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Electrolux    Husqvarna    Elektro Helios    Bosch    Bauknecht    Whirpool    Samsung    Miele    Franke/Futurum    Fjäråskupan    Philips    OBH Nodica    Braun m. fl .
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Vardagar 9-18, Lördagar 10-14
Tel 0303-74 08 38

nol@elon.se

Ale kommuns

bästa 
vitvarubutik!

RABATT
20%

Just nu får Du 20% rabatt på alla 
LVI-element och övriga LVI-produkter!

Gäller t o m  1/10 2010

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter

Leverans, installation och bortforsling från 650:-

Alltid snabba leveranser

Alltid räntefri avbetalning
Upp till 7 månader räntefritt utan avgifter. 
Aviavgift 0:- Uppläggningsavg 0:- ränta 0:-

LILLA EDET. I fredags 
genomförde majoritets-
partierna en manifesta-
tion för ett mera gäst-
vänligt centrum.

Representanter för 
C, M, MP och KD sam-
lades för att rensa och 
städa runt torget i Lilla 
Edet.

– Valfläsk av det mer 
flagranta slaget, ansåg 
vänsterpartiets Peter 
Spjuth.

I fredags kom en inbjudan till 
pressträff. De fyra majoritets-

partierna i Lilla Edets kommun 
ville påvisa sin ambition för ett 
renare och snyggare centrum. 
Med gemensamma krafter såg 
de till att med egna trädgårds-
redskap städa torget och dess 
kringområden.

– Vi har under lång tid haft 
en högre ambitionsnivå med 
kommunens parkverksamhet. 
Bättre skötta planteringar och 
mera välstädat har varit de vikti-
gaste punkterna, säger kommu-
nalrådet Bjarne Färjhage (C).

– I juni tillsatte vi extra 
pengar för att få det bättre. 
Facket bromsade dock möjlig-
heten till ungdomsarbete vilket 
jag verkligen beklagar.

Är det här initiativet inte 
bara en stilla flört med väl-
jarna?

– Nej, det vill jag inte påstå. 
Med denna manifestation vill vi 
visa vägen hur vi vill att det ska 
bli i framtiden. Då har vi inte 
bara centrum i Lilla Edet i tan-
karna utan det gäller naturligt-
vis hela kommunen, säger Färj-
hage.

Oppositionspartierna, som 
inte hade bjudits in till fre-
dagens upptåg i centrum, var 
föga imponerade av majorite-
tens tilltag.

– En politisk happening och 
ingenting annat. Det är val-
fläsk av det mer flagranta slaget, 
tyckte Peter Spjuth.

– Jag ser det också som ett 
grovt påhopp på den fackliga 
organisationen. Vi måste res-
pektera de regler som finns. Det 
är majoritetens egna sparbeting 
som har gjort att vi hamnat i den 
här situationen. Fyra år av van-
skötsel reparerar man inte med 
en dags arbete, säger Spjuth 
och skickar följande passning 
till majoriteten:

– Kommer de på tanken att 
städa igen finns det fler objekt 
att ta tag i. Området runt Går-
dahallen i Lödöse ser inte spe-
ciellt trevligt ut.

JONAS ANDERSSON

Majoritetspartierna 
storstädade centrum
– Valfläsk enligt oppositionen

I fredags eftermiddag samlades representanter från de fyra majoritetspartierna i Lilla Edets 
kommun, C, M, MP och KD, för att med gemensamma krafter storstäda centrum. 

Bli modeåterförsäljare
• Vi erbjuder flera försäljningskoncept

• Boka en visning/modeträff

• Beställ en katalog

Sälj modekläder på fritiden/
modeträffar, starta nu och få  
gratis kataloger. Höstnyheterna
finns i storlek 34-52/XS-4XL.

Ring 011-12 27 00.

www.friendtex.se

FRIENDTEX, Maskingatan 12, 602 23 Norrköping

Välkommen på Valvaka! 
När vallokalerna stängt den 19 september 
och vi har gjort allt vi kan för att föra ut vår 

politik, återstår valvakan. Varmt välkommen att 
tillsammans vänta in valresultatet.
Folkets hus Nol kl 20.00
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Jan Erik 
Axelsson

 Roger 
Borg 

Elisabeth 
Bruhner 

Birgitta 
Gunnarsson

Hans 
Götestam

Fredrik 
Hellberg

Pierre 
Karlsson

Christina 
Olson

Ingrid 
Piazza

Claes 
Tevell 

Sanna 
Rasmussen

Lena 
Sjöberg

Lars
Staberg

David
Strid

Birgitta 
Ström

Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklara-
tioner  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  •  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och 
städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Inbiten Gaisare ny pastor i Surte
På söndag är det installation för Per Kjellberg.

Heltidstjänsten är jämt fördelad på Surte- och Lövgärdets Missionsförsamlingar. 
På ledig tid tittar Per gärna på fotboll och favoritlaget är Gais.

Vad fick dig att bli 
pastor?

– Jag är uppväxt i ett kris-
tet sammanhang, så det har 
funnits med hela tiden. När 
jag blev lite större började 
jag ifrågasätta saker om det 
jag tyckte var äkta. Jag fick 
en ny upplevelse när jag när-
made mig 30 och började 
läsa teologi. Jag fick en ny 
språkdräkt och tron fick nya 
uttryck som jag ville dela 
med mig av.
Om du hade haft ett 
annat yrke, vad hade du 
gjort då?

– Det är svårt att svara på. 
Tidigare arbetade jag med 
missbrukare för Stockholms 
stadsmission och socialför-
valtningen. Mycket hand-
lade om samtal, men även 
en del praktiska saker.
Vilken årstid föredrar du?

– Visst tycker jag om som-
maren, men jag måste 
säga att varje årstid har sin 
charm.

Vad gör du en ledig helg?

– Jag tycker om att bara 
vara hemma. Jag läser en 
del och lyssnar gärna på 
musik. Sedan har jag ett 
väldigt stort sportintresse, 
inte minst gäller det fot-
boll. Jag har ett obehagligt 
stort engagemang för Gais. 
Varför jag håller på Gais? Vi 
kristna måste stå upp för de 
svaga!
Vad känner du till om 
Surte?

– Mitt första minne här-
stammar från 60-talet när vi 
skulle hälsa på mormor och 
morfar som bodde i Kung-
älv. Vi körde igenom Surte 
och då visade mamma husen 
som fanns kvar från raset. 
I vuxen ålder tänker jag i 
första hand på Glasbruket, 
men även bandylaget Ale/
Surte. Det var mitt favorit-
lag, men som du vet så finns 
det ett annat bandylag i den 
serien…
Viktigaste valfrågan?

– Klyftorna ökar och rika 
människor blir rikare. Det 
är en samhällsutveckling 
som jag inte tycker om. 
Rättvisa och solidaritet är de 
frågor som ligger mig när-
mast hjärtat. 
Varför ska folk komma till 
Surte Missionskyrka?

– Om vi ser kyrkan som en 
förening, så är det en plats 
där många olika männis-
kor kan träffas och där tron 
är det som förenar dem. Vi 
behöver gemenskap, då rot-
lösheten tenderar att breda 
ut sig. Kyrkan är en plats att 
träffa vänner och samtidigt 
lämna över det som är job-
bigt och svårt. 
Vilken kändis skulle du 
vilja äta lunch med?

– Det skulle vara kul att 
träffa Bob Dylan. Om vi 
skulle få ett givande samtal 
vet jag inte, men han är en 
idol. Hans texter och hans 
musik är fantastisk.

JONAS ANDERSSON

VECKANS 

PROFIL

Namn: Per Kjellberg.
Ålder: 50.
Bor: Hammarkullen.
Familj: Fru och tre söner, 12, 
15 och 17 år gamla.
Yrke: Pastor.
Stjärntecken: Jungfru.



ALAFORS. Två 
omgångar återstår och 
Ahlafors IF parkerar på 
kvalplatsen.

För att inte riskera 
degradering krävs två 
segrar.

Mycket talar för att 
avslutningen hemma 
mot Kärra/Klareberg 
blir avgörande.

Skoftebyn först. Nya serie-
ledarna, som också tillhörde 
seriefavoriterna, när säsong-
en startade visade hög klass. 
Ett stabilt och friskt käm-
pande lag gav aldrig Ahlafors 
någon ärlig chans. Det var 
klasskillnad.

