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För Stig är livet en dans
Han har blivit ”Stuffa-Stig” med hela Ale kommun.

Genom åren har Stig Karlsson lärt 65 000 skolelever att dansa.
Örnsköldsviksonen behärskar 92 danser varav hambo är favoriten.

Vad innebär det att 
stuffa?

– Det är dans, mim och 
sång. Att stuffa innebär att 
man vågar vara sig själv, 
våga göra en grimas, våga 
stiga fram, våga röra varan-
dra. Kramen är något vi har 
alldeles för lite av i Sverige.
Vad fick dig att börja 
dansa?

– Min pappa dog i en hjärt-
infarkt när jag var 14 år. 
Han blev bara 41 år. Till 
honom hade jag ett löfte 
om att låta bli spriten. Min 
mamma dog när jag var 
26 år, hon blev 51 år. När 
mamma låg på dödsbädden 
sade hon: ”Vad du än gör så 
lär dig att dansa”. I februari 
1975 började jag dansa. Jag 
gick ingen kurs utan bjöd 
upp en dam som såg ut att 
kunna dansa bra. Jag hade ju 
lovat mamma och pappa att 
lära mig. Åren 1976-77 var 
jag runt varje kväll förutom 
på torsdagar och dansade 

på olika platser. Jag bodde 
i Örnsköldsvik och det till-
hörde inte ovanligheterna 
att det var 22 mil att köra 
enkel väg. När jag skrotade 
min Volvo 144 visade mätar-
ställningen 68 000 mil.
Hur många elever har du 
undervisat i dans?

– Jag började med att gå ut 
i skolorna i augusti 1978, så 
detta blir 33:e året. Inled-
ningsvis var det fyra skolor i 
Örnsköldsvik som tog emot 
mig. Som mest var jag runt 
på 17 olika skolor. Jag har 
räknat ut att jag har under-
visat cirka 65 000 elever i 
dans.
Vilken är din favoritdans 
och den bästa danspark 
som du besökt?

– Favoritdansen är Hambo. 
Det finns många trevliga 
dansparker, men Forsmo-
nöjet utanför Sollefteå är 
speciellt.
Vilken musik lyssnar du 
helst på?

– Sanna Nielsen är en favo-
rit och hennes låt ”Hela 
världen för mig” är under-
bar. I övrigt lyssnar jag på all 
musik som går att dansa till.
Det sägs att du har upp-
funnit en egen dans?

– Hazzel är den dans som 
du tänker på. Det är blan-
dade turer från olika danser, 
bland annat Travolta. Totalt 
innehåller den 96 turer. 
Själv kan jag 92 danser.
Framtidsdröm?

– Att få äga en Mustang. En 
annan dröm som jag har är 
att få komma in i ännu fler 
skolor och att man någon 
gång kan samla alla låg- 
och mellanstadieelever i Ale 
kommun till en dansafton i 
en stor lokal. 
Vad äter du helst?

– Pitepalten är en favorit. 
Den har Harriet lärt sig att 
göra. Tyvärr har jag ingen 
som äter surströmming. 

JONAS ANDERSSON

VECKANS 

PROFIL

Namn: Stig Karlsson.
Ålder: 62.
Bor: Skepplanda.
Familj: Sambon Harriet.
Intressen: Dans.
Stjärntecken: Tvilling.
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Kungälv

Här hittar 
du oss!

Byggmästaregatan 8  Tel. 0303-248 100

Öppettider: Måndag-Fredag 10-18, Lördag-Söndag 10-15

Dockskåp
Lundby Småland  Ord.pris 699:-

1000
kvm

Kungälvs 
största 
leksaksaffär!!!

På

Fisk-
damm

Få din egen
Tatuering

Troll-
karl

Ansikts-
målning

Hopp-
borg Tävlingar

Jättestor

Rutch-
kana

Vi bjuder 
på kaffe 
och tårta!

Alla
aktiviteter
är GRATIS!

Lördag 9 oktober
Öppet 9-15

Lördag 9 oktober. Vi öppnar kl 9 och det är först till 
kvarn som gäller på specialpriserna.

 Välkommen!

299:-
NU

Bilbana299:- Dickie Racing.  Ord.pris 599:-

NU

Ord pris: 549:- 
Brio Stor 
Klosslåda

249:-
NU

Massor av 
erbjudanden
i butiken!
Välkommen!

Prova på roliga experiment!
Plus en massa bra erbjudanden som bara gäller denna dag!Gratis 

parkering!
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Vi har vad din 
trädgård behöver!

Hela sortimentet hittar du på www.lysegarden.se

Öppettider: Tel: 0303 -22 31 30

Hämta själv eller 
beställ & vi levererar!

Fint med stenar och sand.

PLANTERINGSJORD  GRÄSMATTEJORD  TÄCKBARK 
BERGKROSS  KULLERSTEN  FLIS FÖR TRÄDGÅRDS-
GÅNGAR   VÄGGRUS  MURSAND  SANDLÅDESAND
EU-SAND (GUNGSAND)  PRYDNADSSTENAR  SINGEL
BETONGSAND  DANSK SJÖSTEN, SV/VIT  NATUR-
STEN  MAKADAM  FÄRGAT GRUS  MARKDUK  M.M.

LILLA EDET. Center-
partiet i Lilla Edet 
gjorde ett riktigt 
dåligt val och tappade 
en dryg fjärdedel av 
rösterna jämfört med 
2006.

Besvikelsen över det 
dåliga valresultatet 
har ännu inte lagt sig 
hos kommunalrådet 
Bjarne Färjhage.

– Nej, det sker gradvis 
men jag är fortfarande 
väldigt besviken, säger 
han till lokaltidningen. 

Det blåser nya vindar i Lilla 
Edets kommun och det nya 
trepartisamarbetet med S, 
V och FP gör att den tidi-
gare Alliansen får kapitu-
lera från tronen som majo-
ritetsbildare. Valets stora 
förlorare var Centerpartiet 
som tappade 28,7%  av sitt 
väljarstöd, 1693 röster 2006 
mot 1206 vid årets samman-
räkning.

– Vi har analyserat valet 
var och en för sig. I nästa 
vecka ska vi träffas i par-
tiet och göra en gemensam 
utvärdering, förklarar Färj-

hage.
Hur ser du på Folkpar-

tiets beslut att ansluta sig 
till Socialdemokraterna 
och Vänsterpartiet?

– Jag måste erkänna att 
jag är lite förvånad. Det är 
mer personkonstellationen 
som förvånar mig.

Besviken?
– Nej, så här är spelreg-

lerna. Däremot är jag besvi-
ken på vårt resultat.

Hur skulle du ställa dig 
till att bli oppositionsråd?

– Det har jag inget svar 
på. Det är en del av den 
analys som vi ska göra nu, 
avslutar Bjarne Färjhage.

Ny politisk majoritet i Lilla Edets kommun
– S, V och FP går samman

I LILLA EDET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

LILLA EDET. Det blir 
en ny politisk koalition 
som ska styra Lilla 
Edets kommun de när-
maste fyra åren.

Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och 
Folkpartiet har gått 
samman för att bilda 
majoritet.

– Vi har haft väl-
digt konstruktiva och 
givande diskussioner 
den senaste veckan och 
gemensamt kommit 
fram till den här lös-
ningen, säger nuva-
rande oppositionsrådet, 
Ingemar Ottosson (S).

I torsdags bjöd Socialdemo-
kraterna, Vänsterpartiet och 
Folkpartiet in till presskon-
ferens på Café Sött & Nött 
för att presentera det nya 
samarbete och bildandet av 
en bred politisk majoritet i 
Lilla Edets kommun. Till-
sammans får de tre partierna 
17 mandat i kommunfull-
mäktige.

– Vi valde att driva en 
egen valrörelse och sade att 
vi skulle ta ställning till ett 
eventuellt samarbete med 
det ena eller andra blocket 
efter den 19 september. Vi 
hade alla dörrar öppna och 
det var vi väldigt tydliga med, 

säger Anders Wallin (FP) 
och fortsätter:

– Att vi nu ingår ett sam-
arbete med Socialdemokra-
terna och Vänsterpartiet är 
ett enhälligt beslut som tagits 
i partiet. Det fanns inga avvi-
kande uppfattningar. Vi gör 
det som vi anser vara bäst för 
Lilla Edets kommun.

Gemensam budget
S, V och FP har som ambi-
tion att kunna presentera en 
gemensam budget till full-
mäktigemötet den 27 okto-
ber. Det finns några priorite-
rade områden som Ingemar 
Ottosson tog tillfället i akt 
att lyfta fram i samband med 
pressträffen.

