
Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

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

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

www.platslagarnaiale.se
0303-74 81 00

ÄLVÄNGEN

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or
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VOLVO NÄRSERVICE ALE

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

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

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

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

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

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

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

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

BETONGHÅLTAGNING
Sågning • Borrning • Bilning • Rivning 

Asbestsanering • Vajersågning
Betong- och bergtätning

www.alebetongborrning.se

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

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

E-post: lars@sturesspisar.se

STURES 
SPISAR AB

Braskaminer, vedspisar, 
kakelugnar, installationer...

������������
������������

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

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

�����������������
������
���

��
�������
�����
�
���������

RING! 0303-749218 • ztryck.se • ÄLVÄNGEN

500 KUVERT MED TRYCK!
Billigast i Sverige?

Gäller C5-kuvert enfärgstryck exkl moms480:-

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

Vi är LE-
godkända!

Vilket betyder att 

vi arbetar med 

färger som är 

bättre för miljön.

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

Fälgar från Specialfälgar
HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 

ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

Märkesverkstad 
för ALLA märken

www.meca.se
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LILLA EDET. I fredags 
presenterade opposi-
tionen sin nya lagupp-
ställning och de frontfi-
gurer som ska leda den 
politiska minoriteten 
under de kommande 
fyra åren.

Peder Engdahl (M) 
ikläder sig rollen som 
nytt oppositionsråd vid 
årsskiftet.

– Vi är många som 
spelat andrafiolen tidi-
gare, men som nu kliver 
fram i rampljuset, 
säger Engdahl.

Moderaterna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna och Mil-
jöpartiet, som tillsammans 
bilder den nya oppositionen, 
bjöd in till presskonferens 
på Edets Värdshus i fredags 
morse. 

– Vi har haft förmånen 
att få sitta i majoritet under 
åtta års tid och vi har drivit 
en ansvarsfull politik. Den 
dåliga ekonomin har tvingat 

oss ta många tuffa beslut. Vi 
har hela tiden tagit ansvar för 
ekonomin och i år ser prog-
nosen väldigt bra ut, säger 
Peder Engdahl och fortsät-
ter:

– Som opposition och 
utmanare kommer vi att kri-
tiskt ifrågasätta majoritetens 
politik och hela tiden verka 
för kommunens bästa. En av 
de viktigaste frågorna som vi 
vill lyfta fram är skolan. I vårt 
budgetförslag framgick det 
att vi ville satsa tre miljoner 
kronor mer än majoriteten.

Oppositionen fokuse-
rar också på utvecklingen 
av Lödöse och anser att en 
eventuell nedläggning av 
ortens brandstation vore 
förödande.

– Sådant som läggs ned 
kommer aldrig tillbaka, säger 
Engdahl.

Det uttalandet kan tyckas 
motsägelsefullt ty oppositio-
nen vill nämligen att simsko-
leverksamheten ska återupp-
tas efter att ha legat i träda 
några år.

– Nu finns pengarna och 
då tycker vi att simskoleun-
dervisningen ska återupptas.

Bjarne Färjhages (C) 
beslut att lämna den poli-
tiska hetluften och Camilla 
Waltersson-Grönvalls (M) 
nyvunna riksdagsplats får 
naturligtvis konsekvenser. 

Det är inte bara två starka 
borgerliga profiler som för-
svinner från den politiska 
scenen i Lilla Edet, utan med 
dem även värdefull rutin. 

Hur kommer det att 
påverka oppositionen?

– Vi är många som har 
varit med länge, men som 
inte funnits med i det främre 
ledet. Jag tycker att vi har 
lyckats kombinera förny-
else och tradition på ett väl-
digt bra sätt, säger Jörgen 
Andersson (C) tidigare 
verkat som kommunfullmäk-
tiges ordförande, men som 

nu antar utmaningen som 
vice ordförande i Samhäll-
byggnadsnämnden.

– Såväl Bjarne som 
Camilla kommer att finnas 
med och stötta oss i vårt 
arbete, vilket känns tryggt. 
Camilla kommer exempelvis 
att sitta kvar i kommunsty-
relsen och i fullmäktige, till-
lägger Peder Engdahl.

Hur blir det axla Bjarne 
Färjhages mantel?

– Det görs naturligtvis 

inte över en natt, det tar sin 
lilla tid att bli insatt i alla 
frågor. Samtidigt är jag och 
Bjarne två olika personer och 
jag får göra det här på mitt 
sätt, säger Engdahl.

Peder Engdahl kommer 
att arbeta som oppositions-
råd till 75%, resterande tid 
tänker han ägna hovslageri-
verksamheten.

– Det här är ett lånejobb 
och då gäller det att inte 
kapa bort alla grenar man 

sitter på. Dessutom älskar 
jag hästar och jag brinner för 
jobbet som hovslagare, så jag 
vill inte släppa den sysslan 
helt och fullt.

Hur är känslan?
– Jättebra! Vi är ett hung-

rigt gäng som kommer att 
arbeta bra tillsammans, 
avslutar Peder Engdahl.

