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LÖDÖSE. Göta Älvda-
lens Konstförenings 
Konstnärssektion fyller 
40 år.

Det firas med en jubi-
leumsutställning på 
Lödöse Museum.

I lördags var det ver-
nissage sång, musik 
och mingel.

Göta Älvdalens Konstför-
enings Konstnärssektion är 
sprungen ur Göta Älvda-
lens Konstförening. Den 7 
november 1970 grundades 
Konstnärssektionen och en 
av eldsjälarna vid bildandet 
var Britta Emanuelsson, 
som engagerade sig i arbetet 
ända fram till 2008 då hon 
avled.

– Idag är vi 22 aktiva med-
lemmar. Av de som varit 
med längst kan nämnas Eva 
Sköld-Karnéus och Rune 

Ekre, berättar förening-
ens nuvarande ordförande, 
Helene Nork.

Konstnärssektionens vik-
tigaste utställningsverksam-
het har varit höstsalongen 
vartannat år i Vänersborg 
och vartannat i Trollhättan. 
De senaste åren har plat-
sen för utställningen varierat 
mellan Vänersborgs Konst-
hall, Lödöse Museum och 
Trollhättans Konsthall.

– Sedan har vi våra må-
larträffar då vi medlem-
mar träffas och ger varandra 
konstruktiv kritik, förklarar 
Helene Nork.

Till Konstnärssektionen 
får man söka in och visa att 
man är en aktiv konstnär.

– För att få komma med 
ska man uppfylla vissa krav-
kriterier. Något teknik- eller 
stilkrav finns emellertid inte, 
säger Helene.

– Vår Konstnärssektion ut-
vecklas ständigt och ska för-
hoppningsvis göra det i minst 
40 år till. Vi är i behov av nya 
medlemmar som kommer in. 
Det är en injektion och sti-
mulerar oss som varit med 
ett tag.

Temautställningar
På den jubileumsutställ-
ning som invigdes i lördags 
visats ett 70-tal verk. Samtli-
ga konstnärer finns represen-
terade med tre stora eller fem 
mindre alster.

– Vi brukar ha temaut-
ställningar, men inte den 
här gången. Nu låser vi inte 
upp konstnärerna utan släp-
per fram deras egna fantasier. 
Fritt fram har varit ledordet 
och det känns verkligen att 
medlemmarna har tagit fasta 
på det, säger Arne Tångne, 
tidigare kassör i Konstnärs-

sektionen.
Jubileumsutställningen på 

Lödöse Museum pågår till 
och med den 17 oktober.

Göta älvdalskonstnärer firar 40 år
– Jubileumsutställning på Lödöse Museum

Arne Tångne och Helene Nork från Göta Älvdalens Konstförenings Konstnärssektion 
visar några av de verk som finns med på den jubileumsutställning som invigdes på Lödöse 
Museum i lördags och som pågår till och med den 17 okotber.

PÅ LÖDÖSE MUSEUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

STRÖM. Leaderprojek-
tet Ströms Slottspark 
pågår för fullt.

Många aktiviteter har 
skapats och fler är på 
gång.

I lördags inbjöds 
allmänheten till en 
Höstfest där besökarna 
kunde ta del av de 
åtgärder som hittills är 
gjorda.

Flera olika aktörer är med 
i förvandlingen av Ströms 
Slottspark. Arbetet påbörja-
des i våras och har kommit 
ungefär halvvägs.

– Det är cirka 50 åtgär-
der som omfattas av projek-
tet. Vi har kommit en bra bit 
på vägen. Alla drar sitt strå 
till stacken, men jag vill sär-
skilt nämna Leifabs vd, Owe 
Lång, som verkligen ser till 
att saker går från ord till verk-
stad. Även projektledaren Ulf 
Wetterlund spelar en viktig 
roll som samordningskraft, 
förklarar näringslivsutveck-
lare Helene Evensen.

För att fira att projektet 
kommit halvvägs arrange-
rades en Höstfest i Ströms 
Slottspark i lördags. Det reg-
nande kraftigt under mor-
gontimmarna, men lagom 
till att arrangemanget skulle 
ta sin början sprack det upp 
och solen trängde igenom.

– Det är kul att våra invå-
nare, gammal som ung, har 
börjat upptäcka Slottsparken. 
Det kommer att bli en härlig 
mötesplats när allting är klart, 
säger Helene Evensen.

En beachvolleyplan är 
redan anlagd, vilken an-
vänds flitigt. Samma sak är 
det med den belysta multia-
renan. I förra veckan färdig-
ställdes också en helt ny lek-
plats. Dessutom har parken 
försetts med träningsredskap.

– Nu håller vi på att ut-
veckla en cykelcrossbana och 
till våren monteras en ny mi-
nigolfbana, avslutar Helene 
Evensen.

Höstfest i Ströms Slottspark
– Projektet har kommit halvvägs

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Ragnhild Nilsson från Västerlanda spelade boule med sina 
kompisar.

Linda Ulriksen med sin kanin 
Tila som hoppar i mål.

Sandra Brahm körde runt besökare, här med Oliver Engvall, 5 år, samt Tony Läppänen med 
Clara Olofsson, 2 år.

PRO-kören underhöll.

De här damerna gick poängpromenad. Från vänster Maj Brunberg, Elsy Andersson, Alice 
Gustavsson och Karin Johansson.

Leon Mellqvist, 5 år, provade 
nya gungan i lekparken.

2010  |   vecka 38  |   nummer 32  |   alekuriren 33SPORT

FOTBOLL
Division 3 NV Götaland
Kärra/Klareberg – Lilla Edet 1-4 
(0-1)
Mål LEIF: Anton Granqvist, Marcus 
Tersing, Marcus Olsson, självmål.

Väster – Ahlafors 1-3 (1-2)
Mål AIF: Jihad Nashabat, Andres 
Colombo, Jonny Stenström.
Matchens kurrar: Johan Elving 3, 
Rikard Nylander 2, Markus Hans-
son 1.

Division 4 Västergötland V
Lödöse/Nygård – Nossebro 4-4 
(2-1)
Mål L/N: Michael Mellqvist, Allar 
Piirsoo, Christian Andersson, Chris-
topher Wilhelmsson.

Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Trollhättans FK 0-1 
(0-0)
Matchens kurrar: Mikael Maliniemi 
3, Jonathan Westlund 2, Mattias 
Johansson 1.

Division 6 D Göteborg
Älvängens IK – Hermansby 7-1 
(3-1)
Mål ÄIK: Simon Enyck 2, Jonas 
Rhodén, Anton Sahlback Nilsson, Per 
Ingvarsson, Mattias Ögren och John 
Lindergren.
Matchens kurrar: Mattias Ögren 3, 
Jonas Rhodén 2, Simon Liljeblad 1.

Nödinge – Sparta 6-0 (1-0)
Mål NSK: Marcello Milli 3, Trimo 
Huskaj 2, Roman Stahlman.

Nol – FTU 5-3 (4-0)
Mål NIK: Anders Hedlund 2, Pierre 
Wigeborn, Anders Brandt, Hardi 
Kalkali.

Division 6 Alingsås
Alvhem – Od 6-5 (3-3)
Mål AIK: Emanuel Stensson 4, Linus 
Tornell, Martin Stensson.

Göta – International 4-0 (2-0)
Mål GBK: Almedin Besic 2, Andreas 
Aronsson, Tobias Kaldeby.

