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Christina 
Olson

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

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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STARTKLAR Vad innebär STARTKLAR?
Vi kommer hem till er och lägger upp ett förslag hur en 
försäljningen av din bostad planeras. Helt utan kostnad!

Det innebär att vi gör en värdering och fotografering av 
din bostad, granskar ritningar, utarbetar marknadsförings-
plan och informerar om:

• energideklaration • skattefrågor

• doldafel försäkring • styling

Kort sagt; vi förbereder allt inför en försäljning.

När du eller vi har hittat den bostad du vill fl ytta till är vi 
startklara. Bara att trycka på knappen och din bostad är 
klar för försäljning!

Ring oss för mer information om STARTKLAR

PRO-ordförande ser 
fram emot jubileum

I februari tillträdde Sven Grolander rollen som ordförande i PRO Ale Norra.
På lördag är han med och firar föreningens 65-årsjubileum.

Det är dock i naturen som Sven trivs allra bäst. 

Hur länge har du suttit 
som PRO-ordförande?

– Sedan i februari i år. Jag 
hade aldrig tackat ja till ord-
förandeskapet om jag inte 
hade vetat vilka bra och 
kunniga personer som fanns 
med i styrelsen.
Vad fick dig att bli 
medlem i PRO?

– Det var genom facket 
som jag gick med. För mig 
var det en självklarhet. Vi 
fick också en inbjudan hem 
om att gå med i PRO Ale 
Norra.
Vad anser du vara en pen-
sionärsorganisations vik-
tigaste uppgift?

– Oj, det är så mycket. Vård 
och omsorg för de äldre är 
ett område vi måste bevaka. 
Bygger de äldreboenden 
ska inte äkta makar sepa-

reras utan de ska kunna få 
bo ihop hela livet ut. Det 
är en viktig punkt för mig. 
När det gäller vår fören-
ing så är vi väldigt aktiva, vi 
har många studiecirklar och 
andra sammankomster över-
huvudtaget.
Vad skulle du önska för-
eningen i 65-årsgåva 
helst av allt?

– Att vi får rättvisa skatter 
för våra pensionärer.
Vad gör du helst en solig 
höstdag?

– Det finns mycket jag vill 
göra, men jag går gärna ut i 
skogen och plockar lingon 
eller svamp. 
Vad är det bästa med Ale 
kommun?

– Att det råder fria bussre-
sor för pensionärer. Det ska 
beslutsfattarna ha en eloge 

för. Närheten till service är 
en annan plusfaktor som 
Ale har.
Om du fick bjuda en 
kändis på lunch, vem 
skulle det bli?

– Nelson Mandela. Tänk 
vad han har kämpat i sitt liv. 
Han satt fängslad i 27 år, 
men tappade aldrig gnistan. 
Vilken människa!
Smultronställe du gärna 
återvänder till?

– Jag åker gärna norrut, 
där har vi tillbringat många 
semestrar. Jag älskar vild-
markslivet och minns bland 
annat en fjällvandring i 
Sarek. Det var häftigt. Jag 
är mycket för längdskidåk-
ning och har åkt Vasaloppet 
några gånger. TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

VECKANS 

PROFIL

Namn: Sven Grolander.
Ålder: 69.
Bor: Gräskärr.
Familj: Hustrun Eva, två barn 
(Susanne och Ulf), sju barn-
barn och fem barnbarnsbarn.
Stjärntecken: Skytt.
Aktuell: Som ordförande 
i PRO Ale Norra som firar 
65-årsjubileum på lördag.
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KÖP EN HUSBIL
PÅ SÖNDAG!

Vi visar ca 70 husbilar!

Söndagsöppet kl. 12-15!

För dig som värdesätter service och 
tillmötesgående även efter köpet!

Välj bland ca 50 beg. modeller 
från olika fabrikat från 119.000:-

Tel 0322-832 10
Mån-tors 10-18. Fre 10-16. Sön 12-15

Intill riksväg 42 mellan Alingsås och Trollhättan
www.prhusbilar.com

Nya modeller

från 469.800:-
14 bilar för visning!

från 595.000:-

99.000:-

från 581.500:- från 510.800:-

BOHUS. Ale-Surte Ban-
dyklubb mot Frölunda 
Hockey i Ale Arena 
– drömmen blir sann 
onsdag 10 november.

Räkna med en klas-
sisk bandymatch 
mellan vildkatter och 
indianer som ogärna 
förlorar ett slag på is.

– Vi räknar med 
fullt hus. Det här är 
ett spektakulärt och 
mycket underhållande 
arrangemang, säger 
Ale-Surtes sportchef, 
Cerry Holmgren.

En av nycklarna till att få Ale 
Arena att nå lönsamhet är att 
hitta alternativa event som 
kompletterar bandysporten.

– Jag är rädd för att Ale 
Arena har fått en dålig stäm-
pel i kommunen. Det förtjä-
nar den inte. Jag är övertygad 
om att hallen kan bli en stor 
tillgång. Vi måste bara hitta 
rätt former. Genom att locka 
hit en riktig publikattraktion 
som Frölunda Indians hoppas 
jag att de alebor som ännu 
inte varit här passar på. De 
kommer att upptäcka en fan-
tastisk arena med stor utveck-
lingspotential, säger Cerry 
Holmgren.

Samtalet till Frölundas 

sportchef, Kent Norberg, bar 
frukt nästan omgående.

– Vi fick besked i augusti 
när de gjort klart att Kent 
Johansson skulle träna laget. 
De ser detta event som ett 
roligt avbrott i träningen. Just 
då råder ett landslagsuppehåll, 
berättar Cerry Holmgren.

För tillfället är inga frölun-
daspelare aktuella för spel i 
den blågula landslagsdressen 
så publiken kan kallt räkna 
med att få se stjärnor som Joel 
Lundqvist, Pebben Axelsson 
och inte minst Johan Holm-
qvist i målet.

– Förutsatt att de är skade-
fria, men sådant kan vi ju inte 
styra över.

Ale-Surte lanserar drabb-
ningen som en utmaning. För-
hoppningen är att bandymat-
chen i Ale Arena byts mot en 
hockeymatch i Göteborg i vår.

– Jag är tämligen säker på 
att vi kör över Frölunda i vår 
hemmaarena i vår sport, men 
det kan säkert bli omvänt när 
vi möts i en rink. Det hade 
varit roligt att se, säger Cerry 
Holmgren.

För att jämna ut förutsätt-
ningarna måste Ale-Surtes mål 
göras innanför straffområdet. 
Inget hörnskytte eller frislag 
direkt mot mål accepteras. 
Frölunda däremot har fritt 
fram. De följer gällande ban-

dyregler.
– Det spelar ingen roll, jag 

tror de åker vilse ganska snabbt 
på den stora isen, säger en 
skrattande Cerry Holmgren.

Matchen har alla möjlighe-
ter att bli en stor publikfest. 
Frölunda Indians är trots en 
svag inledning i elitserien fort-
farande ett av Sveriges populä-
raste lag. Inramningen håller 
också högsta klass. Radiopro-

filen, Hasse Andersson, är 
konferencier och dansbandet 
Framed spelar före matchstart 
och i pausen.

Biljetterna släpps på onsdag 
(se annons) och arrangören 
tror på en utsåld arena, vilket 
skulle betyda 2500 personer 
och därmed nytt publikrekord 
för Ale Arena. TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Utmaningen! Ale-Surte BK möter Frölunda Indians i en unik 
bandymatch 10 november i Ale Arena. I vår kan det bli re-
vansch på liten rink och då är det i så fall hockey som gäller.

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

Siktar på nytt publikrekord med Frölunda Indians
– Ale-Surte hoppas på 
hockeystjärnorna!
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ÄR DU RÄDD 
OM DIN BIL?
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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   

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

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

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

���������������������������������

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

NSK Damjuniorer
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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 ��������
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Akut- och idrottskador, 
Stresshantering

Klassisk Massage, Gympa, Kurser

Catrine Stenborg 0768-517909
www.harmoniochhalsa.com

NSK Damjuniorer
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NU BÖRJAR 
SKRIDSKO/

BANDYSKOLAN
Vi kör igång lördag 6 november

kl 10:00-11:30

Ale Surte BK | www.surtebandy.se

Ale Surte BK, Box 121, tel: 031-980471, fax: 
031-981088, e-post: kansli@surtebandy.se

Lödöse Nygårds IK
Damlagspelare sökes 
till satsande division 3-lag

Intresserad?

���������������:
Hans:
 0709-34 93 40
Dagtid: 
 0520-65 92 87
Claes: 
 0768-51 06 53

FOTBOLL

HANDBOLL

BANDY

Kval till division fyra
Skepplanda – Valtorps IF 0-2 (0-0)
Matchens kurrar: Mikael Maliniemi 
3, Mattias Johansson 2, Niklas 
Hylander 1. 

Division 6 D Göteborg
Nödinge – Älvängen 3-3 (1-3)
Målskyttar NSK: Vladan Jovanovic 2, 
Timor Huskaj. ÄIK: Josef Ingvarsson, 
Rickard Andersson, Rahel Faraj.
Matchens kurrar: NSK: Marcello 
Milli 3, Oskar Eriksson 2, Rasmus 
Ekström. ÄIK: Josef Ingvarsson 3, 
Per Ingvarsson 2, Johan Karlsson 1.

Nol – Hermansby 2-1 (0-1)
Mål NIK: Daniel Holmes, Anders 
Hedlund.