Här följer namnen på de 
personer som kommer att 
sitta som ordförande respek-
tive vice ordförande i nämn-
derna de kommande fyra 
åren:

Utbildning: Ordförande: 
Uno Ekberg (S). Vice: Ove 
Parkås (C).

Kultur- och fritid: Ord-
förande: Kjell Johansson 
(S). Vice: Anna-Lee Alen-
malm (M).

Miljö- och bygg: Ord-
förande: Carlos Rebelo 
Da Silva (S). Vice: Tomy 
Granqvist (M).

Omsorg: Ordförande: 
Kim Pedersen (V). Vice: 
Tommy Nilzén (MP).

Individ: Ordförande: 
Peter Spjuth (V). Vice: 
Paulina Svenungsson (C).

Kommunstyrelsens ordfö-
rande blir Ingemar Ottos-
son (S) och vice ordförande 
blir Peder Engdahl (M).

JONAS ANDERSSON

Nya nämnd-
ordföranden i 
Lilla Edet

I LILLA EDET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Moderaten Peder Engdahl 
blir nytt oppositionsråd i 
Lilla Edets kommun.

Går du i säljtankar?
 

Lämna din bostad till försäljning hos oss  
senast 26 november så får du 20 trisslotter*, 
värde 500 kronor! 
 

STOR VISNINGEHELG I DECEMBER

Du har också chans att visa din bostad på vår stora  
visningshelg i december, då vi visar alla bostäder vi 
har till salu i Ale. Ring 0303-74 90 00 och snacka 
med oss så berättar vi mer!

NÖDINGE ALE TORG. TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE

*) Erbjudandet gäller nya för-
medlingsuppdrag som tecknas 
i bobutiken Ale under perioden 
26/10 till 26/11 2010. 

Utmanarna har formerat sitt nya lag
– Peder Engdahl (M) blir oppositionsråd

Oppositionens nya frontfigurer som ska ta upp kampen med majoriteten i Lilla Edets kommun. Från vänster: Tommy Nilzén 
(MP), Ove Parkås (C), Marie-Louise Nielsen (KD), Peder Engdahl (M), Anna-Lee Alenmalm (M), Jörgen Andersson (C) och 
Tomy Granqvist (M).

Välkommen till en 

SEMINARIEKVÄLL 
med tillhörande utställning

Robbin Toneby från SVEP (Svenska 
värmepumps Föreningen)���������������
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Måndag 8/11, kl. 18:30 – ca 20:00, 
Lilla Edet Folkets Hus
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Tisdag 9/11, kl. 18:30 – ca 20:00, 
Trollhättan Folkets Hus

Onsdag 10/11, kl. 18:30 – ca 20:00, 
Vänersborg kommunhus

Torsdag 11/11, kl. 18:30 – ca 20:00, 
Lysekil Folkets Hus,
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Nyfiken på 
värmepumpar?

KOMMUN
LILLA EDETS



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

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

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

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

����������������������������

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 ��������
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Akut- och idrottskador, 
Stresshantering

Klassisk Massage, Gympa, Kurser

Catrine Stenborg 0768-517909
www.harmoniochhalsa.com

ALE-hallen i veckan
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BOHUS. Ale-Surtes 
genrep blev en målrik 
historia.

De norska vännerna 
från Solberg orkade 
inte bjuda motstånd.

Erik Olovsson blev en 
av tre tremålsskyttar i 
hemmalaget.

Så var ännu en lång försäsong 
över för Ale-Surte. På lördag 
drar en säsong som många 
har stora förväntningar inför 
igång. Klassiska Otterbäcken 
är årets premiärmotståndare i 
Ale Arena.

– Det är lag jag aldrig har 
mött, men det spelar mindre 
roll. Vi måste koncentrera 
oss på vad vi ska göra. Försä-
songen är den längsta jag har 
varit med om och det har varit 
riktigt roligt, men nu längtar 
hela laget efter riktiga match-
er, säger Erik Olovsson, ett av 
sex nyförvärv.

– Vi är många nya, både 
spelare och tränare, vilket har 
tagit en del tid. Det har varit 
viktigt att lära känna varandra 
och det har vi gjort nu. I slutet 
har vi äntligen kunnat börja 
jobba med detaljer i spelet. Vi 
är redo för premiären, men 
slutprodukten är långt ifrån 
klar, menar Erik.

Mycket nytt
27-åringen från Hälsing-
land upplever mycket nytt 
just nu. Klubben och omgiv-
ningen är ny, motståndarla-
gen likaså. Jobbet däremot 
är det samma.

– Jag jobbar som arbets-
förmedlare på Arbetsför-
medlingen i Göteborg. Det 
gjorde jag även hemma, så 
jag har bara bytt kontor.

Han säger att han trivs i 

västsverige, men så där värst 
mycket mer än arbete och 
bandy hinner det inte bli.

– Det är en livsstil att 
vara bandyspelare på den 
här nivån. Du jobbar, lun-
char, tränar och sover, berät-
tar Erik.