Division 7 D Göteborg
Hjuvik – Bohus 10-0 (2-0)

Division 2 N Götaland, damer
Skepplanda – Gauthiod 1-4 (0-2)
Mål SBTK: Amanda Errind.
Matchens kurrar: Erika Andersson 
3, Jonna Johansson 2, Michaela 
Berntsson 1.

Division 3 S Västergötland
Holmalund – Lödöse/Nygård 8-2 
(6-1)
Mål L/N: Evelina Löfström, Johanna 
Forsberg.

Division 4 A Göteborg
Ahlafors IF – BK Häcken 2-0
Mål AIF: Andrea Lindgren, Åse 
Hagborg-Aleberg.
Matchens kurrar: Ann-Sofie Johan-
nesson 3, Jessica Axelsson 2, Lisa 
Jepsen 1.

Division 5 Göteborg
BK Häcken DF – Ahlafors BK 3-6
Mål AIF: Madelene Lindberg 3, Åse 
Hagborg-Aleberg 2, Elin Rubensson.
Matchens kurrar: Madelene Lindberg 
3, Johanna Eklund 2, Caroline Mag-
nusson 1.

Argo – Älvängen 0-2 (0-0)
Mål ÄIK: Camilla Lindberg, Tesa 
Enyck.
Matchens kurrar: Camilla Lindberg 3, 
Mikaela Ögren 2, Elin Rautio 1.

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 0737-01 82 60
www.klubben.se/alehf

- Älska handboll

Sponsor:

GÖTEBORG. Det blev 
den bästa av lördagar 
för Ahlafors IF.

Seger borta mot 
topplaget Väster med 
3-1 och förlust för 
såväl Vänersborg som 
Kärra/Klareberg.

– Kanon! Nu har vi 
allt i egna händer, kon-
staterar AIF-tränaren 
Thomas Hvenfeldt.

Allt gick Ahlafors IF:s väg i 
lördags, vilket innebär att en 
poäng räcker i serieepilogen 
hemma mot Kärra/Klareberg 
till helgen för att division 
3-kontraktet ska vara säkrat.

– Det hade man inte rik-
tigt räknat med att vi skulle 
ha ett sådant flyt idag. Killarna 
gjorde en kanonmatch plus att 
övriga resultat gick med oss, 
säger Hvenfeldt efter trium-
fen på Åkeredsvallen.

Utan avstängde lagkapte-
nen Jonathan Henriksson 
befarade många att gästerna 
skulle få det svårt mot tabell-
trean Väster. AIF visade dock 
upp en moral 
av bästa märke 
och vann klart 
rättvist.

– Vi spelade 
4-4-2 vilket vi 
inte har gjort 
tidigare. Killarna höll posi-
tionerna bra och vi hade väl-

digt lite bolltapp. Vi fick avslu-
ta våra anfall och spelade oer-
hört fyndigt emellanåt. Lägg 
därtill en grym arbetsinsats, 
berömmer tränare Hvenfeldt.

Ahlafors gick till pausvi-
la med ledning 2-1, men dif-
ferensen kunde varit större. 

Det fanns bud 
på fler mål.

Tillställ-
ningen punk-
terades 25 
minuter in 
på den andra 

halvleken när Jonny Sten-
ström satte 3-1. Väster för-

mådde inte resa sig utan fick 
inkassera tredje raka neder-
laget.

– Vi spelade stabilt bakåt 
under hela matchen och ett 
extra plus till våra mittback-
ar, Rikard Nylander och 
Markus Hansson, som höll 
ihop försvaret på ett föredöm-
ligt sätt, säger Hvenfeldt.

På lördag väntar en direkt 
avgörande match för Ahlafors 
IF hemma mot Kärra/Klare-
berg. Minst oavgjort och gul-
svart slipper kvalspel. Förlust 
skulle dock innebära att sä-
songen fortsätter.

– På något sätt ska vi se till 
att det spelas division 3-fotboll 
på Sjövallen nästa år också, 
försäkrar Thomas Hvenfeldt.

NOL. Nu på lördag spelar 
Nol IK för Världens barn. 
De pengar som cafeterian 
kommer att inbringa på No-
längen, i samband med de tre 
fotbollsmatcher som står på 
programmet, ska tillfalla in-
samlingen för Världens barn.

– Vi fick en förfrågan från 
Röda Korset om att samla 

in pengar till Världens barn. 
Vi tycker att detta är ett bra 
sätt att visa vårt engagemang, 
säger Johanna Kinnander i 
Nol IK:s styrelse.

Göteborgs Kex är med 
och sponsrar med diver-
se godsaker till serveringen. 
Föreningens representan-
ter kommer även att gå runt 

med bössor bland åskådarna.
– Förhoppningsvis kan vi få 

in en och annan krona. Våra 
ungdomar blir också medvet-
na om att vi spelar för Värl-
dens barn den här lördagen, 
avslutar Johanna Kinnander.

JONAS ANDERSSON

KÄRRA. Lilla Edets hys-
teriska höstform håller 
i sig.

I lördags blev det en 
ny trepoängare borta 
mot Kärra/Klareberg.

4-1-segern innebär 
att LEIF har chansen 
att nå en bronsplats i 
division 3 NV Götaland.
Lilla Edets IF har svarat 
för en fantastisk säsong. De 
rödblå kommer att nå sin 
bästa placering någonsin i se-
riesammanhang. Nu är siktet 
inställt på en tredjeplats.

– Det vore kul om så blev 
fallet. Vi möter nästjumbon 
Viken i den avslutande om-
gången och vinner vi där 
har vi stora 
chanser att 
bli trea, säger 
forwardses-
set Marcus 
Olsson som 
var en av mål-
skyttarna mot Kärra/Klare-

berg.
– De hängde med bra i 

första halvlek, men sedan tog 
vi över full-
ständigt. Vi 
borde gjort 
några mål till, 
säger Olsson.

Nyförvär-
vet Anton 

Granqvist gav gästerna led-

ningen. Därefter rädda-
de Christoffer Berglund i 
LEIF-kassen en straff. I den 
andra halvleken var det bara 
ett lag på banan och Lilla 
Edet dominerade händelser-
na totalt. Hemmalagets redu-
ceringsmål kom i slutet och 
innebar 1-4.

JONAS ANDERSSON

Lörd 25 sept kl 14.00
Älvevi

Älvängen dam – 
Häcken

Lörd 25 sept kl 16.00
Sjövallen

Ahlafors – 
Kärra/Klareberg

Sönd 26 sept kl 14.00
Jennylund

Bohus – Ramberget

FOTBOLL I ALE

Nol IK spelar för Världens barn

LEIF gav Ahlafors en hjälpande hand
– Besegrade Kärra/Klareberg borta

Marcus Olsson var en av Lilla Edets målskyttar i segermat-
chen borta mot Kärra/Klareberg i lördags. Gästerna vann 
med komfortabla 4-1.                        Arkivbild: Allan Karlsson

FOTBOLL
Div 3 NV Götaland
Kärra/Klareberg – LEIF 1-4 (0-1)

FOTBOLL
Div 3 NV Götaland
IF Väster – Ahlafors IF 1-3 (1-2)

Yoga-
grupp 

startar 30/9 
kl. 20.00 börjar lektionen

i Älvängens Kulturhus, Lilla hallen

Ledare: Hanna Berggren
Anmälan till  0709-40 28 02

Nu har AIF avgörandet i egna händer 
– Imponerande seger borta mot Väster

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Johan Elving var som många andra AIF-are strålande när Väster bortabesegrades med 3-1 i 
lördags.                                                                                                  Arkivbild: Allan Karlsson

HANDBOLL
Division 3 Västra
Jugoswed – Ale HF 22-35 (9-16)
Mål AHF: Niklas Eriksson 6, Joakim 
Samuelsson 6, Kim Wahlgren 6, 
Marcus Hylander 5, Fredrik Berg-
gren 5 (2), Peter Welin 3, Mattias 
Wahlqvist 2, Christoffer Engström 
och Niclas Svensson ett var-
dera. 
Matchens kurrar: Torbjörn Mattsson 
2, Marcus Hylander 1.



