
Co hann bjuda 
på många mu-
sikaliska pärlor. 
Den yngsta, 
Ted Gärde-
stads För kär-
lekens skull, har 
redan blivit en 
klassiker. Gu-
nilla Hansen 
och Kent Jo-
nasson, dessa 
underbart glada 
och skickliga 
musiker, tack-

ade för sig med Louis 
Armstrongs What a 
wonderful day

En del information 
lämnades, som vanligt. 
Platser finns kvar till 
Nisse Simonsson den 
15 september. Margare-
ta Degerman organise-
rar surströmmingsfest i 
Folkparken den 8 sep-
tember.

MariAnne Carlsson 
påminde om Teaterru-
tan och Ingela Steen om 
kursen i hjärt-lungrädd-
ning. Stavgång med Eli-
sabeth Västernäs startar 
idag (läs onsdag). Tore 
Rudolfsson redogjor-
de för fotobehandling i 
PC. Bengt Bülow be-
rättade om en ny resa till 
Vietnam och Kambod-
ja i februari 2011. Marita 
Olsson påminde om ak-
tiviteter under septem-
ber.

Efter en denna fina 
början på hösten avslu-
tade Sture Magnusson 
mötet.

Inga Isaksson

Musikalisk kavalkad med Refräng & Co
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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

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Lödöse församling

ALPHAKURS
En Alpha kurs ger dig möjlighet

att diskutera och gå igenom
grunderna i den kristna tron. 

Start 21 september
kl 18.30 i S:t Peders 

församlingshem
Sedan fortsättning jämna tisdagar
Anmälan senast 19 september till:
Magnus Skredsvik 0704-38 69 38

Välkomna!
www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Lödöse församling

HUSMÖTE 
12 sept kl 12.00

Hemma hos Stefan Brännerud
Rödjan/Prässebo

Musik från historiska orglar på digital 
orgel. Präst: Magnus Skredsvik. 

Ta med egen kaffekorg

Välkomna!

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
Elimförsamlingen
Alafors pingstkyrkan
Tisd 7/9 kl 17, Stickgrup-
pen. Tisd 14/9 kl 17, 
Stickgruppen. Torsd 16/9 
kl 18, Musikcafé, Ohlins

Smyrnaförsamlingen
Älvängen
Tisd 7 sept kl 8-9, Bön. 
Onsd 8 sept kl 19, Sty-
relse/äldstemöte. Kl 19.30, 
Smyrnakören. Torsd 9 sept 
kl 10-12.30, SmyrnaCafé-
et. Kl 18.30, Hobby (8-12 
år) – Terminsstart. Fred 
– Sönd, Församlingsläger 
på Viebäcks folkhögskola. 
Lörd 11 sept kl 10-13, Se-
cond Hand. Tisd 14 sept 
kl 8-9, Bön.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Westergaard. Tisd kl 8:30, 
Mässa, Westergaard. Onsd 
kl 18:30, Mässa, Isacson. 
Torsd kl 14, Gemenskaps-
träff. Fred kl 18, Mässa, 
Kristensson.

Guntorps missionskyrka
Onsd 8 sept kl 18.30, Spå-
rarscout/Upptäckarscout. 
Onsd 15 sept, Äventyrs-
scout/Tonår.

Älvängens missionskyrka
Tisd 7 sept kl 18, Ny-
ingscout. Kl 19, Infor-
mationskväll för konfi r-
mander och föräldrar i 
Smyrnakyrkan. Torsd 9 
sept kl 18.30, Tillsammans 
i bön. Lörd 11 sept, Till-
sammansdag i Klövedals 
missionskyrka, Tjörn, kl 
10-20 Anmälan. Torsd 9 
sept kl 15, Dagledigträff 
hos Holgerssons i Skår. 
Skjuts 14.45 från missions-
kyrkan. Månd 13 sept kl 
18.30, Scout. Tisd 14 sept 
kl 18, Smultron. Torsd 16 
sept kl 18.30, Tillsammans 
i bön.