Vad händer om det är 
träningsledigt?

– Då har jag inget emot en 
bio, men det är skönt att bara 
slappa. Man måste inte göra 
något.

Styrelsen uttalade tidigt att 
målet i år är inställt på avan-
cemang, det vill säga högsta 
serien.

Hur ser du på förvänt-
ningarna?

– Det är positivt. Jag delar 
klubbens mål, men varnar 
samtidigt för att det kan ta 
längre tid än man tror att få 
ihop ett vinnande lag. Vi har 
fantastiska förutsättningar 
och tillräckligt med talang i 
truppen för att ta ett steg till, 
fast det är många om budet, 
svarar Erik som menar att 
resan från allsvenskan till 
elitserien är längre än man 
kanske tror.

Genrepet mot Solberg blev 
aldrig någon riktig match för 
Ale-Surte. Redan i halvlek 
visade tavlan att mötet var 
avgjort.

– Vi har en svacka på drygt 
tio minuter i andra halvlek 
som jag inte är nöjd med, men 
vi tar en timeout och tar tag 
i taktpinnen igen, säger Ale-
Surtes tränare Peter Rönn-
qvist.

Otterbäcken är ett premi-
ärmotstånd som alltid för-
tjänar respekt. Klubben har 
fostrat många namnkunniga 
bandyspelare.

– Någon underskattning 

kommer det inte bli tal om. 
Jag vet att de brukar spela 
ganska långt och ha många 
spelare samlade hemåt. Det 
är definitivt ingen lätt match, 
men vi har många matcher i 
benen nu och bör ha ett högre 
tempo i kroppen än många 
andra lag, menar Peter Rönn-
qvist.

Ale-Surte är inte helt ska-
debefriat, men förhoppning-
en är att alla ska vara tillgäng-
liga på lördag.

– Mattias Olausson har 
haft en inflammation i ett 
knä och Marcus Hillukal-
la har en bristning i baksidan 
låret, men vi hoppas att båda 
är spelbara till premiären.

BOHUS. Ale-Surte BK 
mot Frölunda Indians 
i Ale Arena onsdag 10 
november.

Det spektakulära 
mötet väcker stort 
intresse.

– Vi ska ge dem en 
lektion, lovar bandypro-
filen Kalle Ahlgren.

Johan Holmqvist visar gry-
ende målvaktsform i Frö-
lunda Indians, men hur bra 
är plocken när pucken blir 
en boll och målet betydligt 
större? Sin status till trots 
verkar han inte skrämma 
Ale-Surtes bandylirare som 
ser fram emot att få åka ifrån 
sina idoler.

– Det ska bli riktigt roligt. 
Jag är Frölundafan, men i 
vår "rink" är jag övertygad 
om att de blir en mumsbit 
för oss. En retur i Scandina-
vium hade varit kul fast det 
känns redan nu som att det 
kommer att göra ont. Det får 
vara utan tacklingar i så fall, 
säger Fredrik Rexin.

Eventet i Ale Arena för-

väntas bli en stor publik succé. 
– Det känns väldigt bra, 

det pratas, rings och mejlas 
hela tiden. Vi säljer nu också 
en specialbiljett där det även 
ingår mat och ett möte med 
tränarna innan matchen. Det 
är radioprofilen Hasse An-
dersson som intervjuar och 
gör en kul grej med Frölun-
das och våra tränarprofiler. 
Arrangemanget äger rum i 
Bohus IF:s klubbstuga. Biljet-

terna kan bara köpas via kans-
liet och vi har inte fler än 60, 
så det är först till kvarn som 
gäller, säger Ale-Surtes sport-
chef, Cerry Holmgren.

Hockeystjärnorna behö-
ver bara följa gällande bandy-
regler, medan Ale-Surte inte 
får utnyttja sitt hörnskytte 
eller slå frislag mot mål. För 
att jämna ut förutsättningar-
na ytterligare får Vildkatter-
na bara göra mål från straff-

området. Något distansskyt-
te blir det inte tal om.

Ale-Surtes tränare Peter 
Rönnqvist erkänner att han 
ännu inte scoutat Frölunda 
Indians meriterade trupp.

– Nej, det har jag faktiskt 
inte gjort. De har så många 
stjärnor så jag vet inte rik-
tigt vem vi ska sikta in oss 
på att bevaka. De är skickli-
ga på skridskorna, tekniskt 
sett, men jag vet att de inte 

kommer hänga med om vi 
trampar på lite. Det ska en 
väldigt roliga match!
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FOTBOLL

BANDY

HANDBOLL

INNEBANDY

Kval till division 5
Älvängens IK – Lindholmen 4-2 
(0-0)
Mål ÄIK: Josef Ingvarsson, Anton 
Salenius, Mattias Karlsson, John 
Lindergren.

Älvängens IK – Bokedalens IF 
2-1 (1-0)
Mål ÄIK: Patric Skånberg, Jonas 
Rhodén.