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

HANDBOLL

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

NSK P-99 – IK Sävehof
Söndag 26/9 kl 10.00

 Ale Gymnasium

Nu lyfter 
vi Ale!

www.ale.nu

www.klubben.se/nsk

Boll & Lek 
har startat!
i Nödinge Sporthall

Lördagar kl. 9.30 Carina 

Esselmark 0709-10 98 76

Alla barn från 3-6 år är 

välkomna!

Pojkar & flickor -03 
har startat!

Lördagar kl 12.00
i Nödinge Sporthall

Alla födda -03 är välkomna Ring 
Glenn Tagge 0732-48 30 51 

om ni har frågor.
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Välkommen till Sjövallen
Division 3 nordvästra Götaland

Lördag 25 september kl 16.00

Ahlafors IF  vs   Kärra/Klareberg
Matchvärd:

ÄR DU INTRESSERAD 
AV ATT PROVA PÅ ATT 

KÖRA FOLKRACE? 
Då är du välkommen till 
Paradisbanan i Älvängen 
Lördag 25/9 Tid: 11-15 

Kostnad: 30kr

Fr.o.m. det året du fyller 15 år får du 
prova på folkrace, är du under 

18 år måste målsman vara med!
Hjälm och overall kommer att finnas till utlåning!

I samband med denna prova-på-dag 
kommer det att ordnas en licenskurs

Måndag 27/9 kl: 18.00

Har du frågor angående 
prova-på-dagen ring:

Peter Eriksson: 0707-967449

Har du frågor angående 
licenskursen, ring: 

Jens Svensson 0705-777678

SKEPPLANDA. SBTK:s 
damer hade chansen 
att säkra division 
2-kontraktet hemma 
mot Gauthiod.

Nu blev det istället 
gästerna från Grästorp 
som gjorde det.

1-4 var inget att säga 
om.
Forsvallens gräsmatta var 
tungsprungen efter allt reg-
nande. Gauthi-
od tycktes be-
härska under-
laget bättre 
än hemmala-
get och var be-
tydligt hetare 
denna septemberlördag.

– Det var ingen höjdare 

från vår sida. Gauthiod var 
rappare än oss och vi fick all-
deles för långt lag. Vi för-
sökte tajta ihop det, men det 
gick inte speciellt bra, förkla-
rar SBTK-tränaren Christi-
an Andersson.

Grästorpslaget gick till 
halvtidsvila med ledning 2-0 
och 3-0 kom bara två minu-
ter in på den andra halvleken.

– Ett blytungt mål som 
blev matchavgörande, kon-

staterar An-
dersson.

Amanda 
Errind re-
ducerade till 
1-3 och ett 
litet hopp 

tändes bland hemmasup-
portrarna. Tre minuter före 

full tid fastställdes dock slut-
resultatet när Elin Lund-
berg gjorde sitt tredje mål 
för dagen.

För SBTK:s damer väntar 

nu bortamatch mot nästjum-
bon Ulvåkers IF.

ÄIK hade både vind och sol 
i ryggen i den första med 
tre snygga mål på pluskon-
tot. Gäster-
na hade några 
farliga tillbud 
och vid ett av 
dessa tving-
ades duktige 
juniormålvak-
ten, Simon Liljeblad, kapi-

tulera. I övrigt visade han stor 
säkerhet och lär bli en viktig 
kugge mellan stolparna. 

Efter paus 
fick gäster-
na helt inrik-
ta sig på för-
svarsspel och 
trots hjälp av 
både sol och 

vind var anfallen lätt räknade. 

Hemmalaget prövade 
ett antal ersättare och flera 
av dessa knackar redan på 
dörren för en plats i startel-
van. Måste kännas skönt för 
tränaren, Stig Persson, att 

ha lite manskap att kasta in 
då det börjar knipa.

Storseger för Älvängens IK

PÅ ÄLVEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

Hemmalagets Anton Sahlback Nilsson ordnade en av fullträf-
farna i den första halvleken. Slutresultatet mot Hermansby 
skrevs till 7-1 för ÄIK.

FOTBOLL
Div 6 D Göteborg
Älvängen – Hermansby 7-1 (3-1)

FOTBOLL
Div 2 N Götaland
Skepplanda – Gauthiod 1-4 (0-2)

ÄLVÄNGEN. Älvängens IK fortsätter att visa fin 
höstform. 

På en tungsprungen B-plan blev det verkligen 
ett konditionsprov i lördagsmatchen mot Her-
mansby.

Hemmalaget vann med förkrossande 7-1.

Ödesdiger förlust för SBTK:s herrar

Hit men inte längre. Trots flera fina chanser förblev Skepplanda BTK mållösa i lördagens 
hemmamöte med Trollhättans FK, som vann med matchens enda mål. På bilden är det 
Svante Larson som stoppas i straffområdet.                                               Foto: Allan Karlsson

…och även damerna hemmaföll

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

SKEPPLANDA. Det var 
en sådan dag där bollen 
inte ville in.

Trots mängder av 
målchanser blev Skepp-
landa BTK nollade mot 
Trollhättans FK i lör-
dags.

Stryk med 0-1 och nu 
är möjligheten till kval-
spel ytterst liten.
Inte nog med att SBTK förlo-
rade den viktiga hemmamat-
chen mot TFK, som toppen 
på allt elände vann dessutom 
samtliga toppkonkurrenter.

– Det är klart man är besvi-
ken, inte på prestationen utan 
på resultatet. Killarna gör en 
jättebra insats, men ibland vill 

Amanda Errind blev målskytt för SBTK hemma mot Gauthi-
od i lördags. Det hjälpte dock föga då gästerna från Grästorp 
vann med 4-1.                                              Foto: Allan Karlsson

det sig inte. Vi ska vinna den 
här matchen och i sämsta fall 
nå ett oavgjort resultat. Nu 
blir det istället förlust, kon-
staterade SBTK:s tränare, 
Jonas Andersson, efter slut-
signalen.

Efter en 
mållös första 
halvlek kunde 
gästerna över-
raskande ta 
ledningen i 
den 68:e minuten. Hemma-
försvaret lyckades inte få bort 
bollen efter en högerhörna 
och 0-1 var ett faktum.

Pressen mot gästernas bur 
blev sedan påtaglig. En hand-
full klara måltillbud radades 
upp, bland annat en boll som 
tog i ribban och ned på mål-
linjen. Många gulsvarta spe-
lare signalerade för mål, men 
inte domaren. En annan om-
diskuterad situation uppkom 
när Daniel Larson drogs 
ned av en motståndarförsva-
rare. Straff trodde hemmala-
get, men rättsskiparen ansåg 
att förseelsen skett utanför 
linjen.