Division 4 A Göteborg, damer
Ahlafors – Landala 6-1

Division 5 Göteborg
Virgo – Älvängen 0-2 (0-1)
Mål ÄIK: Emelie Johansson, Linda 
Klevéus.
Matchens kurrar ÄIK: Tesa Enyck 3, 
Stefania Citraro 2, Anki Olsson 1.

Division 3 Göteborg damer
Nödinge - Heidlös 19-18
Mål: Elina Mathiasson 8 , Catrine 
Aronsson 3 , Sandra Josefsson 3 , 
Jennifer Justesen 2, Caroline Karls-
son 2, Jessica Pettersson 1.
Matchens kurrar: Elina Mathiasson 
2, Sandra Josefsson 1.

Crocodiles 5 69 10
Bjurslätts IF 5 43 10
Heidlös 4 52 6
Nödinge SK 5 -19 6
BK Banér 4 2 4
HK Varberg 5 -10 4
HP Warta 4 -17 4
Onsala HK 4 -4 2
Kungälvs HK 2 4 -133 2
Kortedala HC 4 -22 0
Mölndals HF 4 -81 0

Division 4 damer
Nödinge - GIK Wasaiterna 9-26
Mål: Marie Karlsson 2, Emma 
Qvarford 2, Lisa Tagge 2, Therese 
Johansson 1, Michaela Apelgren 1, 
Sanna Sandström 1
Matchens kurrar: Rebecka Strauss 2, 
Marie Karlsson 1.

Division 3 västsvenska västra
BK Banér – Ale HF 22-24
Mål Ale: Fredrik Berggren 6, Joakim 
Samuelsson 4, Mattias Wahlqvist 
4, Hafstein Hafsteinson 2, Michael 
Strigelius 2, Marcus Hylander, 
Peter Welin, Niclas Svensson, Kim 
Wahlgren, Fredrik Johansson och 
Andreas Johansson 1 vardera. 
Matchens kurrar: Tobias Mattsson 2, 
Fredrik Berggren 1.

Ale HF 5 25 8
IK Nord 5 19 7
Fjärås HK 4 20 6
Rosendals IK 5 19 6
Hisingen/Backa 5 18 4
IK Baltichov 5 6 4
Rya HF 5 0 4
ÖHK 2002 4 -1 4
ÖHK Göteborg 5 -22 3
BK Banér 5 -6 2
Majornas IK 5 -25 0
Jugo Swed 5 -53 0

Träningsmatcher
Ale-Surte – IF Boltic 1-1
Mål Ale-Surte: Lasse Karlsson
Ale-Surte – IF Boltic 5-9
Mål Ale-Surte: Johan Grahn 2, Johan 
Malmqvist, Kalle Ahlgren, Robin 
Molén.

Dubbelmötet med 
Boltic lovar mer
BOHUS. En oavgjord 
och en förlust blev 
facit efter Ale-Sur-
tes dubbelmöte med 
Boltic.

Det var två matcher 
mot Karlstads elitse-
riegäng som med facit 
i hand lovar mer.

– Vi fick många 
positiva svar i helgen, 
första matchen borde 
vi faktiskt ha vunnit, 
säger tränaren, Peter 
Rönnqvist.

Trots ett tydligt spelövertag 
och flera kvalificerade mål-
chanser var det bara Lasse 
Karlsson som hittade rätt 
– och det på straffslag. På 
samma sätt kvitterade Boltic 
i lördagsmatchen som sluta-
de 1-1.

–Vi visade upp en bra 
defensiv. Killarna var nog-
granna och gjorde få miss-
tag, tyvärr sätter vi inte våra 
chanser framför motstån-
darmålet. Vi får helt enkelt 
gnugga avslut, analyserar 
Peter Rönnqvist.

I det andra mötet som 
spelades på söndagen ställ-
de Ale-Surte över blnd 

andra Lasse Karlsson, Erik 
Olovsson och Mattias 
Olausson. 

– Skador och sjukdomar 
gör att vi gärna undviker att 
slita på spelarna i onödan. 
Ersättarna gjorde bra ifrån 
sig och vi har 5-7 fram till 
några minuter före slutet. 
Lite onödigt att vi släppte 
in två mål i slutminuterna.

Boltic som i år gör come-
back i elitserien har en del 
att jobba med.

– I dagsläget har jag svårt 
att se hur de ska kunna 
vinna några matcher i elit-
serien. Vissa har bra fart 
under skridskorna, men det 
kommer inte att räcka.

Det betyder att ni också 
har lite att fila på?

– Absolut. Tempomässigt 
har vi problem. Dessvärre är 
det svårt att göra något åt det 
så länge vi inte får spela mot 
bättre motstånd. Svenska 
elitserielag vill ogärna möta 
allsvenskt motstånd, men 
nu har vi Vetlanda borta på 
söndag att se fram emot och 
innan dess ryska Sibselmash 
i Ale Arena (torsdag).

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

GÖTEBORG. Ale HF 
fortsätter att impo-
nera.

Borta mot BK Banér 
tog laget sin fjärde 
seger.

– Det var andra 
matchen i rad som vi 
inte får spelet riktigt 
att stämma, men vi 
vinner ändå och det är 
en skön känsla, säger 
lagledaren Frank Wahl-
qvist.

Det var en jämn match mellan 
två lag som båda 
letade efter lin-
jerna i spelet. 
Två röda kort 
p å v e r k a d e 
också matchbil-
den. Banér fick 
sin spelfördelare utvisad och 
Ales Hafstein Hafsteinson 
gick samma öde till mötes. 
Det var länge hemmalaget 
som var i ledningen, men när 
domaren blåste av hade Ale 
HF lyckats kontra till sig en 
tvåmålsseger.

– Det kunde egentligen ha 
slutat hur som helst. För till-
fället har vi marginalerna på 
vår sida samtidigt som vår för-
bättrad fysik säkert spelar en 
avgörande roll, menar Frank 

Wahlqvsit.
Det var enligt samme 

Wahlqvist ingen i Ale som 
stack ut, bortsett från mål-
vakten Torbjörn Mattsson.

– ”Tobbe” gör några 
matchavgörande räddningar 
och är i härlig form just nu. 
Sedan måste Fredrik Berg-
gren berömmas för sitt säkra 
straffskytte.

Ale HF har nu fyra av fem 
möjliga segrar och är med i 
den absoluta tabelltoppen.  
Precis som väntat ser det ut att 
bli en affär mellan IK Nord, 
Fjärås HK – och som det ser 

ut just nu – 
Ale HF.

När-
mast väntar 
två hem-
mamatcher. 
På söndag 

gästas Älvängens Kulturhus 
av seriesexan Baltichov  och 
en vecka senare är Majornas 
IK som är på besök.

Ny seger för Ale HF
– Hakar på i toppen

Fredrik Berggren satte samtliga straffar mot Banér.

HANDBOLLSKOLL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
BK Banér – Ale HF 22-24 (12-11)

Ingen rolig kvalhistoria för SBTK
SKEPPLANDA. Skepplan-
da gjorde en bra säsong, men i 
kvalet till division fyra saknades 
överväxeln. I årets sista match 
blev Valtorp ett nummer för 
stort, då SBTK tvingades spela 
med en man mindre i 80 mi-
nuter.

Redan efter tio minuter fis-
kade domaren upp det röda 
kortet framför näsan på Chris-
tian Rönkkö.

–Jag såg inte situationen så 
jag kan egentligen inte säga 
något, men övriga tyckte det 
var en väldigt hård utvisning, 
säger SBTK-tränaren Jonas 
Andersson.

Utvisningen var mycket 
olycklig eftersom Skepplanda 
hade startat matchen strålande.

– Vi gör säsongens bästa 
tio minuter så det var en riktig 
kalldusch att få en man utvisad.

0-1 kommer en kvart in i 
andra halvlek och även det 
var ologiskt. I anfallet innan 
brände hemmalaget ett frilä-
ge, vilket naturligtvis straffade 
sig med ett baklängesmål.

– Det var inte vår match, 
konstaterade Jonas Andersson.

Det blev således ett resultat-
löst kval för SBTK och fortsatt 
spel i femman.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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SKEPPLANDA. Den 
gamla ishockeyrinken i 
Skepplanda är borta.

Den har rivits med 
anledning av att Skepp-
landa BTK nu förbe-
reder för en konst-
gräsplan på befintlig 
grusplan.

– Av den anledningen 
tar vi rinkområdet i 
anspråk för att färdig-
ställa en grusplan, som 
även kan fungera som 
parkering, som komple-
ment till den blivande 
konstgräsplanen, säger 
ordföranden Benny 
Hansson.

Hockeyrinken på Forsvallen 
har blivit till kaffeved. Den 
uttjänta sargen har plockats 
ner i etapper för att nu ta 
nästa steg i processen.

– Varför styrelsen har 
beslutat om att montera ner 

sargen beror helt enkelt på 
att vi planerar för en konst-
gräsplan och då måste vi ha 
tillgång till denna yta. Med 
kommunens hjälp hoppas vi 
kunna anlägga konstgräs på 
nuvarande grusplan. Det å 
sin sida innebär att vi måste 
få till stånd en sjumannaplan, 
som under grässäsongen 
också kan användas som par-
keringsplats, säger Benny 
Hansson och fortsätter:

– Vi ser också en annan 
fördel med den här utveck-
lingen. Grusplanen skulle 
utgöra en perfekt plats för 
vårt Sommarparty, som är en 
viktig inkomstkälla för klub-
ben. Det är heller inte ute-
slutet att vi i samarbete med 
skolan, om de visar intresse, 
kan tänka oss att spola is på 
någon av deras grusplaner 
för att ge våra ungdomar 
chansen till skridskoåkning 
på hemmaplan.