Träningsmatch
Ale-Surte BK – Solberg 13-5 (7-1)
Mål Ale-Surte: Kalle Ahlgren 3, Erik 
Olovsson 3, Johan Grahn 3, Lasse 
Karlsson 2, Robin Mohlén, Fredrik 
Korén. 

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Majornas IK 36-28 
(17-13)
Mål Ale: Hafstein Hafsteinsson 10 (5), 
Niklas Ericsson 7, Michael Strigelius 
4, Kim Wahlgren 3, Mattias Wahlqvist 
3, Andreas Johansson 3, Fredrik 
Berggren 2, Joakim Samuelsson 2, 
Niclas Svensson, Peter Welin 1 var-
dera. Matchens kurrar: Niklas Erics-
son 2, Hafsteinn Hafsteinsson 1.

Fjärås HK 7 62 13
Ale HF 7 40 12
IK Nord 7 37 12
Rosendals IK 6 29 8
Hisingen/Backa 7 22 8
IK Baltichov 7 -10 6
Rya HF 6 -10 6
ÖHK 2002 7 -41 6
BK Banér 7 -15 4
ÖHK Göteborg 6 -28 3
Jugo Swed 6 -49 2
Majornas IK 7 -37 0

Division 3 damer Göteborg
Nödinge - Mölndals HF 37-7
Mål: Jessica Pettersson 8, Caroline 
Karlsson 7, Elina Mathiasson 7, 
Sandra Josefsson 5, Marie Karlsson 
3, Ranja Rmayle 3, Matilda Justesen 
2, Sara Andreasson 2. Matchens 
kurrar: Jessica Pettersson 2, Caro-
line Karlsson 1.
 Division 4 damer
Nödinge -  Särökometernas HK 
13-23
Matchens kurrar:  Idah Hessfelt 2 
(MV), Sandra Josefsson 1

Division 2 Göteborg damer
Sportlife/Kungälv – Ale IBF 1-6
Mål Ale: Viktoria Eriksson, My Hjelm, 
Emma Asplund, Jennie Hedberg, 
Sophia Adolfsson, självmål.
IBK Göteborg 5 13 13
Ale IBF 5 23 12
FBC Lerum 5 18 12
Sportlife 6 4 12
Lindome BK 6 -8 9
Pixbo 4 -1 6
Lindås IBK 5 -3 6
Guldheden 6 -6 6
Floda 6 -20 6
Grundsunds IF 5 -2 4
Marstrands IBK 5 -18 0

Ett målrikt genrep – nu väntar seriepremiär
– Ale-Surte börjar hemma mot Otterbäcken

...och sen väntar indianjakt i Ale Arena

Röster om indianmötet och vem de helst åker ifrån...

Martin Östling, 22: Kalle Ahlgren, 26: Fredrik Rexin, 23: Jens Samuelsson, 21:
– Jag ser fram mot mötet. Vi 
ska åka åttor runt dem. Niklas 
Andersson och Tommi Kallio 
ska få sig en ordentlig resa.

– Kul att det blev av. Jag är 
fortfarande förvånad. Nu ska vi 
ge publiken en rolig upplevelse 
och spelar Joel Lundqvist ska 
vi skoja rejält med honom.

– Det blir dubbla känslor. Jag är 
stor Frölundasupporter sedan de 
mötte Luleå i SM-finalen 2006. 
Jag har själv spelat hockey i tre 
år bland annat i Vita Hästen.

– Det ska bli skoj att åka ifrån 
en sån som Tommi Kallio. 
Hoppas publiken tar chansen, 
det kommer bli underhållande.

ALE ARENA

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

ERIK OLOVSSON
Ålder: 27.
Bor: Bohus.
Yrke: Arbetsförmdelare i Göteborg.
Moderklubb: Kalix.
Andra klubbar: Broberg, Bollnäs, 
Ljusdal.
Om Ale Arena: "Man blir bortskämd 
när man har Sveriges bästa bandyis". 
Vem blir Ale-Surtes utropstecken i 
år: Johan Grahn kommer att göra en 
grym säsong, sedan är jag impone-

rad av Robin Mohlén som är väldigt 
mogen i sitt spel trots sin unga ålder.
Seriefavoriter: Där svarar jag Gais, 
men IFK Motala och Gripen vill säkert 
vara med – liksom vi.
Om att jaga indianer i Ale Arena: 
"Ett häftigt jippo som behövs för 
att sporten ska växa. VI måste dra 
nytta av varandra för att maknads-
föra oss".

– Stor efterfrågan på biljetter när Frölunda byter sport

Erik Olovsson en av tre tremålsskyttar när Ale-Surte genrepade med ett målfyrverkeri mot 
norska Solberg.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

ALE ARENA

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 26 okt 
deltog 12 par. Medel var 110 poäng. 
Följande par placerade sig över 
medel:
1. Ingrid Andersson/Ronny Andersson    142
2. Karl-Axel Karlsson/Rolf Frössling  128
3. Elsa Persson/Rikard Johansson  127
4. Anita Silfversten/Bengt Jakobsson    121
5. Karl-Eric Nilsson/Sune Johansson   115
6. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           113
7. Torsten Johansson/Rune Ögren      111
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SKRIDSKO-

DISCO!
Torsdag 4 nov 

18.30-21.30 i Lödöseborg

Kiosken är öppen: 
Korv, dricka, godis m.m.
Entré 30:- Alla åldrar är välkomna!