– Svårt att säga från min 

position. Vi får hoppas att 
domaren fattade rätt beslut 
i båda de här situationerna. 
Tyvärr hade vi inte margi-
nalerna på vår sida, men det 
brukar jämna ut sig under en 

säsong. Vi är 
fortfarande 
med och slåss 
om kvalplat-
sen och får 
inte ge upp 
hoppet ännu. 

Två omgångar återstår och 
tar vi full pott kan allt hända, 
säger Jonas Andersson.

Närmast väntar borta-
match mot Wargöns IK, som 
sedan länge är klara serievin-
nare. I slutomgången står 
Sjuntorps IF för motståndet 
på Forsvallen. SIF som inne-
har kvalplatsen just nu.

– Det blir en dramatisk av-
slutning och det är ändå roligt 
att vara med i racet, avslutar 
Jonas Andersson.

FOTBOLL
Div 5 Västergötland V
Skepplanda – Trollhättans FK 0-1 (0-0)

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Tid: 29 sep, kl 19
Plats: Teatern i Ale gymnasium, Nödinge

Biljetter: Ale bibliotek, Nödinge. Tel: 0303-330 216

Rockstone S110

VÄRDECHECK Rabatten gäller Goodyeardäcken Ultragrip ICE+, 
Ultragrip  Performance 2, Ultragrip Extreme, 

Wrangler Ultragrip, Pirellidäcken Carving Edge och 
Snow Control II samt Yokohamadäcket Iceguard 30.

NAMN      TEL

100  kr/däck 
Gäller 15”
och mindre 200  kr/däck 

Gäller
16” 300  kr/däck 

Gäller 17”
och större

Erbjudandet gäller privatpers vid köp av 4 däck, 
t o m 28/11 2010, så långt lagret räcker. Kan ej 
kombineras med andra erbjudanden eller avtal.

DÄCKIA GÖTEBORG | Exportgatan 22 | 031-742 32 30 | www.dackia.se

per däck

Plötsligt händer det

Goodyear  Ultragrip Ice+

Klart på bilen-pris

fr 1095:-
/däck

med värdecheck

M
ON

TE
RA

T O
CH KLART PÅ BILEN

Pirelli Carving Edge

Klart på bilen-pris

fr 1158:-
/däck

med värdecheck

M
ON

TE
RA

T O
CH KLART PÅ BILEN

Klart på bilen-pris

fr 770:-
/däck M

ON
TE

RA
T O

CH KLART PÅ BILEN

NYHET!

SKEPPLANDA. Skepp-
landa bygdegård har 
genomgått en renove-
ring både ute och inne.

I höst satsar byg-
degårdsförening på 
publika arrangemang.

Fredagen den 22 
oktober kommer 
Susanne Alvengren på 
besök och en månad 
senare är det dags för 
Nick Borgen att inta 
scenen.

Skepplanda bygdegårdsför-
ening är mycket nöjd med 
den upprustning som skett av 
lokalerna och ser fram emot 
höstens evenemang.

– Bygdegården är sedan 
många år tillbaka en väldigt 
uppskattad mötesplats för 
kommunens föreningar och 
dessutom eftersökt som fest-
lokal i många olika samman-
hang, säger Kent Carlsson i 
föreningens styrelse.

Finfrämmat blir det när 
den kända vissångerskan Su-
sanne Alfvengren kommer på 
besök till Skepplanda.

– När hon gästade Ale 
gymnasium gjorde hon stor 
succé, berättar Kent Carls-
son.

Nästa stora arrangemang 
äger rum den 19 november då 
schlagerartisten Nick Borgen 
dyker upp. Vem minns inte 
hans klassiska låt från Melo-
difestivalen, ”We are all the 
winners”.

– Jag kan utlova en sång- 
och showföreställning, som 
kommer få folk att resa sig 
upp från sina stolar, säger 
Kent Carlsson.

Nytändning i Skepplanda bygdegård
– Folkkära sångare kommer på besök

ÄLVÄNGEN - 0303-74 99 41
BOHUS - 031-98 19 18

VarmVattenGympan 
startar torsdag 7 okt.

Kontakta din sjukgymnast 
för remiss.

Välkomna!

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Susanne Alfvengren kommer till Skepplanda bygdegård i 
höst…

…liksom schlagersångaren Nick Borgen.

Storslagen natur. Smultronställen. 
Livet runt omkring oss. Hjälp till 
att bevara vår natur och miljö för 
framtida generationer.

Bli medlem i Svenska Naturskydds-
föreningen eller stöd vårt arbete 
med en gåva. För privatpersoner 
finns flera olika stödformer och som 
företag kan ni bli Företagsfadder.

Läs mer på www.snf.se

*  Färgglada höstlövUpptäck. 
Upplev. 

Utforska.

*
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NÖDINGE. Cecilia Lund-
berg går tredje året på 
samhällsprogrammet i 
Ale gymnasium.

Nu är hon i full gång 
med sitt projektarbete.

Torsdagen den 30 
september bjuder hon 
in till vernissage på 
Repslagarmuseet i 
Älvängen.

Utställningen på Repslagar-
museet, med egna målade 
verk, är en del i Cecilia Lund-
bergs projektarbete. Peng-
arna som konstförsäljning-
en kommer att inbringa ska 
gå till ett välgörenhetspro-
jekt i Röda Korsets regi, som 
vänder sig till våldsutsatta i 
Sydamerika.

– Jag kommer att ha ett 
teoretiskt arbete kring det, 
om könsrelaterat våld. Jag ska 
också göra en kritisk gransk-
ning av de svenska välgö-
renhetsorganisationerna och 
bland annat undersöka hur 
skandalen inom Röda Korset 
med Johan af Donner har 
påverkat allmänhetens atti-
tyd, säger Cecilia.

Tavlorna som Cecilia 
Lundberg kommer att visa 
och sälja är en blandning av 
nyproducerade verk, men 
även alster som har några år 
på nacken.

– Jag var väldigt aktiv 
när jag gick på högstadiet. I 
somras återupptog jag må-
landet med anledning av 
mitt projektarbete. Tekniker-
na som jag använder mig av 
varierar, från blyerts och kol 
till akvarell och tusch. Det är 
egentligen bara oljemålning-
ar som inte finns represente-
rade, säger Cecilia.

– Förhoppningsvis ska min 
utställning locka många be-
sökare. Gästerna kommer att 
bjudas på tilltugg, något gott 
att dricka och lite musikun-
derhållning. De tavlor som 

folk köper får de ta med sig 
hem direkt. Det är först till 
kvar som gäller, förklarar Ce-
cilia och tillägger:

– Priset på tavlorna 
kommer att vara lågt med 
syftet att folk ska solidaritets-

köpa. Pengarna går ju trots 
allt till ett välgörenhetspro-
jekt.

ALAFORS. Pelarteatern 
i Alafors rustar för 
stordåd.

En tung, brutal och 
mycket känslosam pjäs 
om Danny och det vida 
blå havet har premiär 2 
oktober.

– Ingen kommer gå 
hem oberörd, lovar 
Janina Schmidt och 
Patrick van’t Hof som 
spelar rollerna.