Att SBTK väljer att 
påbörja arbetet just nu beror 
på att Peab vill använda 
Forsvallen som deponerings-

plats i samband med vägbyg-
get.

– Det blir ett vinn-vinn-
koncept. Peabs material 
fungerar som perfekt fylle 
där rinken har varit. Det är en 
blandning av miljögodkänd 
malen asfalt och väggrus. Vi 
är oerhört tacksamma för 
den uppgörelse som träf-
fats med Peab, säger Sven 
Rydén, ledamot i SBTK:s 
styrelse.

När kan en konstgräs-
plan på Forsvallen bli verk-
lighet?

– Det kan jag inte svara på, 
det är politikerna som avgör 
den saken. Vi är dock ange-
lägna om att få till stånd en 
konstgräsplan inom en snar 
framtid då vi har en bred 
ungdomssektion på både 
flick- och pojksidan, ett herr-
lag som är på ordentlig fram-
marsch och vårt damlag som 
tillhör Svensk Elitfotboll, 
avslutar Benny Hansson.

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 12 okt 
deltog 10 par. Medel var 108 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel: 
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           147
2. Karl-Eric Nilsson/Rune Ögren    134
3. Åke Wänström/Conny                   123
4. Pia Rosén/Inga-Lill Hasselberg  116
5. Elsa Persson/Rikard Johansson     113

Rinken riven på Forsvallen
– Nu förbereds det för konstgräs

PÅ FORSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ishockeyrinken på Forsvallen är numera ett minne blott. Här ska det istället bli en sjumanna 
grusplan, som även ska fungera som parkering. Förhoppningen är nämligen att få till stånd 
en konstgräsplan på nuvarande grusplan.

NÖDINGE. Den målrika 
tillställnigen på Vim-
mervi genomfördes i 
ett soligt höstväder, 
mycket folk och ett 
prima underlag.

Matchen mellan 
Nödinge SK och 
Älvängens IK slutade 
oavgjord, 3-3.

Hemmalaget hämtade 
upp ett 3-0-underläge 
mot redan kvalklara 
ÄIK.
Gästande ÄIK valde solen 
i ryggen och tog tillvara 

på denna fördel genom att 
pricka in tre mål under första 
halvtimman. Nödinge redu-
cerade före paus till 1-3, kom 
starkt i den 
andra och 
u t j ä m n a d e 
till 3-3.

ÄIK bytte 
ut två av sina 
anfallare, Patric Skånberg 
och Per Ingvarsson, efter 
paus. Troligen en sparsam-
het inför stundande kval.

Det hettade till lite mot 
slutet och domaren Wessam 
Abdelrazek tvingades visa ut 

en spelare i varje lag.
För hemmalaget var det 

säsongsavslutning medan 
gästande Älvängen, som blev 

s e r i e t v å a , 
börjar kvalet 
till femman 
nu på fredag. 
S a m t l i g a 
m a t c h e r 

spelas på Hedens konstgräs 
där två lag tar steget upp i 
division 5. 

Målrikt alederby på Vimmervi

PÅ VIMMERVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

– Nödinge och Älvängen kryssade
1-0 till ÄIK efter en kvart genom Per Ingvarsson. NSK-målvakten sprattlar förgäves.

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Nödinge – Älvängen 3-3 (1-3)

I Kulturhuset 
24 oktober kl: 12.30

Herr div 3 
ALE HF-Baltichov

- Älska handboll

Matchsponsor:

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

HISTORISK MATCH!

ALE-SURTE
möter 

Frölunda Indians 
i en bandymatch

Onsdag 10 november kl 19

OBS! Förköp!
Allans Bokhandel, Älvängen

Sportringen, Ale Torg
Bohus Spel & Service, Bohus
Ale-Surte BK Kansli, Bohus

Vuxen 150 kr • Barn upp till 16 år 75 kr
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Skepplanda är borta.

Den har rivits med 
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landa BTK nu förbe-
reder för en konst-
gräsplan på befintlig 
grusplan.

– Av den anledningen 
tar vi rinkområdet i 
anspråk för att färdig-
ställa en grusplan, som 
även kan fungera som 
parkering, som komple-
ment till den blivande 
konstgräsplanen, säger 
ordföranden Benny 
Hansson.

Hockeyrinken på Forsvallen 
har blivit till kaffeved. Den 
uttjänta sargen har plockats 
ner i etapper för att nu ta 
nästa steg i processen.

– Varför styrelsen har 
beslutat om att montera ner 

sargen beror helt enkelt på 
att vi planerar för en konst-
gräsplan och då måste vi ha 
tillgång till denna yta. Med 
kommunens hjälp hoppas vi 
kunna anlägga konstgräs på 
nuvarande grusplan. Det å 
sin sida innebär att vi måste 
få till stånd en sjumannaplan, 
som under grässäsongen 
också kan användas som par-
keringsplats, säger Benny 
Hansson och fortsätter:

– Vi ser också en annan 
fördel med den här utveck-
lingen. Grusplanen skulle 
utgöra en perfekt plats för 
vårt Sommarparty, som är en 
viktig inkomstkälla för klub-
ben. Det är heller inte ute-
slutet att vi i samarbete med 
skolan, om de visar intresse, 
kan tänka oss att spola is på 
någon av deras grusplaner 
för att ge våra ungdomar 
chansen till skridskoåkning 
på hemmaplan.

Att SBTK väljer att 
påbörja arbetet just nu beror 
på att Peab vill använda 
Forsvallen som deponerings-

plats i samband med vägbyg-
get.

– Det blir ett vinn-vinn-
koncept. Peabs material 
fungerar som perfekt fylle 
där rinken har varit. Det är en 
blandning av miljögodkänd 
malen asfalt och väggrus. Vi 
är oerhört tacksamma för 
den uppgörelse som träf-
fats med Peab, säger Sven 
Rydén, ledamot i SBTK:s 
styrelse.

När kan en konstgräs-
plan på Forsvallen bli verk-
lighet?

– Det kan jag inte svara på, 
det är politikerna som avgör 
den saken. Vi är dock ange-
lägna om att få till stånd en 
konstgräsplan inom en snar 
framtid då vi har en bred 
ungdomssektion på både 
flick- och pojksidan, ett herr-
lag som är på ordentlig fram-
marsch och vårt damlag som 
tillhör Svensk Elitfotboll, 
avslutar Benny Hansson.
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Vid partävlingen i Alvhem den 12 okt 
deltog 10 par. Medel var 108 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel: 
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           147
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3. Åke Wänström/Conny                   123
4. Pia Rosén/Inga-Lill Hasselberg  116
5. Elsa Persson/Rikard Johansson     113

Rinken riven på Forsvallen
– Nu förbereds det för konstgräs

PÅ FORSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ishockeyrinken på Forsvallen är numera ett minne blott. Här ska det istället bli en sjumanna 
grusplan, som även ska fungera som parkering. Förhoppningen är nämligen att få till stånd 
en konstgräsplan på nuvarande grusplan.

NÖDINGE. Den målrika 
tillställnigen på Vim-
mervi genomfördes i 
ett soligt höstväder, 
mycket folk och ett 
prima underlag.

Matchen mellan 
Nödinge SK och 
Älvängens IK slutade 
oavgjord, 3-3.

Hemmalaget hämtade 
upp ett 3-0-underläge 
mot redan kvalklara 
ÄIK.
Gästande ÄIK valde solen 
i ryggen och tog tillvara 

på denna fördel genom att 
pricka in tre mål under första 
halvtimman. Nödinge redu-
cerade före paus till 1-3, kom 
starkt i den 
andra och 
u t j ä m n a d e 
till 3-3.

ÄIK bytte 
ut två av sina 
anfallare, Patric Skånberg 
och Per Ingvarsson, efter 
paus. Troligen en sparsam-
het inför stundande kval.

Det hettade till lite mot 
slutet och domaren Wessam 
Abdelrazek tvingades visa ut 

en spelare i varje lag.
För hemmalaget var det 

säsongsavslutning medan 
gästande Älvängen, som blev 

s e r i e t v å a , 
börjar kvalet 
till femman 
nu på fredag. 
S a m t l i g a 
m a t c h e r 

spelas på Hedens konstgräs 
där två lag tar steget upp i 
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Målrikt alederby på Vimmervi

PÅ VIMMERVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

– Nödinge och Älvängen kryssade
1-0 till ÄIK efter en kvart genom Per Ingvarsson. NSK-målvakten sprattlar förgäves.

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Nödinge – Älvängen 3-3 (1-3)

I Kulturhuset 
24 oktober kl: 12.30

Herr div 3 
ALE HF-Baltichov

- Älska handboll
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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

HISTORISK MATCH!

ALE-SURTE
möter 

Frölunda Indians 
i en bandymatch

Onsdag 10 november kl 19

OBS! Förköp!
Allans Bokhandel, Älvängen

Sportringen, Ale Torg
Bohus Spel & Service, Bohus
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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
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 m 331/11/100 10ällt äll tällE 3311//100 10

 

Svalka av dig Paket
              

 

                 Värde 507:-

För dig som tecknar  
guldmedlemskap 

under oktober månad får ett

SURTE. Det har varit en 
intensiv trialhöst för 
Ale TK.