– Det offentliga rummet 
måste snyggas upp och det 
gäller inte bara central-
orten utan hela kommu-
nen. Här ska det satsas lite 
extra pengar. Grundskolan 
genomför en egen process, 
men här krävs också ekono-
miska resurser för att vi ska 
få det lyftet som vi hoppas 
på. Vi vill också höja perso-
naltätheten inom barnom-
sorgen och det är också vår 
ambition att så ska bli fallet 
inom äldreomsorgen under 
den kommande mandatpe-
rioden.

Vänsterpartiets Peter 
Spjuth förstår om en del 

kommuninvånare höjer på 
ögonbrynen för det nya 
regeringsbildandet i Lilla 
Edet.

– Det var nog inget hett 
tips innan valrörelsen, men 
jag måste tillstå att det känns 
jättebra. Vi skickar signaler 
om att vi är beredda att jobba 
blocköverskridande för att nå 
resultat i kommunen, säger 
Spjuth.

– Visst finns det frågor där 
vi står en bit ifrån varandra 
rent ideologiskt, men huvud-
saken är att vi är resultatin-
riktade i det vi gör, tillägger 
Spjuth.

Den nya politiska majori-
teten har också beslutat om 
fördelningen av ordföran-
deposterna i de olika nämn-
derna. Folkpartiet kommer 
att tillsätta ordföranderollen i 
Samhällsbyggnadsnämnden, 
Vänsterpartiet i Omsorgs- 
respektive Individnämnden. 
Socialdemokraterna lägger 
beslag på resterande sju ord-
förandeskap.

– Vi har fört diskussioner 
fram och tillbaka och detta är 
vad vi kommit fram till, säger 
Ingemar Ottosson.

Bjarne Färjhage (C).

En bred politisk majoritet har bildats i Lilla Edets kommun då Vänsterpartiet, Folkpartiet 
och Socialdemokraterna beslutat att ingå ett samarbete. Här ses partiernas företrädare; 
Peter Spjuth, Anders Wallin och Ingemar Ottosson.

Samarbetet förvånar Färjhage

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Benny & Carina 
med personal

Välkomna till
 den levande lanthandeln!

Hel låda Gravljus

Tanka direkt från pump Trädgårdskalk 
11 kg  30:-
Höstgödsel 
PK 7-25 10 kg 180:-

Jordnötter 3 kg 75:-
50 Talgbollar i hink 110:-
Solrosfrö strimmig 20kg 228:-

Råttgift,
Musfällor och 

Burar

Fina Gravkransar, 
dekorationer och Lyktor
Stort 

sortiment av

Nu är det dags 
att tänka på 
småfåglarna

24 veckoljus 20st 2,5 dygnsljus

240:- 120:-

Miljöbensin
2-takt lösvikt

1850
/liter

Sågkedjeolja
lösvikt

2250
/liter
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Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
                           www.kungalvssolskydd.se
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Utmarksvägen 18.  Tel. 0303-644 96.  Öppet: Mån-tors 14-18,  fre 14-16

MARKISERNÖDINGE. Lördagen 
den 16 oktober blir det 
Författarfrukost på Ale 
bibliotek.

Peter Gissy från 
Göteborg besöker 
Nödinge.

Redan på onsdag 
kväll finns möjlighet till 
trevlig samvaro då det 
arrangeras Quiz på bib-
lioteket.

Peter Gissy, aktuell med 
deckaren ”Gul ondska” 
kommer till huvudbibliote-
ket i Ale nästa lördag.

– Det ser vi fram emot. 
Vårens Författarfrukost med 
Mats Ahlstedt blev väl-
digt lyckad. Jag är övertygad 
om att Peters besök också 
kommer att locka en hel del 
folk, säger bibliotekschef 
Margareta Nilson.

Gissy är uppväxt i Lands-
krona, men bosatt i Göteborg 
sedan 1971. Skönlitterärt de-
buterade Peter Gissy med 
”Röd Död” 1996, en decka-
re som väckte stor uppmärk-
samhet och bland annat gick 
som följetong i GT. I rask 
takt skrev han ytterligare tre 
böcker med Kent Mortland 
i hjälterollen – böcker som 
blivit populära och fått en 
egen fanclub.

– Peter Gissy är en upp-
skattad författare och att få 
höra honom berätta om sitt 
författarskap ska bli spännan-
de, säger Margareta Nilson.

På onsdag kväll är det pre-
miär för Quiz på Ale biblio-
tek.

– Det är ett nytt grepp och 
en chansning från vår sida. 
Förhoppningsvis kan det 
komma så pass många besö-

kare att vi kan bilda lag. Det 
blir varierade frågor, avslutar 
Margareta Nilson.

JONAS ANDERSSON

Författarfrukost på Ale bibliotek
– Men redan på onsdag arrangeras Quiz

Nästa lördag blir det förfat-
tarfrukost på biblioteket i 
Nödinge med Peter Gissy.

SURTE. På torsdag blir det 
”Visor i mormors trädgård” 
på Glasbruksmuseet. Frej-
diga visor och prunkande 
skrönor utlovas. Trion som 
ska leverera detta är KG 
Malm, Lotta Rossövik och 
Bernt Andersson, inte Len-
nart Andersson som tidiga-
re uppgivits.

– Bernt Andersson vika-
rierar för Lennart och det är 
sannerligen ingen dålig er-
sättare. Bernt är vida känd 
och har bland annat turnerat 
med Carl-Einar Häckner, 
berättar Ragnhild Kappel-
mark på Kulturverket.

Visor från Mormors träd-
gård är en intim föreställ-

ning med mycket publik-
kontaktsom ingår i serien 
Musik på Museet, vilket är 
ett samarbete mellan Ale 
kommun, Studieförbundet 
Vuxenskolan och Musik i 
Väst.

JONAS ANDERSSON

Bernt Andersson spelar på museet
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NYHET! 

Golvmodell

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

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

LUFT-/LUFT

LUFT-/VATTEN

BERGVÄRME

Installera före vintern!

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

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

BÄST I TEST! 
Du har väl inte glömt den kalla och dyra vintern?

TOSHIBA VÄRMEPUMP POLAR 2 

BÄST I TEST!
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100 orter - 1 telefonnummer: 0200-25 33 25   www.ventilationsutveckling.se
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Om man väger 2 186 
kilo så är det förmodli-
gen hög tid för en bant-
ningskur. 
Precis så tänkte 

utvecklingsfolket 
bakom nya Kia Sorento 
och resultatet syns på 
vägen, förlåt, vågen.
Koreanen har tappat 

hela 215 kilo samtidigt 
som allt förbättrats 
avsevärt mot gam-
lingen, inte minst 
utrymmena. Precis 
som med alla män-
niskor som hårdbantat 
så känner man knappt 
igen bilen, vars karak-
tär och självförtroende 
är på topp. 
Nu har Kia Sorento 

varken övervikt eller 
underlängd! 

”Fasiken så snygg den är” 
säger en kollega och visst 
har enormt mycket hänt. 
Den tidigare modellen skulle 
kunna haft på sig den väl-
kända T-shirten ”Jag är fet, 
du är ful. Jag kan banta”. 
Det är precis vad som hänt 
och koreanens utseende 
påminner om en tvättäkta 
terrängbil, men vikten och 
soppatörsten skvallrar om 
något helt annat. Det är en 

SUV-light som bjuder på en 
tuff fight!    

Skenet bedrar
Kia Sorento är en helt ny bil 
från botten till toppen. Änt-
ligen kan vi vinka farväl till 
lastbilschassit och välkomna 
en självbärande kaross. Nos-
partiet är tufft med en ny 
grill och tittar vi från sidan så 
fylls de svullna hjulhusen upp 
med snygga 18-tummare. 
Baktill har nya Kia Sorento 
fått lysen som tycks vara 
dyra ljusdioder, men skenet 
bedrar och när du väl ska 
byta så är det vanliga lampor. 
Däremot har det inte fuskats 
med komforten: i framsä-
tena sitter vi alldeles utmärkt 
och den fyrekrade ratten 
är justerbar på alla ledder. 
Instrumenteringen består av 
tre runda mätartavlor med 
hastighetsmätaren i mitten. 
Även baksätet är bra och tre 
resliga svenskar sitter utan 
problem. Behövs två extra 
nödsäten så går det att köpa 
till för 7 000 spänn. Plus i 
kanten ger vi för den väliso-
lerade kupén som stänger 
ute väg- och däckljud. Men 
ett litet minus måste vi också 
dela ut för bakåtsikten. 