Det är en utmanande pjäs för 
både publik och skådespela-
re. Känslorna svallar fram och 
tillbaka. Handlingen kastar 
sig mellan kärlek och hat, 
från glädje till sorg och även 
mellan hopp och förtvivlan. 
Scenerna är laddade och det 
tar på krafterna att framfö-
ra pjäsen som utspelar sig i 
Bronx. En man och en kvinna 
träffas på en bar. Över några 
öl börjar den ena bekännel-
sen efter den andra att läcka 
ut. Det är tragik på hög nivå, 
men är det sant? Ifrågasättan-
det finns där 
hela tiden 
och från ett 
tydligt förakt 
utvecklar sig 
plötsligt en 
kärleksrela-
tion och en 
dröm om ett 
vanligt liv.

– Det är 

krävande att spela med så 
starka känslor och mellan så 
stora ytterligheter. Ena stun-
den är vi förälskade och ny-
fikna, i nästa andetag spottar 
vi på varandra, säger Patrick 
van’t Hof som inte själv har 
stått på scen de senaste fyra 
åren.

– Men den här lockade 
verkligen och den väcker så 
mycket känslor. Vi har nog 
förändrat vår syn på saker 
och ting under repetitioner-
na. Förhoppningsvis gör den 
det för publiken också.

Desperat kärlekshistoria
Janina Schmidt beskriver 
pjäsen, som hade premi-
är i New York första gången 
1984, som en desperat kär-
lekshistoria.

– Den är svår att släppa, ex-
tremt utmattande, men väl-
digt intressant för någonstans 
så handlar den om Svensson. 
Vi har lagt upp den i två akter 
och det är inte bara för att vi 
måste få hämta andan, publi-
ken kommer också behöva re-

flektera över vad de har sett, 
säger Janina.

Släppa hämningar
Jenny Korhonen står för 
regin, men är också Patrick 
van’t Hofs flickvän. Det är 
värt att beakta med tanke på 
pjäsens karaktär och innehåll.

– Det var lite speciellt 
i början att se pojkvännen 
hångla på scen… Den inne-
håller heta scener och både 
Patrick och Janina har förmå-
gan att gå in i sina roller och 
släppa alla hämningar. Regi-
mässigt är det en tuff uppsätt-
ning och hade jag inte känt 
båda så bra vet jag inte om det 
hade fungerat.

Handlingen är mörk, men 
av det som visades upp förra 
söndagen finns det också ett 
imponerande tempo och en 
härlig dramatik. Det finns an-
ledning att se fram mot pre-
miären.

Projektarbete till förmån för våldsutsatta
– Cecilia visar konst på Repslagarmuseet

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Cecilia Lundberg på Ale gymnasiums samhällsprogram gör 
ett projektarbete där hennes egenmålade tavlor spelar en 
central roll. Torsdagen den 30 september arrangerar hon en 
utställning på Repslagarmuseet i Älvängen.

En brutal och krävande pjäs
– Snart premiär för Danny och det vida blå havet

Patrick van’t Hof och Janina Schmidt har antagit en stor utmaning med pjäsen Danny och 
det vida blå havet som har premiär på Pelarteatern i Alafors 2 oktober.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

100:- rabatt 
på AHA/PHA behandling!

fräsch hud
mindre rynkor
jämnare hudton
vacker lyster
mycket fukt

*Köp rengöringsgelé och valfri creme 
ur Primaluce så medföljer resekitet.

Lyxigt resekit på köpet!* 

värde: 
220:-

     Tidsbest: 0303-74 96 85, 0739–74 66 85 

Göteborgsv. 80 Älvängen

www.friskhud.nu
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Bilsemester med

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

Kom ihåg reskoden: AlekurirenBESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

3 dagars semester på hotell i centrum, Halland

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

 vid ankomst

 lobbyn lördag

 Anchor puben

 Shoppingkort

 hotellets nattklubb

Ankomst: Fredagar t.o.m. 
17/12 2010 samt i perioden 
7/1-17/6 2011.

Hotellet ligger mitt i den halländska 
kuststaden Halmstad – musikens och 
de ljusa nätternas stad - härifrån kan 
man ta sig runt till fots till det mesta, 
t.ex. sevärdheter, härligt mysiga caféer 
och shoppingmöjligheter. Halmstad 
ligger vid en av Sveriges största åar 
Nissan och alldeles vid Kattegat – 
under medeltiden var den en av väst-
kustens största och mest betydelse-
fulla städer. Det präglar fortfarande 
Halmstad i form av många fina gamla 
byggnader som t.ex. värdshuset ”Tre 
Hjärtan”, som är ett korsvirkeshus från 
1700-talet. Halmstad Slott från 1618 
har en stark historia när det gäller 
Sveriges och Danmarks gemensamma 
tidsepoker – och man kan också se 
den gamla stadsporten ”Norre Port” 
från 1601 som är den enda av fyra 
som är kvar.

I Bröderna
Grimms fotspår

★★★

Några timmar från den dansk-tyska 
gränsen ligger en mycket viktig del 
av Tysklands historia: Det tyska 
äventyrslandet där Bröderna Grimm 
samlade in och skrev sina kända och 
älskade folkäventyr i ”Grimms även-
tyr” – sagor som Törnrosa, Rödluvan, 
Hans & Greta. Med en semester på 
det familjeägda hotellet i Willingen, 
kan man besöka skiffergruvan eller 
det lokala bryggeriet, ta en utflykt 
med häst och vagn eller ta linbanan 
upp till toppen av Ettelsberg med 
panoramautsikt. I Sauerland kan man 
passa på att besöka Törnrosaslottet i 
Sababurg (79 km) eller gå i brödernas 
sagofyllda fotspår äventyrsmuseet i 
Kassel (80 km). Eller Berleburg (52 
km) där man kan se Erleburg Slott och 
naturparken Rothaargebirge. 

Ankomst:  
Söndagar t.o.m. 17/10 2010.

Pris per person i dubbelrum

1.349:-

Pris per person i dubbelrum

2.749:-

6 dagars semester på 3-stjärnigt hotell i Willingen

Weekend i Halmstad

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

Extranatt inkl. 
frukostbuffé

Endast 599:-

Få gratis vin, 
när du bokar semester

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

BONUSPRESENT

Hotel Central

BRA BARNRABATT 

NÖDINGE. Strindberg för hela slan-
ten, in och ut och bak och fram. Ef-
tertänksamt, finstämt och pang på 
rödbetan. Och massor av musik. 14 
sånger med Strindbergsdikter tonsat-
ta av Gunnar Edander. Ett nyskrivet 
fartfyllt musikaliskt drama om kärlek 

och mat av succéregissören Agneta
Elers-Jarleman och en uppfölja-

re av den tidigare framgången Djävla 
Karl! Kom och se denna fantastiska 
musikupplevelse i Ale gymnasiums te-
atersalong onsdagen den 29 septem-
ber i Nödinge.

En drömspelslek med 
Strindbergs texter – en un-
dersökning av kärleken, som 
den kan te sig för en hon och 
en han i vår tid … Vad är det 
att vara en Hon? Och vad 
innebär det att vara en Han? 
Och vad händer när kärleken 
tar slut? Stundtals ses tillva-
ron ur ett barns

perspektiv. Där doftar in 
minnen från en barndom och 
barnet i berättelsen tar kon-
kret plats på scenen. 

Och så doftar det av soppa. 
I pjäsen lagas mat. Strindberg 
hade ett lika lidelsefullt för-
hållande till

vårt dagliga bröd, som till 
alla vardagens förtretligheter 
och tillkortakommande.

