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Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklara-
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Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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BORN TO BE ALIVE ! 

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

dom bästa disco hitsen

Erbjudandet gäller tom 30/9-10

Gäller endast nytecknande, erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden

349:-
Köp ditt träningskort hos oss idag

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

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

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

Passa på innan 
prishöjningen!

1/10 ändrar vi prislistan
Prisexempel  

Guldkortet till 449:-/mån

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

IFK Kungälv segrade 
efter en dramatisk final 
mot ryska Vodnik.

Surtesonen, Mikael 
Lindberg, avgjorde med 
att sätta sista straffen.

Kosa Euro Cup avgjordes i 
Ale Arena i helgen. Åtta lag 
gjorde upp om 50 000 kronor 
i prispengar och självklart en 
stor portion prestige. Tre elit-
serielag kryddade cupen till-
sammans med ryska Vodnik 
och norska mästarlaget Sol-
berg. Värdklubben Ale-Sur-
te BK förlorade öppnings-
matchen med knappa 3-2 
mot just Vodnik. Den förlus-
ten blev avgörande och med-
förde att hemmalaget inte 
fick delta i söndagens final-
spel. IFK Kungälv var också 
minst ett nummer för stort i 
den laddade lördagsmatchen 
mot Ale-Surte. Elitserieklub-
ben från andra sidan älven har 
fortfarande en helt annan fart 
på skridskorna och ett effek-
tivare skytte.

– De är ett snäpp bättre 
individuellt, men jag tycker 
att vi som lag borde kunna 
pressa dem hårdare. Vi in-
ledde starkt, men kollapsa-
de när de fick hål på oss, sa 
Ale-Surtes nye tränare Peter 
Rönnqvist.

Vad tar du med dig från 
turneringen?

– Att vi har en del kvar 
att jobba med offensivt. Fler 
måste bli delaktiga, det får 

inte hänga på några få spela-
re. Det såg bättre ut i början 
på säsongen, så jag vet att vi 
kan. Sedan måste vi sätta våra 
chanser, särskilt i täta match-
er mot bra motstånd. Nu 
är det viktigt att vi får spela 
några träningsmatcher mot 
bättre lag i högt tempo. Kil-
larna behöver varva upp. Jag 
hoppas vi kan få till det. Om 
sex veckor börjar serien…

Turneringens stora af-
fischnamn, gaisaren Magnus 
Muhrén, kommer knappast 
att minnas helgen i Ale Arena 
som ett av hans större bandy-
minnen. Två matchstraff, ett 
missat straffslag i avgöran-
det mot IF Boltic och bara 
en seger – mot division ett 
laget Frillesås. Där blev han 
förvisso tremålsskytt och slog 
även fyra assist… Från denna 
grupp gick istället Sirius och 
Boltic vidare, men inget av 
lagen överlevde semifinaler-
na. IFK Kungälv besegra-
de Karlstadlaget efter straff-
läggning och Sirius fick sig en 
vända av ryska Vodnik som 
hade en stegrande form hela 
turneringen. I finalen mötte 
de för tredje gången denna 
veckan IFK Kungälv. Ons-
dagens träningsmatch sluta-
de oavgjort, lördagens grupp-
spelsmatch vanns av Kungälv 
(6-3) så det var ett allt annat 
än segertippat Vodnik som 
skrinnade in i finalen. En rysk 
3-0-ledning efter 20 minuter 
överraskade därför alla.

– Oerhört psykologiskt 
viktigt att vi fick en boll före 
pausvilan. Vi fick en härlig 
energi i laget och dessutom 
2-3 efter bara några minuter 
i andra halvlek. Det kändes 
aldrig som att vi inte skulle 
kunna vända, kommentera-
de matchhjälten och lagkap-
tenen Mikael Lindberg efter 
finalrafflet.

IFK Kungälv forcerade  
kraftigt. Ryssarna fick några 
domslut emot sig och börja-
de tappa humöret. En hörna 
från vänster förvaltade Lind-
berg på bästa sätt, inte genom 
att ställa in siktet, utan med 
en läcker pass till kollegan 

Daniel Gratjov. Avslut-
ningen satt i taket! Kvitte-
ringen kom när det återstod 
en minut av ordinarie match-
tid. Straffslag fick skilja lagen 
åt i finalen.

– De tog några dumma 
utvisningar och det blev nog 
extra kännbart. Du är rätt seg 

i benen efter en hel turnering. 
De hade väl tre på bänken 
ett tag. Hur som helst är det 
alltid skönt att sätta ryssar på 
plats, menade Lindberg som 
i den dramatiska strafflägg-
ningen fick skjuta den sista 
av tre straffar – detta efter att 
kungälvsmålvakten Pertti 

Virtanen räddat den första 
av ryssarnas straffar.

– Det var bara att gå fram 
och njuta! Jag sköt som jag 
brukar och det fungerade den 
här gången också.

Andra hade nog varit ner-
vösa – den var trots allt värd 
35 000 kronor och en seger i 

Lindberg sköt pokalen till Kungälv
– Surtesonen avgjorde 
finalen i Kosa Euro Cup

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FORSVALLEN 2 oktober

A-lag Dam- div 2, 14.00

SBTK -Skoftebyns IF

Pytt i panna 
med tillbehör 
från 15.00 

Vi öppnar baren 13.00

Skepplandamålet
på VADBACKA

99:-

OBS! Avgörande om det blir kval

A-lag Herr- div 5 v, 16.00

SBTK - Sjuntorps IF

HANDBOLLSSKOLAN 

Boll&Lek
För alla barn födda 

-01 och -02
Älvängens Kulturhus 

Onsdagar; kl 17.00 - 18.00

Skepplanda Idrottshall 
Lördagar; kl 10.30 - 12.00

Mer info ring Tobias 0737-01 82 60
www.klubben.se/alehf

- Älska handboll

Sponsor:

IFK Kungälv segrade i Kosa Euro Cup 2010 efter att ha besegrat ryska Vodnik med minsta möjliga marginal. Finalen fick av-
göras med straffar, men vägen dit var lång för IFK som låg under med 0-3.

Vinnare i bollutkastet Yngve Hellman, Felicia Janebrink och 
Martin Johansson delade på priser och pengar.

Ryssarna tappade humöret i 
finalen.

Lasse Karlsson och Ale-Surte vann bara en av tre matcher i 
den egna cupen.

Lagkapten Mikael Lindberg poserade med pokal och seger-
check.



Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...Fack������

Stefan 0708-83 38 00
Erik 0708-83 38 01

www.platslagarnaiale.se
0303-74 81 00

ÄLVÄNGEN

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or
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VOLVO NÄRSERVICE ALE

Lunnavägen 6, 449 50 Alafors, www.kbroer.se
Tel 0303-74 20 20. Fax 0303-74 07 56
Öppet: vard 9-18, lunchstängt 12-13, 
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Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

ALLT INOM BRANSCHEN!
Glas, speglar, isolerglas, bilglas, inramning, 
stöldskyddsmärkning, stenskottslagning mm

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

Gratis vindrutetork samt 1 mån. fri självrisk-
eliminering vid byte av limmad framruta

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

Göteborgsvägen 94 • Älvängen • Tel. 0303-74 65 50

REPARATIONER PÅ 
ALLA BILMODELLER!

Alltid 2 års garanti!

Korta väntetider

Endast orginaldelar
”leverantören runt hörnet”

DELA UPP BETALNINGEN! 
UPP TILL 24 MÅNADER RÄNTEFRITT!

Balltorp 218 • Kontor 0520-66 21 50 • Mobil 0707-73 26 61

BETONGHÅLTAGNING
Sågning • Borrning • Bilning • Rivning 

Asbestsanering • Vajersågning
Betong- och bergtätning

www.alebetongborrning.se

Försäljning & service
Nyckeltillverkning
	����0303-74 86 11�������
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Vi utför elinstallationer
och reparationer
i nybyggnader
och industrier.

Tel. 0303-74 98 98, 0730-64 89 00
Lunnavägen 6, Alafors

E-post: lars@sturesspisar.se

STURES 
SPISAR AB

Braskaminer, vedspisar, 
kakelugnar, installationer...
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RING! 0303-749218 • ztryck.se • ÄLVÄNGEN

500 KUVERT MED TRYCK!
Billigast i Sverige?

Gäller C5-kuvert enfärgstryck exkl moms480:-

www.meca.se

B I L D E L A R

Öppet mån-fred 08.00-17.00 

Lunch kl 12.00-13.00

Rödjans väg 19, Nödinge
Tel 0303-22 98 99 Fax 0303-22 98 59
alvdalenslack@telia.com
www.alvdalenslack.se

Vi är LE-
godkända!

