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NÖDINGE. Det var strå-
lande förutsättningar 
när premiären av Kvan-
tumserien gick av sta-
peln i tisdags kväll.

Temperaturen visade 
15 grader och lätt-
klädda löpare svischade 
fram i skogen kring 
Dammekärr.

206 startande kunde 
arrangörerna i OK 
Alehof räkna in.

Brittsommar kallas en period 
med varma, soliga och som-
marliknande dagar under 
hösten. Just en sådan dag 
inföll i tisdags när Kvantum-
serien inleddes. Arrangören 
kunde inte önskat sig en 
bättre tajming.

– Det var verkligen lyckat 
och spåret var i utmärkt 
skick, säger tävlingsgeneral 
Bengt Börjesson.

Kvantumserien, eller 
Terrängserien som är dess 
ursprungliga namn, har 
pågått sedan tidigt 80-tal. 
Lika länge har Nicklas 
Tollesson varit med och 
sprungit. Årets upplaga blir 
den 28:e i ordningen. Tolles-
son, som representerar hem-
maklubben Alehof, svarade 
för en mycket strong insats 
och var trea i herrklassen 10.2 
kilometer. Han var 13 sekun-
der bakom Mikael Eriks-

son, Hälle IF, som klockades 
på tiden 38.43. Vann gjorde 
Daniel Tidholm, Säveda-
lens AIK, på 38.19.

Inget banrekord i herr-
klassen, men däremot två 
bland pojkarna. I pojkar 7 
(1.5 km) vann hemmasonen 
David Eriksson på 6.26, 
vilket var en rekordputsning 
med fyra sekunder. Nytt 
banrekord sattes också av 
Kristofer Rydén, Älvängen, 
i pojkar 10-11 (2.5 km). 
Tiden 9.50 var en förbättring 
av det tidigare rekordet med 
tre sekunder.

Startskottet har gåt
– Och två banrekord sattes första kvällen

Sida vid sida. Mikael Eriksson, Hälle IF, var tvåa i mål bakom 
Daniel Tidholm, Sävedalens AIK, som var snabbast av alla i 
herrklassen när den första deltävlingen i Kvantumserien av-
gjordes i tisdags kväll.

Filip Jonsson tävlade i den 
yngsta åldersklassen, pojkar 
upp till sju år. Här ses han till-
sammans med pappa Mattias.

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

nol@elon.se

Ale kommuns

bästa 
vitvarubutik!

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter

Leverans, installation och bortforsling från 650:-

Alltid snabba leveranser

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

RABATT
40%

Dammsugare 
Miele S768
• Motoreffekt 2000W

• HEPA filter

• Aktionsradie 10m

• Testad för 20 års livslängd

1.495:-
Ord pris 2.490:-

NU

Erbjudandet gäller t.o.m. lördag 23/10 2010
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0200-25 33 25

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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tt för Kvantumserien

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Nicklas Tollesson är den verklige veteranen när 
det gäller terränglöpning i Dammekärr. I tisdags 
var han trea i mål i herrklassen (10.2 km) och 
noterades för tiden 38.56.

Premiären av Kvantumserien lockade 
206 deltagare, stora som små.

– Återväxten är god, kon-
staterar Bengt Börjesson.

Kvantumserien pågår 
sex tisdagskvällar i rad och 
vänder sig till alla motionä-
rer, herrar och damer, pojkar 
och flickor.

– För dem som inte vill 

springa utan föredrar att 
gå har vi Lunken. Då går 
promenerar man en sträcka 
på 3.4 kilometer, förklarar 
Bengt Börjesson.

206 deltagare är i paritet 
med tidigare års premiärsiff-
ror. Rekordet för en enskild 

terrängkväll är 232 personer 
och sattes säsongen 2008.

Så här glad blev Kristofer Rydén, Älväng-
en, när det visade sig att han slagit nytt 
banrekord i klassen pojkar 10-11 2.5 km. 
9.50 var en putsning av det tidigare re-
kordet med tre sekunder. STURES 

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

e-post: lars@sturesspisar.se • www.sturesspisar.se

10 unika
modeller. Hitta
din personliga

favorit.

Träffa 
representanter 

från Keddy.
Torsdag 14 okt 

kl 14-18

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
Admin/expavg199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro medl.avg 99:-tillkommer på alla medl.kort

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) Erbjudandet gäller tom 31/10-10E bj d d t äll t 33 /1/100 10ällällällE 331//100 10

 

Svalka av dig Paket
              

 

                 Värde 507:-

För dig som tecknar  
guldmedlemskap 

under oktober månad får ett



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

Sista matchen 
för säsongen!
 
Nödinge SK - 
Älvängens IK

Lördag 16 oktober kl 15:00 

Välkomna!
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FOTBOLL
Kval till division fyra
Byttorp – Skepplanda 4-1 (1-1)
Mål SBTK: Christian Rönkkö. Match-
ens kurrar: Oscar Frii 3, Niklas 
Antonsson 2, Niklas Hylander 1.

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – ÖHK 2002 25-19 (15-9)
Mål Ale: Hafstein Hafsteinsson 
6, Joakim Samuelsson 6, Fredrik 
Berggren 4, Michael Stregelius 3, 
Mattias Wahlqvist 2, Peter Welin 
2, Marcus Hylander och Andreas 
Johansson 1 vardera. Matchens 
kurrar: Torbjörn Mattsson 2, Joakim 
Samuelsson 1.

IK Nord 4 22 8
Fjärås HK 4 20 7
Ale HF 4 23 6
ÖHK 2002 4 -1 6
Rosendahls IK 4 10 4
Hisingen/Backa 4 10 4
IK Baltichov 4 1 4
Rya HF 4 -3 4
ÖHK Göteborg 4 -14 3
BK Banér 4 -4 2
Majornas IK 4 -20 0
Jugo Swed 4 -44 0

Division 3 Göteborg
KHK Crocodiles - Nödinge (31-16)
Mål: Elina Mathiasson 9, Marie 
Karlsson 2, Catrine Aronsson 
2, Jessica Pettersson 2, Sandra 
Josefsson 1. 
Matchens kurrar: Elina Mathiasson 
2, Michaela Sjöstrand 1.

Crocodiles 4 62 8
Bjurslätts IF 4 32 8
Heidlös 3 53 6
BK Banér 3 9 4
Nödinge SK 4 -20 4
Onsala HK 3 -3 2
Kungälvs HK 2 3 -7 2
HK Varberg 4 -16 2
HP Warta 3 -18 2
Kortedala HC 3 -11 0
Mölndals HF 4 -81 0

ÄLVÄNGEN. Vinteridrot-
tens stora lokala nöje 
kan bli Ale HF.

Laget tog i helgen 
sin tredje seger av fyra 
möjliga, då Göteborgs-
laget ÖHK 2002 slogs 
tillbaka.

– Det här är den 
bästa truppen vi har 
haft sedan jag kom till-
baka för sex år sedan, 
säger spelande träna-
ren Fredrik Berggren.

Ale HF:s handbollsherrar ut-
talar i år att siktet helt klart är 
inställt på serieseger. Förbe-
redelserna har varit mer nog-
granna och träningsdosen har 
ökat. Truppen har också spet-
sats till med skytten Micha-
el Strigelius, 19, vars moder-
klubb är Nödinge SK och 
kantspecialisten Kim Wahl-
gren, 25, från IFK Kungälv.

– Michael är sistaårsjunior 
och är tillbaka hos oss efter 
en säsong i Frölunda. Med 
honom i laget har vi fått yt-
terligare ett skarpt hot på nio 
meter. På vänsterkanten har 
Joakim Samuelsson nästan 
varit ensam, nu får han av-
lastning och det känns oer-
hört bra att vi i år har två al-
ternativ på varje position, be-
rättar Fredrik Berggren som 
fortfarande tillför finess i an-
fallsspelet.