Den nådde sin kulmen 
förra helgen när RM 
avgjordes.

Ett drygt 40-tal 
förare i olika åldrar 
bidrog till den sports-
liga fullträff som det 
blev i Kleveberget.
Strålande solsken och som-
martemperatur. Förutsätt-
ningarna var de bästa tänk-
bara när Ale MHF-Ungdom 
och Ale Trial Klubb bjöd in 
till RM i Kleveberget förra 
lördagen. Tävlingarna fort-
satte sedan på söndagen då 
medaljerna i lagklassen skulle 
fördelas.

– Vi är jättenöjda med ar-
rangemanget och vi fick också 
beröm från många deltagare. 
Det känns naturligtvis extra 

roligt, säger Joar Bergman i 
tävlingsledningen.

Av hemmaförarna måste 
nämnas Tobias Johansson 
i 80B. Han tog hem segern 
före Jesper Johansson, Par-
tille TK. I samma klass körde 
även två andra Ale TK-föra-
re, Linnéa Björkdahl, som 
blev femma och Emmelie 
Andersson, som slutade sjua.

Johan Alfredsson blev 
tvåa i Senior A-Cup, slagen 
av Anders Selander, Lilla 
Edets MCK.

I lagtävlingen slutade Ale 
TK på tredjeplats efter Partil-
le lag 1 och segrande Kungs-
backa TK.

Solig trialfest i Kleveberget

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Anders Selander från Lilla Edet segrade i Senior A-Cup. Billy Thelin, Ale TK, på sin 125-kubikare Beta.Linus Almtén tillhörde de allra yngsta i startfältet.

Två hemmatjejer som läser in banan i Kleveberget, Linnéa 
Björkdahl och Emmelie Andersson.

En verklig veteran. Rolf Ludvigsson, 66 år och tävlandes för 
Partille TK, är still going strong.
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Bilsemester med

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

Kom ihåg reskoden: AlekurirenBESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

3 dagars semester på hotell vid hamnen i Nynäshamn

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

• 2 övernattningar
•  2 x frukostbuffé
• 1 x 2-rätters middag
•  1 x välkomstdrink

Skärgårdshotellet
Skärgårdsidyllen Nynäshamn söder 
om Stockholm har ett rykte om att 
vara en solsäker plätt i Sverige. Här bor 
ni med en utsikt över vita segel som 
flyter över skärgårdens blanka spegel 
och på ett hotell med en alldeles unik 
maritim atmosfär. Skärgårdshotellet 
ligger som namnet säger direkt ute 
vid båt- och badbryggorna i skärgår-
den. Här kan man promenera längs 
den livliga hamnen med sina små 
trevliga handelsbodar och restau-
ranger samtidigt som man njuter av 
havets dofter av salt och tång. Prova 
t.ex. på att gå på upptäcktsfärd   

Ankomst: Fredagar t.o.m. 17/12 
2010 samt 7/1-17/6 2011.
Valfri ankomst 
15-22/10 och 29/10-5/11 2010 
samt i sportlovet 11-25/2, påsk 
20-23/4, Kristi himmelsfärd 1-3/6 
och pingst 10/6-11/6 2011.

• 3 övernattningar
•  3 x frukostbuffé
•  2 x 3-rätters middag
•  1 x välkomst drink
•  1 x entrébiljett 
 till Schloss Schwerin

Förtrollande Schwerin

NH Schwerin 
Schwerin ligger vackert omgi-
vet av både skog och sjö i ett av 
Nordtysklands mest idylliska områ-
den. Här får man nästan allt serverat 
på ett silverfat: Kultur, natur, shop-
ping och äventyr – det är bara att 
välja. Ni kan bl.a. börjar med den 
inkluderade entrébiljetten till renäs-
sansslottet som Schwerin är känt för: 
Schloss Schwerin (5 km), som speg-
lar sig i sjön från sin ö i Schweriner 
See. Eller hoppa på en båt från Alter 
Garden, parken framför slottet, häri-
från upplever man stadens samspel 
med naturen från en annorlunda vin-
kel. Och är det stadsupplevelser som 
lockar så gör ett besök i centrum (5 
km) och Schwerins gamla stadsdel 
Schelfstadt (7 km). 

Valfri ankomst t.o.m.  
31/12 2010 och 1/1-29/5. 2011.

Pris per person i dubbelrum

1.099:-

Pris per person i dubbelrum

1.899:-

4 dagars semester på 4-stjärnigt hotell 
i Mecklenburg-Vorpommern

Weekend 
i Nynäshamn skärgård

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

Extranatt inkl. 
frukostbuffé

Endast 399:-

Få gratis vin, 
när du bokar semester

(vouchervärde ca. 160:-). 

Se mer på: www.happydays.nu

BRA BARNRABATT 

Skärgårdshotellet
fbhf

NH Schwerin

Perfekta vuxna skapar inte 
perfekta barn och fall inte för 
frestelsen att spela den dukti-
ga mamma- eller duktiga pap-
pa-rollen. Var dig själv, var ett 
av budskapen från den danske 
familjepedagogen och författa-
ren Jesper Juul. Han är en guru 
för många och har skrivit flera 
populära böcker som har över-
satts till 13 olika språk. Han är 
verksam i nio länder och förra 
veckan föreläste han för när-
mare 280 intresserade föräldrar 
på Ale gymnasium i den extra 
satsning på föräldrar som görs i 
Ale just nu.

Vi kan skatta oss lyckliga 
för att barnen är så kompeten-
ta som de är. Det vi tror är att 
uppfostra går inte så ofta hem 
hos barnen. Jesper Juul menar 

att så mycket som 60-70 % går 
barnen förbi. Nej, barnupp-
fostran kan man säga är kon-
sekvensen av det sätt som vi 
vuxna lever på. 

Alla barns reaktioner är 
meningsfulla men ofta kan 
vi vuxna inte se meningen. 
Barnen är faktiskt födda med 
social förmåga och barn kan ta 
ansvar både för mamma och 
pappa men även för sig själva. 
Mångårig forskning visar att 
barn som får ta ansvar för sitt 
eget ätande tidigt i mindre ut-
sträckning drabbas av ätstör-
ningar, undervikt och övervikt 
senare i livet.

Men ibland funkar det inte 
vare sig med sömn eller mat 
eller att gå på toa. Barnet är 
ju receptivt till max och när 

det inte funkar i ett eller annat 
hänseende så är det relationen 
barn-vuxen som det beror på. 

En uppstressad förälder har 
svårt att få sitt barn att somna. 
Jesper Juul uppmanar oss att 
se nattningen som ett privile-
gium, en värdefull stund till-
sammans.

 – Tänk inte på alla obesva-
rade mail och telefonsamtal ni 
ska ringa för då blir det ingen 
bra atmosfär och det känner 
barnen av. 

Det vi gör ska vi göra i sam-
spel. Det är i själv samspe-
let med dina barn som du blir 
pappa eller mamma. Så försök 
att vara dig själv och spela inte 
en ”duktig mamma/pappa-
roll” för barnen vill ha verk-
liga föräldrar. Det enklaste är 

att lära från våra barn. Ska vi ta 
barns kompetens på allvar eller 
ska vi tycka deras kompetens är 
lite mysig och fortfarande tro 
att vi vet bäst?

När Jesper Juul inledde sitt 
föredrag sade han att vi inte 
har lyckats med barnuppfos-
tran på 300 år. Då kan vi i alla 
fall konstatera att det är tack-
samt utgångsläge för att på sikt 
kunna bli mer kompetenta som 
föräldrar.

❐❐❐

Dina barn är kompetenta!
– Jesper Juuls huvudbudskap till föräldrar

Jesper Juul.
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Film är större än TV!

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

E-post: folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

KOMMANDE

Sön 31 okt kl 16
Matiné

SHREK
Nu  och för alltid

Karate Kid

Toy Story 3

Sön 24 okt kl 15
Matiné. Entré 60 kr, sv tal.

Sön 24 okt kl 18
Entré 80 kr. Från 11 år
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Skepplanda 
Bygdegård

Fredag 
22 okt 
kl 19.00

Biljetter 120:- säljes vid entrén. Fika 20:- säljes i pausen
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3 dagars semester på hotell vid hamnen i Nynäshamn
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• 2 övernattningar
•  2 x frukostbuffé
• 1 x 2-rätters middag
•  1 x välkomstdrink

Skärgårdshotellet
Skärgårdsidyllen Nynäshamn söder 
om Stockholm har ett rykte om att 
vara en solsäker plätt i Sverige. Här bor 
ni med en utsikt över vita segel som 
flyter över skärgårdens blanka spegel 
och på ett hotell med en alldeles unik 
maritim atmosfär. Skärgårdshotellet 
ligger som namnet säger direkt ute 
vid båt- och badbryggorna i skärgår-
den. Här kan man promenera längs 
den livliga hamnen med sina små 
trevliga handelsbodar och restau-
ranger samtidigt som man njuter av 
havets dofter av salt och tång. Prova 
t.ex. på att gå på upptäcktsfärd   

Ankomst: Fredagar t.o.m. 17/12 
2010 samt 7/1-17/6 2011.
Valfri ankomst 
15-22/10 och 29/10-5/11 2010 
samt i sportlovet 11-25/2, påsk 
20-23/4, Kristi himmelsfärd 1-3/6 
och pingst 10/6-11/6 2011.