Efter en halvtimmes spel 

lyckades Skoftebyn sticka in 
en boll mellan mittbackarna 
på känt handbollsmanér. Där 
väntade Alexander Adolfsson 
som resolut sköt bollen förbi 
Andreas Skånberg.

Andra halvlek var inte 
många minuter gammal när 
gästerna rulla-
de upp försva-
ret på nytt och 
p u n k t e r a d e 
tillställningen.

A h l a f o r s 
försökte, men 
förmådde inte. Peter An-
tonsson var närmast och hade 
dessutom en boll inne, men 
blev avvinkad för ?. Frågan är 
fortfarande obesvarad.

Klarare besked fick AIF-

tränaren, Thomas Hven-
feldt som visades av banan 
när han reagerade kraftigt 
när hemmapselaren Andres 
Colombo åkte på en rallar-
sving. Ahlaforsspelarna hade 
inte mycket beröm att ge till 
domartrion efter matchen.

– Tyvärr 
så spelar det 
ingen roll 
hur dålig do-
maren än 
är. Du kan 
aldrig över-

klaga eller överbevisa. Nu 
fanns det som tur var domar-
kontrollanter på plats och det 
skulle förvåna mig om denna 
trio får beträda en division 
tre match arena igen, sa lag-
kapten Jonatan Henriks-
son med några timmars be-
tänketid.

Nämnde lagkapten blev 
också ett offer för inkom-
petensen. En klockren bryt-

ning bestraffades med ett gult 
kort som betyder att Jonatan 
Henriksson saknas i laget 
som möter serietrean Väster 
på lördag.

– Det här med varning-
ar kan bli vårt fall. Vi har en 
stor andel med två varningar, 
vilket gör att de riskerar att 
missa den sista matchen som 
ser ut att kunna bli helt av-
görande, summerade Hen-
riksson.

Lika bra att ta full pott 
borta mot Väster på lördag 
då!

Fyra lag är nu inblandade i 
striden om ett nytt kontrakt.

ALAFORS. Det har varit 
en omtumlande tid för 
anhängare till Ahla-
fors IF.

Först nitlotten och 
inget konstgräs, sedan 
nya bud från Social-
demokraterna om en 
omgående byggstart.

På måndagen knack-
ade målvaktslegenden 
Thomas Wernerson på 
dörren till Sjövallen.

Han var ditvisad av Modera-
ternas listtrea, Peter Korne-
sjö, som själv har gjort konst-
gräset till en valfråga i Ale.

– Jag gläds oerhört mycket 
åt att vi nu har klart med minst 
tre konstgräsplaner, fast jag är 
inte riktigt överens med hur 
majoriteten har tänkt finan-
siera sin satsning. Dessutom 
känns det inte som om de har 
tänkt till riktigt. Det är nya 
bud varje dag, säger Korne-
sjö och fortsätter:

– Jag bjöd hit Thomas 
Wernerson idag för att ge 
honom en bild av Sjövallen 
öppna ett samtal om våra 
idéer i Ale. Jag vill inte tappa 
fart, vinner vi valet kör vi 
igång snarast möjligt.

Emris Olsson, har genom 
sitt företag Svenska Stenhus, 
redan förberett och planerat 

en konstgräsetablering. För 
honom har det också varit 
en tid mellan hopp och för-
tvivlan.

– Det är ju skoj att alla vill 
hjälpa oss att förverkliga vi-
sionen för Sjövallen, men det 
har gått fort och vi har lite 
att tänka på först. Vi har haft 
två tankar, en bygger på att 
konstgräset läggs rakt på be-
fintlig grusplan – den andra 
är att nyttja halva grusplanen 
och sedan fortsätta schakta 
ett markområde längre bort.

Klar uppfattning
Experten, Thomas Werner-
son, återförsäljare för konst-
gräset Tiger Turf hos Gårda 
Johan, har sin uppfattning 
klar.

– Jag skulle nog rekom-
mendera att ta grusplanen 
i besittning. Det går fortast 
och är betydligt billigare, 
då markarbetet minimeras, 
säger den tidigare Uefacup-
mästaren.

Valet av material styr också 
investeringens storlek.

– Idag finns det kanonfint 
gräs för 1,7 Mkr, men det kan 
också kosta upp mot 2,5 Mkr. 
På den här nivån klarar du dig 
långt med den billigare vari-
anten. Det är ytterst fint ma-
terial, lovar Wernerson.

Att det planeras flera 
konstgräsplaner i Ale förvå-
nar inte heller Wernerson.

– Det är en förutsättning 
idag. Gör du inte det är klub-
ben snart borta. Ungdomar 
kräver lika villkor och efter-
som de flesta av Göteborgs 
klubbar idag erbjuder konst-
gräs måste övriga föreningar 
hänga med.

Kanske var det också det 
som fick Socialdemokraterna 
i Ale att tänka om. För drygt 
två veckor sedan höll partiet 
presskonferens tillsammans 
med Vänsterpartiet. Då pre-
senterades en satsning på två 
konstgräsplaner. Förvånande 
för många var att Älvängen 
och Nol pekades ut och inte 
Sjövallen som tidigare varit 
föremål för både utredning 
och samtal.

Intensiva diskussioner
– Vi har sedan haft intensi-
va diskussioner i partiet. Det 
måste man ha ibland och vi 
har nu kommit fram till att 
vi vill stötta genomförandet 
av de ambitioner som finns 
för Sjövallen. Vi är bered-
da att inleda samtalen idag. 
Kommunens och förening-
ens roller i projektet måste 
självklart tydliggöras, men 
vi tänker ta vårt ansvar enligt 

den tidigare planeringen, sa 
Hasse Andersson (S) som 
erkände att partiet gjort en 
"pudel".

– Det kan man tycka och 
det må väl vara så, men nu står 
vi här och då tycker jag vi ska 
blicka framåt och inte bakåt.

Enligt en tidigare kalkyl 
var Ale kommuns bidrag till 
en konstgräsplan i Alafors be-
räknad till 1,9 Mkr och den 
siffran skrämde ingen i lör-
dags.

– Vad ska jag säga? Det är 
sjukt – sjukt bra! Från ingen-
ting verkar vi nu snart ha tre 
konstgräsplaner i Ale. Det 

är klart det är positivt, säger 
Claes Berglund, ordföran-
de i Ahlafors IF, i en spontan 
kommentar.

Peter Kornesjö vurmar för 
de initiativ som nu tas, men 
har också en del funderingar.

– När det gäller Älväng-
en har jag en del funderingar 
efter att ha samspråkat med 
ledare i klubben. Om du har 
en grusplan som ungdoms-
lagen använder mycket och 
lägger konstgräs på den som 
du måste dela med andra Ale-
klubbar betyder det att ÄIK 
får mindre plantid till sin 
egen verksamhet. Det känns 

inte genomtänkt. Jag tror 
man ska hitta en bättre lös-
ning, så även grusplanen kan 
räddas.

Grusplaner kanske blir 
nästa bristvara i Ale?

Fotnot. Konstgräsplanen i Alafors 
kommer att färdigställas i samarbete 
mellan Ahlafors IF, Ale kommun och 
sponsorer. Bokning kommer att ske 
via AIF.
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STOR HUSBILSMÄSSA I SOLLEBRUNN!
Lördag 18/9 • Söndag 19/9 kl 12-15

För dig som värdesätter service och tillmötesgående även efter köpet!

Mån-tors 10-18. Fre 10-16.
Intill riksväg 42 mellan Alingsås och Trollhättan.
www.prhusbilar.com • Tel 0322-832 10

3,95% ränta 

ELMIA-SUCCÉN FORTSÄTTER! 
Gör som 43 andra familjer boka er Rapido 
2011 nu i helgen för säker lev. till våren.

Ca 50 husbilar i lager. 

ÄLVEVI
Div 6 herrar

Älvängens IK vs Hermansby
Lördag 18 sept kl 15

Fri entré!

Ahlafors IF vinnare igen – konstgräs oavsett valet
– Socialdemokraterna ändrade sig och 
Moderaterna kontrade med Wernerson

Peter Kornesjö (M), Thomas Wernerson, Gårda Johan, och Emris Olsson, Svenska Stenhus, 
diskuterar praktiska frågor för anläggandet av en konstgräsplan i Alafors.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Men gulsvart är illa ute i serien

Hade svårt. Ahlafors provade med både Peter Antonsson och 
Jihad Nashabat på topp, utan att lyckas. Antonsson hade 
dock ett par fina lägen och bör få förnyat förtroende.