ÖHK 2002 var fram till 
mötet med Ale HF obeseg-
rat. Det var heller ingen lätt 
nöt att knäcka för hemma-
laget. Gästerna kom tillba-
ka flera gånger i matcher. 
Vid ställningen 16-10 till Ale 
räknade publiken in två säkra 
poäng, några minuter senare 
sken 17-17 på tavlan.

– Det har 
tyvärr sett 
ut så här i de 
flesta av årets 
matcher. Vi 
spelar bril-
jant i 50 mi-
nuter, men får 
en dipp på tio minuter som 
ibland stjälper hela skutan. 
Jag önskar att jag visste vad 
det beror på, dessvärre gör jag 
inte det. Vi måste snacka om 
det. Vår lägstanivå får inte bli 
så låg som den blev idag, säger 
Berggren.

När hotbilden var som 
mörkast vaknade hjältar-
na till liv igen. Anförda av 
pigga kantskyttar, Hafstein 

Hafsteinsson 
och Joakim 
Samuels-
son som båda 
gjorde sex 
mål, återtog 
Ale komman-
dot och vann 

till sist med klar marginal.
– Det är bakåt vi vinner 

matchen och så har det sett 
ut i år. Vi släpper in oerhört 
lite mål och Tobbe (Tobias 
Mattsson) har ett mycket 
bra samarbete med försvaret, 
menar Berggren.

Frågan är om Alehandbol-
len någonsin haft ett mer fy-
siskt handbollslag.

– Ja, det är några rikti-
ga bjässar som motståndar-
na måste flytta på. Jag tror vi 
är riktigt tunga att möta, men 
märk väl är vi inte fula, beto-
nar Berggren.

Under den första halvle-
ken har gästande ÖHK up-
penbara problem att ta sig 
igenom den röda försvars-
muren. Motståndarna ligger 
allt som oftast på backen, men 
domarna hittar inga ojusthe-
ter hos hemmalaget.

– Det krävs en hel del för 
att skjuta sönder oss eller för 
den delen få oss ur balans. 

Kan killarna behålla inspira-
tionen och den här tränings-
viljan är jag inte förvånad om 
vi kan gå riktigt långt i år, 
säger Berggren.

Hur långt?
– Flera av killarna i den här 

truppen vill definitivt gå upp 
en division eller två.

På lördag väntar Banér 
borta. Det är ett lag som Ale 
enligt tradition har svårt mot. 
Med andra ord dags att vända 
blad och skriva ett nytt kapi-
tel. Ett roligare sådant.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

HANDBOLL

Ale har häng!
– Bästa truppen 
på sex år bådar 
gott

Peter Welin är en av många bra kantskyttar i årets Ale HF. Peter svarade för två mål från högersex där han byter med lagets 
stora stjärna Hafstein Hafsteinsson.

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Ale HF – ÖHK 2002 25-19 (15-9)

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!

Ale-Surte mot Frölunda Indians i november

Boka den 10 november. Då 
gästas Ale Arena av hock-
eystjärnorna i Frölunda In-

dians. I en specialregisse-
rad bandymatch får Ale-Su-
re ett annorlunda motstånd 

som självklart får en del han-
dikapp.

– Vi kan självklart inte 
ha vårt normala hörnskytte, 
säger Cerry Holmgren.

Mer information om 
matchen kommer längre 
fram.

När det gäller riktig bandy 
svarade Ale-Surte för en ge-

digen laginsats mot Jönkö-
ping i lördags. Hemmalaget 
vann med 8-3 efter fyra mål 
av Lasse Karlsson, Johan 
Grahn två, Robin Mohlén 
och Martin Östling ett var-
dera.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

BOHUS. Nu är det klart!
Ale-Surte BK möter Frölunda Indians i bandy i 

en uppvisningsmatch.
– Ännu ett sätt att visa upp Ale Arena för de 

som ännu inte varit här, säger Ale-Surtes sport-
chef Cerry Holmgren.
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BYTTORP. I 40 minuter 
var Skepplandas herrar 
på väg mot division 
fyra.

En tung kvittering 
före pausvilan gav Byt-
torp ny energi.

Den räckte för att  
springa ifrån gästerna i 
andra halvlek.

Av allt att döma blir det fort-
satt spel i division fem för 
Skepplanda BTK. Laget för-
lorade första kvalmatchen i 
en serie om bara tre lag.

– Du måste vinna båda 
matcherna för att på allvar 
vara med och utmana om 
uppflyttning. Handen på 
hjärtat så var Byttorp som i 
år har spelat i fyran klassen 
bättre över 90 minuter. Vi är 
inte där än, men vi är defini-
tivt på väg. Nästa år tänker vi 
inte kvala, då vinner vi serien 

istället, sa en inte alltför ned-
slagen SBTK-tränare, Jonas 
Andersson.

Det började annars bra för 
de gulsvarta. Efter en kvart 
skickar Christian "Figge" 
Rönkkö in ledningsmålet 
som betydde 0-1. Skepp-
landa stod upp och visade 
inga tecken på att vara tagna 
av stundens allvar. Strax före 
paussignalen fick Byttorp in 
en psykologiskt viktig kvit-
teringsboll.

– Vi var ändå nöjda med 
första halvlek, men visst är 
det alltid surt att inte få kliva 
av i ledningen när vi gjort en 
så bra inledning. Det kändes 
inte som att deras kvittering 
sänkte oss, fast i efterhand 
kan vi konstatera att målet 
betydde oerhört mycket för 
dem. I andra halvlek förtjä-
nar de segern, menade Jonas 
Andersson.

Byttorp gjorde således 
2-1 i matchminut 62, men 
3-1 dröjer till en kvart före 
slutet. Däremellan kunde 
SBTK med lite flyt ha kvit-
terat och skapat lite nerv i 
tillställningen. Christoffer 
Küchler hade ett friläge, 
Daniel Larson hade en 
nick i ribban 
och Chris-
tian Rönkkös 
stramare var 
tung, men 
n ä t r a s s l e t 
uteblev. Istället punkterade 
hemmalaget matchen med 
två mål.

– Vi blev för passiva efter 
paus och lyckades inte behålla 
kylan. Totalt sett gör killarna 
ändå en godkänd insats. Vi 
hade behövt alla marginaler 
på vår sida för att vinna. Det 
här var en svår bortamatch, 
förklarade Andersson.

Han framhöll särskilt sin 
lagkapten Oscar Frii, Niklas 
Antonsson och Niklas 
Hylander för gedigna insat-
ser.

– Det här är också tre 

spelare som har utvecklats 
enormt under året. Vi har 
en fantastisk potential i den 
här truppen och jag ser redan 
fram mot nästa säsong.

Skepplanda spelar sin sista 

kvalmatch mot Valtorps IF 
hemma på Forsvallen nu på 
lördag.

– Fortsatt spel i femman

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Lagkaptenen, Oscar Frii, slet föredömligt men Skepplanda föll ändå med klara 4-1 i den första 
av två kvalmatcher. Arkivbild: Per-Anders Klöversjö

Kvalförlust för Skepplanda

För första gången testa-
de LN-70 HC att erbjuda 
gratis prova-på-hockey ihop 
med bytesmarknad. Arrang-
emanget tilldrog sig ett rela-
tivt stort intresse hos allmän-
heten.

– Det var väl inte överdri-
vet mycket folk, men vi är 
ändå nöjda. LN-70-dagen är 
ett bra sätt att profilera klub-
ben, säger Joachim Flodin.

Isen har legat blank i 
Lödöseborg sedan mitten av 
september. I söndags var det 
barn som åkte skridskor för 
allra första gången.

– Lödöse är ett samhälle 
som växer och med all den 
nybyggnation som planeras 
i området hoppas vi givetvis 
att det ska smitta av sig på vår 
förening, säger Flodin.

Klubbens representations-
lag återfinns även denna 
säsong i division 3. Seriepre-
miären sker borta mot KB 
Knights nu på söndag.