• 3 övernattningar
•  3 x frukostbuffé
•  2 x 3-rätters middag
•  1 x välkomst drink
•  1 x entrébiljett 
 till Schloss Schwerin

Förtrollande Schwerin

NH Schwerin 
Schwerin ligger vackert omgi-
vet av både skog och sjö i ett av 
Nordtysklands mest idylliska områ-
den. Här får man nästan allt serverat 
på ett silverfat: Kultur, natur, shop-
ping och äventyr – det är bara att 
välja. Ni kan bl.a. börjar med den 
inkluderade entrébiljetten till renäs-
sansslottet som Schwerin är känt för: 
Schloss Schwerin (5 km), som speg-
lar sig i sjön från sin ö i Schweriner 
See. Eller hoppa på en båt från Alter 
Garden, parken framför slottet, häri-
från upplever man stadens samspel 
med naturen från en annorlunda vin-
kel. Och är det stadsupplevelser som 
lockar så gör ett besök i centrum (5 
km) och Schwerins gamla stadsdel 
Schelfstadt (7 km). 

Valfri ankomst t.o.m.  
31/12 2010 och 1/1-29/5. 2011.

Pris per person i dubbelrum

1.099:-

Pris per person i dubbelrum

1.899:-

4 dagars semester på 4-stjärnigt hotell 
i Mecklenburg-Vorpommern

Weekend 
i Nynäshamn skärgård

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

Extranatt inkl. 
frukostbuffé

Endast 399:-

Få gratis vin, 
när du bokar semester

(vouchervärde ca. 160:-). 

Se mer på: www.happydays.nu

BRA BARNRABATT 

Skärgårdshotellet
fbhf

NH Schwerin

Perfekta vuxna skapar inte 
perfekta barn och fall inte för 
frestelsen att spela den dukti-
ga mamma- eller duktiga pap-
pa-rollen. Var dig själv, var ett 
av budskapen från den danske 
familjepedagogen och författa-
ren Jesper Juul. Han är en guru 
för många och har skrivit flera 
populära böcker som har över-
satts till 13 olika språk. Han är 
verksam i nio länder och förra 
veckan föreläste han för när-
mare 280 intresserade föräldrar 
på Ale gymnasium i den extra 
satsning på föräldrar som görs i 
Ale just nu.

Vi kan skatta oss lyckliga 
för att barnen är så kompeten-
ta som de är. Det vi tror är att 
uppfostra går inte så ofta hem 
hos barnen. Jesper Juul menar 

att så mycket som 60-70 % går 
barnen förbi. Nej, barnupp-
fostran kan man säga är kon-
sekvensen av det sätt som vi 
vuxna lever på. 

Alla barns reaktioner är 
meningsfulla men ofta kan 
vi vuxna inte se meningen. 
Barnen är faktiskt födda med 
social förmåga och barn kan ta 
ansvar både för mamma och 
pappa men även för sig själva. 
Mångårig forskning visar att 
barn som får ta ansvar för sitt 
eget ätande tidigt i mindre ut-
sträckning drabbas av ätstör-
ningar, undervikt och övervikt 
senare i livet.

Men ibland funkar det inte 
vare sig med sömn eller mat 
eller att gå på toa. Barnet är 
ju receptivt till max och när 

det inte funkar i ett eller annat 
hänseende så är det relationen 
barn-vuxen som det beror på. 

En uppstressad förälder har 
svårt att få sitt barn att somna. 
Jesper Juul uppmanar oss att 
se nattningen som ett privile-
gium, en värdefull stund till-
sammans.

 – Tänk inte på alla obesva-
rade mail och telefonsamtal ni 
ska ringa för då blir det ingen 
bra atmosfär och det känner 
barnen av. 

Det vi gör ska vi göra i sam-
spel. Det är i själv samspe-
let med dina barn som du blir 
pappa eller mamma. Så försök 
att vara dig själv och spela inte 
en ”duktig mamma/pappa-
roll” för barnen vill ha verk-
liga föräldrar. Det enklaste är 

att lära från våra barn. Ska vi ta 
barns kompetens på allvar eller 
ska vi tycka deras kompetens är 
lite mysig och fortfarande tro 
att vi vet bäst?

När Jesper Juul inledde sitt 
föredrag sade han att vi inte 
har lyckats med barnuppfos-
tran på 300 år. Då kan vi i alla 
fall konstatera att det är tack-
samt utgångsläge för att på sikt 
kunna bli mer kompetenta som 
föräldrar.

❐❐❐

Dina barn är kompetenta!
– Jesper Juuls huvudbudskap till föräldrar

Jesper Juul.
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Film är större än TV!

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

E-post: folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

KOMMANDE

Sön 31 okt kl 16
Matiné

SHREK
Nu  och för alltid

Karate Kid

Toy Story 3

Sön 24 okt kl 15
Matiné. Entré 60 kr, sv tal.

Sön 24 okt kl 18
Entré 80 kr. Från 11 år
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Skepplanda 
Bygdegård

Fredag 
22 okt 
kl 19.00

Biljetter 120:- säljes vid entrén. Fika 20:- säljes i pausen
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ALAFORS. PRO Ale 
Norra blir pensionär.

På lördag firar fören-
ingen sitt 65-årsjubi-
leum.

Med sina 625 med-
lemmar är man kom-
munens största pensio-
närsorganisation.

På lördag blir det stor baluns 
i Medborgarhuset. PRO Ale 
Norra firar då sitt 65-årsju-
bileum, dit 120 medlemmar 
har anmält sitt intresse.

– Det är väldigt roligt att 
så många har hörsammat 
inbjudan. Vi ser verkligen 
fram emot kvällen, säger 
den tidigare ordföranden 
Stig Andersson som har fått 
det hedervärda uppdraget 
att sammanställa historiska 
höjdpunkter från de gångna 
åren.

– Föreningen bildades 
den 12 augusti 1945. Då var 
namnet Starrkärrs Folkpen-
sionärers Förening och hade 
46 registrerade medlemmar, 
berättar Stig.

1954 antogs namnet 
Starrkär-Kilanda PRO. Vid 
föreningens 25-årsjubileum 
1970 passerade medlemsan-
talet 400 personer och vid 
40-årsjubileet hade antalet 
stigit till 600.

– På årsmötet 2000 fat-
tades ett beslut om att byta 
namn till PRO Ale Norra. 
Det var en anpassning till 
vårt upptagningsområde, 
förklarar Stig.

Sedan 2002 bedriver PRO 
Ale Norra datacirklar och 
föreningen kan också ståta 
med en egen hemsida, som 
har varit igång sedan sju år 
tillbaka.

– Vi är en väldigt aktiv 
förening och cirkelverksam-
heten utvecklas hela tiden. 
På senare år har vi kommit 
igång med grupper för bild-
behandling och ukulele för 
att ge några exempel.

– Samarbetet med övriga 

pensionärsföreningar vill jag 
också framhäva. Det fung-
erar riktigt bra, avslutar Stig 
Andersson.

PRO firar pensionen med jubileumsfest

Stig Andersson, ser fram emot det 65-årsjubileum som PRO 
Ale Norra firar i Medborgarhuset nu på lördag.

PRO Ale Norra är kommunens största pensionärsförening 
med 625 registrerade medlemmar. Slöjd är en av alla de cir-
kelverksamheter som föreningen erbjuder sina medlemmar. 
På bilden ses en av eldsjälarna, Gösta Björk.

…och SPF Skepplanda/Hålanda fyller 40 år
SKEPPLANDA. En 
annan pensionärsfören-
ing som firar jubileum 
är SPF Skepplanda/
Hålanda.

Lördagen den 30 
oktober vankas det fest 
i Skepplanda bygde-
gård.

Med sina 40 år är 
Skepplanda/Hålanda 
distriktets äldsta SPF-
förening.

1970 bildade några entusias-
ter i Skepplanda den fören-
ing som nästa lördag firar sitt 
40-årsjubilum. 

– Då fanns inte Norra 
Älvsborg så det närmaste 
distriktet att ansluta sig till 
blev Södra Älvsborg med 
säte i Borås. Därefter flyt-
tades vår verksamhet till 
Bohusdistriktet innan det 
blev Norra Älvsborg. Således 
har vi kuskat runt en del, för-
klarar Bengt Englund, som 
svingat ordförandeklubban 
i SPF Skepplanda/Hålanda 
sedan tio år tillbaka.

– Vi har växt otroligt 
mycket det senaste decen-
niet. Vi hade 250 medlem-
mar när jag började i fören-
ingen, nu är vi 540. Det är 
jätteroligt att så många vill 
vara med och ta del av den 
härliga samvaro som vi upp-
lever, säger Englund.

Vad är signifikativt för 
er förening?

– Vi har roligt. Det är 
nummer ett.

Boule är den enskilt 
största verksamheten inom 
SPF Skepplanda/Hålanda 
med närmare 100 utövare. 
Föreningen erbjuder dock 
många andra aktiviteter som 
dans, vandring och bingo.

40-årsjubileet nästa lördag 
får celebert besök i form av 
SPF:s förbundsordförande 
Karl Erik Olsson.

– Det finns cirka 880 SPF-
föreningar i landet, så att han 
kommer hit till oss är stort, 
konstaterar Englund.

Jubileumsfesten kommer 
att bjuda på underhållning 
av gruppen Kuling, utdel-
ning av förtjänsttecken är 

att vänta och senare på kväl-
len blir det också dans till 
tonerna av Torsten & Kent.             

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Bengt Englund, ordförande 
SPF Skepplanda/Hålanda.