AIF-tränaren, Thomas Hvefeldt visades av banan.

– Nu krävs det segrar för att rädda AIF ur getingboet

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

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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24-26 september 2010
Ale Arena

Internationell Elitbandy

Kan Alex 
nolla Muhrén 

i finalen?
Medverkande lag:
Ale-Surte SWE
GAIS SWE
IFK Kungälv SWE
Sirius SWE
Solberg NOR
IF Boltic SWE
HK Vodnik RUS
Frillesås SWE

CUPPASS
Bandy i tre dagar 150:-
Pensionärer och barn 

t o m 16 år 75:-
Entré för enstaka dagar 80:-

Cuppassen säljes
på Ale-Surtes kansli

Spelprogram www.surtebandy.com/cup10



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 11-18
LÖR-SÖN 10-14
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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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Lördag 18 sept kl 14.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Trollhättans FK

Lördag 14 sept kl 14.00
Surte IP

Surte – Fotö

Lördag 18 sept kl 15.00
Älvevi

Älvängen – 
Hermansby

Lördag 18 sept kl 15.00
Nolängen
Nol – FTU

Lördag 18 sept kl 15.00
Gläntevi

Alvhem – Ods FF

Lördag 18 sept kl 15.00
Sjövallen

AIF dam – Häcken

Lördag 18 sept kl 16.15
Forsvallen

SBTK dam – Gauthiod

Söndag 19 sept kl 15.00
Sjövallen

Ale J United – Näset

Söndag 19 sept kl 17.45
Vimmervi

Nödinge – Sparta

FOTBOLL I ALE FOTBOLL
Division 3 NV Götaland
Ahlafors IF – Skoftebyn 0-2 (0-1)
Matchens kurrar: Andreas Skån-
berg 3, Peter Antonsson 2, Rikard 
Nylander 1.

Lilla Edet – Väster 2-1 (1-0)
Mål LEIF: Marcus Tersing, Anton 
Granqvist.

Skoftebyn 20 +20 42
Warta 20 +17 42
Väster 20 +26 38
Lilla Edet 20 +9 35
Mellerud 20 +2 32
IFK Uddevalla 20 +7 30
IFK Trollhättan 20 -4 27
Kärra/Klareberg 20 -16 22
Ahlafors IF 20 -5 19
Vänersborgs IF 20 -12 19
Viken 20 -13 18
Åsebro 20 -31 13

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

Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Åsaka 11-1 (3-0)
Mål SBTK: Johan Andersson 3, Linus 
Carlsson 2, Daniel Larson 2, Mattias 
Johansson, Jonathan Westlund, Emil 
Färdmar (straff), Johan Lorensson.
Matchens kurrar: Jonathan West-
lund 3, Johan Andersson 2, Linus 
Carlsson 1.

Division 6 D Göteborg
Nol – Hisingsbacka 1-4 (0-0)
Mål NIK: Mathias Hansson.
Matchens kurrar: Magnus Källvik 3, 
Mathias Hansson 2, Jesper Peder-
sen 1.

Bjurslätt – Älvängen 0- 3 (wo)

Komarken – Nödinge 3-1
Mål NSK: Marcello Milli.

Division 6 Alingsås
FC Ale – Alvhem 2-0 (1-0)
Mål: Tobias Bergqvist, Hadi Namro.

Töllsjö – Alvhem 6-2 (0-0)
Mål: Emanuel Stensson, Robert 
Secrett.
Matchens kurrar: Daniel Östlund 3, 
Daniel Hanzén 2, Emanuel Stens-
son 1. 

Od – FC Ale 3-0 (wo)

Division 7 D Göteborg
Bohus – Surte 0-1

Division 2 N Götaland
Öckerö – Skepplanda 1-2 (1-1)
Mål SBTK: Michaela Berndtsson, Jen-
nifer Thiel.
Matchens kurrar: Malin Hult 3, Made-
leine Larsson 2, Ida Gullberg 1.

Division 3 Västergötland S
Timmele – Lödöse/Nygård 0-1 
(0-0)
Mål: Cecilia Libera.

Division 4 A Göteborg
Göteborgs FF – Ahlafors 4-0

Division 5 Göteborg
Älvängen – Angered 3-1 (2-0)
Mål ÄIK: Jennie Hedberg 2, Camilla 
Lindberg 1. 
Matchens kurrar: Tesa Enyck 3, Irina 
Roussakoff 2, Emelie Johansson 1.
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ÖCKERÖ. Det satt hårt 
inne, men det blev 
seger till slut.

Jumbon Öckerö IF 
bjöd Skepplanda BTK 
oväntat hårt motstånd.

1-2 (1-1) på 
Prästängen innebar tre 
jätteviktiga poäng för 
gästerna.

Skepplanda BTK:s damer tog 
ett stort kliv mot förnyat kon-
trakt då man i söndags kunde 
uddamålsbesegra Öckerö 
med 2-1.

– Jämfört med i våras så 
var Öckerö betydligt bättre 
nu. Vi hade stora problem 
och ska vara tacksamma för 
vinsten, förklarar SBTK-trä-
naren Christian Andersson.

– Vi svarade för säsongens 
sämsta insats. Det såg segt 
och krampaktigt ut. Rörelsen 
saknades. Däremot ska tjejer-

na ha beröm för att sin krigar-
inställning, säger Andersson.

Gästerna kunde ta led-
ningen genom Michae-
la Berndtsson i den 17:e 
matchminuten, men hemma-
laget kom tillbaka och kvitte-
rade före pausvilan.

Den andra halvleken var 
knappt 20 minuter gammal 
när Jennifer Thiel ordnade 

segermålet efter en hörna. En 
vinst som betyder att Skepp-
landa har sju poäng ner till 
strecket med tre omgångar 
kvar att spela.

– Men jag vågar inte säga 
att det är klart ännu. Dock 
har vi fått lite arbetsro, säger 
Christian Andersson.

Närmast väntar hemma-
match mot Gauthiod, som är 

två poäng efter SBTK.
– Det krävs en uppryck-

ning för att vi ska kunna vinna 
på lördag. Det vore härligt 
att säkra kontraktet redan 
till helgen, avslutar Christi-
an Andersson.

JONAS ANDERSSON

Uddamålsvinst för SBTK dam

Jennifer Thiel ordnade se-
germålet när SBTK:s damer 
bortavann mot tabelljumbon 
Öckerö med 2-1 i söndags.

HANDBOLLSSKOLAN 

Boll&Lek
För alla barn födda 

-01 och -02
Älvängens Kulturhus 

Onsdag 22 sept, kl 17.00 - 18.00

Skepplanda Idrottshall 
Lördag 25 okt, kl 10.30 - 12.00

Mer info ring Tobias 0706-43 27 19
www.klubben.se/alehf

- Älska handboll

Sponsor:

Daniel Larson svarade för två mål och två assist i ut-
klassningssegern över Åsaka med hela 11-1.

Tvåsiffrigt på nytt för Skepplanda
SKEPPLANDA. 10-0, 
11-1, hur slutar tredje 
set?

Nej, hör och häpna 
det är faktiskt fotboll vi 
talar om.

Skepplandas herrar 
har gjort 21-1 på de två 
senaste matcherna.

Dramaturgin är mästerlig i 
femman. Skepplanda behål-
ler silverplatsen och därmed 

möjligheten att få kvalspe-
la till fyran, men spänningen 
stiger. När-
mast väntar 
m i t t e n l a -
get Troll-
hättans FK 
på Forsval-
len innan de 
drar ihop sig till ett avgöran-
de mot serieledande Wargön 
och inte minst mot jagande 
Sjuntorp i avslutningen på 

hemmaplan.
– Det är bara att njuta. Det 

är för match-
er som dessa 
som vi tränar 
och hänger i 
även när det 
inte är så kul. 
Vi kommer att 

sälja oss dyrt, lovordar en 
mycket nöjd SBTK-tränare, 
Jonas Andersson.

Matchen mot Åsaka var 

över efter sex minuter, då stod 
det redan 2-0. Båda målen in-
prickade av Linus Carlsson. 
Johan Andersson spädde 
sedan på med ytterligare två 
och blev med sitt 7-1-mål 
bäste målskytt med tre in-
prickade fullträffar. Svante 
Larson noterades för hela 
fyra målgivande passningar.