Vilket betyder att 

vi arbetar med 

färger som är 

bättre för miljön.

SURTE DÄCKCENTER
Gamla Robbans Bil&Däck  |  Däck & Fälgar • Förvaring
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Märkesdäck från 

Fälgar från Specialfälgar
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Ale IBF Flickor 94 är klara 
för steg 2 i Ungdoms-SM 
för 16-åringar efter att de 
i förra helgens gruppspel i 
Mariestad först på förmid-
dagen besegra Göteborgs-
kollegan Floda med 5-0, 
för att sedan följa upp detta 
mot erkänt svårspelade Lid-
köping med hela 6-0.

Gruppfinalen mot Lock-
erud, där båda lagen redan 
var klara för avancemang, 
vanns av arrangörslaget 
med 3-1. All heder dock 
till våra tjejer, då flera av 
Lockerudsspelarna ingår i 
klubbens Elitserielag och 
var bronsmedaljörer i förra 

årets SM.
Senare i höst väntar ett 

regionslutspel där segraren 

går vidare till SM-slutspel i 
början av nästa år.

Ronny, Angelica  & Stefan

Ale IBF vidare i Ungdoms-SM

Ale IBF:s flickor 94 har kvalificerat sig till steg 2 i SM.

FOTBOLL
Division 3 NV Götaland
Lilla Edet – Viken 0-1 (0-0)
Ahlafors IF – Kärra/Klareberg 0-0
Matchens kurrar: Peter Antons-
son 3, Jonny Stenström 2, Rikard 
Nylander 1.

Division 4 Västergötland V
Emtunga – Lödöse/Nygård 2-0 
(0-0)

Division 5 Västergötland V
Wargön – Skepplanda 1-5 (0-2)
Mål SBTK: Christian Rönkkö 2, Linus 
Carlsson, Jonathan Westlund, 
Svante Larson.
Matchens kurrar: Svante Larson 
3, Christian Rönkkö 2, Jonathan 
Westlund 1.

Division 6 D Göteborg
Lundby – Älvängen 2-3
Mål ÄIK: John Lindergren, Mattias 
Ögren, Anton Sahlback-Nilsson.
Matchens kurrar: Jonas Agneman 3, 
Johan Parinder 2, John Lindergren 1.

Komarken – Nol 2-0 (1-0)

Bjurslätt – Nödinge 0-2 (0-2)
Mål NSK: Martin Johansson, Vladan 
Jovanovic.

Division 6 Alingsås
Sjövik – FC Ale 10-0 (7-0)

Division 7 D Göteborg
Surte – Fotö 3-3 (1-0)

Bohus – Ramberget 1-7 (0-2)

Division 2 N Götaland, damer
Ulvåker – Skepplanda 2-2 (1-1) 
Mål SBTK: Jennifer Thiel 2.
Matchens kurrar: Jennifer Thiel 3, 
Amanda Errind 2, Malin Hult 1.

Division 3 Västergötland S
Lödöse/Nygård – IFK Örby 4-3 
(2-2)
Mål L/N: Gabriella Jonasson 2, Ceci-
lia Libera, Johanna Forsberg.

Division 4 A Göteborg
Länsmansgården – Ahlafors 4-4 
(2-1)

Division 5 Göteborg
Älvängen – Häcken 3-0 (WO)

Ahlafors – Öckerö 2-1 (0-1)
Mål AIF: Åse Hagborg, Elin Rubens-
son.

ALAFORS. Kampen om 
ett förnyat kontrakt i 
division tre kunde inte 
bli mer dramatisk.

Ahlafors IF kunde 
”segerjubla” efter en 
tuff, men mållös batalj 
med Kärra/Klareberg.

– Det här laget är för 
bra för att åka ur, skönt 
att killarna tog sig 
samman, menade en 
mycket glad AIF-trä-
nare i Tomas Hvenfeldt.

När det återstod sex omgång-
ar var Ahlafors IF på väg ur di-
vision tre. Års-
färske träna-
ren, Christer 
Larsson, som 
försökt föränd-
ra både linjer i 
spelet och spelarpositioner fick 
lämna till förmån för Tomas 
Hvenfeldt som fick i uppdrag 
att försöka leda laget på rätt väg 
igen. Resultatet blev tre förlus-
ter, två segrar och en oavgjord. 
Tack vare en bättre målskillnad 
lyckades AIF kravla sig över 
kvalstrecket.

– Det brukar krävas 24 
poäng för att rädda sig kvar i 
en serie, men nu hade vi mar-
ginalerna på vår sida och kla-
rade oss med 23. Vi vann rätt 
matcher till sist och någon 

gång ska väl vi också ha lite 
flyt. Det har vi inte alltid haft, 
sa Hvenfeldt dagen efter.

Förutsättningarna inför den 
sista omgången var glasklara. 
Oavgjort eller seger för Ahla-
fors IF skulle innebära nytt 
kontrakt. Ett kryss skulle också 

rädda Kärra/Klareberg undan 
en direkt nedflyttning. När ja-
gande Vänersborg tog led-
ningen borta mot IFK Troll-
hättan gick ett sus över Sjöval-
len. Fortsatt oavgjort innebar 
att båda lagen slapp nedflytt-
ning. Med tanke på förutsätt-

Segerjubel efter mållös avslutning
– Krysset räckte för att ge AIF nytt kontrakt i trean

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Kärra/Klareberg 0-0
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ningarna borde matchbilden 
kanske ha varit mer krampak-
tig, men publiken bjöds på en 
fysisk kamp och ett antal heta 
målchanser främst vid fasta si-
tuationer. Närmast segern var 
Ahlafors IF redan i den andra 
spelminuten, då Peter An-
tonsson nådde högst med 
skallen på ett inlägg från 
Jonny Stenström. När do-
maren blåste av den mållö-
sa tillställningen utbröt ett se-
gerjubel hos hemmalaget som 
trots en motig säsong till sist 
av egen kraft grejade nytt kon-
trakt i trean.

– Det är mer lättnad än 
glädje. Ett kval hade varit tufft. 
Vi har varit pressade i slutet, 
men nu kan vi slappna av och 
ta ny sats. I de sista matcher-
na har de äldre spelarna klivit 
fram och tagit ett stort ansvar. 
Samtidigt måste vi ge Tomas 
Hvenfeldt allt beröm. Han 
hade allt att förlora när han 
gick in i det här. Han gav oss 
den nytändning vi behövde 
och pratade väldigt lite spel-

tekniska detaljer. Han sa bara 
åt oss att greja det här, ”hur det 
ser ut spelare ingen roll”, beto-
nade lagkapten Jonatan Hen-
riksson som gav nygamle trä-
naren en stor eloge.

Hvenfeldt tackade för hyll-
ningen, men var av en annan 
åsikt.

– Det är killarna som gör 
jobbet. De har visat stort hjärta 
på slutet och de var värda den 
här framgången.

På frågan om Hvenfeldt blir 
kvar som tränare även nästa 
säsong är svaret mer svävande.

– Mitt uppdrag är slutfört 
och jag väljer att inte kommen-
tera någonting om framtiden. 
Jag har lovat att vara med laget 
ett par veckor till, sen får vi se 
vad framtiden säger.

Andres Colombo slet som alla andra i den gulsvarta tröjan i den avslutande matchen mot 
Kärra/Klareberg. Kampen slutade förvisso mållös men det gjorde AIF till segrare ändå. Mållös glädje. Johan Elving, 

Peter Antonsson och Sebas-
tian Hällbäck jublade ikapp.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se



Boka tid
Tel. 0303-33 61 20

ÄR DU RÄDD 
OM DIN BIL?
ÄR DU RÄDD 
OM DIN BIL?

Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen
Tel. 0303-74 61 60, fax 74 82 18

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

www.ch-eltjanst.nu

Installation & Service
El - Tele - Data

Christer
Lasse
Kristian
Henrik

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

ROT-jobb  •  eio-eltest

0303-96 000

ALE TAXI
Ring!

för person- och
budtransporter

Ett auktoriserat taxibolag

Dam & Herr

Tel. 0303-97 220
Tidsbeställning & Drop In

Vardagar kl 10-19
Lördag kl 10-15

DAGGKÅPANS
  FOTVÅRD
Medicinsk fotvård
Diabetesfotvård.
Behandling av vårtor och svamp.
Fotvård.
Nagelvård, förhårdnader, Liktornar
Fotmassage, Nageltrång mm.
Presentkort.
Daggkåpevägen 3, Nödinge
Kerstin Ekeklint, 
Medicinsk fotvårdsspec.
Tel. 0303-22 95 61

Allt för brud o brudgum
Balklänningar, Smokingar, 
Dopklänningar

Husbilar
Husvagnar

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallationKilanda

Öppettider måndag-fredag 
06.30-15.30.