Bara diesel 
Under motorhuven bultar en 
nyutvecklad dieselfyra på 197 

hästar och saftiga 421 New-
tonmeter. Hundrastrecket 
nås på tio sekunder blankt 
medan toppfarten är 190. 
Till detta ingår en sexste-
gad automatlåda och priset 
för anrättningen är 339 900 
kronor. Kia har nämligen 
valt att enbart lagerföra den 
exklusivaste versionen (PP) 
vilken är fullspäckad med 
allt från klimatanläggning 
till läderklädsel. Vill du köpa 
snikversionen för 299 900 
kronor så går det, men du 
får vara lika tålmodig som 
många bantare innan bilen 
levereras. Frågar du efter 
en bensinare så blir svaret 
”aniyo”, alltså nej på kor-
eanska. Vägegenskaperna är 
trygga och skulle det krisa till 
sig så kopplas drivsystemet 
blixtsnabbt om från att tidi-
gare haft 95 procent på fram-
hjulen till en jämn drivning 
med 50-50. Dessutom har 
nya Kia Sorento ytterligare 
två finesser som standard: 
”Hill Start Assist” som ser till 
att man inte rullar bakåt då 
man startar i uppförsbackar 
och ”Down Hill Brake” som 
bromsar bilen till 8 km/h i 
nedförsbackar. Visst är nya 
Kia Sorento en nyhet av vikt!

STAFFAN SWEDENBORG
JOHANNES GARDELÖF

Nya Sorento har bantat

KIA SORENTO 2,2 CRDI EX PP
Motor: 4-cyl dieselmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cyl. Max effekt: 197 
hk vid 3 800 varv/minut. 
Max vridmoment: 421 Nm mellan 1 
800-2 500 varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, fyr-
hjulsdrift. 6-stegad automat.
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. 
Fram: fjäderben med undre triangel-
länk. Bak: dubbla länkarmar.
Styrning: Kuggstång med elservo. 
Vändcirkel 10,9 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och 
bak. ABS. EBD. 

Mått/Vikt (cm/kg): Axelavstånd 
270, längd 469, bredd 189, höjd 175.
Tjänstevikt 1 971. Släpvagnsvikt: 
2000. Bränsletank 70 liter.
Prestanda: Toppfart 190 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 10 sek.
Förbrukning/miljö: 7,4 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
194 g/km.
Pris: 339 900 kronor (grundpris: 299 
900 kr enbart fabriksbeställning). 
Plus för: Hög standardutrustning,  
bra klipp i dieselfyran, köregenska-
perna, härlig komfort.
Minus för: Dragvikten har sänkts 
markant, inte världens bästa bak-
åtsikt.

Fasiken
 så snygg den är! 

Nu har Kia Sorento 
varken övervikt eller 

underlängd!
Johannes Gardelöf

– Koreanen har tappat 215 kilo

Nya Kia Sorento har utvecklats väsentligt. 2186 kilo har förvandlats till 1971 kilo, men ut-
rymmena är bättre än någonsin. Koreanerna har självförtroende och vågar testa nya lös-
ningar. Den bantade Sorenton är snyggare än någonsin tidigare.

Tack till alla som stöttat 
Ahlafors IF under 2010



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

USPASTORP. Årets upp-
laga av Stubbracet i 
Uspastorp, den fjärde 
i ordningen, blev en 
publiksuccé.

1000 personer gäs-
tade Uspastorp för att 
se veterantraktorerna 
göra upp.

Tore Svensson och 
Marlén Karlsson vann i 
herr- respektive dam-
klassen.

De yttre förutsättningar-
na har inte alltid varit på ar-
rangörens sida, men i lördags 
föll alla pusselbitar på plats. 
Rekryteringen av radioprofi-
len, Hasse Andersson, som 
speaker höjde också klassen 
på evenemanget. Tävlingen 
går ut på att så snabbt som 
möjligt köra parallellslalom 
mellan ett antal tunnor. Fö-
rarna tvingas också backa, 
vända och köra tillbaka. Fö-
rarna startar med att springa 
till sina traktorer.

– I år har vi inget att klaga 
på. Engagemanget har varit 
fantastiskt från hela byn. 
Cirka 40 personer har på ett 
eller annat sätt varit med och 
bidragit. Stödet från sponso-
rerna har också varit beund-
ransvärt, sa pressvärden Erik 
Karlsson.

27 ekipage kom till start, 
20 i herrklassen och sju i 
damklassen. För att få jämna 
par även i damklassen ställde 
Hasse Andersson upp.

– Det är första gången han 
kör traktor och med det som 
utgångspunkt svarade han 

för en mycket stark insats, 
menade Erik Karlsson.

I finalcupen blev det ett 
något oväntat förlopp. Tore 
Svensson från Alafors hade en 
av de sämsta tiderna i kvalet, 
men körde upp sig ordentligt 
och fick till sist kliva överst 
på pallen. I damklassen domi-
nerade Marlén Karlsson och 
vann för andra året i rad.
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FOTBOLL

HANDBOLL

Division 5 Västergötland västra
Skepplanda – Sjuntorp 0-2 (0-1)
Mål SBTK: Christian Rönkkö, Daniel 
Larson. Matchens kurrar: Mikael 
Maliniemi 3, Niklas Hylander 2, 
Daniel Larson 1. 

Division 6 Alingsås
Alvhem – Sjövik 2-8 (1-2)
Mål AIK: Jimmy Lidén, Emanuel 
Stensson.

FC Ale – International 4-4 (1-1)
Mål Ale: Hadi Namro 2, Rasmus 
Johansson, Tobias Bergqvist.

Division 6 D Göteborg
Nödinge – Hermansby 4-2 (3-2)
Mål NSK: Marcello Milli, Vladan 
Jovanovic, Amir Salihovic och Robin 
S Kandemalm.

Nol – Sparta 8-0
Mål NIK: Hardi Kalkali 2, Anders 
Hedlund 2, Martin Eriksson, Jesper 
Pedersen, Ousman  Ndong, Anders 
Brandt.
Matchens kurrar: Hardi Kalkali 3, 
Magnus Källvik 2, Aanders Brandt 1.

Hisingsbacka – Älvängen 3-0 
(2-0)
Matchens kurrar: Markus Hedberg 3, 
Johan Parinder 2, Per Ingvarsson 1.

Division 7 D Göteborg
Rödbo – Bohus 0-4 (0-3)
Mål BIF: Dennis Blidberg 2, Tommi 
Kontio, Marko Kontio.

Hjuvik – Surte 3-3 (2-0)

Division 2 N Götaland
Skepplanda – Skoftebyn 1-4 (1-1)
Mål SBTK: Madeleine Larsson.

Division 4 A Göteborg
Ahlafors – Torslanda FC 3-2 (1-2)
Mål AIF: Sandra Augustsson 2, Åse 
Hagborg Aleberg.

Division 3 Västsvenska västra
ÖHK Göteborg – Ale HF 20-31 (11-16)
Mål Ale: Mikael Stregelius 9, Kim 
Wahlgren 6, Hafstein Hafsteinson 4, 
Fredrik Berggren 4, Niklas Svensson 
4, Peter Wehlin 2, Fredrik Johansson, 
Andreas Johansson, Marcus Hylan-
der, Christoffer Engström 1 vardera. 
Matchens kurrar: Mikael Stregelius 
2, Niclas Svensson 1.

Fjärås HK 3 20 6
IK Nord 3 14 6
ÖHK 2002 3 5 6
Ale HF 3 17 4
Rya HF 3 11 4
BK Banér 3 3 2
Rosendals IK 3 0 2
Hisingen/Backa 3 -4 2
IK Baltichov 3 -6 2
ÖHK Göteborg 3 -14 2
Majornas IK 3 -10 0
Jugo Swed 3 -36 0

Division 3 Göteborg damer
Nödinge SK – Onsala HK 26-21
Mål NSK Elina Mathiasson 11, Micha-
ela Sjöstrand 5, Jessica Pettersson 
4, Caroline Karlsson 2, Sandra 
Josefsson 2, Jennifer Justesen 2. 
Matchens kurrar: Ulrika Karlsson 
(målvakt) 2, Elina Mathiasson 1.

Division 4 Göteborg damer
Nödinge SK2 – Sporttjejerna 23-11
Mål NSK Lisa Tagge 5, Ranja Rmayle 
5, Matilda Justesen 4, Catrine 
Aronsson 3, Michaela Apelgren 3, 
Emma Qvarfordt 2, Sanna 1. Match-
ens kurrar: Lisa Tagge 2, Matilda 
Justesen 1.

KONTOR OCH LOKALER

Tel. 0303-74 11 40
Börje 0703-28 95 77    
Hasse 0706-37 50 69
www.nolforetagscenter.se

Ring Nol Företagscenter 
där gemenskapen finns 

och där kontakter skapas.

Sitt inte 
hemma 

och tryck!

Stubbrace – en publikfest

Fullfart i den populära tävlingen för veterantraktorer. Den äldsta var 62 år gammal. Stubbracet arrangerades av entusiaster i 
och runt Uspastorp för fjärde året och enligt säkra källor lär det också bli ett femårsjubileum.