– Vi har däremot inget 
A-pojklag den här säsong-
en. Flera av killarna har tagit 

plats i vår seniortrupp istäl-
let. Vi går ett intressant år till 
mötes, säger Joachim Flodin.

På ungdomssidan kan 
noteras två lag som lämnat 
Västergötlands distrikt till 
förmån för Göteborg/Bo-
huslän.

– Det blir betydligt kor-

tare resor, förklarar Flodin 
och tillägger:

– Vi har också ett F20-lag 
som av allt att döma kommer 
att ingå i ett poolspel.

Lödöseborg har innebu-
rit ett rejält lyft för verk-
samheten och hallen nyttjas 
även frekvent av  närliggan-

de klubbar.
– Bäcken, Kungälv och 

Lerum hyr in sig hos oss. Nu 
hoppas vi också att fler fö-
retag ska få upp ögonen för 
Lödöseborg, avslutar Joa-
chim Flodin.

JONAS ANDERSSON

– Prova-på-hockey och bytesdag på samma gång 

Skridskor, klubbor och skydd fick nya ägare då LN-70 HC arrangerades bytesdag i söndags.
Ivar, 3 år, tog sig fram på 
isen med ett leende.

FOTBOLL
Kval till division fyra
Byttorp – Skepplanda 4-1 (1-1)

Fo
to

: 
A

ll
a
n

 K
a
rl

ss
o
n

Fo
to

: 
A

ll
a
n

 K
a
rl

ss
o
n

ÄLVÄNGEN. Mycket 
folk hade på lördagen 
mött upp i det vackra 
höstvädret på Älvevi.

Och visst fick ÄIK-
anhängarna valuta 
för besöket då laget 
triumferade med 3-0 
(2-0).

Även om en omgång 
återstår (borta mot 
Nödinge) är poänglä-
get till fördel för ÄIK.

ÄIK hade solen emot sig i 
den första halvleken, men 
skapade förutom de båda 
målen, ett flertal vassa till-
bud. Nu hade Bosna sin 
främste spelare i målvakten 

och han briljerade verkli-
gen med massor av rädd-
ningar i båda perioderna. 

Efter en del skadepro-
blem fanns Johan Wester 
åter på sin plats mellan 
stolparna. Förutom några 
våghalsiga utflykter visade 
han stor pålitlighet. På 
bänken fanns även duktige 
Jonas Agneman för even-
tuellt inhopp.

Målen för ÄIK gjordes 
av Jonas Rhodén, John 
Lindergren och Johan 
Karlsson.

Omfamning och glädje på Älvevi. Lördagens triumf för 
ÄIK mot Bosna (3-0) innebar tvåa i serien och därmed 
kval.

TEXT

Allan Larson
info@alekuriren.se

Kvalklart för ÄIK efter 3-0-seger

LÖDÖSE. Unga pojkar och flickor som tog sina livs 
första skridskoskär.

LN-70-dagen i Lödöseborg erbjöd möjligheten 
till prova-på-hockey.

– Vår ambition är givetvis att kunna rekrytera 
ännu fler deltagare till föreningens hockey- och 
skridskoskola som vi har på helgmornarna, säger 
ordföranden Joachim Flodin.

Lödöseborg välkomnade de allra yngsta

Hedi Lundgren, 6 år från Skepplanda, tillsammans med LN-70-tjejerna Hanna Claesson och 
Moa Johansson.
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SURTE. Surte IS IBK:s 
damlag represente-
rade stolt Ale kommun 
under fem säsonger i 
nästhögsta serien.

Utvecklingslaget med 
framtidens stjärnor 
imponerade i division 
två.

Nu finns inget av 
lagen kvar.

Entusiasten och klubbsjälen 
personifierad, Stefan Fors-
berg, berättar nu för lokaltid-
ningen om hur det framgångs-
rika daminnebandylaget Surte 
IS IBK gick upp i rök. Förra 
årets säsong avgjordes först 
i de sista omgångarna. Sur-
tetjejerna vann de två avslu-
tande matcherna och räddade 
nytt kontrakt med en poäng 
till godo. I efterhand hade det 
dock varit bättre att förlora, 
men det uppenbarade sig först 
senare.

Tufft beslut
När säsongen var över kunde 
bara ett fåtal spelare lämna 
besked om hur de såg på 
kommande säsong. Klubben 
bestämde sig därför att inte 
anmäla något lag för spel i 
division ett.

– Det var ett tufft beslut, 
men utan spelare kan vi inte 
utföra några mirakel. Spelarna 
var mentalt utbrända efter ett 
antal svåra år där vi mer eller 
mindre räddat nytt kontrakt 
varje år i sista omgången. De 
ville också ha besked från 
klubben hur organisationen 
skulle se ut runt laget. Vi hade 
inga svar och därför vacklade 
många spelare. De som hade 
varit med ett tag kände att 
föreningen Surte IS IBK inte 
hade utvecklats i den riktning 
som krävs för att kunna ta 
ytterligare ett steg. Vår orga-
nisation höll inte division ett 
utan byggde på ett fåtal entu-
siaster, erkänner Stefan Fors-
berg.

Innan klubben meddelade 
Göteborgs innebandyförbund 
sitt besked kontrollerade man 
att det inte skulle påverka 
utvecklingslaget i division två.

– Hade vi vetat att det skulle 

få konsekvenser även för vårt 
andralag så hade vi tänkt om 
flera gånger, menar Forsberg.

Starta om i lägsta serien
I serieindelningen som kom i 
våras fanns Surte IS IBK med 
i division två, men Lindås som 
följt händelseutvecklingen 
överklagade och menade att 
om en klubb drar tillbaka sitt 
bästa lag måste föreningen 
starta om i lägsta serien. Det 
betydde att Surtes utveck-
lingslag i tvåan också tvingades 
dra sig ur och lämna plats för 
Lindås.

– Det är en gammal hävd 
som förvisso är känd, men det 
var därför vi stämde av med 
innebandyförbundet. Just 
innebandyn har haft lite egna 
regler. Ta Pixbo som ett exem-
pel. De har sex lag i seriespel 
och det vore ju förödande för 
hela verksamheten om hela 
föreningen måste starta om i 
lägsta serien om det högst pla-
cerade laget drar sig ur, säger 
Forsberg.

Lindås överklagan vann 
gehör hos Göteborgs inneban-
dyförbund och Surte IS IBK 
fick överklaga hos Svenska 
innebandyförbundet. Även där 
förlorade Surte och det upp-
rörde Stefan Forsberg, främst 
av principiella skäl.

– Sammanfattningsvis står 
det helt klart att innebandyför-
bundet hellre ser att vi spelar 
osportsligt. Hade vi lagt oss i 
de två sista omgångarna hade 
vi med automatik ramlat ner i 
tvåan och därmed kunnat fort-
sätta vår damverksamhet. Nu 
tvingades vi i så fall börja om 
helt från början. Vårt utveck-
lingslag i tvåan straffades för 
något de inte kunde påverka. 
Konsekvenserna är förödande 
och jag hoppas att andra klub-
bar lär av vårt fall. Vi fick göra 
det bästa av situationen och 
upprättade ett samarbetsav-
tal med Ale IBF som spelar i 
division två Göteborg. Här 
återfinns nu våra unga talanger 
samt tre spelare från senior-
laget, berättar Forsberg som 
trots allt är nöjd med utgången:

– På lång sikt är detta väl-
digt bra för utvecklingen av 
innebandyn i Ale kommun. Jag 
tror på en klubb, där man kan 
samla all kompetens och allt 
engagemang. Det är svårt nog 
att få ihop ledare och styrelse-
ledamöter med mera.

Andra Göteborgsklubbar
De tongivande spelarna från 
division ett laget spelar i olika 
Göteborgsklubbar. IBF Göte-
borg drog största vinstlotten 
och fick hela åtta spelare från 
Surte, däribland Carolina 
Björkner som har gjort mål i 
samtliga matcher. IBF Göte-
borg är obesegrade efter fyra 
omgångar.