Sand, grus, singel, 
kullersten, makadam, för 

avhämtning eller leverans.
Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

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

ALVHEM • 0303-33 64 80
www.bengtshusvagnar.se
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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

Nu lyfter 
vi Ale!

www.ale.nu

          ÄLV-DALENS ��������
�������

Akut- och idrottskador, 
Stresshantering

Klassisk Massage, Gympa, Kurser

Catrine Stenborg 0768-517909
www.harmoniochhalsa.com
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BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 21 
september deltog sex par. Medel var 
50 poäng. Följande par placerade 
sig över medel:
1. Sune Johansson/Karl-Eric Nilsson  70
2. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           66
3. Torsten Johansson/Rune Ögren     60
4. Ingrid Andersson/Ronny Andersson 50

Tisd 28 sept kl 17.15
Vimmervi

Nödinge – 
Hermansby

Lörd 2 okt kl 14.00
Forsvallen

SBTK dam – 
Skoftebyn

Lörd 2 okt kl 13.00
Älvevi

Älvängen – Färjenäs

Lörd 2 okt kl 15.00
Nolängen

Nol – Sparta

Lörd 2 okt kl 16.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Sjuntorp

Sönd 3 okt kl 12.00
Nolängen

Ale J United – 
Torslanda

Sönd 3 okt kl 15.00
Gläntevi

Alvhem – Sjövik 

Sönd 3 okt kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors dam – 
Torslanda

Sönd 3 okt kl 15.00
Sjövallen

FC Ale – International

FOTBOLL I ALE

SKYTTE
DM Olympisk Trap, Skepplanda
1. Rickard Andersson, Skepplanda, 84
2. Per Forsström, Hisingen,          82+4
3. Martin Jansson, Hisingen         82+3
4. Johan Johansson, Skepplanda,  82+2
5. Thomas Ivarsson, Hisingen,          81
6. Ulf Andersson, Skepplanda,        80

VÄLKOMNA ATT TESTA PÅ 
HANDBOLL MED OSS  

Pojkar födda -00
Vi tränar i kulturhuset Älvängen

 på måndagar 17.00-18.15 
på onsdagar 16.00-17.00

Alla är välkomna att prova på! 
Mer info ring: Mats 0733-41 18 03

www.klubben.se/alehf

- Älska handboll

Nu startar vi innebandy 
för flickor födda 
2003 och 2004.

Vi har klubbor och glasögon för utlåning.
Alla, nya som gamla, är hjärtligt välkomna.

Vi tränar lördagar 
kl: 8.30-10.00 
i Ledethallen 

med start den 2/10
Gå gärna in på hemsidan:
www.laget.se/ALEIBFF03

ULVÅKER. Skepplandas 
damer blir kvar i divi-
sion 2.

Det stod klart redan 
innan söndagens borta-
match mot Ulvåker 
blåstes igång.

Resultatet skrevs till 
2-2 efter 1-1 i halvlek.

Lördagens resultat innebar 
att Skepplandas bortamatch 
mot nästjumbon Ulvåker spe-
lades utan nerv.

– Vi började virrigt. I 
paus hade vi ett snack och 
i den andra halvleken kom 
vi ut som ett helt nytt lag. 
Vi dominerade händelser-

na och borde avgjort match-
en, förklarar SBTK-tränaren 
Christian Andersson.

Jennifer Thiel blev två-
målsskytt för gästerna och 
hon såg länge ut att bli match-
vinnare. Hemmalaget lycka-
des dock kvittera i den andra 
tilläggsminuten.

– Riktigt surt och inte 
helt rättvist. Vi skapade till-
räckligt med chanser för att 
vinna den här matchen, säger 
Christian Andersson.

På lördag spelar SBTK:s 
damer sin serieavslutning då 
Skoftebyns IF gästar Forsval-
len.

JONAS ANDERSSON

SBTK:s damer 
kvar i ”tvåan

SBTK:s herrar mot 
kval – trots allt
VÄNERSBORG. Skepp-
landa fick en gratis 
chans.

Genom att bortabe-
segra redan klara serie-
segrande Wargön sam-
tidigt som Trollhättans 
BOIS gjorde bort sig 
har laget kvalplatsen i 
egna händer.

– Det trodde vi inte 
förra veckan, säger 
en nöjd SBTK-tränare, 
Jonas Andersson.

Avslutningen på division 5 
Västergötland västra är mag-
nifik för idrottsfanatiker som 
gillar när det svänger. Efter 
förra veckans fiasko hemma 
mot Trollhättans FK bjöd 
Skepplandas herrar plötsligt 
på ljuvligt propaganda spel 
igen. Med bröderna Svante 

och Daniel Larson rejält 
på hugget fick Wargön inte 
en lugn stund. Bröderna as-
sisterade till samtliga mål, 
förutom det sista – det sköt 
Svante Larson 
in själv på fri-
spark. Chris-
tian Rönkkö 
gjorde två av 
målen och var 
vid Daniel Larsons sida ett 
ständigt hot i anfallet. Den 
övertygande segern ger nu 
nytt hopp om att nå kval-
platsen till division fyra. På 
lördag spelas en direkt av-
görande match hemma på 
Forsvallen mot Sjuntorp.

– Det är ju matcher som 
dessa som gör att man orkar 
träna nästan året runt. Vi får 
en ny chans trots att vi gjorde 
bort oss i förra omgången. 

Personligen tycker jag kil-
larna är värda det, men nu är 
det upp till bevis. Allt hänger 
på oss själva, säger Jonas An-
dersson som var nöjd med det 

mesta i sön-
dags.

Det krävs 
en seger mot 
Sjuntorp för 
att Skepplan-

da ska gå förbi och ta den 
åtråvärda andraplatsen.

– Det är snarare en fördel 
att vi måste vinna. Vi har 
inte råd att vara försiktiga, 
vi måste satsa framåt och det 
tror jag passar oss, menar An-
dersson.

Ett nytt fotbollsdrama på 
Forsvallen nu på lördag.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTBOLL
Div 5 Västergötland västra
Wargön – Skepplanda 1-5 (0-2)

Ale HF blandar och 
ger i serieupptakten
ÄLVÄNGEN. Ale HF 
vann seriepremiären 
borta, men förlorade 
hemma i söndags.

Säsongen är med 
andra ord igång.

Ale blandar och ger i 
vanlig ordning.

Segermarginalen borta 
mot Jugo Swed skrevs till 
hela 13 mål. 
H e m m a l a -
get var helt 
utan chans. 
J o a k i m 
S a m u e l s -
son, Niklas Eriksson och 
Kim Wahlgren gjorde sex 
mål vardera. En fin start på 
målskillnaden skulle visa sig 
vara behövd. Redan sön-
dags hade Ale tappat skärpa 

och inställning. Beskedliga 
Rya hade lekstuga och vann 
med 35-28.

Spelande tränaren Fred-
rik Berggren fick en del att 
tänka på. Ale lyckades aldrig 
riktigt komma igång och 
efter en jämn första halvlek 
tappade laget allt efter paus.
Positivt var att en av årets 
"nykomlingar", Kim Wahl-

gren, på nytt 
gjorde en 
bra match 
på vänster-
kanten.
Ale  får vässa 

formen på nytt och ta sig 
samman. 
Redan på lördag väntar svår-
spelade ÖHK Göteborg 
borta.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

HANDBOLL
Div 3 västsvenska västra
Ale HF – Rya 28-35
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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 weekend på 3-stjärnigt hotell i Olofström

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 lunchpaket
• 1 x 2-rätters 
 middag/buffé

First Hotel Olofström 
Är man intresserad av både naturupp-
levelser och komfort, är en weekend 
i vår sydligaste vildmark ett gott val. 
Olofström, som ligger strax vid gränsen 
mellan Skåne och Blekinge är placerat 
mitt i Halens Naturreservatet omgivet 
av kristallklara sjöar, brusande älvar 
och stora skogar. Så för naturentusias-
ter är det en upplagd möjlighet för att 
gå under den blå himmeln och njuta 
av naturprakten. Men staden är ock-
så känt för sina optimala kanot- och 
kajakturer, där de naturliga förbindel-
serna mellan sjöarna Halen, Raslången, 
Filkesjön och Immeln skapar grunden 
för massor av natursköna upplevelser. 
Utflyktsmöjligheterna innehåller bl.a. 
blomsterparkerna i Blekinge samt skär-
gårdskustens milda ro. 

Ankomst: Fredagar t.o.m 10/12 
2010. Valfri i höstlovet 15-22/10.