Publiken vallfärdade till Us-
pastorp och totalt uppskat-
tade arrangören besökarna 
till över 1000 personer.

Prispallen i herrklassen. Tore Svensson vann före Gert Karlsson och Kaj Andersson tog 
bronsplatsen.  Marlén Karlsson (infälld) vann damklassen.            Foto: Erik Karlsson

HAR HELLER ALDRIG KÖRT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Tore Svensson och Marlén Karlsson segrade

Hasse Andersson, radioprofil från P4, gjorde ett suveränt 
jobb som speaker för Stubbracet i Uspastorp. Han intervjua-
de såväl deltagare som publik
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Ale Basket hade sin traditionella HöstCamp under helgen 
11-13 september, den är säsongens kick off för spelarna i 
klubben. Här ser vi några av spelarna som får instruktio-
ner av favoritgästtränaren Markus Lenngren. Det var en helg 
med mycket basket, fysisk träning och föreläsning. En skön 
stämning fanns bland deltagarna och de föräldrar som hjälp-
te till så att den här campen kunde genomföras på bästa 
sätt. Nu börjar säsongens seriespel för de äldre och Easy-
Basket för de yngre.

Traditionell HöstCamp 
hos Ale Basket

NOL. Det blev både 
plus och minus på Nols 
gamla plan, eller Brand-
sbovallen som den 
ibland kallas.

Lördagsmatchen mot 
Sparta, som hemma-
laget förde från början 
till slut, blev ingen 
spännande kamp.

8-0 (3-0) slutade 
matchen.

Ordinarie spelplats, Noläng-
en, var i dåligt skick och därför 
flyttades matchen, till fördel 
för båda lagen. Nol var de 
bättre i båda halvlekarna och 
med lite mer skärpa kunde se-
gersiffrorna stigit ytterligare i 

höjden. Minst ett tiotal skott 
i bra lägen hamnade strax ut-
anför gästernas 
målbur. 

Kan Nol be-
hålla samma 
manskap till 
nästa säsong, 
bör de blåvita ha stora utsik-
ter att vara med och kämpa 
bland topplagen.

Man hoppas verkligen att 
de styrande inom kommu-
nen håller sitt löfte och fixar 
ett bättre underlag att trilla 
boll på.

Nol IK storvann hemma mot Sparta

I NOL

Allan Larson
info@alekuriren.se

Här fixar tvåmålsskytten Hardi Kalkali en av sina fullträffar.

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Nol – Sparta 8-0 (3-0)

HISINGSBACKA. Det 
blev stryk för Älväng-
ens IK i seriefinalen 
mot Hisingsbacka.

Hemmalaget vann 
med 3-0 (2-0).

– Inte så mycket att 
säga om. De var bättre 
än oss, konstaterade 
ÄIK:s tränare, Stig 
Persson efter matchen.

Älvängens IK fick en olyck-
lig inledning på matchen och 
serieledarna kunde koppla 

greppet med två snabba mål. 
Efter 18 minuter var ställ-
ningen 2-0 till Hisingsbacka.

– Vi var inte riktigt med 
och gjorde några enkla miss-
tag, säger Persson.

En omdiskuterad situa-
tion uppkom efter halvtim-
men spelad. Patric Skån-
berg var igenom och drogs 
omkull i straffområdet. Sol-
klar straff och målchansut-
visning på hemmalagets bur-
väktare trodde de flesta på 
Backavallen. Domaren var 

dock av en annan uppfatt-
ning och menade att Skån-
berg fått med sig bollen med 
handen och istället tilldela-
des Hisingsbacka en frispark.

– Helt ofattbart! Där 
kunde matchbilden föränd-
rats, förklarar ÄIK-tränaren.

Tjugo minuter in på den 
andra halvleken punkterades 
tillställningen när Hisings-
backa skickade in 3-0.

– Vi får sikta in oss på 
andraplatsen i tabellen och 
därigenom nå en kvalplats. 

Nu väntar en ny tuff drabb-
ning när Bosna gästar Älvevi 
på lördag, avslutar Stig Pers-
son.

JONAS ANDERSSON

ÄIK föll i seriefinalen

Stig Persson.

Passat som miljöbil
0,45 liter/mil

Leasing:
fr 910/mån*
Förmånsvärde:
fr 1.308/mån*

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Kontakta våra VW-säljare          Transportbilssäljare

       www.bilab.se

Pris 249 900 kr

Tillfälle på Passat.

Nilsson

Niklas
Johansson

Daniel

Peter Hyltén-

Premiär 

BRÄNSLEFÖRBR. BL. KÖRNING 3,9-5,3 L/100 KM. CO2 UTSL. 103-126 G/KM. MILJÖKL. 2005.  *AUDI LEASING 
36 MÅN, 30% SÄRSKILD LEASINGAVGIFT, 50% RESTVÄRDE, RÖRLIG RÄNTA STIBOR 90 DAGAR, PRIS EXKL. 
MOMS. FÖRMÅNSVÄRDE NETTO VID 50% MARGINALSKATT.  BILARNA PÅ BILDERNA ÄR EXTRAUTRUSTADE. 

Nya Audi A1 är en stor liten bil. Vi lovar att du får riktigt roligt 
bakom ratten:

”Köregenskaper, kvalitetsintryck, komfort 
och bränsleekonomi är på topp.   

Audi A1. The next big thing.

Prislån:
fr 1.580/mån*

  A1 1.2 TFSI från  

 158.000 kr 
  1.6 TDI fr 185.000 kr

ORDINARIE PRIS
278 900 kr

Just nu har vi ett begränsat antal Passat BlueMotion Technology till 
specialpris. En miljöbil som bara släpper ut 119 g CO2/km. Med en 
supersnål TDI under huven drar den bara 0,45 l/mil. Staten belönar 
dig med 5 års fri fordonsskatt. Kom in så berättar vi mer.

Exportgatan 22 | Tel: 031-742 32 30 | www.dackia.se

LN 70 HC har Skridskoskola, 
Hockeyskola, Ungdomshockey, 
Dam/flick-hockey samt A-lag.

Mer information samt tider för 
allmänhetens åkning på www.ln70.se

LN 70-DAGEN 
SÖNDAG 10/10 11-14

I LÖDÖSEBORG
- Gratis prova-på-hockey
 -  Bytesmarknad och försäljning av 
   hockeyprylar
- Cafeterian är öppen och grillen tänd
- Utlottning av månadskort

Välkomna

ALE HF 
Söndag 10 oktober

Älvängens Kulturhus 
Kl: 12.30
Herr div 3

ALE HF-ÖHK
www.klubben.se/alehf

- Älska handboll
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mobil.lifeclub.se

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

Burn Baby Burn! 
- Disco Inferno -

Discon är tillbaka in i 
gruppträningssalarna nu i höst

LIFE är alltid först med det 
senaste inom gruppträning

Erbjudandet gäller tom 31/10-10

349:-
Köp ditt träningskort hos oss idag

GULDKORT
Hela LIFEs utbud ingår i Guldkortet
24 månaders trygghetsavtal, eller 449:- 12 månaders basavtal

12 månader kontant 3790:- 

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)

Svalka av dig Paket
              

 

                       69:-
                  

                 
  Värde 507:-

För dig som tecknar 
guldmedlemskap 

under oktober månad får ett

Medlemsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro- och kontantavtal

SKEPPLANDA. Skepp-
landa BTK pallade för 
trycket och vann rätt-
vist den helt avgörande 
drabbningen mot Sjun-
torp.

Ett ramstarkt försvar 
och en het anfallsduo 
banar väg för kvalspel 
mot division fyra.

– Helt underbart, vi 
ger dem nästan inte en 
enda målchans, säger 
lagkapten Oscar Frii.

Avslutningen på division 
fem Västergötland västra 
kunde inte regisserats bättre. 
Wargön är sedan länge klara 
seriesegrare, men kampen 
om silverplatsen och en kval-
plats stod mellan Skepplanda 
och Sjuntorp. I sista omgång-
en möttes lagen på Forsvallen 
och det var hemmalaget som 
var starkast.

– Oavsett hur det går i 
kvalet har killarna visat att 
de kan hålla ihop laget och 
vinna en avgörande match. 
För flera av våra spelare var 
det här första gången som de 
spelade en så betydelsefull 
match. Det var nervöst, men 
de pallade för trycket och gör 
i många avseenden en mycket 
bra insats. I första halvlek har 
Sjuntorp en hel del boll, men 
skapar inget. Efter paus tar 
vi över och segern är aldrig 
hotad, summerar en triumfe-

rande SBTK-tränare, Jonas 
Andersson.