DESSVÄRRE PÅ SJÖVALLEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTBOLL
Div 5 Västergötland västra
Skepplanda – Åsaka 11-1 (3-0)
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B E S T S E L L E R  P R E S E N T E R A R

goes Royal

Arrangör:
Bestseller PR AB

031-701 48 60
info@bestseller.se

Mediapartner

Göteborg, Scandinavium 25-26 november

Läs mer om evenemanget på www.onstage.se

Supershowen OnStage är tillbaka med en kunglig show!
Eller vad sägs om musik av Prince, Queen och Elvis (the king of rock) mfl. 

Det finns även möjlighet att boka galapaket med mat komponerad av 
stjärnkocken Leif Mannerström.

NOL. Nol IK hade verk-
ligen sina motståndare 
nere i brygga en bra bit 
in på slutperioden. 

Men gästerna reste 
sig.

Hisingsbacka kom 
starkt den sista halv-
timman och vände 0-1 
till 4-1.

Före paus skapade Nol de 
fetaste tillbuden och det var 
bara otur för hemmalaget 
att det inte blev någon full-
träff. Samtliga jobbade över 

sin förmåga och gästerna bör 
vara tacksamma att ingen boll 
slank igenom nätmaskorna. 
Vid ett tillfälle fick en för-
svarare nicka bort bollen vid 
ena stolpen. Där var det nära 
hemmaledning.

Nol fortsatte att ha kom-
mandot efter paus och vid 
en hörna höll sig Mathias 
Hansson framme och ord-
nade hemmaledning. Men 
tyvärr kom utjämningen 
ganska snart och då gästerna 
ökade till 2-1 på straff blev det 
jobbigt för hemmalaget. 

Tyvärr fortsatte gästerna 
målskörden med både 3-1och 
4-1. Det sista på ytterliga-
re en straff. Därmed befäster 
laget sin topplacering med 
ÄIK hängande i hasorna. De 
senare fick både tre mål och 
lika många poäng då Bjurslätt 
lämnade walk over.

Serieledarna vann på Nolängen

PÅ NOLÄNGEN

Allan Larson
info@alekuriren.se

Så nära var Nol ett måldoftande tillbud före paus, men bollen tar i stolpen. NIK gjorde en bra 
match mot serieledarna Hisingsbacka, fast fick ändå se sig besegrade med 4-1.

FOTBOLLSFEST! 

PÅ FORSVALLEN LÖRD 18 SEPT

A-lag Herr div 5 v 14.00

SBTK -Trollhättan FK

Tacobuffé inkl. alla 

klassiska tillbehör 

och 1 glas Öl eller Vin
Kl: 15.00-19.00
Vadbacka öppnar 13.00

Skepplanda målet
på VADBACKA

99:-

A-lag Dam- div 2 nv 16.15

SBTK - IK Gauthiod

Match och bollsponsor 
Aledemokraterna; 
som bjuder på fika under dagen.

Happy prize i 
baren

Öl eller vin 29:-
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Repslagardagen står för dörren

På lördag arrangeras Repslagardagen på Repslagarmuseet i 
Älvängen.                                     Arkivbild: Jonas Andersson

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)

ÄLVÄNGEN. Nu på lördag 
är det återigen dags för den 
traditionella Repslagardagen 
på museet i Älvängen. I år 
kommer ett 50-tal hantver-
kare att medverka. Många 
demonstrerar sitt hantverk, 
men naturligtvis säljer de 
också sina produkter. Redan 
nu kan du hitta den perfekta 
julklappen.

Knivmakare, textil- och 
trälslöjdare, keramiker, 
smeder, smyckestillverkare 
med flera kommer att med-
verka. Du kan även köpa när-
producerad mat.

Vi visar repslagning på 
olika sätt, samt för de intres-
serade blir det en exklusiv 
visning av tjärverket. Linför-
eningen har öppet hus och 
lokala företagare deltar.  

Naturligtvis har vi även 
aktiviteter för barnen. Du 
kan göra ditt eget hopprep 
eller ta en ridtur.

Skulle någon bli lite trött 
och hungrig kan man njuta av 
kaffe och en god Repslagar-
bakelse i caféet, alternativt en 
grillad korv.

Detta brukar vara en trev-
lig och välbesökt familjedag. 

❐❐❐

Stöd Astma- och Allergiförbundets
Barnallergifond Pg 90 09 06-9
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ÄLVÄNGEN. Traditionen hålls vid 
liv.

Älvkultur är en höstaktivitet 
som har genomförts under en 
lång följd av år.

Till helgen är det dags igen 
då ett 40-tal konstnärer och 
hantverkare håller öppet hus för 
besökarna.

Konstvandringen arrangeras av Hand-
kraft ekonomisk förening med stöd av 
ett antal samarbetspartner, bland annat 
Ale och Lilla Edets kommuner.

– Älvkultur har blivit ett uppskat-
tat arrangemang och vi är väldigt glada 
över det intresse som visas från såväl 
besökare som konstnärer och konst-
hantverkare, säger informationsansva-
rig Eva Hagberg.

38 konstnärer och konsthantverkare 
från Frändefors i norr till Älvängen i 
söder håller sina ateljéer och verkstäder 
öppna i dagarna två, 18-19 september. I 
programmet för Älvkultur finns vägbe-
skrivning till respektive deltagare.

– Vi har väldigt många duktiga konst-
närer och hantverkare som definitivt är 

värda ett besök, säger Eva Hagberg.

Fascinerande
Längst söderut på Älvkulturs karta 
hittar vi Iris Bokinge, som är med 
för tredje gången.

– Tidigare hade vi en konstvan-
dring för Ale och Lilla Edet som 
inföll i maj, men Älvkultur är desto 
roligare eftersom den spänner 
över hela Göta älvdalen, förklarar 
Iris som själv kommer att visa och 
berätta om de akvareller som hon 
ställer ut.

– Att gestalta landskapets per-
spektiv har under lång tid fascine-
rat mig. Hur kan man fånga och 
tydliggöra detta? Landskapet som 
i sin mångfald skiftar med platser, 
tider och väderlek. Föränderligt, 
ständigt i rörelse, påminner det 
oss om vår egen föränderlighet, 
vår färd genom livet.

En samlingsutställning med 
verk från alla konstnärer och 
konsthantverkare visas på inom-
hustorget vid Handkraft i Troll-

hättan. Vidare ordnas ett konstlotteri 
med alster från tio deltagare.

– Vinstvärdet är hela 20 000 kronor. 
Lotter kan köpas på samlingsutställ-
ningen samt i ateljéer och verkstäder, 
avslutar Eva Hagberg.

Konstvandring i Göta älvdalen
– Till helgen arrangeras Älvkultur

Iris Bokinge från Älvängen är en av de konstnärer som deltar i helgens konstvan-
dring.

En akvarell signerad Iris Bokinge.

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 weekend på 3-stjärnig krog i Nordjylland

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

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x välkomstkorg med 
 mousserande vin, frukt 
 och choklad på rummet
• 1 x before dinner-drink
• 1 x 4-rätters lyxmiddag
 lördag kväll

Tylstrup Kro 
Krogen i stationsbyn Tylstrup i nord-
liga Danmark har sedan 1644 varit 
en naturlig mötespunkt på vägen 
till domkyrkostaden Ålborgs fart 
och fläkt. Idag är de vägresande 
utbytta med livsnjutare som gottar 
sig i krogens gemytliga inramningar 
med några avslappnande dagar. 
Den anrikt kungligt privilegierade 
krogen har 8 golfbanor inom en 
radie av en halv timme med bil – 
t. ex ligger Danmarks nya och kanske 
bästa golfbana i Brønderslev (13 km), 
och Blokhus banor kan kombineras 
med promenader vid det brusande 
Vesterhavet (25 km). 

Ankomst: Fredagar  t.o.m. 12.11 
2010 samt 7/1-17/6 2011.
Extra ankomst: 
Höstlov: 15.10.-22.10. 2010.

Inkluderar endast slutstädning.

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters middag
• 1 x välkomstcocktail i 
 restaurang Le Chateau

Semester på 
renässansslott

Schlosshotel Schkopau 
Precis som i sagans värld ligger det 
mittyska renässansslottet Schkopau 
i en härlig slottspark med ståtliga 
paviljonger och en vacker sjö som 
inramning. De 1000 år gamla murar-
na som omringar slottet vittnar om en 
förtid som medeltidsfästning. Slottet 
blev renoverat 2001 och bjuder på 
modern komfort samtidigt som man 
har bevarat den traditionella slottsele-
gansen och den historiska atmosfären 
som de adliga familjerna har berikat 
slottet med genom fl era generationer. 
Här kan ni i fyra dagar leva som adeln 
och utforska slottets hemligheter. Gå 
på upptäckt i salongerna i den välvda 
vinkällaren “Zum alten Ritter”, koppla 
av i baren vid den öppna spisen eller 
segla en tur i slottsparkens sjö. 