KOMMANDE
UNDERHÅLLNING:
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AFTER WORK Varje fredag 17- 20

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

Boka bord!

MISSA INTE DETTA!
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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

I min barndom nämn-
des emellanåt en familj 
där mannen var ganska 

så förtjust i pengar. Lite 

elakt skämtade släktingar-
na om att veckans höjdpunkt 
var på lördagskvällen när 
far i huset samlade frun och 

barnen för att läsa högt ur 
bankboken. 

Riktigt så illa tror jag inte 
det var men jag tycker mig 
finna vissa likheter mellan 
denne familjefar och den 
rike tullmannen Sackai-
os som vi finner i söndagens 
text (Luk 19:1-10). I alla fall 
i berättelsens början för sen 
händer något som, vad jag 
vet, aldrig hände i familjen 
från min barndom. 

Sackaios möter Jesus och 
pengarna verkar tappa sitt 
värde. I glädjen över upp-
täckten att han är känd av 
Gud upptäcker han också 
nöden hos sina medmännis-
kor. Utan att någon har sagt 
ett ord om pengar bestäm-
mer han sig för att på ståen-
de fot ge bort halva sin för-
mögenhet. Och dessutom 
gottgöra dem han eventuellt 
har lurat.  

Även om detta hände för 
ett par tusen år sedan har 
historien upprepat sig gång 
på gång. I mötet med Jesus 
vidgas människors hjär-
tan och omvärldens nöd blir 
synlig. Fokus går från ”jag, 
mig och mitt” till ett större 
perspektiv. 

En frälsning som når 
ända ner i plånboken, det är 
trovärdig kristendom!

Marie Nordvall
Pastor i Smyrnaförsamlingen 

Älvängen

Betraktelse

En frälst plånbok?

www.mittiale.se 
0303-444 000

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

Dagens gäster är Ukelegruppen från Skepplanda

Torsdag den 21oktober kl. 10.00-12.00
i Starrkärrs församlingshem

Förmiddagscafé 

pen från Skepp

kl. 10.00-12
mlingshem

www
03

tarrkärr-Kilanda förtarrkärr-Kilanda för
Kilanda - Nol - Starrkärr - ÄlvängenKilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Förmiddagscafé

Dagens gäster är Ukelegruppe

Torsdag den 21oktober kl
i Starrkärrs försam

Förmiddagscafég
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LÖRDAG 23 OKTOBER KL. 18.00 

TEATERN MIMERS HUS

Arr. OPUS-83 och Folkuniversitetet

ENTRÉ 150:- BILJETTFÖRSÄLJNING FR.O.M. 1/10  

MIMERS HUS TEL 0303-23 82 02

SVÄNGIG HÖSTKONSERT MED

MED BLAND ANDRA…

HELENE JONSSON

GODBITAR AV  

GOSPEL  
OCH MUSIKALER

OCH DAN LINDÉN
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där mannen var ganska 
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elakt skämtade släktingar-
na om att veckans höjdpunkt 
var på lördagskvällen när 
far i huset samlade frun och 

barnen för att läsa högt ur 
bankboken. 

Riktigt så illa tror jag inte 
det var men jag tycker mig 
finna vissa likheter mellan 
denne familjefar och den 
rike tullmannen Sackai-
os som vi finner i söndagens 
text (Luk 19:1-10). I alla fall 
i berättelsens början för sen 
händer något som, vad jag 
vet, aldrig hände i familjen 
från min barndom. 

Sackaios möter Jesus och 
pengarna verkar tappa sitt 
värde. I glädjen över upp-
täckten att han är känd av 
Gud upptäcker han också 
nöden hos sina medmännis-
kor. Utan att någon har sagt 
ett ord om pengar bestäm-
mer han sig för att på ståen-
de fot ge bort halva sin för-
mögenhet. Och dessutom 
gottgöra dem han eventuellt 
har lurat.  

Även om detta hände för 
ett par tusen år sedan har 
historien upprepat sig gång 
på gång. I mötet med Jesus 
vidgas människors hjär-
tan och omvärldens nöd blir 
synlig. Fokus går från ”jag, 
mig och mitt” till ett större 
perspektiv. 

En frälsning som når 
ända ner i plånboken, det är 
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Marie Nordvall
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MIMERS HUS TEL 0303-23 82 02

SVÄNGIG HÖSTKONSERT MED

MED BLAND ANDRA…

HELENE JONSSON

GODBITAR AV  

GOSPEL  
OCH MUSIKALER

OCH DAN LINDÉN

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 20/10 kl 19, Bibelläs-
ning, sång och bön. Sönd 
24/10 kl 11, Gudstjänst 
Lars Rehnlund, sång. Onsd 
27/10 kl 19, Bibelläsning, 
sång och bön.

Surte Missionskyrka
Onsd 20/10 kl 15, Ons-
dagsträff för alla. "Inte som 
andra"- fi lm av Birgitta och 
Stanley Olsson. Kl 17.30, 
Sammanträde för försälj-
ningen. Kl 18.30, Tonår. 
Kl 18.30, Glädjekören 
övar alla välkomna. Sönd 
24/10 kl 17, Gudstjänst Per 
Kjellberg, Lisen Kihl sång. 
Kyrkkaffe. Månd 25/10 
kl 19, Musikkonsert med 
Lerum Surte Symphonic 
Band. Tisd 26/10 kl 18.30, 
Scout. Onsd 27/10 kl 18.30, 
Tonår.
www.surtemissionskyrka.se

Älvängens missionskyrka
HELA VECKAN: Bi-
belmaraton. Högläsning 
av hela Bibeln i Smyrna-
kyrkan. Se september 
program. Onsd 20 okt kl 
19, Ekunemisk samling i 
bibelveckan "Damma av 
Bibeln". Krister Andersson, 
generalsekreterare i Svenska 
Bibelsällskapet. Torsd 21 
okt kl 12, Babymassage. Kl 
15, RPG i Missionskyrkan. 
Roland Stahre; sjukhus-
pastor och själavårdare. 
Sönd 24 okt kl 11, Ekum 
gudstjänst i Smyrnakyrkan. 
Berit Simonsson m.fl . Månd 
25 okt kl 18.30, Scout. Tisd 
26 okt kl 18, Barnkören 
"Smultron". Kl 19, Styrel-
sen. Onsd 27 okt kl 15.30, 
Konfi rmanderna i Smyrna-
kyrkan.

Nödinge församling
24 okt 21:e ef Tref kl 11, 
Nödinge kyrka Mässa 
Renny Olausson. Kl 17, 
Surte kyrka Musikguds-
tjänst, Elise.

Starrkärr-Kilanda 
församling
Torsd 21/10 Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa Nord-
blom. Sönd 24/10 kl 11, 
Ekumenisk gudstjänst i 
Smyrnakyrkan Söndags-
skola, Andersson m.fl . Nols 
kyrka kl 18, Mässa, Nilsson. 
Tisd 26/10, Nols kyrka kl 
8, Morgonbön med frukost. 
Älvängens kyrka kl 19, 
Veckomässa Andersson.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
BIBELMARATON 18-24 
okt i samarbete med Skepp-
landa kyrka, Blå kyrkan och 
Missionskyrkan, Smyrna-
kyrkan är öppen under hela 
tiden läsningen pågår – väl-
kommen in! Månd 18 okt kl 
9-23, Högläsning av Bibeln, 
öppet café kl 12-22. Tisd 19 
okt kl 7-23, Högläsning av 
Bibeln, öppet café 12-22. Kl 
19, Temakväll i Blå kyrkan; 
Urban Ringbäck, pastor i 
Smyrnakyrkan i Göteborg 
talar på temat ”Om vikten 
att vara förankrad i Guds 
Ord”. Onsd 20 okt kl 7-18, 
Högläsning av Bibeln, öp-
pet café 12-22. Kl 18, Läs-
ning av 23:e psaltarpsalmen 
på ett 20-tal olika språk. Kl 
18.30-23, Högläsning av 
Bibeln. Kl 19, Temakväll i 
Missionskyrkan, Älvängen; 
Krister Andersson, gene-
ralsekreterare i Svenska bi-
belsällskapet talar på temat 
”Damma av Bibeln”. Torsd 
21 okt kl 7-23, Högläsning 
av Bibeln, öppet café kl 

10-22. Kl 19, Temakväll i 
Skepplanda församlings-
hem; Vivianne Wetterling, 
kyrkoherde i Skepplanda 
talar på temat ”Mitt livs 
maraton”. Fred 22 okt kl 
7-16, Högläsning av Bibeln, 
öppet café kl 12-16. Kl 
19, OMEGA-kväll, Bibel, 
bön & lovsång med och 
för ungdomar. Café. Lörd 
23 okt kl 7-c:a20, Högläs-
ning av Bibeln, öppet café 
kl 10-16. Kl 10-13, Second 
Hand. Sönd 24 okt kl 11, 
Gemensam gudstjänst i 
Smyrnakyrkan; predikan av 
Berit Simonsson från OAS-
rörelsen, gospel.kom och 
lovsångsdans. Äventyret 
(3-12 år). Kyrkkaffe. Tisd 
26 okt kl 8-9, Bön.

Elimförsamlingen,
Alafors Pingstkyrkan
Tisd 19/10 kl 17, Stick-
gruppen. Tisd 26/10 kl 17, 
Stickgruppen. Torsd 28/10 
kl 18, Bön o samtalsmöte, 
Ohlins.