Matchen var en halvtimme 
gammal och Sjuntorp hade 
haft det mesta av spelet utan 
att kunna överlista det gul-
svarta för-
svaret som 
fyrtornen 
Mikael Ma-
liniemi och 
Niklas Hy-
lander härs-
kade över. 
Just då stressade Daniel 
Larson livet ur gästernas 

vänsterback som sålde bollen 
billigt. Inspelet satt på Chris-
tian Rönkkös fötter som av-
slutade iskallt. 1-0 var inte 
logiskt, men en följd av ett 
vårdat, disciplinerat och tak-

tiskt skick-
ligt spelande 
hemmalag.

I andra 
halvlek bytte 
SBTK ut sin 
lagkapten, 
Oscar Frii, 

för att få en mer rutinerad 
Robert Andersson på plan. 

Det var ett genidrag.
– Just då var det precis vad 

vi behövde. Oscar var inte 
dålig på något sätt, men han 
hade nästan lite för mycket 
spring i benen. Nu ville vi 
lugna ner spelet och äga boll. 
Vår ledning var knapp och 
ett mål i baken hade räckt 
för Sjuntorp, motiverar Jonas 
Andersson beslutet.

Oscar Frii ersatte senare i 
matchen Joakim Westlund 
på mittfältet.

Avgörandets minut kom 
en kvart före slutet. Utmärk-

te högerbacken, Mattias 
Otzén, vann en duell på gäs-
ternas planhalva. Passningen 
ute till höger nådde Johan 
Andersson som måttade ett 
inlägg till Daniel Larsons 
panna. Nicken var en delika-
tess så nära krysset det går att 
komma.

– Kul att just Daniel får 
göra det målet. Han jobbar 
hårt för laget, anser den gul-
svarta lagkaptenen.

Ett nytt ungt Skepplanda, 
kryddat med ett antal rutine-
rade och evigt unga lirare, har 
formats till en lagmaskin som 
vet vad den vill och vart den 
ska. För att nå division fyra 
krävs ytterligare ett par skal-
per i en kvalserie om tre lag.

– Det värsta är att det inte 
är säkert att det räcker. An-
talet lag som går upp i Väs-
tergötlands divisionfyraserier 
kan bli väldigt få. Det beror 
på hur många lag som tar 
plats i division tre. Det kan bli 
ett ”överskott”, säger SBTK:s 
ålderman, Svante Larson.

Skepplanda lottades på 
måndagen i samma grupp 
som Byttorps IF från divi-
sion fyra och Valtorps IF, tvåa 
i division fem östra. Kvalspe-
let inleder SBTK borta mot 
just Byttorp.

Skepplanda klart för kval
– Vann avgörandet på Forsvallen

VILL SE SBTK I FYRAN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Christian Rönkkö visade härlig höstform, något som Skepplanda BTK kan behöva i det kom-
mande kvalspelet.

FOTBOLL

Division 5 Västergötland västra
Skepplanda – Sjuntorp 0-2 (0-1)

Lördag 9 okt kl 15.00
Älvevi

Älvängen – Bosna

Lördag 9 okt kl 14.00
Jennylund

Bohus – Hålta

Söndag 10 okt kl 15.00
Surte IP

Surte – Ramberget

FOTBOLL I ALE

Andra segern 
för Ale HF
Ale HF:s herrar vann den svåra 
bortamatchen mot ÖHK Göteoborg 
med elva mål (!) 20-31.

– Vi hittade tillbaka till vårt väg-
vinnande spel från seriepremiären 
som bygger på ett starkt försvars-
spel, säger Frank Wahlqvist som i 
år coachar laget ihop med Martin 
Jonsson.

– Det är skönt att Martin har 
hoppat in. Vi behövde den avlast-
ningen. Nu ser vi ännu mer från 
sidan, menar Frank.

ÖHK Göteborg är med sina elitse-
riemeriterade legendarer kända för 
sitt tunga skytte. Detta eliminerade 
Ale HF. Samma försvar lär behövas 
på söndag, då obesegrade ÖHK 
2002 hälsar på.

Likt tidigare år är det Fredrik 
Berggren som är spelande tränare 
i Ale som nu har vunnit två av tre 
möjliga.
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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 på 4-stjärnigt hotell i Stockholm, Sverige

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 flaska rött vin 
 på rummet

Park Inn Solna 
Stockholm bröstar upp sig ordentligt när 
julen närmar sig: Den medeltida stads-
delen Gamla Stan är som ett levande 
juläventyr i hela december med julmark-
nad på Stortorget och även på frilands-
museet Skansen är det julaktiviteter och 
massor av julmys. Här är det upplagt för 
att hitta årets julklappar och känna av 
julstämingen. Ert hotell ligger i förorten 
Solna på gångavstånnd från buss- och 
tunnelbanan – och på under tio minuter 
befinner i er i centrum av Stockholm. 
Shoppa loss på bl.a. Östermalm med 
alla märkesvarubutiker och gallerier. 
Dessutom är det flera julmarknader i 
staden t.ex. i Östermalmhallen (6 km) 
och på Hötorget (5 km) med både utom-
hus marknad och torghallen under jor-
den med en mängd med olika varor.  

Ankomst: Fredagar i perioden 
19/11-10/12 2010.

• 3 övernattningar
•  3 x frukostbuffé
•  1 x 3-rätters middag/buffé
• 1 x fondue-, raclette- eller  
 grillkväll 
•  1 flaska Prosecco 
 på rummet vid ankomst
• 1 x entré till Hanse   
 Sektkellerei inkl. 1 glas sekt
• 1 x entré till hamnens 
 gamla fyr- och tullhus
•  15% rabatt på entré till  
 Erlebnisbad Wonnemar
•  Happy hour varje dag 
 kl. 16-18

Julmarknad i Wismar

Alter Speicher Wismar 
De tyska hansastäderna skapade 
otroliga rikedomar inom handeln i 
och omkring Östersjön på medelti-
den. Det kan de gamla stadscentru-
men vittna om, och en av de mest 
imponerande tillhör Wismar som 
av samma grund kom på UNESCO:
s världsarvslista 2002. När det his-
toriska stadstorget Marktplatz med 
sitt fi na restaurerade stadshus hål-
ler i årets julmarknad 27/11-19/12, 
står man med ett stycke levande 
kulturhistoria rakt framför ögonen. 
Doften av Glühwein och rostade 
mandlar fyller upp vintermörkret, 
medan miljoner av ljus på strålar 
över en värld av julklappsboder, 
där infl ytandet från stadens tid 
under svenskt herradöme inte går 
att förneka. 

valfri ankomst i perioden 7-17/12 
2010.

Pris per person i dubbelrum

1.149:-

Pris per person i minidubbelrum

1.699:-

4 dagar på 4-stjärnigt hotell i Mecklenburg-Vorpommern

Stockholms julmarknader

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

Extranatt inkl. 
frukostbuffé

Endast 549:-

Få gratis vin, 
när du bokar semester

(vouchervärde ca. 160:-). 

Se mer på: www.happydays.nu

BONUSPRESENT

BRA BARNRABATT 

Foto: R Ryan

Foto: R Ryan

– Ukulelemusik av både stora och små

Spelmanslaget

KAFFERAST
Underhållning - Allsång

och lite annat smått och gott

SKEPPLANDA BYGDEGÅRD
Lördagen den 13 nov kl 17

Entré inkl. kaffe i pausen:
120 kr

Biljettförsäljning:
 0704-67 10 15

SKEPPLANDA
HEMBYGDSFÖRENING

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

SHREK
Nu  och för alltid

ECLIPSE
The Twiligth Saga

Sön 10 okt kl 15
Matiné. Entré 60:-. Fr 7 år sv tal

Sön 10 okt kl 18
Entré 80:-. Fr 11 år.

SKEPPLANDA. Spelglädjen hos 
musikanterna smittade av sig 
på besökarna.

Ukuleledagen i Skepplanda 
bygdegård blev på alla sätt en 
festlig tillställning.

– Vi är mycket nöjda med 
arrangemanget, säger Carina 
Wendt-Andersson.

Ukulelegruppen 4-Strängar i Rött 
och Lila bjöd in till ukulelespel i 
lördags. Det började med workshop 
klockan elva där deltagarna delades in 
i två olika grupper utefter erfarenhet 
av ukulelespelande.

– Vi var ungefär 25 personer i den 
ena gruppen, och ett drygt tiotal i den 
andra, som utgjordes av nybörjare 
och sådana som testade ukulele för 
allra första gången, berättar Carina.

På eftermiddagen blev det kon-
sert. Ukulelegruppen 4U var först 
upp på scenen innan Ukulelegruppen 
4-Strängar i Rött och Lila tog vid.