Ankomst: 
Söndagar och måndagar t.o.m. 
13.12.2010.

Pris per person i dubbelrum

1.349:-

Pris per person i dubbelrum

1.699:-

4 dagar på 4-stjärnigt slottshotell i Sachsen-Anhalt

Lyxweekend 
på dansk krog

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

Extranatt inkl. 
frukostbuffé

Endast 499:-

Få gratis vin, 
när du bokar semester

(vouchervärde ca. 160:-). Se mer på: 
www.happydays.nu

BONUSPRESENT

Schlosshotel Schkopau

Tylstrup Kro

BRA BARNRABATT 

Läs mer om våra kryssteman och 
boka på stenaline.se/tysklandskryssar, 
031-704 00 00 eller hos din lokala 
resebyrå. Bokningsavgift tillkommer 
vid personlig service.

GÖTE BORG – K IE L

Tillfälligt 
avbrott!

Tysklandskryss

fr995:-
per person

Njut av god mat, bar-mingel 
och shopping, sov gott i 
våra sköna DUX-bäddar. 
Två kvällar ombord och en 
heldag i Tyskland innebär 
t ex att när du reser ut på 
lördag kväll kommer du 
hem på måndag morgon. 

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96. 

E-post: folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

Sön 26 sept kl 14
Entré 60:-. Lämplig ålder 4-9 år.
Biljetter: Skepplanda Bibliotek, 
Allans Bokhandel, Nols Folkets 

hus, Medborgarkontorert 
och biblioteket Nödinge, 

Medborgarhuset bio Alafors 
(från 13.00)

I Sjörövarresan får vi hänga med 
piraterna Tompa & Mackan när 
de reser runt i världen. De träffar 
konstiga djur, roliga gubbar och 
hamnar på flera olika spännande 
platser i sina försök att undvika 
den hemska Kapten Buster. Och 
vart de kosan styr? Det bestämmer 
barnen!

SJÖRÖVARRESAN
MED LONGKALSONG

FAMILJEFÖRESTÄLLNING
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ALAFORS. Nu har hela Göta 
älvdalen återigen chansen 
att uppleva sin alldeles egna 
Oktoberfest, lördagen den 2 
oktober.

– Det blev så lyckat i fjol 
att vi bestämde oss för en 
fortsättning. Förhoppnings-
vis utvecklar det sig till en 
tradition som lever vidare 
i många år framöver, säger 
Christer ”Cralle” Sund-
berg på Ahlafors Brygge-
rier, som genomför arrang-
emanget tillsammans med 
Gothenburg Beer Trading 
och Ahlafors IF.

Gemyt utlovas med fest-
lig umpa-umpa, liveband, 
allsång och bayersk mat i en 
oktobersmyckad folkpark i 
Alafors. 

– Det kommer att finnas 
en unik möjlighet att avnjuta 
en sejdel lokalt Oktoberöl, 
bryggt av Ahlafors Brygge-

rier särskilt för denna fest, 
förklarar ”Cralle”.

Bandet Tusen och en 
Schlager från Göteborg, 
dagen till ära förstärkta med 
en bastuba, kommer att spela 
dansant musik blandat med 
umpa-umpa och show.

– Vår vän Rikard 

”Helmut” Gustafson 
skapar stämning tillsammans 
med två vackra dansande 
bayerska damer.

Ett pris kommer att delas 
ut till bäst utklädda Gretchen 
& Fritz.

JONAS ANDERSSON

Succén upprepas:
Oktoberfest stundar i Furulundsparken

Christer ”Cralle” Sundberg på Ahlafors Bryggerier planerar 
som bäst för den Oktoberfest som kommer att äga rum i Fu-
rulundsparken lördagen den 2 oktober.

Välkommen att besöka konstnärer och 
konsthantverkare i deras ateljéer och verkstäder 
i Göta älvdalen Ale, Lilla Edet, Trollhättan och 
Vänersborg.

Ateljéerna är öppna  
lördag 18 sept och  
söndag 19 sept kl 11-18.

Samlingsutställning i Hamnmagasinet, 
Magasinsgatan 1 i Trollhättan 18 och 19 
september kl 10-18. Tel 0520-42 92 42.

Vernissage 17 september kl 19. Välkommen!

www.handkraft.net

SKEPPLANDA. Vad-
backa Gästgiveri har 
fått nya ägare.

I fredags var det 
nyinvigning med Jonas 
Bengtsson och Mikael 
Johansson bakom 
disken.

– Det här ska bli 
jätteroligt, säger 
delägarna till lokaltid-
ningen.

Det är Jonas Bengtsson som 
står för erfarenheten. Under 
knappt tio års tid arbetade 
han på Restaurang La Gon-
dola på Avenyn.

– Jag utförde diverse olika 
sysslor och fick veta vad res-
taurangyrket innebär, förkla-
rar Jonas.

Vadbacka Gästgiveri är 
ingalunda någon ny bekant-
skap för honom. Han har 
jobbat där till och från sedan 
slutet av 2003.

– Jag har länge funderat på 
att man kanske borde ta och 
köpa stället. Nu dök läget upp 
och priset var rätt, säger Jonas 
Bengtsson.

– Mikael och jag är kompi-
sar sedan länge och vi tyckte 
det var dags att göra slag i 
saken. Vi vill skapa en famil-
jär och levande krog där det 

ska vara full fart på fredags- 
och lördagskvällar.

Inledningsvis kommer 
Vadbacka att hålla öppet 
varje kväll, vardag som helg. 
Någon lunchservering blir 
det emellertid inte tal om.

– Vi har kvar våra ordinarie 
arbeten och tänker jobba här 
på kvällarna, berättar Mikael.

Vad kommer köket att 
tillhandahålla?

– Det blir klassisk mat med 

kött, fågel, fisk, pasta och 
sallad på menyn. Man ska 
kunna få en trerätters middag 
om man så önskar. Sedan ska 
det också kunna gå att bestäl-
la pizzaslice eller varm macka 
fram till stängningsdags, av-
slutar Jonas Bengtsson.

60 år sedan
onsdag 29 september

öppet 11-20 
Öppet 30/9-3/10 kl: 11-15

servering, kaffe, våffla, coca-cola, lotterier, 

filmvisning, bilder från förr och nu
Träffa människor som var med om raset

Glasbruksmuseets vänner Medarrangörer: Bruksongar

Glasbruksmuseet surte, www.glasbruksmuseet.nu, Telefon: 0303-33 01 06

Kompisar har tagit över Vadbacka

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Jonas Bengtsson och Mikael Johansson är nya ägare till 
Vadbacka Gästgiveri i Skepplanda.

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



alekuriren  |   nummer 31  |   vecka 37  |   201040

Vi hälsar vår nye pastor Per Kjellberg välkommen till 

Surte vid INSTALLATIONSGUDSTJÄNST 
SÖNDAGEN DEN 19 SEPTEMBER KL 11:00. 

Medverkande: Distriksföreståndare Ola Bojestig. 
Storband spelar. 

Alla hjärtligt välkomna!

SURTE MISSIONSFÖRSAMLING

TONÅR
Onsdagar kl 18.30-20.30

MUSIKKÅR
Lerum Surte Symphonic 
Band övar måndagar kl 

19.00-21.30

SCOUT
Tisdagar kl 18.30-20.00

KONFIRMANDER
Torsdagar kl 17 jämna 

veckor

SPEL- & FILMKVÄLL
Sista fredagen i månaden 

kl 18.30

GUDSTJÄNST
Söndagar kl 11 eller 17

DAGLEDIGTRÄFFAR
med spännande innehåll

Onsdagar 15.00

BATCAVE
Öppen ungdomsgård 

Varannan fredag kl 20-23 
Ojämna veckor

Varmt välkommen att delta i våra olika aktiviteter och 
samlingar i Surte Missionskyrka.

På www.surtemissionskyrka.se finns mer info.

Till minne 

Döda

Till minne av
vår Älskade

Ann-Britt 
Einarsson
* 11 mars 1947

17 september 2008

Två år har gått 
sedan du togs ifrån oss 

alldeles för tidigt.