• 3 övernattningar

OBS: Frukost är inkl. i priset 
under följande månader: Jan-
mar, jul-aug samt nov-dec.

Bo i det gamla 
Östberlin

Holiday Inn 
Berlin City-East 
Efter murens fall så har Berlin verkli-
gen blomstrat upp, överallt skjuter det 
upp nya byggnader och öst och väst 
har smält ihop. När man för första 
gången besöker Berlin, så kan man 
bli överraskad över allt de ting som 
staden har att erbjuda. Här hittar 
man en blanding av gammalt och 
nytt, modernt och historiskt, som 
inte fi nns på andra platser. Ni bor på 
Holiday Inn Berlin City East, som lig-
ger perfekt för utfl ykter i det mysiga 
kvarteret Prenzlauer Berg (4 km) med 
fl era cafeer och restauranger, små gal-
lerior och inte minst ett livligt nattliv. 
Samtidigt ligger Alexanderplatz (4 km) 
nära, där man kan komma upp i det 
imponerande höga Fernsehturm. 

Ankomst:  
Valfri t.o.m. 26/12 2010
og i perioden  2/1-27/6. 2011

Pris per person i dubbelrum

949:-

Pris per person i dubbelrum

1.349:-

4 dagars semester på 4-stjärnigt hotell i Berlin

Weekend i vildmarken

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

Extranatt inkl. 
frukostbuffé

Endast 399:-

Få gratis vin, 
när du bokar semester

(vouchervärde ca. 160:-). 

Se mer på: www.happydays.nu

BONUSPRESENT

Holiday Inn 
Berlin City-East

Inkluderar endast slutstädning.

BRA BARNRABATT 

BRA BARNRABATT 

First Hotel Olofström

TORP. Efter mycket om och 
men finns den äntligen till för-
säljning.

Idag (läs onsdag) släpps 
Streaplers jubileumsshow på 
cd.

– Bättre sent än aldrig, kon-
staterar Kenny Streaplers, 
sångare och gitarrist i det 
populära dansbandet.

När Streaplers firade 50 år i fjol 
firades det med en sprakande jubi-
leumstillställning inför flera tusentals 
åskådare på Stora Scenen på Lise-
berg. Arrangemanget spelades in och 
tanken var att det skulle bli en tv-sänd 
dokumentär om bandet samt en dvd 
och cd-inspelning från kvällens show.

– Att det har dragit ut på tiden är 
inget vi har kunnat påverka. Det har 
varit strul med rättigheterna, men nu 

kan vi i alla fall glädja oss åt 
att vår jubileumsshow finns 
på cd. Den finns att köpa på 
Ginza och Bengans, berättar 
Kenny Samuelsson.

– Intresset från våra fans 
har varit stort och det känns 
skönt att äntligen kunna få 
ut plattan. Den innehåller 
hits från sex decennier och 
alla gamla sångare finns med. 
När det blir release för vår 
dvd vågar jag emellertid inte 
svara på. Det ligger inte i våra 
händer.

Efter ett par veckors väl-
behövlig semester återupp-
tog Streaplers sitt turnerande 
den gångna helgen. Hösten 
och vintern är fullbokad 
med spelningar på olika håll 
i landet.

– Det blir spelningar 
varje veckoslut fram till jul. 
I den här regionen har vi två 
framträdanden inbokade, i 
Båberg den 9 oktober och 
på Stenungsbaden den 19 
november.

Något annat nytt att rap-
portera från er horisont?

– Ja, under hösten kommer 
vi att arbeta i studion av och 
till för att få klart med vår 
nästa full-cd. I januari åker 
vi till Nashville och letar nya 
låtar. Den nya skivan släpper 
vi till våren. Det ska bli oer-
hört roligt och samtidigt en 
stor utmaning eftersom vår 
senaste platta ”Ett år i taget” 
fick väldigt bra recensioner. 
Vi vill inte att den här skivan 
ska bli sämre, avslutar Kenny 
Samuelsson.

JONAS
ANDERSSON

”Bättre sent än aldrig”
– Streaplers jubileumsshow äntligen på skiva

Efter många turer fram och 
tillbaka släpps äntligen Stre-
aplers jubileumsshow på cd.

Kenny Samuelsson, sångare i Streaplers, kan se fram emot en intensiv höst med spelningar och studioarbete om vartannat 
inför den nya platta som ska ges ut till våren. Så värst mycket tid över för golf lär det inte bl                i Foto: Allan Karlsson

har öppnat 
igen i Lödöse

Välkomna!

0520-66 00 41 • 0521-22 00 14
Rättaregårdsvägen 22

Fredag 10-18 • Lörd 10-14

Oktoberfest
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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

Välkomna!

Bröderna Karlsson är en 
förväxlingskomedi som handlar 

om ett tvillingpar som till 
en början inte känner till 

varandras existens. Den ena 
är en framgångsrik, pedantisk 

advokat i Stockholm. Den andra 
som är bosatt i Norrland med fru 
och barn är en notorisk otrogen 

slarver. Bröderna träffas för 
första gången i samband med 
en bouppteckning. Deras möte 
leder till kaotiska förvecklingar 

och vänder upp och ner på deras 
tillvaro.

Sön 3 okt 
kl 18:00
Entré 80:-. Barntillåten
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Trivselstund i Starrkärr Bygdegård med 
Lennart Thorstensson och Guddehjälmarna
Jan Albertsson, Alf Ivarsson, Daga o Rolf Wallgren

Entré 140:- fi ka ingår. Biljettsläpp onsdag 29 september 
hos Allans Bokhandel i Älvängen. 

Välkomna!

Starrkärrs 
Bygdegårdsförening

Söndag 10 okt kl 15.00

USPASTORP. På lördag 
är det dags igen.

För fjärde året i rad 
arrangeras Stubbrace.

Traktorer ska köra 
slalom på åkrarna i 
Uspastorp.

Det planeras för fullt inför 
lördagens Stubbrace i Uspas-
torp. Startlistorna ska sam-
manställas efter de anmäl-
ningar som kommit in.

– Det blir cirka 25 ekipage 
som kommer till start, vilket 
är i paritet med tidigare år. 
Det som är roligt är att dam-
klassen har utökats. I fjol var 
det bara två deltagare, men 
nu blir det ännu några fler, 
säger Kurt Jannesson.

Till årets upplaga har 
Hasse Andersson från Sve-
riges Radio Göteborg P4 
anlitats som konferencier. 
Han kommer att vägleda 

publiken genom lördagens 
begivenheter.

– Hasse är suverän i den 
rollen och han kommer att 
bli ett lyft för arrangemanget, 
förklarar Kurt.

I fjol var underlaget lerväl-
ling och mycket tyder på att 
det blir liknande förutsätt-
ningar även på lördag.

– Det har inte gått att 
tröska tävlingsfältet ännu, 

men vi har ett reservfält att 
ta till om blötan skulle hålla 
i sig. Stubbrace i Uspastorp 
blir det i vilket fall som helst, 
försäkrar Kurt Jannesson.

– I fjol regnade det kraf-
tigt under tävlingsdagen, 
det hoppas vi slippa i år. Blir 
det en fin höstdag hoppas vi 
på mycket folk. Intresset är 
stort.

Första start sker klockan 

elva. Serveringen kommer 
att hålla öppen där arrangö-
ren utlovar bland annat varm 
korv och kaffe.

– Vi kommer också att 
ordna med ett lotteri där det 
är garanterat fina vinster, 
avslutar Kurt Jannesson.

Det vankas Stubbrace i Uspastorp

KÖR BIL

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

På lördag arrangeras det Stubbrace i Uspastorp. Fjolårets 
tävling avgjordes i lervälling.           Arkivbild: Allan Karlsson

Hasse Andersson, känd ra-
dioröst från P4 Göteborg, 
kommer att agera konferen-
cier i samband med lörda-
gens traktorrace i Uspas-
torp.

ALAFORS. Nu på lördag 
stundar det Oktober-
fest.

Det innebär också 
säsongsavslutning i 
Furulundsparken.

– Vi ser fram emot 
en festlig kväll med 
mycket folk, säger 
Ahlafors IF:s ordfö-
rande Claes Berglund.

Gemyt utlovas med festlig 
umpa-umpa, liveband, all-
sång och bayersk mat i en 
utsmyckad folkpark nu på 
lördag.