– Sedan så spelade vi allihop till-
sammans. ”You are my sunshine” 

och ”Sånt är livet” framfördes inför 
ett 60-tal åskådare i publiken. Det 
svängde rejält, säger Carina Wendt-
Andersson.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Det spelades ukulele från tidig förmiddag till sen eftermiddag i Skepplanda 
bygdegård i lördags. Dagen avrundades med en gemensam konsert inför ett 
60-tal åskådare.

Återväxten tycks vara god. Elin och 
Nils Wendt, 10 respektive 8 år, vet 
hur en ukulele ska hanteras.

Spelglädje i Skepplanda
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NÖDINGE. Sigun Melan-
der, Mikael Forsman 
och Lotta Berglöw.

Det var Ale kommuns 
kulturstipendiater 
2009.

Ansökningstiden för 
att kunna bli årets kul-
turpristagare löper ut 
den 20 oktober.

Fortfarande finns tid att an-
tingen söka själv eller no-
minera någon annan till Ale 
kommuns kulturstipendium.

– Ansökningsblanketten 
ligger på kommunens hem-
sida. Personer eller organi-
sationer kan erhålla arbets- 
eller belöningsstipendium, 
informerar Ragnhild Kap-
pelmark på Kulturverket.

Hur brukar intresset 
vara?

– Relativt stort faktiskt. 
Jag uppmanar dock alla som 
är verksamma inom kulturen 
att söka, sedan blir det upp till 
juryn att avgöra vilka som ska 
belönas, säger Ragnhild Kap-
pelmark.

Årets kulturstipendiater 
kommer att uppmärksammas 
i samband med ”Konsert i ju-
letid”, som i år infaller den 5 

december.
– Det blir något allde-

les extra då vi får besök av 
Cyndee Peters. Det blir en 
sista chans att se henne i Sve-

rige på ett tag då hon flyttar 
till USA i början av nästa år, 
avslutar Ragnhild Kappel-
mark.

JONAS ANDERSSON

Vem blir årets kulturstipendiater?
Vem blir årets kulturstipendiater? Ansökan ska vara inne senast 20 oktober. Fjolårets sti-
pendiater var Sigun Melander, Mikael Forsman och Lotta Berglöw.    Arkivbild: Allan Karlsson

Cyndee Peters underhåller på ”Konsert i juletid” då årets 
kulturstipendiater erhåller sina utmärkelser.

STARRKÄRR. På söndag 
blir det trivselstund i 
Starrkärrs bygdegård.

Skratta & Sjung är 
tillbaka.

Dragplåstret den här 
gången blir Guddehjäl-
marna.

Guddehjälmarna är ett 
svänggäng från Ytterby. De 
står för underhållningen när 
Skratta & Sjung åter kallar 
på uppmärksamheten.

– Tidigare arrangemang 
har varit väldigt välbesökta 
och uppskattade. Vi hoppas 
naturligtvis att intresset ska 
hålla sig, säger Inga-Britt 
Karlbom, ordförande i 
Starrkärr-Kilanda Hem-
bygdsförening som står 
bakom evenemanget tillsam-
mans med Studieförbundet 
Vuxenskolan och Starrkärrs 
bygdegårdsförening.

Lennart Thorstensson 
kommer sin vana trogen att 
agera konferencier och till-
lika allsångsledare. Förutom 
sång och musik utlovas också 
en och annan rolig historia.

– Vi ser fram emot en trev-
lig höstsöndag och gemyt-
lig samvaro i bygdegården, 
avslutar Inga-Britt Karlbom.

Guddehjälmarna underhåller i Starrkärr
– Dags igen för Skratta & Sjung

Lennart Thorstensson håller 
i allsången när Skratta & 
Sjung.

ÄT 2 BETALA FÖR 1

AFTER 
WORK

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

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

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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www.mittiale.se 
0303-444 000

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

Starrkärrs kyrka 
Musikgudstjänst 

Söndag 10 oktober kl.18.00 

A. Vivaldi Gloria
 

Kammarkören VocAle, solister och orkester.
Dirigent: Sabina Nilsson

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Du är välkommen till din distriktskyrka 
söndagen den 17 oktober. 

Där får ni en bibel med enkla texter 
och härliga bilder. Barnets dop är 

början på ett liv tillsammans med Gud. 
I bibeln får ni tillsammans i familjen 

veta mer om vem Gud är 
och vad han vill.

Älvängens 
blå kyrka

Bibelgudstjänst kl. 15.00
Kyrkfi ka

Starrkärrs kyrka
Mässa kl. 11.00

Flickkören och 
Unga musikanter 

Kyrkfi ka

Nols kyrka
Familjegudstjänst kl. 11.00

Minimusikalen Noas ark
Kyrkfi ka

Anmälan görs senast 10 oktober
 till församlingsexpeditionen

månd-fred 9.00-12.00 
på telefon 0303-444 000

E-post: 
starrkarr.pastorat@svenskakyrkan.se
(uppge båda föräldrarnas och barnets 

namn och vilken kyrka)

Fyller ditt barn
3 år under 2010?

Tack

Veckans största tack!

Vi vill tacka samtliga på Ale veterinärerna 
i Alafors för ert deltagande och fina 
omhändertagande, då vi blev tvugna 
att låta vår älskade mellanschnauser 

Olle bli en änglahund.

Ni hjälpte oss att göra Olles sista tid 
mycket värdig. Vi sörjer, men vi är ändå 
glada för att Olle fick somna in tryggt 
bredvid Otto och mig som han känt 

och helt villkorslöst älskat. 
Olle var helt lugn och trygg in i döden.

Det blev ett fint farväl.

Tack också till Marita Jaanson 
som körde ner oss till Alafors. 

Den resan hade vi inte klarat utan dig.

Vår Olle fick ett långt och rikt liv. 
Han föddes den 18/10 - 1997 och 

somnade lugnt och stilla in 
onsdagen den 29/9 - 2010.

Just nu är sorgen och saknaden obeskrivlig,
men så småningom kommer vi bara
att ha en massa fina minnen av en 

underbar hund som vi fick ha i nästan 
tretton år. Vi älskade alla vår goa och
glada Olle, men vi vet ju att vi fattade 

rätt beslut och handling.

Olle vi kommer alltid att minnas dig
med kärlek. Vi gråter inte för att du
är borta, utan för att det är tungt att

du inte finns att trösta oss längre 
som DU gjort för oss när vi var sjuka.

Nu lider du inte längre, men vi kommer 
att gråta länge, länge.

Tack älskade Olle för alla år vi fick med 
dig. Olle, vi möts igen på andra sidan 
regnbågen. Då vet vi att du kommer 

springande mot oss med favvoleksaken i
munnen och svansen glatt och ivrigt viftande.

Vi glömmer dig aldrig!
Mette, John och Otto Nökleby

Hör du vad
de säger på 
jobbet?

Hörselskadades Riksförbund
08-457 55 00, www.hrf.se

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
Filadelfi aförsamlingen
Bohus - Pingstkyrkan
Onsd 6/10 kl 19, Bibelstu-
die av HElge Olson, ämne: 
församlingen. Sönd 10/10 
kl 11, Gudstjänst LEif 
Karlsson, sång. Onsd 13/10 
kl 18, Bibelläsning, sång 
och bön.

Surte missionskyrka
Onsd 6/10 kl 15, Onsdags-
träff för alla "Bondensår-
Vädergudarna rår". Kl 
18-30, Tonår. Torsd kl 
18.30, Pyssel för försälj-
ningen - alla välkommna 
att vara med. Sönd 10/10 kl 
9, Kyrkfrukost före mötet. 
Kl 11, Gudstjänst Per 
Kjellberg. Malte Jansson. 
Nattvard, kyrkkaffe. Månd 
11/10 kl 19, Musikkåren. 
Tisd 12/10 kl 18.30, Scout. 
Onsd 13/10 kl 18.30, Tonår.
www.surtemissionskyrka.se

Älvängens missionskyrka
Torsd 7/10 kl 12, Babymas-
sage. Kl 15, Dagledigträff. 
Katy Byhem: Från läse-
böckernas värld". Kl 18.30, 
Tillsammans i bön. Sönd 10 
/10 kl 11, Gudstjänst Anne 
Marie Svenninghed. Sång: 
Filip Larsson. Kl 19, Tonår. 
Månd 11/10 kl 18.30, 
Scout. Tisd 12 okt kl 14, 
Läxläsning. Kl 18, Barnkö-
ren smultron. Onsd 13 okt 
kl 15.30, Konfi rmanderna. 
Torsd 14 okt kl 12, Baby-
massage. Kl 18.30, Bön.