– Det är klart att det känns 
när man ser att nästan samtliga 
mål kommer från ”våra” spe-
lare…, medger Forsberg som 
själv inte har någonting med 
innebandy att göra för tillfäl-
let.

– Det känns ändå förvånans-
värt bra. Jag behövde kanske 

det här, men visst är det tråkigt 
att det slutar som det gör. En 
ny idrottshall är ju på gång i 
Bohus och det är något vi har 
sett fram mot länge. Tyvärr 
förverkligas den tre år försent. 
Hade vi haft bättre förutsätt-
ningar är jag övertygad om att 
situationen för Surte IS IBK 
hade sett annorlunda ut.

Från start till mål
Stefan Forsberg har varit med 
under Surte IS innebandys 
hela resa från start till mål. 
Över 17 års arbete, det mesta 
i dur, har givit många positiva 
minnen att bära med sig.

–  Starkaste ögonblicket är 
när vi vinner division två och 
kvalificerar oss för ettan. Det 
var många äldre spelare som 
hade varit med från början 

som äntligen fick bekräftelse. 
Samtidigt hade vi börjat slussa 
in våra unika stjärnskott. En av 
dem var Malin Eriksson som 
vann skytteligan redan första 
året i damlaget. Efter segern 
jublade vi i omklädningsrum-
met. Jag frågade hur tjejer-
na ville fira framgången. Då 
reste sig Malin Eriksson 14 år 
gammal och föreslog: ”Kan vi 
inte gå på McDonald’s?”

Sure IS IBK finns kvar som 
klubb och driver fortfarande en 
viss ungdomsverksamhet.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Malin Eriksson är en av klubbens största profiler. Hon drog ett tungt lass under fyra år i division ett. Inför det femte lämnade 
hon Surte IS IBK för spel i elitserien och Pixbo. I år har hon signat för IBF Göteborg dit även sju andra surtespelare har sökt 
sig efter att Surte tvingats dra ur samtliga damlag.

HÄR ÅTERFINNS 
SURTESPELARNA
IBF Göteborg
Carolina Björkner
Linda Karlsson
Sofie Karlsson
Jonna Leek
Jenni Tikkanen
Sofia Eliasson
Malin Eriksson

Älvstranden
Malin Pettersson
Sofia Gäfvert

Guldheden
Sandra Svensson
Maria Bardun
Maria Hagelqvist
Sofie Lindberg

Ale IBF
Lisa Persson
Cecilia Isberg
Josefin Fransson

En epok är över

Stefan Forsberg har inget uppdrag inom innebandyn den 
kommande säsongen.

– Surte IS IBK:s damlag tvingades dra sig ur

FORSVALLEN 

Lörd 16 oktober 

kl: 12.00

SBTK -Valtorps IF

KVALFOTBOLL

Matcher i Kulturhuset 
17 oktober 

HJ 
12.50 ALE HF-KÄRRA HF

Dam div 4 
14.05 ALE HF-SPORT TJEJERNA

- Älska handboll

Sponsor:

www.klubben.se/alehf

Boll&Lek
Lördagar i Skepplanda Idrottshall kl 10.30 - 12.00
Onsdagar i Älvängens Kulturhus kl 17.00 - 18.00

Mer info ring Tobias 0737-01 82 60
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Bilsemester med

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

Kom ihåg reskoden: AlekurirenBESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

3 dagars semester på trevligt hotell i Bergdala

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

• 2 övernattningar
•  2 x frukostbuffé
•  2 x 3-rätters 
 middag/buffé
• 1 x eftermiddagskaffet

Bergdala Wärdshus
På Bergdala Wärdshus kan ni få ett 
unikt möte med småländsk kultur, natur 
och en inblick i produktionen av glas-
konst, då ni bor alldeles vid ett glasverk. 
Bergdala Wärdshus kännetecknas av 
en mycket personlig och vänlig betjä-
ning, och ni bor i de trevligt ombyggda 
glasarbetarstugorna. Småland i Sverige 
är även synonymt med stora skogar, 
sjöar och en mängd med andra glasverk 
– även känt som Glasriket. Glasverk 
som Kosta, Skruf och Orrefors ligger i 
närheten.  Glasverket i Bergdala är känt 
för sin serie glas med blå kant, och ni 
kan möta den lokala glaskonstnären i 
restaurangen varje dag.  

Ankomst: Fredagar i perioden 
10/12 2010 och i perioden 
7/1-17/6 2011. 
Valfri ankomst i höstlovet 15-
22/10 samt 29/10-5/11 och i sportlo-
vet 11-25/2, påsk 20-23/4 2011.

• 3 övernattningar
•  3 x champagnebrunch
•  3 x eftermiddagste 
 med kaka
•  3 x 4-rätters middag
•  Champagne på rummet 
 vid ankomst
•  25 % rabatt 
 på wellnessbehandlingar

Valfri ankomst t.o.m. 
21/12 2010. samt i perioden 
3/1-28/5 2011.

Härliga Harz

A.L. Harzhotel 
Fünf Linden 
Den vuxna publiken kan se fram-
emot att bli bortskämda på det 4-
stjärniga A.L. Harzhotel Fünf Linden, 
för här tar man hand om gästerna 
med god mat, bl.a. härlig frukost 
med champagne och ni kan unna er 
själva en spabehandling. Det är inte 
utan grund som Harz är ett populärt 
semestermål för många. Här fi nner 
man vackra nationalparker, disiga 
skogslandskap, lena berg och fl era 
fantastiska städer som man gå på 
upptäcktsfärd i. Den atmosfärfyllda 
staden Quedlinburg (52 km) är bara 
en av dem och här ligger 1200 frid-
lysta korsvirkeshus inne i centrum. 
Dessa hus ligger på UNESCOs lista 
över världskulturarv och en prome-
nad innanför stadsmuren ger en 
känsla av att man befi nner sig i en 
helt annan tid. 

Pris per person i dubbelrum

1.199:-

Pris per person i dubbelrum

1.949:-

4 dagars semester på 4-stjärnigt hotell i Wickerode

Weekend på 
glasverk i Småland

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

Extranatt inkl. 
frukostbuffé

Endast 499:-

Få gratis vin, 
när du bokar semester

(vouchervärde ca. 160:-). 

Se mer på: www.happydays.nu

BONUSPRESEN

BRA BARNRABATT 

Foto: Sven Svenson

Bergdala Wärdshus

fbhf

A.L. Harzhotel Fünf Linden

NÖDINGE. Tre trallande 
jäntor besökte Trollevik 
i förra veckan.

Älvorna kallar de sig, 
Maja, Ronja och Ida.

– De är fantastiska, 
berömmer ledaren Stig 
Karlsson.

Att få sprida glädje med sång, 
mim och dans. Det är devisen 
som gäller för Älvorna.

Gruppen har tagit vid där 
Trio mé ström slutade.

– Ja, de har tagit över sta-
fettpinnen, säger Stig Karls-
son alias ”Stuffa-Stig”.

Maja Henriksson, Ronja 
Henriksson och Ida Sletter-
vold går i årskurs 5 på Maden-
skolan i Älvängen. Stig träffa-
de tjejerna första gången när 
de gick i trean.

– De visade sig ha ett brin-
nande intresse för musik och 
dans, förklarar Stig.

Efter att ha fått föräldrar-
nas godkännande bildades 
Älvorna, som numera tränar 

regelbundet 
under ”Stuf-
fa-Stigs” 
ledning 
en gång i 
veckan. 

– Det 
är jättero-
ligt. Stig 
kommer 
med idéer 
på låtar som 
han tycker 
att vi ska 
öva in och 
vi kommer 
med våra 
förslag, be-
rättar Maja 

Henriksson.
– Repertoaren varierar be-

roende på om vi besöker en 
skola eller ett äldreboende, 
tillägger Ronja.