Guntorps missionskyrka
Onsdag 20 okt. 18.30 Spå-
rarScout/UpptäckarScout
Fredag 22 okt. 19.00 
OMEGA - Ungdomsmöte 
i Smyrnakyrkan. Söndag 24 
okt.11.00 GUDSTJÄNST 
Avslutning av BIBELMA-
RATON i Smyrnakyrkan. 
Medverkande från alla kyr-
korna. Onsdag 27 okt 18.30 
Tonår/ÄventyrarScout.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Westergaard. Kl 14, Finsk 
gudstjänst. Tisd kl 8.30, 
Mässa, Westergaard. Onsd 
kl 18:30, Mässa, Kristens-
son. Fred kl 18, Mässa, 
Kristensson.

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

Tänk på 
Cancerfonden!

020-78 11 79 (öppet dygnet runt)

www.cancerfonden.se
pg. 90 1986-0

Döda
Till alla Er som hedrade

minnet av vår käre Make,
Far, Svärfar, Morfar 

och Farfar 

Dan Löfström
vid hans bortgång, för
alla vackra blommor i
kyrkan, gåvor till Cancer-
fonden, Er närvaro vid
begravningsgudstjänsten
samt kondoleanser till
hemmet, vill vi till släkt,
vänner och grannar
framföra vårt varma tack.
Ett särskilt tack till
komminister Bengt
Broman, kyrkomusiker
Peter Corneliusson,
Mikael Karlsson och
barnbarnen Angelica,
Michaela, My, Evelina,
Emilia och Emma samt
Gunnel och Ingemar
Martinson som gjorde
akten till ett ljust och
vackert minne. Tack även
till avd. 63 Näl,
Leverteamet på Sahlgren-
ska, avd.14 Uddevalla
sjukhus och Hemsjuk-
vården Lilla Edet för god
omvårdnad. 

SONIA
Barnen med familjer

Tack

Till alla Er som hedrat
minnet av vår Kära

Antonina
Kuivanen

vid hennes bortgång,
samt för alla vackra

blommor i kapellet vill vi
framföra vårt
varma tack.

OLAVI, ANNELI
med familjer

Ingrid Svensson, Nödinge 
har avlidit. Född 1920 och 
efterlämnar syster, svåger 
samt syskonbarn med famil-
jer som närmast sörjande.

Dieter Häussler, Bohus har 
avlidit. Född 1943 och ef-
terlämnar makan Bibbi samt 
döttrarna Tina och Johanna 
med familjer som närmast 
sörjande.

Andrea Johansson, Skön-
ningared har avlidit. Född 
1912 och efterlämnar 
barnen Sven-Erik, Irene och 
Ingvar med familjer som 
närmast sörjande.

Dödsfall
Jordfästningar
Yngve Andersson.  I Nö-
dinge kyrka hölls tisdagen 
12 oktober begravnings-
gudstjänst för Yngve An-
dersson, Nödinge. Offi ciant 
var komminister Reine Bäck.

Inger Gustavsson. I 
Nödinge kyrka hölls ons-
dagen 13 oktober begrav-
ningsgudstjänst för Inger 
Gustavsson, Nödinge. Of-
fi ciant var kyrkoherde Harry 
Hultén.

Björn Olofsson. I Ale-
Skövde kyrka hölls freda-
gen 15 oktober begrav-
ningsgudstjänst för Björn 
Olofsson, Nygård. Offi ciant 
var komminister Magnus 
Skredsvik.

Vår kära Mamma
Farmor, Mormor

och Svärmor

Andrea
Johansson

* 3/9 1912

har i dag stilla insomnat.

Skönningared
13 oktober 2010

SVEN-ERIK och
ANNIKA
Barnen

IRENE och ESKIL
Peter, Lars-Erik

INGVAR och
MADELEINE

Övrig släkt och vänner

Det kom en dag en  
stilla vind

Som smekte ömt Din 
trötta kind

Liksom ett ljus som 
blåstes ut

Din levnadsdag har  
nått sitt slut

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen

26 oktober kl. 13.00 i
Skepplanda kyrka.

Efter akten inbjudes till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
fredagen 22 oktober.

Ett stort tack till
personalen på avd.

Daläng, Klockarängen,
för fin omvårdnad

av Andrea.

Vår Kära

Ingrid ”Ninni”
Svensson
* 19/11 1920

har i dag stilla insomnat.
Sörjd och saknad av

Syster, Svåger
samt Syskonbarn

med familjer.

Nödinge
9 oktober 2010

Hur skönt att i ålderns 
och levnadens höst

få lägga sitt huvud      
till vila

Och njuta den sömn 
som ger ro och tröst

när klockorna ringa    
till vila

Vila i ro

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen
22 oktober kl. 11.00

i Nödinge kyrka.
Akten avslutas i kyrkan.

Ett varmt tack till
Personalen på avd. 8

Kungälvs sjukhus,
Hemsjukvården och

Hemtjänsten Nödinge
för fin och kärleksfull
omvårdnad av Ninni.

Övrigt
Söt svartvit honkatt ca 1 år 
har inget hem. Mycket snäll 
och social. Jag tigger mat 
vid fönstren och vill komma 
in. Kom och titta, du kan 
inte motstå mig.

Tel. 0303-74 60 38

Vinnare av Leif Rosén 
tavlan - Glasbruksmuseét - 
NR 5.

Sivert Jansson

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Thor Eliasson

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Ing-Marie H

Ett stort tack till alla som 
hjälpte till vid ridolyckan i 
Uspastorp.

Josefin & Jessica

Tack

Veckans ris 
Till den/de person(er) som 
natten mellan den 12-13 
Oktober stal våran sons 
cykel utanför Göteborgs-
vägen 93 i Älvängen. Eran 
framtid ser ljus ut, grattis.

"Svenne"

Ett varmt tack till alla Er 
som hedrade minnet av 

min make, vår pappa

Hans Gustavsson
vid hans bortgång.

Tack för alla blommor, 
kondoleanser och gåvor 

till Cancerfonden.

Lisbeth
Maria och Anders

www.svenskakyrkan.se/skepplanda
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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

LG 44" DLP TV säljes. Mycket 
bra skick. LCD skärm. Pris 
endast 2500kr. Samsung 22" bra 
skick, 400kr.
tel. 0763-54 90 02
el. 031-33 16 720

4st vinterdäck. Friktionsdäck 
på aluminiumfälgar, 185/55-R15 
till Kia Pikanto säljes för 1200 kr.
tel. 0303-74 13 44

Liten fin Elektro-Helios frys, 
billigt.
tel. 031-98 15 93

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

4st dubbdäck på fälg. Pas-
sande Volvo S80. Mycket bra 

skick. Säljes på grund av bil-
byte. 1800:-
tel. 0303-33 84 24

Ovanlig veteranbil: A-Ford -30. 
Phaeton, 4-dörrars cabriolet. 
Volvo 760-89 rostfri men något 
krockskadad.
tel. 0705-67 54 44

Moto Guzzi Griso -06, 67 000kr. 
Yamaha & Suzuki 50 cc minibike, 
12-19 000kr. Honda MT 5-växlad, 
5500kr. Honda 50cc -63. Honda 
SL 90cc -69.
tel. 0705-67 54 44

Zündapp KS100 -63, CX 50 
-80, Zündapp minibike 50cc -73. 
Zündappdelar 50-125CC.
tel. 0705-67 54 44

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

SÖKES

Anställning sökes
AB&CDE-körkort. Ex, chaufför, 

montering, butik eller annat.
Hel / del / extra? 
Referenser finns
tel. 031-98 13 00

Hej! Trevlig kille från Göteborg 
som söker tjejer som vill prata 
i telefon sedan träffas. Intres-
sen: BIo, musik, dans, kläder, trä-
ning mm.
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

Släktforskning. Jag hjälper dig 
med en släktforskning. Sänd 
e-post till:
morfars.farmor@yahoo.se

Snygga naglar...Hållbara och 
vackra gelnaglar till prova-på 
pris, från 400kr.
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

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

Gör en canvastavla av din 
bästa bild från 350:- .Öppet 
må-fr 10-18; lö 10-13. Bomans 
Foto, Nytorget , Kungälv
tel. 0303-21 11 51
www.bomansfoto.se

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 
tjännnssstttteeeerrrrrr
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Gunvor och Jan
firar den 22/10 guldbröllop
Många grattiskramar från

Peter, Ulrika, Lisa,
Patrik och Fredrik

Grattis
Felicia

på 3-årsdagen
den 22 oktober

önskar
Farfar & Farmor

Ett jättestort grattis
till världens bästa mormor

Christine Storm
som fyller 60 år den 19/10
Tusen kramar och pussar 

önskar
Joel, Gabriel,

Linnea och Louise

Linus
25:e oktober

Grattis vår älskling
på 2-årsdagen!

önskar
Mamma & Pappa

Grattis
Lycka Molenda

på 3-årsdagen 19/10
Kram

Farmor

Grattis
Ida
3 år

önskar
Ann, Björn, Ludwig

Stort grattis
till våra två solstrålar

Max & Moa
på deras 3-årsdag 25/10

Kramar i massor från
Mamma & Pappa

Grattis
Jonte

på din 10-årsdag
den 23:e oktober.