Jag frågade barn och 
vuxna, tjejer och killar, huller 
om buller; vad tänker du om 
jag säger August Strindberg?

Dom svarade alla på sitt 
sätt…

– Det är en poet. Han är 
väl död sen rätt länge tillbaka.

– Han måste ha varit hopp-
lös att ha att göra med privat.

– Om han hade levt idag, 
hade jag velat äta middag med 
honom.

Sen frågade jag; ordet 
kärlek vad säger du då?

– Kärlek, det är värme och 
tillit.

– Kärlek, det är en kamp 
som man måste vinna.

– Jag är kär i en pojke som 
går på mitt dagis.

Ja, varför tar kärleken slut? 
Vad händer då? Och barnen! 
Vad händer med barnen?

Så hemskt och så härligt att 
vi är så fångna och beroende 
av relationer och känslor!

❐❐❐

Strindbergdikter tonsatta av Gunnar Edander framförs av Malin Svarfvar och Henrik Danielsson i Ale gymnasium nästa 
onsdag.

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

Oktoberfest
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Spisa Strindberg i Ale!

Buggcirkel med ”Stig Stuffa” - för 
nybörjare, med eller utan partner.

Plats: Folkets Hus, Älvängen
Start: 28 september
Tid: 6 tisdagar kl 18.30 - 21.00
Pris: 475 kr
Anmälan: 0303-161 55
eller e-posta till: info.svg@abf.se

Lär dig bugga!
Sydvästra Götaland

BUGGCIRKEL

ABF Sydvästra Götaland, Utmarksvägen 3, 442 39 Kungälv 
Mer information hittar du på www.svg.abf.se

– Massor av fin musik att lyssna på
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ÄLVÄNGEN. Repslagarda-
gen genomfördes på tradi-
tionsenligt sätt i lördags. Ar-
rangemanget lockade en hel 
del besökare, dock aningen 
färre än tidigare år.

– Det var något mindre än 
vanligt, men vi är ändå nöjda 
med dagen, förklarade musei-
chef Börje Johansson.

Repslagning och ponny-
ridning var några av de akti-
viteter som stod på program-
met. Störst intresse tilldrog 
sig ändå alla de duktiga hant-
verkare som sålde sina alster.

Noteras bör också att 
Repslagardagen hade besök 
av den 92-årige modellbyg-
garen Olav Mathiesen från 
Halden i Norge. Olav tog 
bland tillfället i akt att prova 
den modell för repslagning 
som han skänkt till museet.

Repslagardagen för gammal och ung

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Toni Jensen demonstrerar repslagning 
inför storpublik.

Åsa Carlden från Alafors tittade på hattar hos Johan-
na van Heijster och Sture Gustavsson från Göteborg, som 
ställde ut huvudbonader.

Annelie Persson med barnen Simon, 6 år, och 
Josefin, 9 år, från Lerum besökte repslagar-
banan.

Alexandra Carlsson, 9 år, 
fick en specialvisning av 
farfar Åke Rehnström.

Ulrika Stigsdotter Karenvall och Annelie Finn Eriksson, Vä-
nersborg, provade härligt stickade vantar.

Tändkulemotorn tilldrog sig ett stort intresse.
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www.mittiale.se 
0303-444 000

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

Förmiddagscafé 
23 september kl 10-12

Starrkärrs församlingshem

Jakten på den försvunna arken! 
Paul Persson präst från EFS kyrkan i Göteborg 

tar oss med på ett spännande äventyr om 
vart förbundsarken i Jerusalem tog vägen.

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

KYRKOFULLMÄKTIGE
i Starrkärr-Kilanda församling

kallas till extra sammanträde 
torsdagen den 30 sept. 

kl. 18.30 
i Starrkärrs församlingshem.
Val av elektorer och ersättare 

inför biskopsval i Göteborgs stift
Kurt Nielsen, ordförande

ÄLVÄNGEN. Andreas Pervik har fått 
sin efterträdare i Starrkärr-Kilanda 
församling.

Per-Martin Andersson är ny 
distriktspräst i Älvängen.

– De senaste tre åren har jag 
jobbat för Svenska Kyrkan på Tene-
riffa. Det var otroligt spännande, 
säger Per-Martin till lokaltidningen.

Per-Martin Andersson har arbetat som 
präst på fler olika platser i regionen, fem år 
i Högsbo, åtta år på Hisingen i Säve försam-
ling och fem år i Romelanda/Kareby.

– Därefter fick jag möjligheten att arbeta 
utomlands. Det hade länge varit en dröm och 
när tillfället dök upp och det var möjligt för 
familjen, så fanns det inget att tveka på. Det 
var fantastiskt roligt och en erfarenhet som jag 
bär med mig. Vi hade gärna blivit kvar, men 
tyvärr fungerade inte skolan på bästa sätt, för-
klarar Per-Martin.

– Förutom att det var ett fantastiskt klimat 
var det också spännande att se den roll som 
kyrkan spelade där. Många svenskar kom för 
att läsa tidningen eller ta en kopp kaffe. Ibland 
kunde vi ha besök av 300-400 personer under 
en dag. Det var många spännande möten och 
samtalen varierade från vardagliga ting till 
mer djupa ämnen.

För Per-Martin föll sig yrkesvalet naturligt. 
Han gör det som Gud vill att han ska göra.

– Gud vill ha mig som präst och har givit 
mig de gåvor som behövs för att vara präst. 
Det har skett i olika steg, det var ingen röst 
från himlen som talade till mig. Jag blev emel-
lertid ledd åt det här hållet.

Vad betyder kristendomen för dig?
– Jag skulle inte orka leva utan tro. Vetska-

pen om att jag är älskad vad som än händer 
mig, gör mig otroligt mycket tryggare och 
dessutom gladare.

Vilken högtid ligger dig varmast om 
hjärtat?

– Jag tycker det är fantastiskt att få fira påsk, 
från skärtorsdagen och fram till påskdagen. 
Det är ett sådant drama, som går från det svar-
taste svarta till det klaraste ljusa.

Ditt intryck av Älvängen så här långt?
– Jag började min anställning den förste 

september så jag har inte hunnit skaffa mig 
någon bild av samhället. Det jag kan säga är 
att jag har blivit väldigt väl mottagen och bara 
mött vänlighet.

Hur ser du på det bibelmaraton som 
stundar i oktober?

– Det låter roligt! Jag kommer att finnas 
med, men har inte involverats i arrangemang-
et fullt ut ännu. Det blir en kul och fascineran-
de utmaning att försöka locka fler besökare än 
dem vi vanligtvis ser på våra gudstjänster på 
söndagarna, avslutar Per-Martin Andersson.

Ny distriktspräst i Älvängen

I BLÅ KYRKAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Per-Martin Andersson från Ytterby är ny distriktspräst i Älvängen efter Andreas Pervik.

PER-MARTIN ANDERSSON
Ålder: 48.
Bor: Ytterby.
Familj: Hustru och fyra barn, varav två bor hemma.
Intressen: Jag älskar att resa, lyssnar en hel del på 
musik och läser gärna.
Äter helst: Medelhavsmat.
Lyssnar på: Mycket, men inte allt. Är det dansband så 
stänger jag av. Jag är lite nostalgisk i min musiksmak, 
gillar Queen och Abba, men även nyare tongångar från 
exempelvis Norah Jones.
Drömresa: Det skulle vara Egypten i så fall.