Skepplanda församling
Skepplanda sönd 12 sept 
kl 10, Mässa Wetterling. 
Hålanda sönd 12 sept kl 
12, Mässa Wetterling. 
S:t Peders sönd 12 sept kl 
10, Gudstjänst Skredsvik. 
Ale-Skövde sönd 12 sept 
kl 12, Gudstjänst Präs-

sebo, Husmöte hos Stefan 
Brännerud, Tag gärna med 
en kaffekorg, Skredsvik. 
Tunge sönd 12 sept kl 17, 
Gudstjänst Broman.

Starrkärr-Kilanda
församling
Onsd 8/9 Starrkärrs kyrka 
kl 19, Bön för försam-
lingen
Torsd 9/9 Nols kyrka 
kl 18.30, Veckomässa 
Nordblom. Sönd 12/9, 
15 e trefaldighet. Kilanda 
kyrka kl 9.30, Gudstjänst 
Nilsson. Nols kyrka kl 11, 
Mässa Nilsson. Starrkärrs 
kyrka kl 11, Mässa Nord-
blom. Älvängens kyrka kl 
18, Gudstjänst Andersson. 
Tisd 14/9 Nols kyrka kl 8, 
Morgonbön med frukost. 
Onsd 15/9 Starrkärrs 
kyrka kl 9.30, Vardags-
gudstjänst Nilsson.

Filadelfi aförsamlingen
Bohus pingstkyrkan
Onsd 8/9 kl 19, Bibel-
läsning bön och lovsång. 
Sönd 12/9 kl 11, Guds-
tjänst Leif Karlsson, sång 
och nattvard. Onsd 15/9 kl 
19, Bibelläsning bön och 
lovsång.

Surte missionskyrka
Onsd 8/9 kl 15, Onsdags-
träff "som krigsbarn i Sve-
rige" Lauri Piensoho. Kl 
18.30, Tonår. Lörd-Sönd 
11/9-12/9, Tillsammans-
läger på Boberggården. Ej 
möte i kyrkan på söndag. 
Månd 13/9 kl 19, Musik-
kåren. Tisd 14/9 kl 18.30, 
Scout. Onsd 15/9 kl 18.30, 
Tonår.
www.surtemissionskyrka.se

Nödinge församling
12 september 15:ef Tref 
kl 11, Surte kyrka Mässa 
R Bäck. Kl 15, Bohus 
Servicehus R Bäck. Kl 17, 
Nödinge kyrka Musikguds-
tjänst R Bäck. Tisd den14 
september. Kl 11, Trollevik 
Gudstjänst R Bäck. Onsd 
den 15 september kl 10, 
Nödinge kyrka Vardags-
gudstjänst R Bäck.

Döda

Vår kära lilla Mamma,
Svärmor och Farmor

Britta Almqvist
* 14/5 1915

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Bohus
31 augusti 2010

BENGT och INGER
Pär, Linnéa

Övrig släkt och vänner

Stor var Din kärlek,  
god var Din själ

Käraste Mamma,     
tack och farväl

Vila i ro

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen 16
september kl. 11.00 i

Nödinge kyrka.
Akten avslutas i kyrkan.

Valfri klädsel.

Ett varmt tack till
Sjuksköterskorna i

Hemsjukvården dag,
kväll och natt,

Hemtjänsten Bohus,
Nattpatrullen och

Flexpoolens nattpersonal
för ert fina stöd och

goda omvårdnad.

Britta Almqvist, Bohus har 
avlidit. Född 1915 och ef-
terlämnar sonen Bengt med 
familj som närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Bengt Strandberg.  I Starr-
kärrs kyrka hölls onsdagen 1 
september begravningsguds-
tjänst för Bengt Strandberg, 
Alafors. Offi ciant var kom-
minister Mikael Nordblom.

Marie Larsson. På 
Starrkärrs kyrkogård hölls 
fredagen 3 september min-
neshögtid för Marie Lars-
son, Älvängen. Offi ciant var 
Johan Ekstedt.