Tusen och en schlager är ett 
band från Göteborg. Show-
artisten Anna Örn, Jonas 
Larsson och Vladi Falcon 
skapar driv och ös i riktigt 
glada schlagerlåtar från de 
fem senaste decennierna. 
– De bjuder på allt från 
Clas-Göran Hedestam och 

Lasse Berghagen till Linda 
Bengtzing och Carola. 
Målet är att alla ska trivas, 
känna igen det som spelas 
och att allsången slår allt det 
som besökarna tidigare varit 
med om, säger Bengt Sund-
qvist i arrangörskommittén. 

Rikard ”Helmut” Gus-
tafson kommer att skapa 
härlig stämning tillsammans 
med två dansande damer. 

Det finns en unik möj-
lighet att avnjuta en sejdel 
lokalt Oktoberöl, bryggt sär-
skilt för denna Oktoberfest 

av Ahlafors Bryggerier. 
Pris kommer att delas 

ut under kvällen till bäst 
utklädda Gretchen & Fritz.

Tusen och en schlager 
på Oktoberfesten
– Säsongsavslutning i 
Furulundsparken

SKÅL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

På lördag arrangeras det Ok-
toberfest i Furulundsparken i 
Alafors. Tusen och en schla-
ger utlovar fartfylld musikun-
derhållning. 

RÖDA KORSET
KAN HJÄLPA.
MED DIN HJÄLP.
Ring 020 - 213 213

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
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Den kommande 
helgen firar vi Den 
helige Mikaels dag, 

vilket betyder att vi sätter 
änglarna i fokus. Att änglar 
har en stor betydelse visar 
sig tydligt genom att de om-
nämns i 60 av Bibelns 66 
böcker. Men det finns också 
många missförstånd vad 
gäller änglar: Många tror 
att avlidna människor blir 
änglar eller att änglar ser ut 
som knubbiga små bäbisar 
eller hårfagra damer i lucia-
dräkter. Änglarna är visser-
ligen liksom människorna 
högt stående varelser, ska-
pade med förnuft och egen 
vilja, men till skillnad från 
människorna är de andar 
utan fysisk kropp. Och när 
änglar uppträder med synlig 
gestalt, visar de sig ofta som 
”starka hjältar”(Ps 103:20), 
alltså som män, och bär väl-
digt sällan vingar. 

Änglarnas uppgift är att 
dels vara Guds hovförsam-
ling i himmelen, ansvariga 
för att ge Gud en värdig 
tillbedjan, och dels att vara 
Guds hemliga agenter på 
jorden. De bär på jorden 
bud till människor, med-
verkar vid stora gudomliga 
ingripanden och de älskar 
att närvara vid de kristnas 
gudstjänster och lyssna på 
Evangeliets förkunnelse. En 
annan viktig uppgift är att 
skydda människorna från det 
onda. Huruvida varje män-
niska har en egen skydds-
ängel är svårt att säga, men 
Jesu ord i evangeliet på den 
helige Mikaels dag antyder 
att åtminstone barnen har 
egna skyddsänglar. Han 
säger ju: ”Se till att ni inte 
föraktar någon enda av dessa 
små. Jag säger er att deras 
änglar i himlen alltid ser min 
himmelske faders ansikte” 

Matt 18:10. Vidare säger 
Skriften att tron på Kristus 
ställer oss under särskilt äng-
labeskydd; ”Är inte änglarna 
andar i Guds tjänst, sända att 
tjäna dem som skall få sin del 
av frälsningen?”(Heb 1:14) 
Men inte ens de som går på 
villovägar tycks vara glömda 
av änglarna. Jesus säger ju att 
”Guds änglar gläder sig över 
en enda syndare som omvänder 
sig” Luk 15:10.

 Men hur kan man då tala 
om änglavakt när så mycket 
ont ändå drabbar oss? För 
det första är det viktigt att 
slå fast att änglarnas beskydd 
aldrig fråntar oss vårt eget 
ansvar. Man kan fjärma sig 
från änglarnas beskydd om 
man överger Gud eller om 
man medvetet utsätter sig 
för faror. För det andra är 
änglavakten för Guds barn 
ingen garant för ett lätt liv. 
Änglarna står vid vår sida 
som ett löfte att allt står 
under Guds kontroll. Det 
betyder att änglarna ibland 
hindrar det ondas angrepp, 
men ibland kan änglarna 
istället ge oss styrka att bära 
det svåra. Så var det för 
Jesus i Getsemane; en ängel 
visade sig för honom och gav 
honom kraft. Men inte ens 
om vi dukar under i döden 
är Guds änglar passiva. Det 
betyder bara att våra dagar 
på jorden har tagit slut. Äng-
larna har då uppgiften att 
föra Guds barn till den him-
melska härligheten (jmfr. 
Luk 16:22). På så vis kan vi i 
tron på Gud alltid räkna med 
att stå under änglars beskydd 
enligt löftet: ”Herrens ängel 
slår sitt läger omkring dem som 
fruktar honom, och han befriar 
dem” Ps 34:7.

Magnus Skredvik 
präst i Lödöse församling

Betraktelse

ÄnglarnaPRO Ale Norras kvartals-
möte i Medborgarhuse in-
leddes av Gunilla Hansson, 
som värmde upp med drag-
spel och sång.
Mötet öppnades av ordfö-
rande Sven Grolander, som 
hälsade alla välkomna, pre-
senterade dagordningen och 
informerade om dagens pro-
gram
Vår kassör, Eva Carlsson, 
föredrog verksamhetsplanen 
och budget för 2011 vilka 
godkändes av mötet. Fören-
ingen har till dags dato 619 
medlemmar. Under punkten 
rapporter berättade Hans 
Hellman om det planera-
de äldreboendet i Nödinge, 
det är fortfarande oklart om 
det slutligen blir 46 eller 40 
platser.

Stig Andersson rappor-
terade om höstens resor till 
”Saltön” den 21 september, 
Slöjdmässan i Sollebrunn 
den 6 november, ”Sunset 
Boulevard” på Göteborgso-
peran den 10 november och 
Julresa till Dalsland den 30 
november. 

Birgitta Westberg re-
kommenderade Släktforsk-
ningscirkeln, som börjar på 
nytt den 5 oktober. Mycket 
lämpligt för de som törs och 
vill få reda på sina förfä-
ders göranden och låtanden, 
”kanske inte bara grevar och 
baroner”. 

Gösta Björk redogjorde 
för nya planerade cirklar till 
hösten: ”Skriv och berätta” 
med Brita Karlsson som 
ledare, och ”Mitt dramatis-
ka sekel” ledd av Marian-
ne Gustavsson, båda ”Läs 
och skrivkurser” där man 
tecknar ner episoder ur sitt 
liv.  Vinkännedom för ny-
börjare startar upp i septem-
ber om intresse finns liksom 
en nybörjarcirkel i ukulele-
spel med Ewa Forshult som 
ledare.
Efter mötet serverades kaffe 
med smörgås och kaka vid 
de höstasterdekorerade 
borden.
Gunilla Hansson uppma-
nade sedan till allsång med 
de gamla välbekanta melo-
dier som vi kunde sjunga 
med i. Gunilla fortsatte 
sedan underhållningen med 
att sjunga ett knippe vackra 
visor till sitt eget ackompan-
jemang. Den trevliga kvällen 
avslutades med lotteridrag-
ningen, som gynnade en del 
av oss med en eller flera vin-
ster. Ett sextiotal medlem-
mar hade i det vackra vädret 
mött upp till vårt möte.
Sven tackade Gunilla med 
blommor för trevlig under-
hållning och avslutade vårt 
möte.

Stig Andersson
PRO Ale Norra

Kvartalsmöte hos PRO

SURTE. Frejdiga visor och 
prunkande skrönor med 
KG Malm, Lotta Rossö-
vik och Lennart Andersson. 
Sommar, hav och kaffestunder 
ute i det fria. Med omtyck-
ta visor och vildvuxna skrönor 
skapas en atmosfär som väcker 
publikens minnen av träd-
gårdar man suttit i och musik 
som man dansat till. 

Torsdagen den 7 oktober 
gästar Malm, Rossövik och 
Andersson Glasbruksmuseet 
i Surte för en konsert i serien 
Musik på Museet. Karl-Gun-
nar ”KG” Malm är sångare, 
skådespelare och historiebe-
rättare. Tillsammans med vis-
sångaren Lotta Rossövik och 
dragspelaren Lennart An-
dersson framför han visor av 
bland andra Evert Taube, 
Ture Ivar Dahlberg, Stefan 
Demert och Allan Edwall. 
Musiken varvas med det KG 
själv kallar ”hopljugna histori-
er” – vildvuxna, ibland surre-
alistiska skrönor med tveksam 
sanningshalt men garanterat 
underhållningsvärde. 