När Älvorna gästade Trol-
levik bjöds det på musik från 
såväl Siw Malmqvist som 
Rock-Olga.

– På torsdag ska tjejerna 
uppträda i Skepplanda byg-

degård och därefter väntar 
en spelning på Ljungkullen 
i Sävedalen. Förhoppnings-
vis blir det ännu fler framträ-
danden vad det lider, avslutar 
Stig Karlsson.

Älvorna underhöll på Trollevik
– Sång, mim och dans på samma gång

PÅ TROLLEVIK

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Älvorna, bestående av Maja Henriksson, Ida Slettervold och 
Ronja Henriksson, svarade för ett bejublat framträdande på 
Trollevik.

Under Stuffa-Stigs ledning har Älvorna utvecklat sina fär-
digheter inom sång, mim och dans.

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

En enkel idé kan vara ovärderlig 
eller livsfarlig i en framtid där 
brotten begås i den mänskliga 

hjärnan. Dom Cobb har en unik 
förmåga att stjäla information 

direkt från källan, när hans 
offer är som mest sårbara - i 

drömmen. När det gäller 
företagsspionage är Cobb en 

legend, men det är ett rykte som 
kostat honom alla möjligheter 

till ett vanligt liv och som håller 
honom på ständig flykt.

Sön 17 okt kl 18
Entré 80:-. Från 11 år

Välkomna!

INCEPTION
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STARRKÄRR. Det var 
endast några fåtal 
stolar som gapade 
tomma.

Höstens Skratta & 
Sjung i Starrkärrs byg-
degård lockade nästan 
fullt hus.

Guddehjälmarna stod 
för underhållningen till-
sammans med Lennart 
Thorstensson.

Två gånger om året arrang-
eras Skratta & Sjung i Starr-
kärrs bygdegård. Konceptet 
är precis så enkelt som rubri-
ken antyder. Det handlar om 
att få publiken att skratta och 
sjunga tillsammans.

Lennart Thorstensson 
höll sin vana trogen i all-
sången. Besökarna var inte 
svårflörtade utan stämde upp 
i de melodier som ljöd från 
Thorstenssons dragspel.

– Lättsam och trivsam 
underhållning som jag tror 
att alla människor behö-
ver emellanåt, konstaterade 
Bengt Englund.

Guddehjälmarna fick väl-
förtjänta applåder för sitt 
framträdande. Det var för-
modligen inte sista gången 
som vi såg detta svänggäng 
från Ytterby på den här sidan 
älven.

Guddehjälmarna underhöll i Starrkärr

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Guddehjälmarna från Ytterby stod på scenen i Starrkärrs bygdegård i söndags.

Lennart Thorstensson ledde allsången som publiken stämde 
upp i.

MÖLNLYCKE. Jenny 
Korhonen har en hän-
delserik höst.

Hon regisserar det 
känsloladdade dramat 
Danny och de vida blå 
haven på Pelarteatern 
och spelar tre roller i 
en spökteater för barn 
på Wendelsbergs Folk-
högskola.

– Jag älskar den här 
utbildningen, säger 
tjejen som inte ens 
läste estetiskt på gym-
nasiet.

Jenny Korhonen har sadlat 
om eller testar åtminstone 
ett helt nytt spår. Från att 
ha läst samhällsprogrammet 
med språkinriktning under 
tre år i Ale gymnasium lyss-
nade hon på sin mentor.

– Jag var väl lite vilsen och 
visste inte riktigt vad jag ville 
satsa på. ”Gör något annat, 
något kul”. I samma veva dök 
Wendelsbergs Folkhögskola 
upp. Jag hade ungefär sam-
tidigt börjat engagera mig i 
Pelarteaterns verksamhet i 
Alafors och kände att det här 
faktiskt tilltalade mig. Jag 
var med i en dramagrupp på 
högstadiet, men släppte det 
när jag började gymnasiet. 
Nu tog jag upp den tråden 
igen.

Hon läser en taldramatisk 
inriktning och sedan höstter-
minens start har det pågått 
repetitioner av pjäsen ”Spö-
kena på Heltonsholm”, en 
dramatisering av Eva Ibbo-
tons bok ”Ring så spökar 
vi”. På fredag är det premiär 
för spökteatern som främst 
vänder sig till barn i låg- och 

mellanstadieåldern. Det är 
nog viktigt att betona för 
allt är på riktigt… Kostym-, 
smink- och rekvisitagrup-
perna har utfört ett ambitiöst 
arbete vilket starkt bidrar till 
att göra uppsättningen till 
ett mästerverk. Replikerna 
är tuffa och förstärker rysar-
känslan.

– En del är kanske till och 
med på gränsen, men vi får se 
hur publiken reagerar, säger 
Jenny Korhonen som själv 
spelar tre mindre roller.

– Rollen som fröken 
Match (husbetjänt) gillar jag 
skarpt. Hon är nästan blind 
och mer eller mindre döv. 
Varför inte låta kärringen 
skrika hela tiden?

Pjäsens ramhandling är 
om nioåriga Oliver som 
ärver ett slott. Hans snåla 
och avundsjuka släktingar 
vill göra livet surt för honom. 
De kontaktar så klart en 
spökförmedling och bestäl-
ler de värsta tänkbara. Något 
går snett och Oliver får istäl-
let besök av de snällaste av 
alla snälla spöken, nämligen 
familjen Wilkinson.

– Det är hela andeme-
ningen med pjäsen – var inte 
rädd, alla spöken är inte far-
liga, säger Jenny Korhonen.

Det rimmar dock lite illa 
när just Jenny säger det, för 
hon lider själv av spökskräck.

– Ja, faktiskt. Titta på 
skräckfilmer med mig funkar 
dåligt. Jag tror definitivt på 
spöken, men jag har aldrig 
sett några – förutom några 
skuggor – fast det räknas 
kanske inte?

Jenny har också hunnit 
med att vid sidan av studierna 

prova på att regissera. På 
Pelarteatern spelas just nu ett 
spektakulärt drama, ”Danny 
och de vida blå haven”.

– Det har varit en spän-
nande upplevelse, men nästa 
gång jag ska regissera något 
får det allt bli en komedi, 
säger hon med glimten i 
ögat.

Ensemblen som framför 
Spökena på Heltonsholm 
består av 17 ungdomar som 
alla läser andra året på Wen-
delsbergs Folkhögskola i 

Mölnlycke. Premiär nu på 
fredag.

– Det ska bli väldigt roligt. 
Alla är så engagerade och jag 
tycker pjäsen är lika mysig 
som ryslig. Jag tror den går 
hem.

Det tror vi också!

Spökena på Heltonsholm
– En mysig rysare för barn

Här ser vi Jenny Korhonen i rollen som Chelsea.

Jenny Korhonen spelar bland annat fröken Match i spöktea-
tern på Wendelsbergs Folkhögskola.

JENNY KORHONEN
Ålder: 20
Bor: Lägenhet i Göteborg, upp-
växt i Nol.
Civilstånd: Pojkvän
Utbildning: Treårig samhällspro-
grammet inriktning språk i Ale gym-
nasium. Läser just nu taldramatisk 
inriktning på Wendelsbergs Folk-
högskola.

Första roll: ”Jag spelade spegeln i 
Snövit när jag var sju år”.
Skådespelare jag beundrar: Peter 
Stormare och Eva Rydberg.
Andra intressen: Målning. ”Andra 
säger att jag har viss talang. Jag 
gillar alla former, såsom olja, akva-
rell, blyerts och tusch. Porträttmål-
ning är en favorit”.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Måndag 9.00-23.00
Tisdag-torsdag  7.00-23.00
Fredag 7.00-16.00

Lördag 7.00  - eftermiddagen

Kom och lyssna

Café – Gratis Biblar – Utställning

på högläsningen av Bibeln 
i Smyrnakyrkan

ÄLVÄNGEN. På måndag morgon star-
tar årets Bibelmaraton.