Tack

Ett varmt tack för all
visad omtanke vid vår

älskades

Stig-Arne
Andersson

bortgång. Tack för alla
vackra blommor, gåvor,
kort, telefonsamtal samt

för deltagandet i
begravningsgudstjänsten

ANN
Caroline, Emelie

Martin

Till minne 

1 år av saknad

Bengt Gustafsson
f. 5/6 - 1944

d. 13/9 - 2009

Tack för vad du givit
Tack för vad du var

Tack för minnen ljusa
som du lämnat kvar

Ulla
Fredrik & Angelica

Vally
Claes & Thereése

Ella & Agnes
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

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

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

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

Reseprensentkort köpes. Solre-
sor, Apollo, Fritidsresor, Ving, Ticket 
eller Resia. Även kort datum. Ring
tel. 0760-20 54 54

SÄLJES

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

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

Hösilage analyserat. Väl förtor-
kat före pressning i flexkammar-
press. Vikt ca 360kg. Pris: 390:- + 
moms.
tel. 0708-88 54 57

Bra sommar däck. Hyundai 
Trajet. Alu fälg. 215/65 R15. Nya 
dubbdäck. Ford Escort. Körda 2 
mån. 185/65 R14.
tel. 0303-74 32 22

Diverse babyprylar. Barnvagn, 
bilstolar, gåvagn, m.m. 
Köksbord + 4 stolar. Furu.
tel. 0303-74 32 22

Tillfälle Audi A3 1.6. 11 000 mil. 
Bör ses. Färg blå.
tel. 0702-24 78 11

Hörnsoffa 6 sitsig + bord. Beige 
plysch. 3000 :-. Sony 29" tjock TV 
500 :-. Färgskrivare HP /scanner/

kopiator. Nya färgpatroner ingår. 
OBS ej USB port, 300 :-. Skinnfå-
tölj 400 :-.
tel. 0708-15 16 33

Förvaringsutrymme i varmga-
rage i Surte uthyres från 15 sept.
tel. 0734-09 01 02

Mitsubitzu Galant -97. Besikti-
gad, skattad. CD-spelare, AC, drag-
krok. 12 000 :-
tel. 0761-67 39 70

Bänkspis 700 :-. Isabella vinter 
tält 1500 :-
tel. 0303-33 64 60
el. 0733-33 64 10

Bostadsrätt. Fin 2:a i centrala 
Älvängen med egen uteplats. 
Avgift 2660:- /mån.
Pris: 750 000 :- Mer info, ring:
tel. 0736-99 99 61

UTHYRES

Boxplats. Finns ridväg och belyst 
paddock. Pris övk.
tel. 0738-70 27 96

ÖVRIGT

Global jord-healing varje full-
måne kl. 20.00-20.30.

26 juni, 26 juli, 24 augusti, 
23 september, 23 oktober, 21 
november, 21 december. Info via:
moderjordnatverket@gmail.com

Singelflis 2-5 mm. Ca 1,5m3 bort-
skänskes.
tel. 0303-74 60 33

Passa på att fynda! Den 11-12 
september kl 11-15 kommervi ha 
loppis med massor utav billiga 
prylar. Barnkläder i överflöd ifrån 
1-7 år. Damkläder/div barnartik-
lar/lampor/böcker/textil m.m. Allt i 
prima skick! Fika för en liten slant 
kommer också att finnas. Hövä-
gen 33 Älvängen kommer detta 
att äga rum. Vid ev frågor kon-
takta oss på tel. 
tel. 0700-123 268
Hoppas vi ses! Välkommna.

Har ni sett MAX? Röd hankatt. 
Öronmärkt, kastrerad. Försvunnen 
från sitt hem i Alafors.
tel. 0303-74 28 38

OBS! Tillvaratagen kattunge utan-
för ICA Älvängen den 4/9. Återfås 
mot beskrivning.
tel. 0520-66 80 67
el. 0705-70 74 50

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

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

VOV. Atlas heter jag och är en 
svart labrador hund som bor på 
Trädgårdsvägen i Älvängen. Jag 
söker en dagmatte/husse som 
kan rasta mig, vid lunchtid några 
dagar i veckan.
tel. 0704-75 79 93 (husse)
tel. 0735-72 50 85 (matte)

Börja rida
Lilla Edets Ridklubb startar 2 nya 
grupper. Torsdagar 16.30 Barn. 
Torsdagar kl 19, Vuxen.
tel. 0520-65 30 80
www.lerk.se

Vinterförvaring 
Av husvagn/husbil i Sjövik. Varma 
och luftavfuktade lokaler. 
3000 kr / säsong.
tel. 0705-38 06 12
Christer Törnqvist

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 
tjänster

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

446 33 Älvängen

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
80-årsdag undanbedes vän-
ligen.