”Visor från mormors träd-
gård” är en intim föreställning 
med mycket publikkontakt. 
Det är också en nostalgisk 
resa tillbaka till den där rosen-
doftande trädgården med sju 
sorters kakor och kaffe i mor-
mors finkoppar i syrenbersån.

Karl-Gunnar ”KG” Malm 
är vissångare, poet och skåde-

spelare. Sörmlänning numera 
bosatt i Göteborg. Han gör 
gärna program med visor av 
Allan Edwall, Dan Anders-
son, Evert Taube och Ruben 
Nilsson. Som berättare över-
tygar han publiken med skru-
vade skrönor, alldagliga och 
surrealistiska på samma gång. 
2002 fick han Taubestipen-
diet som delas ut av Sällska-
pet Astri och Evert Taubes 
vänner. Han har även haft 
roller i bland annat Josef 
Fares film ”Zozo” och tv-se-
rien om Kommissarie Winter. 

Lotta Rossövik är vissång-
are som sjunger rättframt och 
chosefritt på Orustdialekt. I 
hennes repertoar finns visor 
av bland andra Kent Anders-
son, Evert Taube, Ture Ivar 
Dahlberg och Lasse Dahl-
quist.

Lennart Andersson, eller 
Haga-Lennart som han också 
kallas, har spelat dragspel på 
dansställen i femtio år. Gam-
meldans, schottis, snoa, vals, 
bugg – allt som svänger. Men 
han har också förmåga att 
kompa lyhört till finstämda 
visor och ballader. Lennart är 
Lottas farbror. 

Visor från mormors träd-
gård i serien Musik på Museet 
som är ett samarbete mellan 
Ale kommun, Studieförbun-
det Vuxenskolan och Musik i 
Väst. Biljetter säljs på Ale bib-
liotek i Nödinge och på Glas-
bruksmuseet.

❐❐❐

Visor från mormors trädgård
Lennart Andersson, KG Malm och Lotta Rossövik uppträder 
på Glasbruksmuseet i Surte torsdagen den 7 oktober.

SKEPPLANDA. Ukulele-
gruppen 4-Strängar i Rött 
och Lila bjuder in till Uku-
lelespel lördag den 2 oktober 
i Skepplanda bygdegård med 
Nimrod de Broen.

– Vi är en grupp på tio 
damer som nyligen blivit 
pensionärer och som fick 
en idé att börja spela uku-
lele. Vi har varit igång ett 
par år och har stor glädje av 
att spela och sjunga tillsam-
mans. Vid ett flertal tillfällen 
under åren har vi också spri-
dit glädje på äldreboenden, 
pensionärsträffar i och utan-
för vår kommun, på museer 
och på andra sammankoms-
ter, berättar Carina Wendt-
Andersson.

Denna lördag i Skepp-
landa Bygdegård är dels 
till för personer som aldrig 
spelat ukulele, men också 
för dem som prövat på, eller 
spelat under en längre tid.  
Det kommer att bli tillfälle 
för workshops. 

– De som inte har en egen 
ukulele kommer att kunna få 
låna en ukulele på plats, upp-

lyser Carina Wendt-Anders-
son och fortsätter:

– Senare på eftermidda-
gen bjuder vi in till en mini-
konsert där vi kommer att 
visa vad vi lärt oss. Nimrod 
de Borens ukulelegrupp 4U 
kommer också att musicera. 
Till denna minikonsert finns 
biljetter att köpa. Först till 
kvarn gäller.

U k u l e l e g r u p p e n 
4-Strängar i Rött och Lila 
har en alldeles egen stil, 

alla klädda i röd hatt och 
lila kläder för att man också 
ingår i en global organisation 
Red Hat Society.

– Livet är nu och det för-
söker vi tänka på när det 
ibland känns tungt. Fram 
med ukulelen och sjung och 
spela så bli du genast på 
gott humör, hälsar Carina 
Wendt-Andersson.

JONAS ANDERSSON

Ukulelespel i Skepplanda bygdegård

Ukulelegruppen 4-Strängar i Rött och Lila finns represente-
rade i Skepplanda bygdegård nu på lördag. 

Foto: Jonas Andersson

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Tisdag 28 september
Nols kyrka  

8.00 Morgonbön med frukost   

Älvängens kyrka
19.00 Veckomässa

Präst: Per-Martin Andersson  

Söndag 3 oktober
Den helige Mikaels dag

 Nols kyrka  
11.00 Mässa

Präst: Mikael Nordblom
  

Starrkärrs kyrka
11.00 Mässa  

Präst: Per-Martin Andersson
 

Älvängens kyrka
18.00 Förbönsgudstjänst  

Präst: Per-Martin Andersson

www.svenskakyrkan.se/skepplanda
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Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

Surte
Göteborgsvägen 66
Tel 031-98 32 50

Älvängen
Kapellvägen 1

Tel 0303-33 33 99

Lödöse

Tel 0520-66 12 33

DYGNET RUNT

• TRYGGHET •   
• OMSORG •   

• KOMPETENS •

Med anor från 1932

Predikoturer
Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, Wes-
tergaard. Tisd kl 8:30, Mässa i 
församlingshemmet
Onsd kl 15, Ekumenisk sam-
ling, församlingshemmet. Kl 
18:30, Mässa, Isacson. Fred kl 
18, Mässa, Kristensson.
 
Åsbräcka kyrka
Sönd kl 18, Gudstjänst, Wes-
tergaard.

Starrkärr-Kilanda
församling
Tisd 28/9 Nols kyrka kl 8, 
Morgonbön med frukost.
Älvängens kyrka kl 19, 
Veckomässa Andersson. Sönd 
3/10,Den helige Mikaels dag 
Nols kyrka kl 11, Mässa Nord-
blom. Starrkärrs kyrka kl 11, 
Mässa Andersson. Älvängens 
kyrka kl 18, Förbönsgudstjänst 
Andersson.

Elimförsamlingen
Alafors
Tisd 28/9 kl 17, Stickgruppen. 
Torsd 30/9 kl, 18, Bön  o sam-
talsmöte , Ohlins. Sönd 3/10 kl 
11, Gudstjänst, Patrik Strand. 
Tisd 5/10 kl 17, Stickgruppen.

Smyrnaförsamlingen i
Älvängen
Tisd 28 sept kl 8-9, Bön. Onsd 
29 sept kl 19-21, På vandring 
i Apostlagärningarna; fi ka, 
undervisning, samtal & bön. 
Torsd 30 sept kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Kl 18.15, 
Hobby (7-12 år). Fred 1 okt 
kl 18, Laserdome, anmälan 
till Joseph Rönnberg, 0738-
377337. Lörd 2 okt kl 10-13, 
Second Hand & Café. Sönd 
3 okt kl 11, Gudstjänst med 
Nattvard. Lägereko. Äventyret 
(3-12 år). Kyrkkaffe. Tisd 5 okt 
kl 8-9, Bön. Kl 14, Bibelsam-
talsgruppen.

Guntorps missionskyrka
Onsd 29 sept kl 18.30, Tonår/
Äventyrsscout. Lörd 2 okt, 
Kämpalek "SHERWOOD 
2010" Gråfsnäs Slottspark för 
scouter i alla åldrar. Sönd 3 
okt kl 18, FÖRSAMLINGS-
MÖTE tillsammans med 
Älvängens Missionsförsamling 
i Älvängens Missionskyrka. 
Gäst Anders Marklund. Onsd 
6 okt kl 18.30, Spårarscout/
Upptäckarscout.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 3 okt kl 10, 
Gudstjänst Broman, kyrkkaffe. 
Onsd 6 okt kl 18.45, Kvälls-
mässa i församlingshemmet. 
Hålanda sönd 3 okt kl 17, Mu-
sikgudstjänst Broman, Folk-
musikgruppen Makalösa med 
musiker från bygden. Onsd 6 
okt kl 10.30, Gemenskapsträff 
Hålanda församlingshem. S:t 
Peders sönd 3 okt kl 10, Mässa 

Skredsvik. Ale-Skövde sönd 3 
okt kl 12, Musikgudstjänst, 
Skredsvik Spelmanslaget 
”Livslust” medverkar i guds-
tjänsten. Tunge sönd 3 okt, se 
ovanstående.

Älvängens missionskyrka
Torsd 30 sept kl 18.30, Till-
sammans i bön. Sönd 3 okt kl 
11, Gudstjänst med nattvard. 
AM. Svenninghed. Sång: 
Johann Runemark. Presenta-
tion av årets konfi rmander. 
Nya medlemmar välkomm-
nas. Kl 18, församlingsmöte 
tillsammans med Guntorp ang 
ny gemensam kyrka. Anders 
Marklund. Servering. Kl 19, 
Tonår. Månd 4 okt kl 18.30, 
Scout. Tisd 5 okt kl 10, Stick-
café. Kl 18, Nyingscout. Kl 19, 
Ungdomsrådet. Torsd 7 okt kl 
12, Start babymassage. Kl 15, 
Dagledigträff. Katy Byhem i 
"Från läseböckernas värld". Kl 
18.30, Tillsamamns i bön.