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Söndag 26/9 
 Kilanda kyrka  

9.30 Mässa  Nordblom  

Nols kyrka  
11.00 Mässa  Nordblom  

Älvängens kyrka 
11.00 Mässa

Per-Martin Andersson,
ny präst i Älvängen, 
hälsas välkommen.

Söndagsskola    

Starrkärrs kyrka
18.00 Taizémässa Nilsson

Tillsammans med kammarkören 
VocAle och unga musikanter    

Tisdag 28/9 
Nols kyrka  

8.00 Morgonbön med frukost   

Älvängens kyrka 
19.00 Veckomässa  Andersson
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Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

Surte
Göteborgsvägen 66
Tel 031-98 32 50

Älvängen
Kapellvägen 1

Tel 0303-33 33 99

Lödöse

Tel 0520-66 12 33

DYGNET RUNT

• TRYGGHET •   
• OMSORG •   

• KOMPETENS •

Med anor från 1932

Predikoturer
Starrkärr-Kilanda
församling
Sönd 26/9 Kilanda kyrka kl 
9.30, Mässa Nordblom.
Nols kyrka kl 11, Mässa 
Nordblom. Älvängens kyrka  
kl 11, Mässa Söndagsskola 
Andersson. Starrkärrs kyrka 
kl 18, Taizémässa Tillsam-
mans med kammarkören 
VocAle och instrumentalis-
ter fi rar vi en mässa i Taizé-
anda Nilsson. Tisd 28/9 
Nols kyrka kl 8, Morgonbön 
med frukost. Älvängens 
kyrka kl 19, Veckomässa 
Andersson.

Smyrnaförsamlingen i
Älvängen
Tisd 21 sept kl 8-9, Bön. Kl 
14, Bibelsamtalsgruppen – 
Terminsstart. Onsd 22 sept 
kl 19.30, Smyrnakören övar. 
Torsd 23 sept kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Kl 15, 
RPG med ”Gråsparvarna” 
i Smyrnakyrkan. Kl 18.15, 
Hobby (7-12 år). Fred 24 
sept kl 19, Greenhouse 
(från åk 7 och uppåt). Kl        
20.30 Effect – Öppet hus & 
café för ungdomar. Lörd 25 
sept kl 10-13, Second Hand 
& Café. Sönd 26 sept kl 11, 
Gudstjänst, Marie Nord-
vall. Äventyret (3-12 år). 
Kyrkkaffe. Tisd 28 sept    kl 
8-9, Bön.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Isacson. Kl 14, Finsk guds-
tjänst. Tisd kl 8:30, Mässa 
i förs.hem. Onsd kl 18:30, 
Mässa, Isacson.

Guntorps missionskyrka
Onsd 22 sept kl 18.30, 
Spårarscout/Upptäckars-
cout. Fred-Sönd 24-26 sept, 
HAJKHELG  Spårarscout 
- Upptäckarscout. Onsd 29 
sept kl 18.30, Tonår - Även-
tyrsscout.

Elimförsamlingen
Alafors pingstkyrkan
Tisd 21/9 kl 17, Stick-
gruppen. Tisd 28/9 kl 17, 
Stickgruppen. Torsd 30/9 
kl 18, Bön o samtalsmöte , 
Ohlins.

Pingstkyrkan Bohus
Sönd 26/9 kl 11, Gudstjänst
Helge Olson. Onsd 29/9 kl 
19, Bibelläsning och bön.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 26 sept kl 
10, Lovsångsmässa Broman. 
Hålanda sönd 26 sept kl 
12, Gudstjänst Broman. 
S:t Peders sönd 26 sept 
kl 10, Familjegudstjänst 
Skredsvik, kyrkkaffe. Tisd 
28 sept kl 18, Veckomässa. 
Ale-Skövde sönd 26 sept 
kl 12, Familjegudstjänst 
Skredsvik, kyrkkaffe. Tunge 
sönd 26 sept kl 17, Mässa 
Broman.

Nödinge församling
26 september 17:e ef Tref
kl 11, Nödinge kyrka 
Gudstjänst Harry Hultén. 
Kl 15, Bohus Servicehus 
Gudstjänst Harry Hultén. 
Kl 17, Surte kyrka Mässa 
Harry Hultén.

Älvängens missionskyrka
Torsd 23 sept kl15, RPG i 
Smyrnakyrkan. Sång och 

musik med "Gråsparvarna" 
från Kinnekulle. Kl 18.30, 
Tillsammans i bön. Sönd 
26 sept kl 11, Gudstjänst 
med alla åldrar. AM Sven-
ninghed, Ted Manfredsson, 
Smultron barnkören "Ma-
racas" från Gråbo. Månd 27 
sept kl 18.30, Scout. Tisd 
28 sept kl 18, Barnkören 
Smultron. Kl 19, Styrelsen. 
Torsd 30 sept kl 18.30, 
tillsammans i bön.

Surte missionskyrka
Onsd 22/9 kl 15, Onsdags-
träff för alla "Brödragrup-
pen" från Hönö. Kl 18.30, 
Tonår. Fred 24/9 kl 18.30, 
Spel och fi lmkväll för alla 
åldrar. Fika och andakt. 
Sönd 26/9 kl 17, Sångguds-
tjänst. Barnkör Maracas. 
Kyrkkaffe. Månd 27/9 kl 
19, Musikkåren. Tisd 28/9 
kl 18.30, Scout. Onsd 29/9 
kl 18.30, Tonår.
www.surtemissionskyrka.se

Stöd
Astma- och 
Allergiförbundets
Barnallergifond
Pg 90 09 06-9

Döda

Vår Älskade

Ivar Edlund
* 23/1 1932

har i dag oväntat lämnat
oss i stor sorg och

saknad.

Surte
5 september 2010

MARGARETHA
KICKI och SVEN
Sarah och Daniel

Mathilda
Alexandra, Rebecca
EVA och THOMAS

Jonas, Erik
THOMAS och KERSTIN

Lisa, Hugo
Syskon med familjer

Övrig släkt och vänner

Frid susar träden kring
stugan Du älskat

Farväl bugar
blommorna Du
vårdat så ömt

Tack viskar fågeln som
var morgon Dig
hälsat

Tyst sjunger vinden,
vila i frid

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 24
september kl. 11.00 i

Surte kyrka.
Efter gravsättningen

inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas till Ale
Begravningsbyrå
tel. 031-98 32 50.

Lika välkommet som
blommor är en gåva till
Hjärt-Lungfonden tel.

0200-88 24 00.

Inga Nilsson, Bohus har 
avlidit. Född 1923 och 
efterlämnar maken Åke 
samt döttrarna Kristina och 
Margaretha med familjer 
som närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Thomine Jensen.  I Starr-
kärrs kyrka hölls onsdagen 
15 september begravnings-
gudstjänst för Thomine Jen-
sen, Skepplanda. Offi ciant 
var komminister Per-Martin 
Andersson.

Britta Almqvist. I Nödinge 
kyrka hölls torsdagen 16 
september begravningsguds-
tjänst för Britta Almqvist, 
Bohus. Offi ciant var kom-
minister Reine Bäck.