Doris Nielsen

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Vesa Kiuru

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Barbro Hamlet

Grattis
Klara

på 10-årsdagen
den 11 september

Många kramar från
Mamma, Pappa 
och dina bröder

Grattis
Perra

som fyllde 38 år den 3/9
Tack för kalaset!

Kurrarna

Camilla Alvenby
Hip Hip Hurra
på din 18-årsdag

8 september
Kramar

Mormor & Sture

Grattis
Elias Svalin
1 år den 11/9

Många grattiskramar från
Mormor, Morfar,
Farmor, Farfar

Veckans ros 
Vill vi ge till Elin, Emma, 
Oscar, Alexander för väl 
utfört feriearbete under 
sommaren 2010.

Personalen på 
Starrkärrs förskola

Veckans rosor till alla 
spelmän, besökande och 
medhjälpare som gjorde 
vår dragspelsstämma till en 
succe.

Bengt & Ingrid Tilly
Rune & Gunilla Hansson

... till Sir & Ronny och Isa-
bell & Boris som hjälpte oss 
med kräftkokning och allt 
annat före, under och efter 
vår kräftskiva i Grunne. 
En ros också till Hans som 

hjälpte till med "lövningen" 
av logen. Sist en ros och ett 
Tack till ALLA som var med 
och festade med oss. Kram

Margareta & Bengt
i Grunne

Varmt tack för all uppvakt-
ning på min födelsedag.

Paul Olsson
Starrkörr

Tack

Vigda 

Vi har gift oss!
Skepplanda kyrka

26/6 - 2010
Alexander Corbett

och Maria Kortebäck
Nu heter hela familjen Corbett

Födda

Välkommen till världen 
Cevin

Lyckliga föräldrar
Andres & Hanna

Lyckliga morföräldrar
Peter och Veronica

alekuriren  |   nummer 30  |   vecka 36  |   2010GRATTIS34

HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

2 7 9 5
8 3 6 4

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

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

8 4 3 6
1 9 7

7 3
6 4 5 1

5 9 8 6 2
2 5 4
3 9 4

6 9 2 1 8
3 7 4 8 2

3 8 2 1
4 5 6 9

Ta det lugnt, du hinner...

40 kr
 3 dygn!

Medlemspris

Ord.pris 55 kr 3 dygn

STATOIL ÄLVÄNGEN - ALLTID ÖPPET TILL 24.00!
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– JAG GILLAR ATT TRÄNA. GYMMET LIGGER 
BRA TILL, BRA PLACERING. MYCKET OLIKA 
TRÄNINGSFORMER, JAG GILLAR PASSEN.
Namn: Ulf Hjortskog
Ålder: 44 år
Bor: Bohus

– BRA UTBUD, LIGGER NÄRA. 
BRA INSTRUKTÖRER!
Namn: Marie Ingemarsson Berg
Ålder: 38 år
Bor: Älvängen

– JAG BEHÖVER TRÄNA MIN RYGG. DET ÄR 
ROLIGT ATT TRÄNA HÄR, JAG HAR HITTAT 
ZUMBAN. DET ÄR VÄLDIGT ROLIGT! JAG HAR 
BLIVIT ZUMBOMAN.
Namn: Renate Modin
Ålder: 49 år
Bor: Hålanda

VAVAVAVAVAVAVAVAVAV RFRFRFRFRFRFRFRFRFÖRÖRÖRÖRÖRÖRÖRÖRÖRÖ  TRTRTRTRTRTRTRTRTRÄNÄNÄNÄNÄNÄNÄNÄNÄNARARARARARARARARAR DUDUDUDUDUDUDUDUDUU PPPPPPPPPÅÅÅÅÅÅÅÅÅ SPSPSPSPSPSPSPSPSPS ORORORORORORORORORO TLTLTLTLTLTLTLTLTLIFIFIFIFIFIFIFIFIFEEEEEEEEE?????????