För mer info kolla
www.ln70.se

Vi har extraöppet v44 
för allmän åkning
mån-fre & sön från kl 12.00

PREMIÄR!
LÖRDAG 6 NOV KL 14

ALE ARENA

ALE-SURTE BK
VS 

OTTERBÄCKEN

BANDYALLSVENSKAN SÖDRA

MATCHVÄRD

ÄLVÄNGEN. Utan att 
övertyga besegrade 
Ale HF jumbon Majorna 
med åtta mål.

Nu väntar fyra 
matcher mot betydligt 
tuffare motstånd.

– Vi är redo, hälsar 
tiomålsskytten 
Hafstein Hafstein 
Hafsteinsson.

Ale HF:s herrar har inlett 
årets seriespel stabilt. Sex av 
sju matcher har slutat med 
seger. Enda plumpen kom 
mot Rya HF. Exakt var laget 
står är dock svårbedömt, 
eftersom samtliga matcher 
har varit mot klubbar på den 
nedre halvan av tabellen. 
Först nu väntar kvalificerat 
motstånd.

– Nu avgörs serien om vi 
ska kriga i toppen eller mitten 
av serien. Jämfört med förra 
året så är vi i alla fall bättre, 
men vi måste visa bättre 
inställning. Bakåt märks det 
idag att vi inte spelar på topp. 
De får göra lite väl enkla 
mål och vi borde ha kunnat 
döda den här matchen 
redan i första halvlek, menar 
Hafstein Hafsteinsson som 

tillsammans med högernian 
Niklas Eriksson gjorde 17 av 
Ales 36 mål.

– Gjorde Niklas bara sju…
skrattade tiomålsskytten.

Framåt har Ale HF många 
alternativa uppställningar. På 
vänsternio finns tre heta kan-
didater som alla hotar på sitt 
sätt. Fredrik Berggren stegar 
och går på genombrott, 
Michael Strigelius har ett 
rappt distansskott och Mat-
tias Wahlqvist satsar med 
både skott och genombrott.

– Det är få lag som kan 
presentera en liknande upp-
ställning. Det är angenämt, 
säger lagledaren Frank 
Wahlqvist som trots storse-
gern var kri-
tisk.

– Vi får inte 
gå på gamla 
gubbf in te r. 
Det är för bil-
ligt!

Hur som helst har Ale 
HF skaffat sig ett perfekt 
utgångsläge inför de kom-
mande matcherna. Det blir 
självklart en helt annan 
matchbild när det stundar 
bättre motstånd.

– Vi har alltid haft svårt 
för att föra matcher mot 
sämre lag. Det blir lättare 

när tempot höjs, då löper vi 
ingen risk att själva tappa fart, 

menar Frank 
Wa h l q v i s t 
och Hafstein 
Hafsteinsson 
är av samma 
åsikt:

– Får vi 
tillbaka Marcus Hylander i 
försvaret och täpper igen de 
luckor som fanns idag kan vi 
kontra sönder vilket lag som 
helst, men det krävs att vi 
jobbar hårt. Vi kan ta den här 
serien om alla är beredda att 
ta jobbet.

Ale HF är nu spellediga 
i två veckor innan seriele-

dande Fjärås väntar borta 
söndag 14 november. Sedan 
står Hisingen (hemma), IK 
Nord (borta) och Rosendals 
IK (hemma) på programmet. 
Kan Niklas Ericsson bibe-
hålla sin fina form på höger-
nio och reservmålvakten 
David Edvardsson fortsätta 
komma in och göra fantom-
räddningar finns det goda 
utsikter att hota seriens allra 
bästa.

KUNGÄLV. Ale IBF:s damer 
som i år är nykomlingar i di-
vision 2 spelade på söndags-
kvällen toppderby borta mot 
Sportlife/Kungälv.

Matchen startade i ett rug-
gigt tempo, men målen ute-
blev. Ale lyckades dock i slut-
minuterna av första perioden 
att spräcka hemmalagets nolla 
med ett backskott från Vikto-
ria Eriksson.

Period två var endast 22 

sekunder gammal när hem-
malaget reducerade efter ett 
smart sidledspass och skott 
när Ales tjejer 
fortfarande var 
kvar i omkläd-
ningsrummet.

Ale åter-
ställde ord-
ningen sex mi-
nuter senare när My Hjelm 
trampade in framför mål och 
hittade luckan i närmsta krys-

set. Tredje perioden skulle 
präglas av konstiga mål. 1-3 
Malin Bernardsson slog en 

djupledsboll 
mot Emma 
Asplund, där 
både Emma 
och försva-
rande back 
störde hem-

mamålvakten såpass att bollen 
på något sätt lyckades hamna 
i mål.