Vi saknar Dig 
så oändligt mycket 
men vi minns Dig 

med kärlek och glädje.

ELVING
ULF, CECILIA 
och MARCUS
med familjer.

HOBBY för barn 7-12 år har startat upp 
för terminen, torsdagar kl 18.15 – 19.45.

Se hemsidan för information om övriga samlingar

SMYRNAKYRKAN ÄLVÄNGEN
www.smyrna.nu 

Min älskade Maka

Siv Harriet
Carlsson
* 19/11 1939

har i dag lämnat oss i
stor sorg och saknad.

Skepplanda
9 september 2010

SVEN-ÅKE
Broder med familj

Sov i ro

Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av de

närmaste.

Ett varmt tack till
personalen på Vikadamm

och Hemtjänsten för
kärleksfull vård.

Jordfästningar
Ruby Johansson.  I Starr-
kärrs kapell hölls torsdagen 
9 september begravnings-
gudstjänst för Ruby Johans-
son, Göteborg. Offi ciant 
var komminister Mikael 
Nordblom.

Margot Martinsson. I Hå-
landa kyrka hölls fredagen 
10 september begravnings-
gudstjänst för Margot Mar-
tinsson, Älvängen. Offi ciant 
var Lars Ingvarsson.

Ruby Johansson, Göteborg 
har avlidit. Född 1935 och 
efterlämnar syskon med fa-
miljer som närmast sörjande.

Gösta Jonsson, Bohus 
har avlidit. Född 1919 och 
efterlämnar makan Majken 
samt broder med familj som 
närmast sörjande.

Pentti Hosio, Nol har avli-
dit. Född 1937 och efterläm-
nar barnen Hannu och Päivi 
med familjer samt syskon 
med familjer som närmast 
sörjande.

Siv Harriet Carlsson, 
Skepplanda har avlidit. Född 
1939 och efterlämnar maken 
Sven-Åke samt broder med 
familj som närmast sörjande.

Ivar Edlund, Surte har 
avlidit. Född 1932 och 
efterlämnar makan Marga-
retha, barnen Kicki, Eva och 
Thomas med familjer samt 
syskon med familjer som 
närmast sörjande.

Gunborg Johansson, 
Surte har avlidit. Född 1927 
och efterlämnar döttrarna 
Gunilla och Marianne med 
familjer samt systrar med fa-
miljer som närmast sörjande.

Dödsfall

Vi lever i valtider och det utlovas bättre tider om vi röstar på rätt parti. 
I ett demokratiskt land har vi rätt att välja på det vi tror är bäst för 
oss. Söndagens bibeltext handlar om det vi alla måste möta förr eller 

senare. Så länge livet ler emot oss tänker vi kanske inte så ofta på det som 
kan hända. Sjukdomen knackar på dörren utan hänsyn till våra tankar och 
önskemål. Vi har ingen möjlighet att välja. De tre syskonen i Betania levde 
till synes ett gott liv när plötsligt broder Lasarus insjuknade i den dödliga 

sjukdomen. Systrarna Marta 
och Maria valde vägen som 
de lärt känna genom tron 
på Jesus. De sände bud efter 
Mästaren de hade mött i 
livet. Det är en trygghet att 
äga tron på Gud under allt 
som sker, även när inte allt 
blir som vi tänkt eller för-
står. Marta som såg att livet 
flytt kunde inte tro. Men, 
Jesus säger: Jag är uppstån-
delsen och livet, den som 
tror på mig skall leva om 
han än dör. Detta är den 
kristnes tro, döden är inte 
slutet. Det finns ett evigt liv. 
Läs gärna hela bibeltexten i 
bibeln nya testamentet Joh. 
evangelium Kap 11. Det kan 
stärka tron på Guds väldiga 
gärningar.

Leif Karlsson
Pastor Filadelfia-

församlingen Bohus
www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Starrkärrs kyrka
Onsdag 15/9

9.30 Vardagsgudstjänst
Nilsson  

Söndag 19/9 

  11.00 Mässa 
Medverkan av Magnoliakören   

Älvängens kyrka 
Söndag 19/9

 11.00 Mässa 
Söndagsskola  

Nordblom  

Nols kyrka
Söndag 19/9

17.00 Familjegudstjänst  
Nordblom  

Tisdag 21/9

8.00 Morgonbön 
med frukost  

Betraktelse

Döden och Livet

Skepplanda kyrkliga samfällighet

SAMFÄLLDA 
FULLMÄKTIGE

sammanträder

Torsdag 23 september 
kl 19.00

Ale-Skövde församlingshem

Ärende: Val av elektorer och 
ersättare inför biskopsval

Leif Andersson Ordförande

Lödöse och Skepplanda-Hålanda
församlingar

SPF Alebygdens septem-
berträff ägde rum i Starr-
kärrs bygdegård. Värdar 
var ortsombuden i Ki-
landa, Ölanda och Starr-
kärr. Ett 80-tal medlem-
mar hade mött upp. De 
fick lyssna till Leif Tho-
rell som spelade dur-
spel och berättade histo-
rier. Ann-Marie Ahlgren 
gjorde så god reklam för 
ett besök på Allégården att 
det genast blev fullteck-

nad. Samma gällde Nils-
Erik Silfverstens trafik-
träff på Bana Väg i Väst. 
Denna kommer troligen 
att dubbleras. 

Flera anmälde intres-
se för en resa till Holland i 
april liksom för en resa till 
Vrådal i Telemark i maj. 
Nästa månadsträff är den 
13 oktober i Nödinge För-
samlingshem.

Lennart Mattsson

Månadsträff hos SPF

Fun In Line, Linedance i Ale, bjöd i söndags på en välbe-
sökt prova-på-kurs. De som tagit sig till Älvängens Fol-
kets Hus fick lära sig en linedance och dansa den till 
några låtar ur olika genrer och med olika tempo. Flera 
blev sugna på att lära mer och anmälde sig till nybörjar-
kursen som startar nu på söndag. Det blev några sned-
steg, litet frustration men allra mest glada skratt och 
dansglädje.

Linedance i Älvängens 
Folkets Hus

BLI MÅNADS-
GIVARE TILL
RÖDA KORSET.
Ring 020 - 213 213

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
Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 19 sept 
kl 10, Familjegudstjänst 
Broman, kyrkkaffe. Onsd 
22 sept kl 18.45, Kvälls-
mässa i församlingshemmet. 
Hålanda sönd 19 sept kl 12, 
Gudstjänst, Broman. S:t 
Peders sönd 19 sept kl 10, 
Mässa Wetterling. Ale-
Skövde sönd 19 Sept kl 12, 
Mässa Wetterling. Tunge 
sönd 19 sept, se ovanstå-
ende.

Nödinge församling
Onsd den 15 september kl 
10, Nödinge kyrka Vardags-
gudstjänst R Bäck.19 sep-
tember 16:e ef Tref kl 11, 
Surte kyrka Familjeguds-
tjänst Reine. Kl 13, Surte 
kyrka Finsk mässa Maija 
Edler. Kl 17, Nödinge 
kyrka Mässa Reine.

Elimförsamlingen
Alafors Pingstkyrkan
Tisd 14/9 kl 17, Stickgrup-
pen. Torsd 16/9 kl 18, 
Musikcafé, Ohlins. Sönd 
19/9 kl 11, Gudstjänst, P-O 
Kindbom.

Smyrnaförsamlingen
Älvängen
Tisd 14 sept kl 8-9, Bön. Kl 
14, Bibelsamtalsgruppen. 
Onsd 15 sept 19-21, ”På 
vandring i Apostlagärning-
arna” – Bibelstudie/samtal. 
Torsd 16 sept kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Kl 18.15, 
Hobby (7-12 år). Fred 17 
sept kl 19, Greenhouse 
(åk 7 och uppåt). Kl 20.30, 
Effect – Café & Öppet hus 
för ungdomar. Lörd 18 sept   
kl 8, Städ- och arbetsdag i 
kyrkan. Kl 10-13, Second 
& Café. Sönd 19 sept kl 11, 
Gudstjänst, Marie Nordvall. 
Församlingsmöte. Även-
tyret (3-12 år). Kyrkkaffe. 
Tisd 21 sept kl 8-9, Bön.