Bibeln kommer att läsas från pärm 
till pärm.

Flera lokala profiler kommer att 
dyka upp i Smyrnakyrkan för att 
läsa högt ur världens mest spridda 
och lästa bok.
Under en veckas tid, med start nu på måndag, 
ska det läsas högt ur Bibeln. Idén till ett 
Bibelmaraton väcktes av Anne-Marie Sven-
ninghed, pastor i Missionskyrkan i Älvängen 
och Guntorp. Vännerna inom Smyrna och 
Svenska Kyrkan var inte sena att hänga på och 
utöver uppläsningen, som kommer att ske i 
Smyrnakyrkan, arrangeras föreläsningskvällar 
i Blå kyrkan, Missionskyrkan och Skepplanda 
församlingshem (se separat annons).

Flera välkända alebor har bjudits in för att 
läsa ur bibeln. Det blir högläsning varje vardag 
från klockan sju på morgonen till elva på kväl-
len. Final blir det söndagen den 24 oktober. 
Bland dem som engagerats kan nämnas kom-
munalrådet Jarl Karlsson, teaterveteranen 

Kent Carlsson, Ica-hand-
lare Stefan Wennberg samt 
ägaren till Café Blå, Kata-
rina Renström.

Var det självklart att 
tacka ja?

– Ja, det var det. Jag tycker 
det är ett roligt initiativ 
och kan jag bidra till att det 
händer något i samhället så 
gör jag gärna det, säger Kata-
rina.

Vad har du för relation 
till kyrkan?

– Jag är konfirmerad och 
sedan har jag varit med mina 
barn på kyrkans öppna för-
skola. Det var en väldigt bra verksamhet.

Har du fått någon reaktion från kun-
derna när det blev känt att du skulle läsa?

– Om jag har fått? Kyrkbladet är tydligen 
populär läsning eftersom så många har kom-
menterat det.

Har du läst Bibeln förut?

– Inte i de här sammanhangen. Jag har 
bläddrat i den, men det var många år sedan.

När läste du högt senast?
– Det måste ha varit i samband med läxläs-

ning eller något liknande. Det var ett tag sedan 
i alla fall, avslutar Katarina Renström. 

JONAS ANDERSSON

Den 21 augusti hade barn, barnbarn och 
barnbarnsbarn till Gerda och Bertil Frö-
ssling släktträff på tidigare familjegår-
den Alfhems Kungsgård. Dagen innehöll 
poängpromenad med mer eller mindre 
kluriga släktfrågor, besök vid Gerda och 
Bertils grav och en fin middag i det som 
numera är restaurang på Kungsgården. 
En och annan historia om livet på gården 
i början av 1900-talet berättades under 
kvällen.

Ordet ”singel” – vad få du för asso-
ciationer? Från att ha betecknat en 
person som man tyckt lite synd om, 

så används det nu ibland med en underton 
av triumf: ”Jag är numera singel” – alltså fri 
och självständig, inte bunden till någon annan 
person i någon nära relation. Lite av: ”Äntli-
gen singel!”

Egentligen passar det väldigt väl in i vår 
individualistiska tid, där JAGET står i centrum. 
Det är eftersträvansvärt att vara oberoende, 
fri. Men hur ser en riktig ”singel” ut egentli-
gen? Den rätta bilden av en äkta ”singel” är en 
ensam överlevare på en pytteliten ö i en oändlig 
ocean, som sitter lutad mot den enda palmen, 
spanande efter det räddande fartyget som aldrig 
kommer. Och önskar att han inte vore singel! 

På söndag är temat i våra kyrkor ”Att leva 
tillsammans”. Alltså inget för en ”singel”.  
Eller? Självklart också för en singel. Ingen män-
niska är i egentlig mening singel. Också den 
som tycker det är skönt att vara singel längtar 
efter djup gemenskap. ”No man is an island” 
heter det ju. Ingen människa är en ö. Och 
ingen är heller skapad för att leva på en öde ö.

Du hör ihop med någon – även om du är 
singel. Först hör du ihop med Gud. Det är 
därför du aldrig kan säga att du är singel. När 
du går ut och dansar bevisar du att du inte är 
singel – och ropar samtidigt efter Gud. Tänk 
på det nästa gång du tar en svängom: det är 
egentligen Gud du dansar med! Och om du har 
för vana att festa om rejält med dina ”kompi-
sar” en fredagskväll – då är det egentligen Den 
Store Kompisen du vill festa med.

Sa du att du var singel? Sällan! Det kommer 
du aldrig att bli, av den enkla anledningen att 
du är människa. Du MÅSTE vara tillsammans 
– med någon och/eller Någon.

Rut är en kvinna i bibeln. Hon yttrade de 
klassiska orden, som senare blev en rad i musi-
kalen ”Kristina från Duvemåla”: Dit du går, går 
också jag. Där har du ditt djupaste behov. Att 
följa med, att känna att du inte är singel.

Mikael Nordblom
Komminister i Nol

Singel? – Sällan!
Betraktelse

Lördagen 2 oktober var det Gilledansfesti-
val i Älvängen. Den arrangerande föreningen 
DF Korkskruven har funnits i 20 år nu. Om-
kring 130 glada dansare deltog, hitresta från 
när och fjärran. 

Gillesdanser – vad är då det? Jo, det är 
danser som bygger på vals, polka, hambo, 
schottis, snoa och vals. Det kommer till nya 
danser hela tiden. Festivalprogrammet inne-
höll 90 danser och de flesta hanns med! 

Dagen innehöll förutom tre rejäla dans-
pass också välkomstfralla, lunch och kaffe med 
tårta.

Spelmanslaget Kafferast bjöd på trevlig un-

derhållning och ett uppskattat inslag var att de 
även spelade till det sista danspasset.

Några kommentarer från dansarna efter en 
härlig dag av motion och gemenskap:  

– Fantastisk dag, duktiga dansledare, fin 
underhållning!

– Stämningen på topp! Många tröjbyten 
blev det – svetten flöt!

– Ett välordnat arrangemang, mycket 
arbete bakom!

– Mycket bra, trevliga danser, god mat!
– Det kunde inte varit bättre!

Solveig Markebo-Sandersson

Gilledansfestival – Korkskruven firade 20 år

Gilledansfestivalen innehöll inte mindre än 
90 danser.

Släktträff på 
Kungsgården

Bibelmaraton inleds på måndag
– Lokala profiler läser i Smyrnakyrkan

Katarina Renström på Café Blå är en av många som engage-
rats i det Bibelmaraton som startar på måndag och som pågår 
under en hel vecka i Smyrnakyrkan, Älvängen.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Mitt livs 
maraton

– bibelkväll i Skepplanda 
församlingshem 

torsdag 21/10 kl. 19.00.
Kyrkoherde Vivianne Wetterling 

och Kyrkogårdsföreståndare 
Lennart Bengtsson.

Bibelutläggning och personliga 
berättelser samt sång och musik av 

gruppen Marcus och Lisa.

Mycket välkomna!

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Lödöse församling
Fördjupningskväll 

Tisdag 19 oktober kl. 18:30 
i S:t Peders församlingshem.

Filosofie doktor i fysikalisk kemi 
Allan Emrén talar över ämnet: 

”Guds storhet i skapelsen” 
Fika!

Alla välkomna!