Fildadelfi aförsamlingen-
Bohus Pingstkyrkan
Onsd 29/9 kl 19, Bibelläsning, 
sång och bön. Sönd 3/10 kl 
11, Gudstjänst Leif Karlsson, 
sång. Onsd 6/10 kl 19, Bibel-
studie av Helge Olson, ämne: 
församlingen.

Surte missionskyrka
Onsd 29/9 kl 18.30, Tonår. 
Sönd 3/10 kl 11, Gudstjänst 
Bo Cedergård. Annelie 
Thorstensson. Kyrkkaffe. 
Månd 4/10 kl 19, Musikkåren. 
Tisd 5/10 kl 18.30, Scout. Kl 
18.30, Samtalskväll "Remiss 
om GF-kyrkan". Onsd 6/10 kl 
15, Onsdagstäff för alla med 
kulturbonden Leif Samuelsson 
"Bondens år - Vädergudarna 
rår". Kl 18.30, Tonår.

Nödinge församling
3 oktober Den helige Mikaels 
dag, kl 11, Nödinge kyrka 
Familjegudstjänst H.Hultén. 
Kl 15, Bohus Servicehus Mässa 
H.Hultén. Kl 17, Surte kyrka 
Musikgudstjänst H.Hultén. 
Onsdagen den 6 oktober 
kl 11, Fridhem.Gudstjänst 
H.Hultén.

Döda

Till minne 

Till minne

Bengt Wilhelmsson
6/5 - 1931

28/9 - 2009

Du finns ständigt 
i våra tankar.

Och saknaden är stor.

Gunnel, barnen, barn-
barn, barnbarnsbarn, 

syskon med familjer, övrig 
släkt och vänner.

Ett varmt tack till alla 
er som deltagit 
i min sorg över

Siv Harriets
alltför tidiga bortgång

S-Å Carlsson

Tack

Tora Wendel, Älvängen 
har avlidit. Född 1929 och 
efterlämnar sonen Roger med 
familj som närmast sörjande.

Erik Andresen, Surte har av-
lidit. Född 1920 och efterläm-
nar barnen Jan-Erik, Willy, 
Inger och Leif med familjer 
som närmast sörjande.

Inger Gustavsson, Nödinge 
har avlidit. Född 1925 och 
efterlämnar sönerna Leif 
och Tore med familjer samt 
syskon med familjer som 
närmast sörjande.

Lennart Karlsson, Nödinge 
har avlidit. Född 1919 och 
efterlämnar makan Helfrid 
samt sönerna Stig-Lennart 
och Sören med familjer som 

Dödsfall

Jordfästningar
Gösta Jonsson.  I Surte kapell 
hölls onsdagen 22 september 
begravningsgudstjänst för Gös-
ta Jonsson, Bohus. Offi ciant var 
komminister Reine Bäck.

Gunborg Johansson. I Surte 
kapell hölls torsdagen 23 sep-
tember begravningsgudstjänst 
för Gunborg Johansson, Surte. 
Offi ciant var Anders Jansson.

Siv Harriet Carlsson. I 
Skepplanda kyrka hölls tors-
dagen 23 september begrav-
ningsgudstjänst för Siv Harriet 

Vår kära Mamma
Svärmor och Farmor

Tora Wendel
* 15/12 1929

har i dag stilla lämnat
oss i stor sorg
och saknad.

Älvängen
16 september 2010

ROGER
och ELSE-MARIE
Annelie, Christine
Peter med familj

Övrig släkt och vänner

I höstvindens susning
Du somnade stilla

Nu sjukdom och oro ej
mer gör Dig illa

Skön är vilan som
natten ger

Gott är att veta, Du
lider ej mer

Begravningsgudstjänsten
äger rum i stillhet.

_____

Ett varmt tack till
personalen på Vikadamm

för god och kärleksfull
omvårdnad.

Vår kära Mamma
Svärmor och Farmor

Inger
Gustavsson

* 6/3 1925

har i dag lämnat oss
i stor sorg och saknad.

Nödinge
21 september 2010

LEIF och SIW
TORE och NUK

Barnbarn med familjer
Syskon med familjer

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 i kretsen av

de närmaste.

Ett varmt tack till den
underbara personalen
på Trollevik för Er fina

omvårdnad.

Vår Käre

Lennart
Karlsson

* 23/2 1919

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Nödinge
20 september 2010

HELFRID
STIG-LENNART

och LENA
Stefan

Rickard och Anna
Filip

SÖREN och CICKI
Jesper, Alexander,

Jacob
Övrig släkt och vänner

Minnet ljust bland oss
lever kvar

Tack Lennart för allt
Du oss gav

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen
8 oktober kl. 11.00
i Nödinge kyrka.

Akten avslutas i kyrkan.

Tack
till alla Er som på olika

sätt har deltagit i vår
sorg och hedrat minnet

av vår Älskade

Thomine Jensen
vid hennes bortgång.
Tack för alla samtal,
blommor till hemmen
och vid hennes kista

samt alla gåvor
till Cancerfonden.

Ett speciellt tack till
komminister Per-Martin
Andersson, kantorerna

Åsa Gunnervik och
Tomas Karlsson samt

Anders på Ale Älvdalens
Begravningsbyrå som
gjorde begravningen

minnesrik och vacker.

TONY med familj

Till Er alla som på olika
sätt hedrat minnet av

våra Kära

Torsten och
Elsa Andersson

vid deras bortgång,
för hedersbevisningen,

blommor, brev och
telefonsamtal, alla de
vackra blommorna
i kyrkan samt för
minnesgåvorna,
vill vi framföra

vårt varma tack.

Tommy, Håkan, Lars
med familjer

Till alla Er som på olika 
sätt hedrat minnet av vår 

kära mor, farmor, svärmor 
och min Älskade hustru

Birgitta Haaga
Vid hennes bortgång 

framför vi vårt varma Tack

VILHO
Dennis med familjen
Glenn med familjen

Vår kära Pappa 
Farfar och Morfar

Erik Andresen
* 4/12 1920

har i dag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad.

Surte 
16 september 2010

JAN-ERIK och KERSTIN 
WILLY 

INGER och STEN 
LEIF 

Barnbarn 
Barnbarnsbarn

Övrig släkt och vänner

I minnet Du lever, 
Du finns alltid kvar

I minnet vi ser Dig, 
precis som Du var

Begravningsgudstjänsten 
äger rum torsdagen  
7 oktober kl. 13.00  

i Surte kapell. Efter grav-
sättningen inbjudes till 

minnesstund i Missions-
kyrkans festsal. Svar om 

deltagande meddelas  
Ale Begravningsbyrå  

tel. 031-98 32 50 senast 
tisdagen 5 oktober.  

Lika välkommet som 
blommor är en gåva till 
Läkare Utan Gränser  

tel. 08-556 098 10.

Ett stort och varmt tack 
till all personal på  

Björkliden för Er goda 
och kärleksfulla  

omvårdnad.

Carlsson, Skepplanda. Of-
fi ciant var kyrkoherde Vivianne 
Wetterling.

Pentti Hosio. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 24 sep-
tember begravningsgudstjänst 
för Pentti Hosio, Nol. Of-
fi ciant var komminister Mikael 
Nordblom.

Ivar Edlund. I Surte kyrka 
hölls fredagen 24 september 
begravningsgudstjänst för Ivar 
Edlund, Surte. Offi ciant var 
komminister Reine Bäck. 

Veckans ris 
...till föraren av den vita per-
sonbil som översköljde mig 
med en vattenkaskad. Detta 
skedde vid 9-tiden tisd, 14 
sept i södra Nol. Du körde 
om en långtradare söderut 
medan jag cyklade norrut på 
gång/cykelbanan. Min klädsel 
räddade mig med jag blev så 
överrumplad och förblindad 
av allt smutsvatten att jag höll 
på att cykla omkull. En ursäkt 
från dig skulle kännas bra.