Starrkärr-Kilanda
Församling
Onsd 15/9 Starrkärrs kyrka 
kl 9.30, Vardagsgudstjänst 
Nilsson. Sönd 19/9 Starr-
kärrs kyrka kl 11, Mässa 
medverkan av Magnoli-
akören. Älvängens kyrka 
kl 11, Mässa Söndagsskola 
Nordblom. Nols kyrka 17, 
Familjegudstjänst Nord-
blom. Tisd 21/9 Nols kyrka 
8, Morgonbön med frukost.

Guntorps missionskyrka
Onsd 15 sept kl 18.30, 
Äventyrsscout/Tonår. Sönd 
19 sept kl 11, Gudstjänst 
Sigvard Svärd. Sönd 19 
sept. kl 16, Barnkalas - Bi-
belberättelse, aktivitet och 
fi ka för barnfamiljer. Tisd 
21 sept kl 19, Styrelsemöte  
Församlingen. Onsd 22 
sept kl 18.30, Spårarscout / 
Upptäckarscout.

Filadelfi aförsamlingen
Bohus Pingstkyrkan
Onsd 15/9 kl 19, Bibelläs-
ning och bön. Sönd 19/9 
kl 11, Gudstjänst Leif 
Karlsson, sång. Onsd 22/9 
kl 19, Bibelläsning, bön och 
lovsång.

Surte missionskyrka
Onsd 15/9 kl 18.30, Tonår. 
Fred 17/9 kl 20, Batcave. 
Sönd 19/9 kl 11, Gudstjänst 

Pastorsinstallation Per 
Kjellberg, Ola Bojestig. 
Servering Storbandsmusik. 
Månd 20/9 kl 19, Musik-
kåren. Tisd 21/9 kl 18.30, 
Scout. Onsd 22/9 kl 15, 
Onsdagsträffen med Brö-
dragruppen från Hönö. Kl 
18.30, Tonår. Fred 24/9 kl 
18.30, Spel och fi lmkväll 
för alla åldrar.
www.surtemissionskyrka.se

Älvängens missionskyrka
Onsd 15 sept kl 16, Konfi r-
manderna (i smyrnakyrkan). 
Torsd 16 sept kl 18.30, 
Tillsammans i bön. Kl 19, 
Alphakurs med informa-
tion (anmälan). Lörd 18 
sept kl 11-14, Trädgårdsfest 
hos Engströms, Gamla 
vägen 24 (vid regn, i Mis-
sionskyrkan). Servering, 
lotterier m.m. Sönd 19 sept 
kl 11, Gudstjänst Inga-Britt 
Holgersson. Sång: Anna 
Tinskog m.fl . Månd 20 sept 
kl 18.30, Scout. Tisd 21 sep 
kl 18, Nyingscout. Onsd 22 
sept kl 19, SMU-ledarkväll. 
Torsd 23 sept kl 15, RPG 
i Smyrnakyrkan. Sång och 
musik med "Gråsparvarna". 
Kl 18.30, Tillsammans i 
bön. 

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Westergaard. Tisd 8:30, 
Mässa i församlingshem-
met. Onsd kl 18:30, Mässa, 
Isacson. Fred kl 18, Mässa, 
Kristensson.

Döda

Vår käre Pappa, Svärfar, Farfar och Morfar

Pentti Hosio
* 21 mars 1937

har i dag stilla lämnat oss i sorg och saknad.

Nol 2 september 2010

HANNU 
Matias, Helena 

PÄIVI och LASSE 
Rasmus, Maja 

Syskon med familjer 
Övrig släkt och vänner

Om du går först och jag är kvar, 
en sak vill jag be dig om 

Gå långsamt längs den långa stigen, 
för snart kommer jag att följa dig 

I livet efter detta kommer vi aldrig att skiljas åt 
Bortom solnedgången i all evighet

Begravningsgudstjänsten äger rum fredagen 
24 september kl. 11.00 i Starrkärrs kyrka. 

Efter akten inbjudes till minnesstund i försam-
lingshemmet. Svar om deltagande meddelas Ale 

Begravningsbyrå tel. 0303-33 33 99 senast onsdagen 
22 september.  Lika välkommet som blommor är en 

gåva till Hjärt-Lungfonden tel. 0200-88 24 00.

Ett varmt tack till personalen på Jutabo, Vikadamm 
för god omvårdnad.

Min �lskade man
V�r pappa, morfaroch
oumb�rlige Hasse

Hans Gustavsson
* 19/111943

har idag l�mnat oss i stor
sorg och saknadmen i ljust

minne bevarad.

Stenungsund 5/9 2010

LISBETH
MARIAochTOMAS

Hannele
ANDERS ochTHERESE
ROLAND och BRITT

Jonas, Karin
MARTIN
Oscar, Eric

En doft av k�rlek
dr˛jer kvar ifr�n en sommar,

d� allt var nytt
och allt jag dr˛mde om slog in.

En doft av k�rlek,
fr�n en blomma som jag spar.

En doft av k�rlek,
stannar�nd� alltid kvar

E. Lord

Begravningsgudstj�nsten �ger
rum tisdagen den 21september

kl. 13.00 i Norums kyrka.
D�refter inbjudes till minnes-
stund i f̨ rsamlingshemmet,

svar om deltagande till
FONUS tel. 0303-694 75,

stenungsund@fonus.se senast
fredagen den17 september.
T�nk p� Cancerfonden

tel. 020-59 59 59.

Vår käre

Dan Löfström
* 4 juli 1925

har i dag stilla insomnat, sörjd och saknad av oss, 
syskon, övrig släkt och vänner. 

Kattunga Östergård 4 september 2010

SONIA

Christer och Ann

Elisabeth och Christer

Jimmy
Kenny och Viveka

Angelica och Hampus
Janne

Michaela och Fredrik
Robin, My

Göran

Evelina, Emilia, Jesper
Pelle

Mona och Christian

Alexander
Sofia och Daniel

Emma

Rambo 

Ännu en tid Du drömde att få
Ännu en tid med de Dina, men det blev inte så

Trots obruten vilja Din kraft kom att sina
Du kämpade tappert mot sjukdom så svår,

vi vet som stått Dig så nära
Vi saknar Dig så, men måste förstå,

att somna för Dig var bäst ändå 

Sov gott käre Make, Far, Svärfar, Morfar och Farfar 

Begravningsgudstjänsten äger rum torsdag 30 september
kl. 11.00 i Ale-Skövde kyrka, där samling sker. Efter akten
inbjudes till en minnesstund i församlingshemmet. Svar om

deltagande önskas till Lilla Edets Begravningsbyrå tel.
0520-65 01 39 senast torsdag 23 september. Valfri klädsel.

Lika välkommet som blommor är en gåva till 
Cancerfonden tel. 020-59 59 59. 

Min älskade Make
Vår käre

Gösta Jonsson
* 13/10 1919

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Bohus
2 september 2010

MAJKEN
Broder med familj

Övrig släkt och vänner

Ett hjärta av godhet 
har slutat att slå

Två flitiga händer har 
domnat

Oändlig är saknaden, 
smärtsam och stor

Dock finns det en tröst, 
Du sover i ro

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen

22 september kl. 11.00
i Surte kapell.

Ett stort tack till Bengt, 
Malin, Lillemor, ledare och 
faddrar för en fin tid och ett 
mycket lyckat slut den 4 och 
5 september i Skepplanda 
kyrka. Tack även till Peter 
för fin musik.

Konfirmander 
med föräldrar

Tack! Skepplanda- Hålanda 
SPF's promenadgrupper 
har även i år haft en utflykt 
lördag den 21/8 med 25st 
boende på Klockareängen 
och lika många följeslagare. 
Färden gick till Gräfsnäs 
Slottspark med hjälp av Lilla 
Edets buss för rullstolar 
med Roger vid ratten samt  
privatbilar, där var det fram-
dukat i serveringen. Kaffe 
och äppelkaka med vaniljsås, 
det smakade jätte gott. Efter 
en stund underhållning 
gjordes en liten promenad 
i parken för hemfärden då 
vädret varit perfekt under 
hela resan. Vi tackar Ale 
Besöksverksamhet som stod 
för alla kostnader, vi tackar 
också alla som ställde upp så 
att utflykten kunde genom-
föras. Deltagarna var nöjda 
och behagligt trötta efter 
utfärden.

Tack för all hjälp 
Gunvor & Erik

Tackar för uppvaktningen 
på min avgångsdag till Pen-
sionen. PS. Tack för alla 
fina presenter. Tack till per-
sonalen på Rehab Häljebo, 
Valbo, Jutabo.