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

Surte
Göteborgsvägen 66
Tel 031-98 32 50

Älvängen
Kapellvägen 1

Tel 0303-33 33 99

Lödöse

Tel 0520-66 12 33

DYGNET RUNT

• TRYGGHET •   
• OMSORG •   

• KOMPETENS •

Med anor från 1932

Predikoturer
Surte missionskyrka
Onsd 13/10 kl 18.30, Tonår. 
Torsd 14/10 kl 18.30, Pys-
sel för försäljningen. Sönd 
17/10 kl 11, Gudstjänst Be-
rit Scott. Saxofonia. Kyrk-
kaffe. Månd 18/10 kl 18.30, 
Samtalsgrupp för alla. Kl 
19, Musikkåren. Tisd 19/10 
kl 18.30, Scout. Onsd 20/10 
kl 15, Onsdagsträff för 
alla "Inte som andra" fi lm. 
Birgitta och Stanley Olsson. 
Kl 17.30, Sammanträde 
för försäljningen. Kl 18.30, 
Tonår.
www.surtemissionskyrka.se

Älvängens missionskyrka
Torsd 14 okt kl 12, Baby-
massage. Kl 18.30, Tillsam-
mans i bön. Sönd 17 okt 
kl 11, Gudstjänst Peter 
Carlsson. Kl 19, Tonår. 18-
24 okt, BIBELMARATON, 
kyrkorna i Älvängen gör 
gemensam sak. Högläsning 
av hela Bibeln varje dag i 
Smyrnakyrkan. Avslutas 
sönd 24 okt med gudstjänst 
i Smyrna kl, 11. Berit 
Simonsson predikar. Gospel 
som sjunger. Lovsångs dans 
från Guntorp. Månd 18 okt 
kl 18.

Nödinge församling
17 oktober 20:e ef Tref kl 
11, Surte kyrka Familje-
gudstjänst R Bäck. Kl 13, 
Surte kyrka Finsk Mässa 
Lisa Sorvoja. Kl 15, Bohus 
Servicehus Gudstjänst Rei-
ne. Kl 11, Nödinge kyrka 
Gudstjänst Harry. Tisd den 
19 oktober kl 11, Trollevik 
Gudstjänst Reine.

Guntorps missionskyrka
Tisd 12 okt kl 19, Höst-
kvällar inför Ordet Åke 
Reinholdsson "Vem vågar 
vittna?". Onsd 13 okt kl 
19, Höstkvällar inför Ordet 
Lars Gunter "Bibeln - Bok-
stav, Bildspråk, Budskap". 
Sönd 17 okt kl 16, BARN-
KALAS. Måndag-Söndag 
BIBELMARATON i 
Älvängen Hela veckan. 
Onsd 20 okt kl 18.30, Spåa-
rarScout ¨UpptäckarScout.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 

Isacson. Tisd kl 8.30, Mässa 
i församlingshemmet. Onsd 
kl 18.30, Mässa, Isacson. 
Fred kl 18, Mässa, Kristens-
son.

Elimförsamlingen
Alafors Pingstkyrkan
Torsd 14/10 kl 18, Musik-
cafe, Ohlins. Sönd 17/10 kl 
11, Gudstj. Lars Rhenlund. 
Tisd 19/10 kl 17, Stick-
gruppen.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 17 okt 
kl 10, Familjegudstjänst 
Broman,kyrkkaffe. Torsd 
21 okt kl 19, Bibelkväll 
i församlingshemmet. 
Hålanda sönd 17 okt 12, 
Familjegudstjänst Broman. 
S.t Peders sönd 17 okt kl 
10, Mässa Wetterling. Tisd 
19 okt kl 18.30, Öppen 
fördjupningskväll, fi losofi e 
doktor Allan Emrén. Talar 
om ”Guds storhet i ska-
pelsen”. Ale-Skövde sönd 
17 okt kl 12, Familjeguds-
tjänst Wetterling,kyrkkaffe. 
Tunge sönd 17 okt, se 
ovanstående.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 12 okt kl 8-9, Bön. Kl 
19, Höstkvällar inför Ordet 
i Guntorps Missionskyrka, 
Åke Reinholdsson. Onsd 
13 okt kl 19, På vandring i 
Apostlagärningarna. Kl 19, 
Höstkvällar inför Ordet i 
Guntorps Missionskyrka. 
Torsd 14 okt kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Kl 18.15, 
Hobby (7-12 år). Fred 15 
okt kl 19, Greenhouse (åk 
7 och uppåt). Kl 20.30, 
Effect – Café & Öppet hus 
för ungdomar. Lörd 16 okt 
kl 10-13, Second Hand & 
Café. Sönd 17 okt kl 11, 
Gudstjänst, Marie Nord-
vall. Äventyret (3-12 år ). 
Kyrkkaffe.

Filadelfi aförsamlingen -
Bohus pingstkyrkan
Onsd 13/10 kl 19, Bibelläs-
ning och bön. Sönd 17/10 
kl 11, Leif Karlsson och 
församlingsmöte. Onsd 
20/10 kl 19, Bibelläsning 
och bön.

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

Döda

Valdemar Johansson, 
Bohus har avlidit. Född 
1931 och efterlämnar makan 
Agneta samt döttrarna 
Rose-Marie och Anette 
med familjer som närmast 
sörjande.

Björn Olofsson, Nygård 
har avlidit. Född 1939 och 
efterlämnar makan Kate 
samt barnen Ann-Charlotte 
och Tor-Björn med familjer 
som närmast sörjande.

Elsa Åhling, Bohus har 

avlidit. Född 1930 och 
efterlämnar sönerna Harry, 
Glenn och Lennart, barn-
barn med familjer samt 
syskon med familjer som 
närmast sörjande.

Eva Sandkvist, Skönninga-
red har avlidit. Född 1948 
och efterlämnar maken Len-
nart, barnen Kicki, Anders 
och Martin med familjer 
samt systrar med familjer 
som närmast sörjande.

Gunnar Mårtensson, 

Älvängen har avlidit. Född 
1938 och efterlämnar 
makan Yvonne samt barnen 
Carola, Urban och Christer 
med familjer som närmast 
sörjande.

Gunilla Brunberg, 
Älvängen har avlidit. Född 
1953 och efterlämnar sam-
bon Lasse, sönerna Niclas 
och Christian samt syskon 
med familjer som närmast 
sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Erik Andresen.  I Surte 
kapell hölls torsdagen 7 ok-
tober begravningsgudstjänst 
för Erik Andresen, Surte. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Harry Hultén.

Lennart Karlsson. I Nö-
dinge kyrka hölls fredagen 
8 oktober begravningsguds-
tjänst för Lennart Karlsson, 
Nödinge. Offi ciant var 
kyrkoherde Harry Hultén.

Min älskade Make
Vår käre

Valdemar
”Walle”

Johansson
* 28/9 1931

har i dag lämnat oss
i sorg och saknad.

Bohus
1 oktober 2010

AGNETA
ROSE-MARIE
och NIKLAS

Johan
ANETTE och ALI
Daniel, Jonathan

Övrig släkt och vänner

Alltid med glimten i
ögat, snäll och mysig
Du var

Vi önskar att vi hade
fått ha Dig kvar

Älskad – Saknad

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen
4 november kl. 11.00

i Surte kyrka.
Efter avskedet i kyrkan

inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå
tel. 031-98 32 50 senast
måndagen 1 november.

Lika välkommet som
blommor är en gåva till

Hjärt-Lungfonden
tel. 0200-88 24 00.

Morfar åkt himlen
Vinka morfar
Hämta morfar flygplan?
Hämta morfar raket?
Morfar stegen brandbil

klättra upp himlen.
JOHAN

Min älskade Morfar

Walle

Vår kära Mor
och Farmor

Elsa Åhling
* 15/2 1930

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Bohus
6 oktober 2010

HARRY
GLENN

LENNART
Barnbarn

Barnbarnsbarn
Syskon med familjer

Övrig släkt och vänner

I minnet Du lever,       
Du finns alltid kvar

I minnet vi ser Dig, 
precis som Du var

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen 27

oktober kl. 11.00 i
Surte kapell. Efter

gravsättningen inbjudes
till minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till

Ale Begravningsbyrå tel.
031-98 32 50 senast

måndagen 25 oktober.

Ett varmt tack till
Personalen på
Vikadamm för

kärleksfull omvårdnad.