Efter 1-4 och 1-5 var match-
en vunnen. Sportlife/Kungälv 
orkade inte komma tillbaka. 

Ale är sålunda med i topp-
striden av division 2, endast en 
poäng efter serieledaren IBK 
Göteborg.

Det skall bli riktigt intres-
sant att följa detta nya och 
unga Ale IBF, speciellt efter 
allt negativt som präglat kom-
munens daminnebandy den 
sista tiden.

Ale IBF:s damer vann toppderby

NÖDINGE. P.79.Napoli 
stod som slutsegrare i 
årets upplaga av Janne 
Heros Pokal.

Prisutdelare?
Ingen mindre än Blå-

vittlegendaren Tord 
Holmgren.
När Marcus Lager greppade 
mikrofonen och hälsade alla 
välkomna till Alehallen och 
Janne Heros Pokal var det för 
fjärde gången i ordningen. 
Turneringen utvecklas för 
varje år som går och att en 
enda person kan bära arrang-
emanget på sina axlar är impo-
nerande.

Pricken över i:et för Marcus 
Lager var i fjol när hans egna 
lag, Heros Pojkar, fick erövra 
segerpokalen. I år var dock 
P.79.Napoli fast beslutna om 
att återta tronen som mästare. 

Den ambitionen lyckades fullt 
ut. Efter 21 spelade matcher 
kunde Tobias Hellman, 
Mattias Hansson, Anders 
Isaksson och övriga vitskru-
dade spelare fira segern.

Glenn Hysén, Thomas 
Ravelli och Ralf Edström har 
tidigare agerat prisutdelare i 
Alehallen. Att det skulle bli en 
ex-ängel även i år visste ingen 
och än mindre att det var Gäl-
livaresonen Tord Holmgren 
som tilldelats hedersuppdra-
get.

I årets turnering deltog sju 
lag och knappt 80 spelare. Alla 
har de en sak gemensamt: De 
har någon gång under sin kar-
riär spelat fotboll i Nol IK.

Om Janne ”Hero” Olsson 
själv följde dramatiken? Jodå, 
han såg ut att stortrivas på läk-
taren.

JONAS ANDERSSON

P.79.Napoli segrade i 
Janne Heros Pokal

Mästare! P.79.Napoli stod som segrare i Janne Heros Pokal 2010.

Nu väntar tuffare motstånd för Hafstein Hafsteinsson och Ale HF:

”Vi är redo”

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Halva målskörden. Niklas Ericsson och Hafstein Hafsteins-
son gjorde tillsammans 17 av Ale HF:s 36 mål i segermat-
chen mot Majornas IK (36-28).

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Majornas IK 36-28 (17-13)

INNEBANDY
Division 2 damer
Sportlife/Kungälv – Ale IBF 1-6

Hol Hakelid 21 Alingsås
      0322-63 00 52

www.autohallenhusbilar.se
(

McLouis Nevis från 669.000:-

NYPREMIÄR
Fredag-Lördag-Söndag

Öppet 11-15

Vill du spela 
handboll?

- Älska handboll

www.klubben.se/alehf

Handbollskola Boll&Lek
Flick/pojk 01och 02

Onsdag: Älvängens Kulturhus 17.00 - 18.00
Lördag: Skepplanda Idrottshall 10.30 - 12.00

Mer info ring Tobias 0737-01 82 60

Pojkar -99 
Tisdag: Skepplanda Idrottshall 17.00 - 18.30
Fredag: Älvängens Kulturhus 17.00 - 18.00

Mer info ring Mikael 0736-82 70 24

Pojkar -00 
Måndag: Älvängens Kulturhus 17.00 - 18.15
Onsdag: Älvängens Kulturhus 16.00 - 17.00

Mer info ring Mats 0733-41 18 03

L-G Hermansson 
tar över AIF
Meriterade Lars-Gunnar Hermans-
son, 50, tar över ansvaret för Ahla-
fors IF i division tre nästa säsong. 
Efter tre år i IK Kongahälla, fyra i 
division fyra 2010, var flera klubbar 
på jakt efter L-G.
– Ahlafors IF visste vad de ville ha 
och har en spännande målsättning 
att fortsätta vara Ales bästa fot-
bollsklubb. Vi talade samma språk, 
säger Lars-Gunnar Hermansson.
Han tillträder 1 januari. En längre 
intervju publiceras nästa vecka.
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*gäller inte på Åby & Lilla Bommen. Hisingen och Majorna gäller priset ett bronskort.
 Gäller endast nytecknande, erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden

SILVERKORT
Grupp - Styrke - Konditionsträning 
min 12 mån basavtal ord pris 379:- Prisgaranti. Du sparar 960:- per år.