Många kramar från
Mamma, Pappa, Julia 

& Farmor

Smaragdbröllop
Vi vill gratulera våra kära,

Gerd & 
Lars-Olof Larsson

på deras 55-åriga bröllopsdag
den 29 oktober 2010
Yvonne, Inger & Lena 

med familjer

Efterlysning
Är du en lång brunett, 
vacker som få och dessutom 
var på Ica, Aletorg den 28/9 
vid 18.30. Du har långt hår, 
du hade slitna jeans på dig. 
Du hade en vän med dig, 
hon bar en röd jacka. Vi fick 
ögonkontakt några gånger...
Vore kul om du kunde 
skicka mig ett mail på 
ulkse@yahoo.se

Veckans ros 
Till skolsköterskorna inom 
grundskolan i Ale: Ing-
Marie, Anita, Iréne, Eva, 
Maria, Anette och Marie. 
Ni har varit fantastiska kol-
legor och jag beundrar det 
arbete ni som skolsköterskor 
utför!

Ann-Sofie

Ett helt fång rosor till de 
duktiga och trevliga kil-
larna som röjde i skogen 
på Ljungvägen i Nol. De 
kom från Ale kommun och 
gjorde ett fantastiskt bra 
jobb. Nu har både trafiksä-
kerheten, trivseln och trygg-
heten ökat. En ros även till 
Anders på Ale kommun som 
såg till att arbetet utfördes 
så sanbbt.

Barbro

Ett stort fång rosor till 
alla snälla människor, som 
hjälpte mig, när jag ram-
lade handlöst i gatan på 
gamla vägen i Älvängen den 
22 sept. Jag mår nu bra, 
men det blev några stygn 
i munnen och läppen, och 
ett par tänder som blev för-
störda.

Birgitta L
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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

LG 44" DLP TV säljes. Mycket 
bra skick. LCD skärm. Pris 
endast 2500kr. Samsung 22" bra 
skick, 400kr.
tel. 0763-54 90 02
el. 031-33 16 720

4st vinterdäck. Friktionsdäck 
på aluminiumfälgar, 185/55-R15 
till Kia Pikanto säljes för 1200 kr.
tel. 0303-74 13 44

Liten fin Elektro-Helios frys, 
billigt.
tel. 031-98 15 93

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

4st dubbdäck på fälg. Pas-
sande Volvo S80. Mycket bra 

skick. Säljes på grund av bil-
byte. 1800:-
tel. 0303-33 84 24

Ovanlig veteranbil: A-Ford -30. 
Phaeton, 4-dörrars cabriolet. 
Volvo 760-89 rostfri men något 
krockskadad.
tel. 0705-67 54 44

Moto Guzzi Griso -06, 67 000kr. 
Yamaha & Suzuki 50 cc minibike, 
12-19 000kr. Honda MT 5-växlad, 
5500kr. Honda 50cc -63. Honda 
SL 90cc -69.
tel. 0705-67 54 44

Zündapp KS100 -63, CX 50 
-80, Zündapp minibike 50cc -73. 
Zündappdelar 50-125CC.
tel. 0705-67 54 44

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

SÖKES

Anställning sökes
AB&CDE-körkort. Ex, chaufför, 

montering, butik eller annat.
Hel / del / extra? 
Referenser finns
tel. 031-98 13 00

Hej! Trevlig kille från Göteborg 
som söker tjejer som vill prata 
i telefon sedan träffas. Intres-
sen: BIo, musik, dans, kläder, trä-
ning mm.
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

Släktforskning. Jag hjälper dig 
med en släktforskning. Sänd 
e-post till:
morfars.farmor@yahoo.se

Snygga naglar...Hållbara och 
vackra gelnaglar till prova-på 
pris, från 400kr.
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

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

Gör en canvastavla av din 
bästa bild från 350:- .Öppet 
må-fr 10-18; lö 10-13. Bomans 
Foto, Nytorget , Kungälv
tel. 0303-21 11 51
www.bomansfoto.se

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 
tjännnssstttteeeerrrrrr
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Gunvor och Jan
firar den 22/10 guldbröllop
Många grattiskramar från

Peter, Ulrika, Lisa,
Patrik och Fredrik

Grattis
Felicia

på 3-årsdagen
den 22 oktober

önskar
Farfar & Farmor

Ett jättestort grattis
till världens bästa mormor

Christine Storm
som fyller 60 år den 19/10
Tusen kramar och pussar 

önskar
Joel, Gabriel,

Linnea och Louise

Linus
25:e oktober

Grattis vår älskling
på 2-årsdagen!

önskar
Mamma & Pappa

Grattis
Lycka Molenda

på 3-årsdagen 19/10
Kram

Farmor

Grattis
Ida
3 år

önskar
Ann, Björn, Ludwig

Stort grattis
till våra två solstrålar

Max & Moa
på deras 3-årsdag 25/10

Kramar i massor från
Mamma & Pappa

Grattis
Jonte

på din 10-årsdag
den 23:e oktober.

Många kramar från
Mamma, Pappa, Julia 

& Farmor

Smaragdbröllop
Vi vill gratulera våra kära,

Gerd & 
Lars-Olof Larsson

på deras 55-åriga bröllopsdag
den 29 oktober 2010
Yvonne, Inger & Lena 

med familjer

Efterlysning
Är du en lång brunett, 
vacker som få och dessutom 
var på Ica, Aletorg den 28/9 
vid 18.30. Du har långt hår, 
du hade slitna jeans på dig. 
Du hade en vän med dig, 
hon bar en röd jacka. Vi fick 
ögonkontakt några gånger...
Vore kul om du kunde 
skicka mig ett mail på 
ulkse@yahoo.se

Veckans ros 
Till skolsköterskorna inom 
grundskolan i Ale: Ing-
Marie, Anita, Iréne, Eva, 
Maria, Anette och Marie. 
Ni har varit fantastiska kol-
legor och jag beundrar det 
arbete ni som skolsköterskor 
utför!

Ann-Sofie

Ett helt fång rosor till de 
duktiga och trevliga kil-
larna som röjde i skogen 
på Ljungvägen i Nol. De 
kom från Ale kommun och 
gjorde ett fantastiskt bra 
jobb. Nu har både trafiksä-
kerheten, trivseln och trygg-
heten ökat. En ros även till 
Anders på Ale kommun som 
såg till att arbetet utfördes 
så sanbbt.

Barbro

Ett stort fång rosor till 
alla snälla människor, som 
hjälpte mig, när jag ram-
lade handlöst i gatan på 
gamla vägen i Älvängen den 
22 sept. Jag mår nu bra, 
men det blev några stygn 
i munnen och läppen, och 
ett par tänder som blev för-
störda.

Birgitta L
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT

��

p
y

SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

3 5 1 8
2 6 7 3

7 4 8 9 5
6 5 2 7

9 5 3 2 8
8 7 4 9 1

8 3 9 5 6
3 4

1 7 8 4 3 9

3 5 1 8
2 6 7 3

7 4 8 9 5
6 5 2 7

9 5 3 2 8
8 7 4 9 1

8 3 9 5 6
3 4

1 7 8 4 3 9

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 MÅ BRA OCH FÅ EN STARKARE KROPP.
Namn: Marcus Lundberg
Ålder: 27 år

VVVVVVVVVVARARARARARARARARARARFFFFFFFFFFÖRÖRÖRÖRÖRÖRÖRÖRÖRÖR TRTRTRTRTRTRTRTRTRTRÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄNANANANANANANANANANARRRRRRRRRR DDDDDDDDD DUUUUUUUUUU PÅPÅPÅPÅPÅPÅPÅPÅPÅPÅ SPSPSPSPSPSPSPSPSPSPORORORORORORORORORORTTTTTTTTTTLILILILILILILILILILIFFFFFFFFFFEEEEEEEEEE??????????

- SPORTLIFE HAR ALLT JAG BEHÖVER, ROLIGA PASS OCH 
BRA STYRKETRÄNING. JAG BLIR SÅ VÄL BEMÖTT!
Namn: Barbro Woelfler
Ålder: 70 år

- FÖR ATT JAG GILLAR FRISKVÅRD OCH VILL BLI 
STARKARE. EN SOCIAL GREJ!
Namn: Niclas Lövmark
Ålder: 25 år

-  FJAG GILLAR ATT STYRKETRÄNA & HÅLLA MIG I FORM. 
SOCIALT!
Namn: Alberto Pavez
Ålder: 48 år

���������������������������������������������
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KR/MÅN

18

KAMPANJ!
TRÄNA ALLA AKTIVITETERTTTTTTRRRRRRÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄNNNNNNAAAAAA ALLA AAAAAKKKKKTTTTTIIIIIVVVVVIIIIITTTTTEEEEETTTTTEEEEERRRRR

LES MILLS KAVALKAD I ÄLVÄNGEN V.42:
Lör 23/10 kl 11.00 har vi en Les Mills Kavalkad. Ett provsmak på våra Les Mills pass. 
Gratis provträning. Ring för bokning.

GLITTRA MED OSS I NÖDINGE V.43:

på smakprover

priset 
   månaders bindningstid. 
   Först till kvarn (lokalt silverkort)

med sig en ny gäst på 
de passen man bokar sig på (gäller en

 

per

–2 ½ timmes pass med TEAM ZUMBA I NÖDINGE!

KKKKKKKKKKKKKKKOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMM OOOOOOOOOOOOCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHH FFFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAA DDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAAAAAAAA GGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIIIGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEEEEEEEECCCCCCCCCCCCCCCCCCKKKKKKKKKKKKKKKKKKKAAAAAAAAAAAAAAAAAA MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

GGLITTTTRRAA MMEEDD OOSSSS II NNÖDINGE V 43
I NÖDINGE