Monica Lundqvist

Tack

Övrigt
Försvunnen mobiltele-
fon Sony Ericsson W595 
i Nödinge torsdagen den 
26 augusti efter kl 15. Kän-
netecken: vit och röd, tre 
klistermärken med hundar, 
ett klistermärke med en 
katt. Obs telefonen är spär-
rad så var snäll och kontakta 
oss om du har hittat den! 
Hittelön! Ring Anna på 
0303-74 21 97, 0702-62 52 
63. Eller lämna in den på 
kontoret Everts bilverkstad 
i Nödinge (samma bygnad 
som grönsakshuset)

Anna

BagageLuck Loppis
Forsvallen Skepplanda. Lör-
dagen 25 sept kl 10-14. Du 
som vill sälja, boka gärna 
plats. Telefon: 0708-33 82 
36. Pris för bokning, 100kr 
plus 100kr för bilkärra. 
Plats kan köpas vid infarten, 
150kr plus 150kr för bil-
kärra. Arrangör föreningen 
Vit Rysslands vänner Skepp-
landa postort.

Forsvallen, Skepplanda

TUPPERWARE
Öppet hus på Alegården i 
Nygård. Lördag 18 sept kl 
14-17. Välkommna önskar

Kajsa, Camilla och Janna
surfarna@telia.com
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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

Äldre cykel (40,50-tal) köpes. 
Även defekt.

tel. 0709-28 38 80

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

Bostadsrätt. Fin 2:a i centrala 
Älvängen med egen uteplats. 
Avgift 2660:- /mån.
Pris: 750 000 :- Mer info, ring:
tel. 0736-44 44 61

Snurrfåtölj i brunt skinn. Furu-
skåp, två öppna hyllor. Br, 70.H, 
80.Dj, 40. Vitrinskåp med belys-
ning. Br, 98. H, 120. Dj, 40. 300 kr/
styck.
tel. 031-98 12 91
el. 0739-50 50 30

Flickkläder säljes! Storlek 90-110. 
Helt, rent och välvårdat. 2 Fleece-
jackor, 4 höst/vårjackor, 1 badrock, 
6 långärmade t-shirtar, 5 par fod-

rade byxor, 3 klänningar, 3 strump-
byxor (oanvända), 12 t-shirtar, 1 
linne, 1 hello kitty mössa, 2 par 
byxor, 3 tröjor, 2 kjolar, 1 par regn-
tåliga overallbyxor, 9 par jeans, 7 
mjukbyxor mm. Pris: 1000:-
tel. 0702-35 65 25
Ulrika

UTHYRES

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

SÖKES

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

ÖVRIGT

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

Bygg och städ till bästa pris.

- Städ och renoveringar
- Tapetseringar
- Snickare
- Stenläggning, kakel.
Även rötarbeten utföres. 50 % av 
arbetskostanden betalas av skat-
teverket. Ring för mer info.
tel. 0737-27 10 84

BARNLOPPIS / BYTESDAG
Välkommna att fynda baby- och 
barnartiklar, leksaker, skor, kläder 
stl. 56-160cl, böcker, spel, sport 
och fritid m.m. 
Alafors medborgarhuset (biosa-
longen). Lördagen den 25/9 kl 9-14.
Vid frågor, ring:
tel. 0730-67 78 50
Linda

Snygga naglar till prova på pris.
Naglar gjorda i gel som ger vackra 
och hållbara naglar. Även kväll 
och helg. MM's naglar.
tel. 0707-13 43 09

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

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

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

Lekvalls Hundpensionat
Nu utökar jag även med ett litet 
hunddagis (fetstilt på hunddagis)
I lantlig miljö nära Lilla Edet. Ej 
bursystem. Ring Annika för mer 
info 
tel. 0703-36 97 52
www.lekvallshundpensionat.se

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

Alekuriren, Göteborgsv 94
446 33 Älvängen

senast torsdag kl 12, veckan innan publicering.
Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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Massor av grattiskramar
till vår älskade

Sigge
på 1-årsdagen den 14 sept

Mommo & "Gacki"

Grattis
Ellen

4 år den 21 september
Kramar från

Farmor & Farfar

Grattis!
Vårat älskade busfrö!
Isabella Toimela

fyller 2 år den 16/9-2010
Många grattiskramar från

Mommo, Moffa 
& Morbror Jimmy

Stort grattis
Alfred

som fyller 6 år
från

Mormor & Morfar

Stort grattis
Malva

som fyller 3 år
från

Mormor & Morfar

Grattis 
Sofia Larson

på 7-årsdagen den 14/9
önskar

Mamma, pappa och Ida

Agnes Pryts
Vår lilla solstråle

fyller 1 år 19 september
Många grattiskramar från

Mamma, Pappa, Malin
Mormor, Morfar

Grattis
Vårt lilla underverk

Ewelina
på 8-årsdagen

önskar
Mamma Ann-Katrin, Pappa 

Birger och storebror Axel!

Välkommen Marco
Den 4/7-2010 kom han

våran lille goding
Många tack till 

MVC Bohus och
KK/BB Östra

Stolta föräldrar
Sofia Consani och

Jimmie Saari

Födda

Välkommen!
Amanda Strömberg

föddes den 23/8 på Östra.
Stolta storasystrar:

Cornelia 5 år och Vendela 2 år

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Ronny Wikström

Veckans ris Födda
Veckans största ris och 
törne! Till dig som i Sand-
sjödal onsdag 1/9, helt kallt 
bara körde över vår lilla katt 
kompis Wiskey, vår familje-
medlem, stort älskad och nu 
saknad. Du bemöda dig inte 
ens att stanna och se efter 
hur det gick. Istället gasade 
du, och helt rått körde 
vidare. Den smällen kan du 
inte missat. Kanske du t.o.m 
såg oss i din backspegel, då 
vi sprang ut på vägen, Fy 
F-n för sådana som du. Att 
köra på ett djur kan hända 
vem som helst, men man 
stannar och ser efter hur det 
gick. Alltid.

Carina m familj

Veckans ros 
Veckans ros till Susanne 
Eriksson, eftersom hon är 
en toppentjej och kollega 
som alltid ställer upp.
Puss o kram                     Fia
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

2 9 5 6 8 1
9 5 2 6

7 6 4 1 8
7 8 1 3

9 2 6 7 8
6 5

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

5 6 4 2 3
1 7 6 4 3 9

8 1 5
8 9 2 7

3 4
6 9 1 5

5 7 8
4 1 9 6

3 2 5 4

Ta det lugnt, du hinner...

40 kr
 3 dygn!

Medlemspris

Ord.pris 55 kr 3 dygn

STATOIL ÄLVÄNGEN - ALLTID ÖPPET TILL 24.00!
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KAMPANJ!

18 MÅN AUTOGIRO
KR/MÅN

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄLLLLLLLLLLVVVVVVVVVVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGEEEEEEEEEENNNNNNNNNN • FABRIKSVÄGEN 3, TEL 0303-74 66 60 ••••••• NNNNNNNNNNÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖDDDDDDDDDDIIIIIIIIIINNNNNNNNNNGGGGGGGGGGEEEEEEEEEE • ALE TORG 10, TEL 0303-979 00 ••••••• WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW...SSSSSSSSSSPPPPPPPPPPOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRTTTTTTTTTTLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFEEEEEEEEEE...SSSSSSSSSSEEEEEEEEEE

TRÄNA ALLA AKTIVITETER
ETT KORT TVÅ ARENOR!

TRÄNA I BÅDE ÄLVÄNGEN & NÖDINGE!

ALLA

EEEERRRRBBBBJJJJUUUUDDDDAAAANNNNDDDDEEEENNNN

KONTANTKLIPPET
ÅRSKORT GYM

 KR
Ord.pris 3960:- Begränsat antal kort, 

först till kvarn, säljes tom 19/9-10

KONTANTKLIPPET
ÅRSKORT ALLA AKTIVITETER

 KR
Ord.pris 4200:- Begränsat antal kort, 

först till kvarn, säljes tom 19/9-10

GGGGRRRRUUUUPPPPPPPPTTTTRRRRÄÄÄÄNNNNIIIINNNNGGGG IIII ÄÄÄÄLLLLVVVVÄÄÄÄNNNNGGGGEEEENNNN

UNDER DAGEN ERBJUDS: 
15.10 Indoor Walking 30
15.45 ZUMBA 30
16.15 S-core 30
16.50 Indoor Walking 30
17.30 RPM
18.30 Body Pump
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