Vår Älskade

Eva Sandkvist
* 24/12 1948

har i dag stilla somnat in
i sitt hem och lämnat oss

i stor sorg och saknad

Skönningared
5 oktober 2010

LENNART
KICKI och CONNY

Sanna, Stefan, Daniel
ANDERS och

PERNILLA
Patrik, Emma

MARTIN och MIA
Arvid, Ylva

Systrar med familjer
Släkt och vänner

Ditt goda hjärta, Ditt 
ljusa sinne

Hos oss skall leva           
i tacksamt minne

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 22

oktober kl. 11.00 i
Starrkärrs kyrka.

Akten avslutas i kyrkan.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Cancerfonden på tel.

020-59 59 59.

Ett varmt tack till
Hemsjukvården, berörd
personal på Kungälvs

sjukhus, Arbetsterapin-
Sjukgymnastiken och till
Apoteket, Älvängen för

Ert personliga
engagemang och fina
omvårdnad av Eva.

Vår kära Vän och Medarbetare

Eva Sandkvist
har lämnat oss i sorg och saknad

Vi saknar Dig

ARBETSKAMRATERNA
ALE KOMMUN

rannuG  
 nossgninneH

ELSEBETH
BARN OCH BARNBARN

Övrig släkt och vänner
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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

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

Stora, mindre gobelänger 
i korsstygn, graverade glas, 
skålar i kristall 1-2kg, vinglas, 
snapps, likörglas m.m. Egen till-
verkning.
tel. 0761-46 70 45
Rolf Trudeson, Skepplanda

Bostadsrätt. En mycket fin 1:a 
på 30kvm säljes i Nol. Väldigt 

låg hyra, 1400:-. Pris: 320 000 kr 
eller högstbjudande.
tel. 0709-21 53 37

Nätt bäddsoffa, soffbord. Läs- 
och taklampor. Pris 1200:-
tel. 0762-18 20 10

EU Moped. Pgo T-rex 50. 550 
mil. Årsmodell 2006. Välvårdad. 
Pris: 8000:-
tel. 0730-25 80 90

Lägenhet till salu. Skolvä-
gen 7B, Bohus. 2 rok. 1 vån. Nytt 
badrum med dusch. Utgångs-
pris: 350 000:-. Visning 16 okt, kl 
13-14. 18 okt, kl 18-19.
tel. 031-98 03 70

UTHYRES

Ett hus mitt i Nygård (föred-
etta Signes café). 5 rum, 2 kök, 
2 bad, 900kvm tom. 6400kr exkl 
el, värme, vatten. Uthyres till 
rökfri familj. Ring för visning.
tel. 0707-27 20 90

Varmgarage uthyres till 1 per-
sonbil över vintern.
tel. 0303-33 90 45

Ö HYRA

Omgående t.o.m. april önskar 
jag hyra ett utrymme för en båt 
5*12 meter på vagn. Porthöjd 
4 meter. Endast el behövs i Ale 
med omnejd.
tel. 0520-66 25 25

ÖVRIGT

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

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!

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

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

Vi tar id- och körkortsbilder. 
Drop in. Pris 180:- . Öppet må-fr 
10-18; lö 10-13. Bomans Foto, 
Nytorget , Kungälv
tel. 0303-21 11 51
www.bomansfoto.se

Hushållsnära tjänster. RUT 
avdrag. F-skatt.
tel. 0703-65 66 24
el. 0303-74 70 02
Rebbens AB

Hemservice Kungälv
Hushållstjänster, hem-,flytt-,
kontorsstäd, tvätt, fönster,
trädgård. 
tel. 0303-57 900
www.hemservicekungalv.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?
Skicka in din grattisannons idag!
Alekuriren, Göteborgsvägen 94

446 33 Älvängen

Grattiskramar till vår goa
Markus

som fyllde 5 år 10/10
Mamma, Pappa & Rebecka, 

Farmor & Farfar

Mamma du är bäst.
Grattis till en riktig 

svensk klassiker
Johan och Linnea

Grattis!
Patrik 

som snart fyller gubbe.
40-årsdagen närmar sig med 

stormsteg och vi ser fram 
emot kalaset.
"Kurrarna"

Alice Liljekvist 1 år!
Den 18/10 blir våran

goa tjej 1 år.
Grattiskramar från 
Mamma & Pappa.

Vi älskar dej!

Grattis
Alvin Tukiainen

1 år 13/10
önskar

Mamma, Pappa, 
Pontus & Robin

Ett jättegrattis till
Minea Petersson

på din 1 + 1 = 11-årsdag
den 15 oktober

önskar
Rebecca, Mamma & Pappa

Vi älskar dig så, 
Puss & Kram

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Rolf LansenheimÖvrigt
Katt upphittad. 
Återfås mot beskrvinng.

0708-62 95 03

Födda

Välkommen Milla!
Tova och Indras lillasyster.

Therese & Stefan Halme
Näl 25 sep - 10

Välkommen lilla Klara
Stella och 

Nellie's lillasyster.
Född 27/9 - 10

Ett stort tack till Anders, 
Peter & Sofie på 

ambulansen i Älvängen 
samt farmor Eva-Lisa för 

hjälpen vid födseln av Klara. 
En stor bamsekram ifrån 

Cissi, Martin, 
Stella, Nellie & Klara

Uppvaktning
Öppet hus hos Lisa i 
Kilanda vid Hultasjön.
Lördagen den 16/10 från kl 
13 till...?
Välkomna!

Förlovade
Alexander Mårtensson 

och Sofia Petersson
Danmark 2010-10-02

Veckans ros 
Till Annette och Christer 
som ser till att hålla mid-
sommartraditionen vid liv 
på Logen i Älebräcke. Det 
är alltid lika trevligt!

”Tacksamma gäster”

Veckans ros till servicevän-
liga och flexibla Tandläkare 
Albert som akut tog emot 
mig när det såg som allra 
värst ut.

”Framtandslös”

I den bästa av världar finns 
en datakunnig kusin. I min 
värld heter han Rolf Adiels 
och han är värd en stor 
bukett rosor.

Kram Placenta
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

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

1 8
4 5 7 2 8 9

6 8 7 2 3
2 7 5 4

4 1 3 7 6
3 8 6 9 2 5

1 4 3 5
9 8 2

4 6 3 2
7 8 5 6

5 1 4 8
2 3 9

8 7 5 1
7 5 4 6 2

3 7 5 4

Ta det lugnt, du hinner...

40 kr
 3 dygn!

Medlemspris

Ord.pris 55 kr 3 dygn

STATOIL ÄLVÄNGEN - ALLTID ÖPPET TILL 24.00!
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- FÖR ATT HÅLLA KROPPEN I TRIM.
Namn: Gunnar Lindberg
Ålder: 71 år

- GEMENSKAPEN, KUL OCH I HÄLSOPERSPEKTIV.
Namn: Annika Nilsson
Ålder: 52 år

- FÖR ATT MÅ BRA FÅ STYRKA OCH KONDITION.
Namn: Kjell Ericsson
Ålder: 68 år

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

EEERRRBBBJJJUUUDDDAAANNNDDDEEE
KONTANTKLIPPET

 KR
Begränsat antal kort.

KONTANTKLIPPET
ÅRSKORT ALLA AKTIVITETER

KR/MÅN

18 MÅN AUTOGIRO

KAMPANJ!
TRÄNA ALLA AKTIVITETERTTTTTTRRRRRRÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄNNNNNNAAAAAA ALLA AAAAAKKKKKTTTTTIIIIIVVVVVIIIIITTTTTEEEEETTTTTEEEEERRRRR

- GEMENSKAPEN, FÖR ATT MÅ BRA. DET ÄR KUL.
Namn: Tobbe Hellström 
Ålder: 40 år

6 KLUBBAR NÄRA DIG
Ale, Kungälv och Lilla Edet
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