Nödinge församling
Onsd 6/10 kl 11, Fridhem 
Gudstjänst Harry. 10/10 
Tacksägelsedagen kl 11, 
Surte kyrka Gudstjänst 
Reine. Kl 15, Bohus Servi-

cehus Gudstjänst Reine. Kl 
17, Nödinge kyrka Lov-
sångsgudstjänst Reine. Tisd 
12/10 kl 14, Nödinge Servi-
cehus Gudstjänst Reine.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 5/10 kl 8-9, Bön. Kl 
14, Bibelsamtalsgrupp. 
Onsd 6/10 kl 19.30, 
Smyrnakören övar. Torsd 
7/10 kl 10-12.30, Smyrna-
Caféet. Kl 18.15, Hobby 
(7-12 år). Fred 8/10 kl 19, 
Greenhouse (åk 7 och upp-
åt). Kl 20.30, Effect - Café 
& Öppet hus för ungdomar. 
Lörd 9 okt kl 10-13, Second 
Hand & Café. Sönd 10/10 
kl 17, Festligt församlings-
möte, tema: ”Smågrupper – 
så går vi vidare”. Servering. 
Tisd 12/10 kl 8-9, Bön.

Starrkärr - Kilanda 
församling
Torsd 7/10 Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa  Nord-
blom. Sönd 10/10,Tacksä-
gelsedagen Kilanda kyrka  
kl 11, Gudstjänst/Höstfest  
Nilsson. Älvängens kyrka kl 
11, Familjegudstjänst Sön-
dagsskola Andersson. Nols 
kyrka kl 18, Mässa med 
medverkan av Magnoliakö-
ren  Andersson. Starrkärrs 
kyrka kl 18, Musikguds-
tjänst Nilsson (se annons) 
Centerkvinnorna bjuder 
på kyrkkaffe! Tisd 12/10 
Älvängens kyrka kl 19, 
veckomässa Nilsson. Onsd 
13/10 Starrkärrs kyrka kl 
19, Bön för församlingen.

Elimförsamlingen,
Alafors pingstkyrkan
Tisd 5/10 kl 17, Stickgrup-

pen. Torsd 14/10 kl, 18 
Musikcafe, Ohlins.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Isacson. Tisd kl 8:30, Mässa 
i församlingshemmet. Onsd 
kl 18:30, Mässa. Torsd kl 
14, Gemenskapsträff. Fred 
kl 18, Mässa, Kristensson.

Guntorps missionskyrka
Onsd 6/10 kl 18.30, Spå-
rarScout/UpptäckarScout. 
Sönd 10/10 kl 16, GUDS-
TJÄNST med 100-ÅRS-
KALAS AnneMarie Sven-
ninghed, Scoutmedverkan 
och Scoutinvigning. Vi fi rar 
att SMU fyller 100 år. Tisd 
12/10 kl 19, Höstkvällar in-
för Ordet. Åke Reinholds-
son:" Vem vågar vittna?". 
Onsd 13/10 kl 19, Höst-
kvällar inför Ordet. Lars 
Gunter "Bibeln - Bokstav, 
bildspråk, budskap".

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 10/10 kl 
10, Mässa Skredsvik, kyrk-
kaffe. Hålanda sönd 10/10 
kl 12, Gudstjänst Skredsvik. 
S:t Peders sönd 10/10 kl 10, 
Gudstjänst Wetterling, 
kyrkkaffe. Tisd 12/10 kl 18, 
Veckomässa. Ale-Skövde 
sönd 10/10 kl 12, Mässa 
Wetterling. Tunge sönd 
10/10 kl 17, Gudstjänst 
Wetterling.

Tänk på 
Cancerfonden!

020-78 11 79 (öppet dygnet runt)

www.cancerfonden.se
pg. 90 1986-0

Yngve Andersson, Nö-
dinge har avlidit. Född 1928 
och efterlämnar makan Disa 
som närmast sörjande.

Tore Wiik, Nol har avlidit. 
Född 1938 och efterlämnar 
sambon Siv och dottern 
Ammi med familj som när-
mast sörjande.

Dagny Andersson, Ryk 
har avlidit. Född 1940 och 
efterlämnar maken Bror 
samt döttrarna Marita och 
Veronica med familjer som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Tora Wendel.  I Starrkärrs 
kapell hölls torsdagen 30 
september begravnings-
gudstjänst för Tora Wendel, 
Älvängen. Offi ciant var 
komminister Mikael Nord-
blom.

Kurt Myrin. I Nödinge 
kyrka hölls torsdagen 30 
september begravnings-
gudstjänst för Kurt Myrin, 
Nödinge. Offi ciant var 
kyrkoherde Harry Hultén.

Döda

Min älskade Maka
Vår kära

Mamma och Mormor

Dagny
Andersson

* 23/5 1940

har i dag lämnat oss
i sorg och saknad.

Ryk
28 september 2010

BROR
MARITA och BENNY
Amanda, Ida, Anton

VERONICA
och STEFAN

Rebecca, Christoffer
Släkt och vänner

Från smärta och oro Du 
somnade bort

Vi stod vid Din sida så 
hjälplösa blott

Låt oss minnas de 
soliga dagar

Då sorg och smärta   
oss fjärran var

Låt oss minnas de 
glädjedagar

Då vi tillsammans var

Ett tack från barnbarn
kära

som stod Ditt hjärta så
nära

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen

19 oktober kl. 11.00
i Skepplanda kyrka.
Efter gravsättningen

inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas Ale
Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
fredagen 15 oktober.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Hjärt-Lungfonden
tel. 0200-88 24 00.

Ett varmt tack till alla Er
som gjorde begravnings-

gudstjänsten för vår

Bengt
Strandberg

till ett fint och ljust
minne, för alla vackra
blommor från släkt,
vänner och grannar.

Tack för vacker musik
och sång. Ett särskilt

tack till Hemsjukvården i
Alafors för förtjänstfull
vård i Bengts sista tid

samt för en fin
gudstjänst av kommi-

nister Mikael Nordblom.

ELSA och GUNNO
Madeleine

Mats med familj

Till alla Er som hedrade
minnet av vår Kära

Pentti Hosio
vid hans bortgång, för

hedersbevisningen, alla
vackra blommor i

kyrkan, kondoleanser
och för minnesgåvorna

vill vi framföra vårt
varma tack.

Ett särskilt tack till Mia
och Anneli för den fina
sången och till Börje för
all Din hjälp och stöd till

vår Pappa.

HANNU, PÄIVI
med familjer

Vår älskade Sambo
Pappa och Morfar

Tore Wiik
* 20/12 1938

har i dag lämnat oss
i stor sorg och saknad.

Nol
21 september 2010

SIV
AMMI och MAGNUS

Jesper, Kim
Charlie

Mikael och Anna-Lena
Andre

Lage med familj
Övrig släkt och vänner

Du gav oss det bästa 
som livet kan ge

Du gav oss Din trygga 
och varma hand

Så snar till hjälp så ofta 
den hann

Tack för all godhet, all 
kärlek vi fick

Tack för all ömhet vi 
såg i Din blick

Vi ville så gärna behålla 
Dig kvar

Men Din stund på 
jorden fullbordad var

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen
21 oktober kl. 11.00

i Nödinge kyrka.
Efter akten inbjudes

till minnesstund
i församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå,

 tel. 0303-33 33 99 senast
tisdagen 19 oktober.

Ett varmt tack till
personalen på Iva, Näl

för kärleksfull vård
och allt stöd.

Tack

www.mittiale.se 
0303-444 000

Nols kyrka
Nordängsvägen 11

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

12 oktober 18.30
KROPP-själ-ande

Rörelse och stillhet
Ta hand om kroppen, din del av skapelsen.

Vi rör oss och provar linedance tillsammans och
lyssnar till ett kort föredrag om kroppen 

och hur vi kan vårda den. 
Vi bjuder på frukt, nötter och andra godsaker...

 
Medverkande:

Dansinstruktör - Ingvar Klevheden
Sjukgymnast - Elvira Lange

Människan består av kropp, själ och ande, brukar vi säga. 
Men vad betyder det? 

Vad kroppen är, det vet vi, men vad är själen för något? Och anden i människan – vad är 
det? Att de tre hör ihop vet vi också, för när kroppen blir sjuk påverkas hela människan. 
Men kan själen vara sjuk och påverka kroppen? Och hur ser en andlig friskvård ut? 
Ja, det fi nns många frågor. En del svar får vi under tre samlingar under hösten i Nol. 
Det blir både praktik och teori. Välkommen att vara med!