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

299:-
12 månader kontant 3250:- ordpris 4548:- *

Köp ditt träningskort hos oss idag

m.lifeclub.se

Shake your body
Discon är tillbaka in i gruppträningssalarna nu i höst

Erbjudandet gäller tom 30/11-10

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

LIFE är alltid först med det senaste inom gruppträning

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)

För dig som tecknar medlemskap 
under november månad får ett�

�����������

                                      Värde 988:-

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

GÖTEBORG. ÄIK tog 
även sin tredje raka 
seger i kvalet på Heden 
i Göteborg.

Avslutningen mot 
Lindholmen blev en klar 
triumf med 4-2 (0-0).

Resultatet innebär 
att Älvängens herrar 
spelar i division 5 
nästa säsong.

Samtliga gjorde en överty-
gande insats och speciellt 
efter paus visade ÄIK var 

skåpet skulle stå. Lindhol-
men fick domarna emot sig 
då flera höjde sina röster i 
både tid och otid. Tre spelare 
fick röda kort medan ÄIK 
tilldelades två varningar.

Det var många ÄIK-
anhängare som var på plats 
och hejade på tränaren Stig 
Perssons duktiga manskap. 
Den senare har verkligen 
fått stil på sina adepter och 
alla hoppas på en bra säsong 
under 2011.

Efter hemkomsten firade 
laget på Restaurang La Plaza 

där laget mottog hyllningar, 
bland annat från klubbens 
damlag.

Lyckliga målskyttar mot 
Lindholmen var John Lin-
dergren, Josef Ingvarsson, 
Anton, Sahlback Nilsson 
och Mattias Karlsson.

PÅ HEDEN

Allan Larson
info@alekuriren.se

Ett glatt ÄIK-lag efter kvalsegern på Heden i Göteborg. Lindholmen besegrades i den avslu-
tande gruppspelsmatchen med 4-2 och resultatet innebär att Älvängens herrar spelar i divi-
sion 5 nästa säsong.

ÄIK klara för division 5 
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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 dagar på hotell i Karlskrona centrum, Blekinge

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

Clarion Collection Hotel 
Carlscrona ★★★★

Örlogsstaden Karlskrona är en av 
kustens vackraste platser där den 
sträcker sig över mer än 30 öar och 
holmar i Blekinge skärgård – och för 
det kom Karlskrona 1998 med på 
UNESCO:s världsarvslista. Den vackra 
arkitekturen, de välbevarade trähu-
sen från stadens glansperiod under 
1700-talet, kungamaktens praktre-
sidens och det både fantastiska och 
praktiska läget gör Karlskrona till en 
perfekt destination för en weekend, 
speciellt om man är förtjust i his-
torisk atmosfär, skärgårdsidyll och 
upplevelser i ett av Sveriges natur-
skönaste landskap. 

Ankomst: Fredagar fram till 17/12 
2010 samt 7/1-24/6 2011.
Valfri i sportlovet 11-25/2, påsk 
20-23/4, Kristi himmelsfärd 1-3/6 
samt pingst 10-11/6 2011.

Endast slutstädning

 och bastulandskap

 alla spabehandlingar

Wörlitz
”Anhalts Venedig”

Ringhotel Zum Stein Wörlitz 
★★★★

Välkommen till en av de mindre, 
men mest historiefyllda städerna i 
Tyskland – Wörlitz. Här bor ni 4-stjär-
nigt mitt i centrum i en väldigt vacker 
och tysk, klassisk byggnad där ni om 
morgonen blir serverade en stor fru-
kostbuffé som ger er en riktigt god 
start inför dagens utflykter. Gå t.ex. 
på upptäcktsfärd i vackra Wörlitz, 
med alla parker, bäckar och broar 
– och husen i Bauhaus-stil. Här kan 
ni ta en promenad i en av Tysklands 
allra vackraste landskapsparker, 
Wörlitzer Park med slott, UNESCO-
listad och har mer än 17 små broar, 
var och en byggda i sin egna stil och 
med olika betydelser. 

Ankomst: Söndagar t.o.m. 19/12 
2010 samt 2/1-27/3 2011, valfri 30/3-
21/12 2011.

Pris per person i dubbelrum

999:-

Pris per person i dubbelrum

1.949:-
4 dagar på 4-stjärnigt hotell
i Wörlitz, Tyskland

Fantastisk weekend
i Karlskrona

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

m Blekinge

Extranatt inkl. 
frukostbuffé

Endast 549:-

Få gratis vin, 
när du bokar semester

(vouchervärde ca. 160:-). 

Se mer på: 

BRA BARNRABATT 

Ringhotel Zum Stein Wörlitz

BONUSPRESENT

LÖDÖSE. Henriette Sjöbergs bilder 
av svenska fruktsorter håller kvar sen-
sommaren på Lödöse Museum under 
några månader. Möt litografier av en 
begåvad kvinna som konsthistorien 
förbisett, men som skapat enormt vik-
tiga bilder. Bilder som är vackrare än 
verkligheten.

I söndags invigdes utställningen 
”Vackrare än Verkligheten” på Lödöse 
museum. Ett hundratal litografiska 
blad av konstnären Henriette Sjöberg 
ställs ut tillsammans med ett porträtt av 
Henriette tecknat av Lennart Karls-

son, stor konstentusiast och före detta 
bibliotekarie i Lödöse.