Ännu en nyhet har lanserats på Sportlife. I Älvängen är det IndoorWalking som gäller. Det är en av de allra 
senaste formerna av gruppträning och för den som är på jakt efter kondition är det ett givet alternativ. 

DETTA ÄR EN ANNONS

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄLLLLLLLLLLLVVVVVVVVVVVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNN  
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18 MÅN AUTOGIRO

KAMPANJ!
TRÄNA ALLA AKTIVITETERTTTTTTRRRRRRÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄNNNNNNAAAAAA ALLA AAAAAKKKKKTTTTTIIIIIVVVVVIIIIITTTTTEEEEETTTTTEEEEERRRRR

Gäller alla årskort

TTTTRRRRÄÄÄÄNNNNIIIINNNNGGGGSSSSTTTTRRRREEEENNNNDDDDEEEERRRR

 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.

Hitta motivationen
tillsammans.

IndoorWalking har sitt ur-
sprung i Spanien, men har 
sedan en tid tillbaka fått fäste 
i södra Sverige. Nu sprids den 
som en löpeld genom landet. 
Hos Sportlife i Älvängen gör 
den succé.
– Det är en skonsam kondi-
tionsträning utan hopp och 
svår koordination. Dess enkel-
het gör att den lämpar sig för 
alla människor, oavsett ålder, 
kön och fysisk form, berättar 
Ulrika Sporrong, en av in-
struktörerna.
Du utgår från en så kallad wal-
ker där du själv reglerar vilket 
motstånd du vill ha.

– Det är lite som att åka skidor, 
men skillnaden är att du kan 
byta grepp på ”stavarna”. Det 
här är betydligt enklare, säger 
Ulrika.
Träningen sker som vanligt till 
musik som varje enskild in-
struktör ansvarar för.
– Det gör att passen blir väldigt 
individuella, vilket är roligt för 
de som tränar ofta. Instruktö-
ren kan verkligen sätta sin per-
sonliga touch, säger Ulrika.
IndoorWalking finns både som 
30-minuters- och 45-minu-
terspass.
– Det här är en skonsam trä-
ning, men framför allt förbätt-

rar du konditionen och dess-
utom är förbränningen mycket 
bra. Du tränar med andra ord 
hela kroppen, lovordar Ulrika 
Sporrong.
Söndag 19 september arrang-
eras en ”prova-på-dag” hos 
Sportlife i Älvängen. Där du 
bland annat kan prova Indoor-
Walking, vilket blir ett utmärkt 
tillfälle att testa årets stora trä-
ningssuccé. Mer information 
hittar du på hemsidan www.
sportlife.se.

Text: Per-Anders Klöversjö
Foto: Allan Karlsson

Tillsammans med instruktörens positiva ord samt den medryckande rytmen som strömmar ut ur högtalarna peppar deltagarna varandra i sann gruppträningsanda.

18 MÅN AUTOGIRO

TECKNA NU!  

/M////M

Gäl

TECKNA NU! 
Du får: väska, vattenflaska, handduk, give-away-card, 
10-kort sol och vattenmassage värde 500:-
Gäller vid tecknande av årskort.

EEERRRBBBJJJUUUDDDAAANNNDDDEEE
KONTANTKLIPPET

 KR
Begränsat antal kort.

KONTANTKLIPPET
ÅRSKORT ALLA AKTIVITETER

KOMMUNALANSTÄLLDA 
I ALE KOMMUN HAR

Gäller guldkort.      

BESÖK OSS GÄRNA PÅ 

SÖNDAGEN DEN 

ÄLVÄNGEN.  
Kom och prova vår 
gruppträning. 
Du kan bland annat 
testa IndoorWalking, 
Zumba, Body Pump mm.

Varmt välkomna!