Inga Nilsson. I Surte kapell 
hölls fredagen 17 septem-
ber begravningsgudstjänst 
för Inga Nilsson, Bohus. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Min älskade Hustru
och Livskamrat

Vår kära Mamma,
Mormor och
Mormorsmor

Inga Nilsson
* 7/2 1923

har i dag stilla lämnat
oss i stor sorg och

saknad

Bohus
4 september 2010

ÅKE
KRISTINA
Matthias

Anton och Kate
Jacob

MARGARETHA
Elsa och Zack

Freya
Övrig släkt och vänner

I en blomma bor en
sommar

I en stjärna himlavalvet
Men i kärlek -

himmelriket

Begravningsgudstjänsten
har ägt rum i stillhet.

Ett varmt tack till
Hemsjukvården, Ale och
AVH-Teamet för god och
kärleksfull omvårdnad.

Tack

Till alla Er som på olika
sätt hedrat minnet av

min kära Mamma

Margot
Martinsson

vid hennes bortgång,
framför jag mitt

varma tack.

PER-ARNE

Veckans ros 
Veckans ros till våra 
underbara dagmammor i 
Nödinge. Jessica, Annika 
och Else-Marie. Vi saknar 
er. Tack för den fina tiden vi 
fick med er. Kram

Jenny m. familj

Vi vill tacka våra ferierear-
betare från både personal 
och enhets chef. Hälsningar

Fridhems särskilda boende

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Carl-Gustav
Knaptorp

Vigda 

Cecilia Janson
och Magnus Mellander
vigdes den 7 augusti 2010

i Surte kyrka
Stort tack till nära och kära 
för en helt underbar dag!

Nu heter vi båda Mellander

Tack för alla vackra blom-
mor och kort och samtal 
och för all omtanke ni har 
visat vid min dotter Thomi-
nes bortgång. Tack för att ni 
finns. Jag älskar er.

Maiken

Hjärtligt tack till Rose-
Marie och ni andra för 
den trevliga räkfrossan på 
Soläng i Lödöse.

Åse m.fl.

Tack
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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

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

Jägarexamen studiematerial 
och böcker 2009-2010. Studie-
främjandet.
tel. 0520-65 24 09
el. 0705-41 48 90

Nytt staket, "århus", brunt. 
11 sektioner 180*77cm, 18 stolpar 
160*7*7cm. Pris: 1700: kr
tel. 0303-74 81 62
el. 0706-21 61 51

Dubbdäck. 4 st 185/65 15 Hankook 
på plåtfälg till Ford Focus -05 + 
fälgsidor, Ford orginal. 1000 :-
tel. 0303-22 97 77
el. 0734-35 00 81

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

UTHYRES

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

SÖKES

Någon som har tid att gå ut med 
min hund på dagarna. Vid 11-tiden, 
då jag har börjat plugga.
tel. 0704-66 84 00

ÖVRIGT

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

BagageLuck Loppis
Forsvallen Skepplanda. Lördagen 
25 sept kl 10-14. Du som vill sälja, 
boka gärna plats. Telefon 0708-
33 82 36. Pris för bokning 100 kr 
plus 100 för bilkärra. Plats kan 

köpas vid infarten 150kr plus 150kr 
för bilkärra. Arrangör förening 
Vit Rysslands vänner Skepplanda 
pastorat.
LOPPIS

Lägenhets Loppis
Pga flyttning säljes div. möbler, 
husgeråd, tavlor, jul och påsksa-
ker m.m. Kom och fynda Lörda-
gen 25/9 kl 11-17. Adress: Mossvä-
gen 7 i Nol.
LOPPIS

Två kattungar bortskänskes. 
Hanar. Grå-randiga, lurviga. Rums-
rena.
tel. 0303-74 07 49
el. 0733-20 65 14

Bortsprungen katt i Nol. Ljusgrå, 
vita fläckar på halsen, rosa hals-
band. Har du sett eller tagit hand 
om henne, ring!
tel. 0303-74 00 10
el. 0762-21 43 39

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

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

Hovslagare
Utb-hovslagare på BYS i Skara. 
Kan nu ta emot ytterligare 
kunder. Välkommna att ringa till 
Jannica.
tel. 0703-01 00 32

Kontorslokaler uthyres
ovanpå K-B rör i Alafors. Kom-
fortkyla, kassaskåp/arkiv, kon-
torsrum, konferens fikarum. 
Visning lördag 25/9.
tel. 0303-33 16 66

Få mer lugn och ro?
Kursstart. Aktiv avspänning 3 
gånger varannan vecka. Tisd, 
onsd, start 22 och 28 september
CD ingår i kursen. Läs gärna 
mer på www.laraochhalsa.se
Tel. 0303- 121 95
Maia Alverby, Lära och Hälsa

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 
tjännnssstttteeeerrrrrr
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Grattis
Felicia Johnsson

på 10-årsdagen
den 23-september

Kramar från
Pappa & Sofia

Mamma & Musse
Tobias, Moa

Karin & Gustav
i Lödöse

fyller 9 år den 28 sept.
Många grattiskramar

från
Farmor & Farfar

Grattis!
Simon Agneman

3 år den 25 september.
Du är vår solstråle

och livet med dig är 
ett härligt äventyr!
Farfar & Farmor
och övriga släkten

Grattis
Våra gullgossar

Viggo 2 år 20 september
Loke 4 år 3 oktober

önskar
Farmor & Farfar

Ludvig
1 år

Många pussar och kramar
på din födelsedag
den 25 september

önskar
Mormor & Morfar

Grattis
Tindra Skog

1 år den 20 september
Kramar från

Mormor & Morfar

Lena Huttunen
Grattis på din födelsedag

28/9
önskar

Mamma & Leif
"Ålder har ingen betydelse"

Världens goaste
Arvid Karlsson

fyller 3 år 21/9
Vi älskar dig.

Mamma, Pappa, Sixten

Grattis
Elli

på 3-årsdagen
den 27 september

Kramar
Farmor & Farfar

Ett stort grattis
till världens sötaste tjej

Medina
på 10-årsdagen

den 26 september
Många pussar och

kramar från
Mamma, Pappa, Elmedin och 

Selmedina

Grattis
Anna Pekkola
som fyller 18 år

den 29 september
Kram

Mamma, Henry, Storebror 
Niklas och pojkvän Fredrik
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT

��

p
y

SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

1 6 4 3
9 1 5 4

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

3 1 4 7 6
8 4 6 1

3 9 6 2 4
5 8 6

7 9 4 1
6 7 3 5

7 9 2 1
1 2 8

5 2 1 6 3
4 2 5

2 7 4 9

Ta det lugnt, du hinner...

40 kr
 3 dygn!

Medlemspris

Ord.pris 55 kr 3 dygn

STATOIL ÄLVÄNGEN - ALLTID ÖPPET TILL 24.00!

2010  |   vecka 38  |   nummer 32  |   alekuriren 43PYSSEL



ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄLLLLLLLLLLVVVVVVVVVVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGEEEEEEEEEENNNNNNNNNN  

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

 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

   
   

SP
O

R
TL

IF
E 

IN
TERNATIONAL PROUDLY PR

ESEN
TSPopulärt danspass 

med glädje 
och energi.

Mage Rumpa Lår.

Hitta motivationen
tillsammans.

 
Begränsat antal kort.

Gäller guldkortet     

Ale, Kungälv och Lilla Edet

/MÅN

18 MÅN AUTOGIRO

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

KOSA Euro CUP

24-26 september 2010
Ale Arena

Internationell Elitbandy

Kan Alex 
nolla Muhrén 

i fi nalen?
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.se