Lisbeth, 0303-74 15 14närmast sörjande.
Kurt Myrin, Nödinge har 
avlidit. Född 1922 och efter-
lämnar makan Britt, dottern 
Paula med familj samt syskon 
med familjer.
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 
 

KÖPES

Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 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

"Ponny hö" köpes, låga värden.
tel. 0702-75 68 22

SÄLJES

Utbyte av köksluckor. 
Marknadens bästa priser.

tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Matsalsmöbel. Ekbord med 2st 
inläggsskivor. Samt 6st klädda 
stolar i beige tyg.
tel. 0709-55 81 61

Kompostkvarn för malning av 
grenar. 500 :-
tel. 031-98 11 75

Islandssto f.85 säljes som pro-
menadhäst. Pålitlig, trafiksäker, 
frisk. Otroligt snäll. Gott hem vikti-
gast. Sadel, träns, täcke medföljer. 
Pris: 7500:-
tel. 0303-33 73 46
el. 0735-06 10 01
Anneli

Brittiskt korthår. Tillgivna och 
lugna innekatter. Kattungarna är 
flyttklara. Hane och hona. Föräld-
rarna Grand Internationella Cham-
pions. Stamtavla, vacc. chip.
Pris: 5000 :-
tel. 0303-33 73 46
el. 0735-06 10 01
Anneli

Motionscykel, knappt använd, 
500:-. Spinnrock, gammal, blå, 
200:-. Kökssoffa i furu, 100:-. Kläd-
hängare, 50:-. Islandssadel Hrafn, 
2500:-. Vagnar från. 200:-.

tel. 0303-33 73 46
el. 0735-06 10 01
Anneli

Volvo V 70 2,4 Limited Edition 
-06. Fullservad. Nya sommar & vin-
terdäck. 12 500mil. Pris: 119 000 :-
tel. 0702-48 65 47

Åsbohöns. Kycklingar säljes 
100:-/st. 
tel. 0303-33 82 26

Mercedes Benz 240E. Kombi -98. 
Nybes, drag, välservad. Högmil. 3 
ägare. V-hjul. Pris: 37 000:- - Privat
tel. 0303-74 83 57
el. 0706-47 11 15

UTHYRES

Vinterförvaring. Garageplats för 
personbil m.m.
tel. 0303-74 40 22

ÖVRIGT

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

Älvängen IK's P-00 har loppis 
Söndagen den 3/10 kl 10-15 på 
Göteborgsvägen 15, Älvängen. Här 
finns bl.a cyklar, porslin, böcker, 

leksaker m.m! Välkommna på en 
shoppingrunda, passa på att ta en 
fika med hembakat. 
Varmt välkommna
Spelare och ledare ÄIK's P-00

Dagmatte/husse sökes till en 
Paron Russel Terrier, hanhund 
på 7,5 år, måndagar, tisdagar och 
torsdagar. Vi bor i Hålanda. 
Vänligen ring:
tel. 0702-88 06 36

LOPPIS. Välkommna till Ale FUB's 
loppis lördagen den 2/10 kl, 10-14 
i Älvängen Folkets hus. Fynda 
bland massa prylar såsom kläder, 
böcker, möbler, babysaker, barn-
saker, husgeråd, prydnadssaker, 
julsaker och mycket mera. Vi har 
även café, lotteri och fiskdamm 
denna dag. Vid frågor kontakta:
tel. 0303-33 74 30
Jeanette Eliasson

LOPPIS. Söndag 3/10 kl 12-15 i 
Kilanda Skola. Vill du sälja, boka 
plats på:
tel. 0303-74 41 01 eller:
ingela.tom@gmail.com
Kilanda byalag

Dogwalker/hundvakt sökes till 
snäll blandrastik i Nödinge.
tel. 0702-20 86 86
Martin

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

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

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

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, Drä-
neringar.
Trädfällning, Beskärning av Träd 
o Buskar.
Nyanläggning och Höststäd av 
Er Trädgård.
Tel. 0768-81 60 10

Scrapbookingkurser
Workshop på 3 timmar, vuxen 
275:-. Ungdom 200:-. Kurs om 4 
ggr, 195:-/tillfälle. Material ingår. 
Inga förkunskaper krävs.
Tel. 0706-74 99 74
www.scrapnjoy.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.

övriga 
tjänster

övriga 
tjännnssstttteeerrrrrrr
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Stort grattis till
Gustav

som 26 september fyller år!
Önskar

Mamma, Pappa och Linnea

Grattis
Linn Stenström

på 4-årsdagen
den 28 september

önskar
Mamma, Pappa
Tim & Denice

Grattis
Hugo

7 år 28/9 önskar
Mormor & Morfar, Mamma 

& Pappa, Alex & Dennis, 
Moster & Morbror, 

Kusinerna

Ett jätte stort grattis till 
världens goaste kille

Ellias
som fyller 5år den 3/10

Många pussar och kramar 
från

Farmor & Farfar

Grattis i efterskott 
önskas 

Johanna Sjöholm

Grattis 
Indra Halme

Upphärad
På din 6-årsdag 1/10

Grattiskramar Mormor Erna 
och Morfar John

PS. Grattis Therese Halme 
30 år 4/10 och Cecilia 
Andersson 15 år 5/10

Prinsessan
Elli

fyller 3 år
den 27 september

Grattis och
stor kram önskar
Mormor och Focuz

Jennie Kornesjö
Nödinge

Fyller 12 år
den 5/10

Många grattis kramar
från

Farmor

Grattis!
önskas
Julia

på födelsedagen
av

Farfar & Farmor

Grattis
vår lilla solstråle
Linus Nilsson

på 1-årsdagen
önskar

Mamma & Pappa

Födda

Då götet ej hade någon plats,
Mot NÄL vi snabbt tog sats. 
Vi knappt på BB hann säga hej.

Innan vi i famnen hade
vår lilla tjej.

Välkommen Linnea 
Gustav's lillasyster

NÄL 15 maj
Stort tack till Juanita
och alla andra i Bohus

Magnus och 
Camilla Nordeke

Tack för all uppvaktning på 
min 90-årsdag

Birgit Gustafsson

Ett stort varmt tack till 
vänner och arbetskamrater 
för uppvaktningen kring 
min 60-årsdag.

Inger Zackrisson

Tack

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
80-årsdag undanbedes.

Barbro Johansson

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.
Ruth Johannesson, Björkliden
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

7 8 9 6 4
1 7

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

2 3 9 1
1 4 3 9 8 5

3 9 2 6
8 7 2 6 1 9

8 5 2
1 9 8 6 4

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

8 5 6
6 4 3

1 7
4 2 3 9 8

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 39  |   nummer 33  |   alekuriren 27PYSSEL



- JAG TRÄNAR PÅ SPORTLIFE FÖR ATT BLI 
STARKARE. DET ÄR NÄRA DÄR JAG BOR OCH 
ALL UTRUSTNING FINNS.
Namn: Adam Berndtsson
Ålder: 18 år
Bor: Hålanda

- FÖR UTBUDET ÄR STORT OCH DET ÄR BRA 
INSTRUKTÖRER. PLUS ATT MINA VÄNNER 
TRÄNAR ÄVEN HÄR SÅ VI BRUKAR GÅ IHOP.
Namn: Susanne Eriksson
Ålder: 25 år
Bor: Trollhättan

- DET ÄR NÄRA OCH BRA DÄR JAG BOR. DET 
ÄR ETT STORT GYM OCH FINNS PÅ MÅNGA 
STÄLLEN.
Namn: Erik Ekfeldt
Ålder: 20 år
Bor: Älvängen

VAVAVAVAVAVAVAVAVAVARFRFRFRFRFRFRFRFRFRFÖRÖRÖRÖRÖRÖRÖRÖRÖRÖR TRTRTRTRTRTRTRTRTRTRÄNÄNÄNÄNÄNÄNÄNÄNÄNÄNARARARARARARARARARAR DDDDDDDDD DUUUUUUUUUU PÅPÅPÅPÅPÅPÅPÅPÅPÅPÅ SSSSSSSSS SPOPOPOPOPOPOPOPOPOPORTRTRTRTRTRTRTRTRTRTLILILILILILILILILILIFEFEFEFEFEFEFEFEFEFE??????????

EEERRRBBBJJJUUUDDDAAANNNDDDEEE
KONTANTKLIPPET

 KR
Begränsat antal kort.

KONTANTKLIPPET
ÅRSKORT ALLA AKTIVITETER

KR/MÅN

18 MÅN AUTOGIRO

KAMPANJ!
TRÄNA ALLA AKTIVITETERTTTTTTRRRRRRÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄNNNNNNAAAAAA ALLA AAAAAKKKKKTTTTTIIIIIVVVVVIIIIITTTTTEEEEETTTTTEEEEERRRRR

- DET LIGGER NÄRA HEMMET OCH DE HAR BRA 
PERSONAL.
Namn: Susanna Korkeaniemi
Ålder: 31 år
Bor: Kilanda

6 KLUBBAR NÄRA DIG
Ale, Kungälv och Lilla Edet
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