Hela Människan i Nols kyrka
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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

Bil köpes. 95-08. Allt av 
intresse. Mindre defekter ej 
hinder. ring för snabb smidig 
affär. 
tel. 0762-06 62 58

Bra, billig åkgräsklippare önskas 

köpa. Ring.
tel. 0303-74 63 39
el. 0763-25 22 10

Bilar köpes kontant. Älvdalens 
bil, Bohus
tel. 031-98 08 90

SÄLJES

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

Hösilage analyserat. Väl för-
torkat före pressning i flexkam-
marpress. Vikt ca 360kg. Pris: 
390:- + moms.
tel. 0708-88 54 57

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

Garageport öppnare. Klarar även 
tyngre portar.
tel. 0303-22 95 77

Hösilage Analyserat. 250kg, 
300:- inkl moms.

tel. 0702-58 45 84

Begagnade möbler säljes billigt.
tel. 0303-74 10 86

4st dubbfria vinterdäck 15". 
195/60R. OBS! 300 mil. Årsmo-
dell -09. 1200 :-. 4st dubbdäck 14" 
(passat) 185/65. Toppenfina från 
-07. 700:-
tel. 0707-43 58 00

Sågspån och kutterspån.
tel. 0706-57 29 52

Kasto kallsåg 3000:-. Baja Bug Kit 
skärmar, front, vinge 1500:-. Solex 
40:or med B20 insug 1500:-.
tel. 0737-82 80 99

Välskött Opel Vectra 2,2 Ele-
gance -01 säljes. Kombi, 16 100 mil. 
Nybes U.A.M. Metallic blå, ABS, 
Antispinn, Airbags, Farthållare, LM 
fälgar, rails, kamkedja, SV såld. 
Prisbild 35000:-
tel. 0303-33 84 04

UTHYRES

2,5 ROK. Centrala Surte. Nyre-
noverad. Totalyta ca 60kvm. Kall 
4500:-/mån
tel. 0708-29 28 54

SÖKES

Hej! Trevlig kille från Göteborg 
som söker tjejer som vill prata i 
telefon sedan träffas. Intressen: 
bio, musik, dans, kläder, träning 
m.m. Kram Peter 38 år.
tel. 0763-19 95 36
msn. a0704357908@hot-
mail.com

ÖVRIGT

Höst snygga naglar i Nödinge 
hos Kikkis Naglar.
tel. 0736-81 48 26

Global jord-healing varje full-
måne kl. 20.00-20.30.
26 juni, 26 juli, 24 augusti, 
23 september, 23 oktober, 21 
november, 21 december. Info via:
moderjordnatverket@gmail.
com

Bytesdag för barnartiklar
Lörd 16/10 kl,10-15. Sönd 17/10 
kl,10-13. Alegymnasiums bamba. 
Försäljning av beg. barnkläder, 
leksaker, vagnar, skridskor m.m. 
Välkommna att fynda!
bytesdag

Höstsnygga naglar. Just nu 
prova på pris. Från 400:-. MM's 
naglar i Alafors.
tel. 0707-13 43 09

Texta tydligt:
Familj – Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett 
adresserat och frankerat kuvert. 

Prylbörs – För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. 

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail.
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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Prylbörsen (40:-)

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska med en annons!
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Fönsterputs? Abonnera på 
utvändig fönsterputs. Avdrag för 
hushållsnära tjänster. F-skatt. 
KCAB.
tel. 0709-32 44 59 Kent

Datorhjälp på plats. Virussa-
nering, uppkoppling till inter-
net,
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, momsre-
dovisning, löner, bokslut samt 
deklarationer. Innehar F-skatt 
sedel. ME Consult bokföring KB.
tel. 0703-00 16 46

STÄD
Passa på att utnyttja avdrag på 
hushållsnära tjänster. Flyttstäd, 
veckostäd, storstäd, byggstäd, 
kontorsstäd, trappstäd, fönster-
puts 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-behörig-
het, 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

Framkall dina digitala bilder 
över nätet och hämta ut bil-
derna hos oss. Öppet må-fr 
10-18; lö 10-13. Bomans Foto, 
Nytorget , Kungälv. 
tel. 0303-21 11 51
www.bomansfoto.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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Vem 
känner du 
som snart 

fyller?

Jakob Svensson, Nol
Gratuleras på 12-årsdagen

av
Farmor & Farfar

Grattis
Kjell "knekten" Eriksson

på 60-årsdagen!
Adam & Julia,

Rose-Marie

Grattis
Nathalie

den 4 oktober 
fyller du 13 år

Grattiskramar i mängder 
från

Pappa, Farmor & Farfar

Emilia
Våran goa tjej

fyllde 3 år den 30/9
Grattis önskar

Mamma & Pappa, 
Alexandra, Mormor & 

Morfar, Farmor & Farfar

Grattis
Världens goaste kille 
fyllde 1 år den 4/10.
Många grattiskramar 

& pussar till dej
Alex

från Mormor, Morfar, Emelie, 
Nellie & Mikael

Grattis på 7-årsdagen
den 8/10

Christopher
önskar

Mamma, Mormor
& Mostrar

Ett jättestort grattis till 
världens goaste kille

Elliot 
som fyller 5 år den 3/10

Många pussar och kramar 
från

Farmor & Farfar

Många grattiskramar till 
Lisa

som har fyllt 20 år
Mamma, Mormor, Susanna, 

Wilhelm, Roger, Peter, Anders 
och Thomas

Veckans ros 
Till ambulanspersonal och 
berörda vid olyckan mellan 
traktor och bil. Alingsåsvä-
gen utanför Kilanda säteri 
den 14 september.

”Tvillingarna”

Veckans ris 
Till traktorföraren, som ej 
hört av sig till oss två som 
blev skadade.

"Tvillingarna"

Balder, jag är så trött på er, 
jag får ingen hjälp, jag som 
inte ser. Om ni fortsätter 
såhär mot mig, så vill jag 
flytta.

Anette Svensson
Surte

Undanbedes 
All ev uppvaktning undan-
bedes.

Rune Hansson
Båstorp

All ev uppvaktning undan-
bedes.

Ruth Johansson
Lindås

Vigda 

Jenny Kourmadias och
Henrik Johannesen
Vigdes den 25/6 - 2010 i 

Ale-Skövde kyrka. Tack alla 
för en underbar dag
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

4 5 2 1
2 7 6 5 8

3 9
9 8 5 6
7 2 4 9 6

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

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

5 1
5 2 4 8

7 3 9 6
1 4

8 4 3
1 9 7 2 5

Ta det lugnt, du hinner...

40 kr
 3 dygn!

Medlemspris

Ord.pris 55 kr 3 dygn

STATOIL ÄLVÄNGEN - ALLTID ÖPPET TILL 24.00!
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- JAG TYCKER ATT DET ÄR ROLIGT PÅ SPORTLIFE OCH 
ANLÄGGNINGEN I ÄLVÄNGEN ÄR NÄRA OCH BRA!
Namn: Jennie Nielsen 
Ålder: 29 år
Bor: Alafors

- JAG TRÄNAR PÅ SPORTLIFE FÖR ATT GYMMET ÄR 
VÄLUTRUSTAT MED BRA MASKINER. DET LIGGER NÄRA 
OCH PERSONALEN ÄR TREVLIG.
Namn: Daniel Högfeldt 
Ålder: 30 år
Bor: Älvängen

- SPORTLIFE HAR BRA LÖPBAND OCH MASKINER OCH 
DOM SPELAR VÄLDIGT BRA MUSIK. JAG GILLAR PASSEN, 
BRA UTBUD PÅ MÅNGA PASS, MIN FAVORIT ÄR BODYJAM.
Namn: Linda Thelin 
Ålder: 16 år
Bor: Skepplanda

VAVAVAVAVAVAVAVAVAVARFRFRFRFRFRFRFRFRFRFÖRÖRÖRÖRÖRÖRÖRÖRÖRÖR TRTRTRTRTRTRTRTRTRTRÄNÄNÄNÄNÄNÄNÄNÄNÄNÄNARARARARARARARARARAR DUDUDUDUDUDUDUDUDUDU PÅPÅPÅPÅPÅPÅPÅPÅPÅPÅ SPSPSPSPSPSPSPSPSPSPORORORORORORORORORORTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFEEEEEEEEEE??????????

EEEERRRRBBBBJJJJUUUUDDDDAAAANNNNDDDDEEEE
KONTANTKLIPPET

 KR
Begränsat antal kort.

KONTANTKLIPPET
ÅRSKORT ALLA AKTIVITETER

KR/MÅN

18 MÅN AUTOGIRO

KAMPANJ!
TRÄNA ALLA AKTIVITETERTTTTTTRRRRRRÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄNNNNNNAAAAAA ALLA AAAAAKKKKKTTTTTIIIIIVVVVVIIIIITTTTTEEEEETTTTTEEEEERRRRR

- SPORTLIFE ÄR DET PERFEKTA STÄLLET ATT 
KOMPLETTERA MIN ÖVRIGA TRÄNING, VILKET ÄR 
SKIDÅKNING OCH LÖPNING. DET LIGGER NÄRA OCH BRA.
Namn: Folke Olsson 
Ålder: 63 år
Bor: Alafors

6 KLUBBAR NÄRA DIG
Ale, Kungälv och Lilla Edet
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