Henriette föddes år 1842 och var 
verksam under en tid då kvinnliga 
konstnärer fick kämpa hårt för sin 
existens. Alla vardagkvällar efter sitt 
arbete och alla söndagar under tio års 
tid gick Henriette till Slöjdföreningens 
skola i Stockholm som nu även öppnats 
för kvinnor. Hon uppmärksammades 
snabbt och fick små stipendier för sin 
teckning och grafik.

När Lantbruksakademien år 1869 
beslöt att ett stort antal svenska kul-

turväxter skulle avbildas och utges i 
litografi fick Henriette Sjöberg jobbet. 
Hon fick senare i uppdrag av Norstedts 
förlag att skapa 100 färglitografier i 
stort format: ”Botaniska väggtavlor för 
skolbruk”.

Låt dig inspireras av Henriettes 
läckra frukter och prova på stilleben i 
olika tekniker i utställningens work-
shop. För både stora och små. Utställ-
ningen produceras i samarbete med 
den nystartade Edet Ale Konstfören-
ing. Pågår till och med 30 januari.

❐❐❐

Bilder av svenska fruktsorter på Lödöse Museum
– I söndags invigdes ”Vackrare än verkligheten”

NOL. Talanger finns det gott om 
på Nolskolan.

Det bevisades med all tydlighet i 
fredags morse.

Artistuppvisningen i gymnastik-
hallen var häftig.
Det var Halloweentema på årets talang-

jakt i Nolskolans gymnastiksal. Av den 
anledningen hade publiken uppmanats 
att klä ut sig, denna den sista fredagen 
i oktober. Ingen kan säga annat än att 
eleverna anammat budskapet och den ena 
utstyrseln var värre än den andra.

Sten Knutsson (Fredrik Blomqvist) 
hälsade välkommen och lät sedan talang-

erna ta plats på scenen. Daniella och 
Louise från årskurs 4 var först ut med 
ett bejublat sångnummer. Det fortsatte 
med trollerikonster, rockringsuppvis-
ning med mera.

– Idol kan slänga sig i väggen och vad 
är ett besök på Liseberg gentemot att få 
vara här, konstaterade Sten Knutsson.

Underhållande var det och besö-
karna såg verkligen ut att trivas.

JONAS ANDERSSON

Talangtätt på Nolskolan
– Storstilad fredagsunderhållning

Trollkarlen Martin underhöll publiken.

Daniella och Louise var två 
av talangerna som upp-
trädde i Nolskolans gym-
nastiksal i fredags morse.

Alexandra showade med hjälp av ett 
par rockringar.

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
FAMILJEFÖRESTÄLLNING

Wall Street 2
Money never sleeps

Lördag 13 nov kl 15
Entré 60:-. Från 2-5 år.

Biljetter: Nödinge Biblioteket, 
Medborgarkontoret, Nol Folkets 

Hus, Allans Bokhandel i Älvängen
Skepplanda Bibliotek

Nappen 
Pappen

Sön 7 nov kl 18
Entré 80:- Från 7 år
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Slöjdmässa
Lör 6 nov och sön 7 nov 

kl. 10-16 i Bjärkehallen, 
Sollebrunn (2 stora hallar)

Välkommen att handla 
hantverksjulklappar direkt 
av 90 slöjdare. Fri entré

 Torget 2,   442 31 Kungälv   
Tel: 0303-109 70   Fax: 0303-196 37   

e-post: info@farshatt.se   www.farshatt.se
 

En anledning 
god som någon.
Lördag den 6 november är det 
Alla helgons dag, Gustav Adolfs 
namnsdag och rött i almanackan. 
Dessutom fi rar vi Halloween.

Oavsett vad du vill uppmärksamma, 
är du varmt välkommen! 

Välkomstdrink, 3-rättersmiddag 
med vinpaket, kaffe och choklad -
bit samt dans till PS Live, 485:-

dning 

NÖDINGE. Ale Kultur-
skola bjöd i torsdags 
kväll på traditionsenlig 
höstkonsert.

Gymnasieskolans 
teatersalong var skåde-
platsen.

Mycket folk kom för 
att lyssna till ungdo-
marnas färdigheter 
inom sång, musik, bild 
och digitalt skapande.

Tidigare var det Ale Musik-
skola, numera är det Ale Kul-
turskola som bär traditionen 
vidare med årlig höstkonsert i 
Ale gymnasium. Denna gång 
var det särskilt fokus på Värl-
dens Barn. En insamling ge-
nomfördes under kvällen, så 

att världens mest utsatta barn 
kan få bättre livsvillkor.

Teatersalongen var om 
än inte fullsatt, så dock väl-
fylld. Programmet var i vanlig 
ordning väldigt varierat och 
åskådarna fick uppleva ett 
brett spektra av uppträdan-
den, alltifrån rytmik och ani-
merad film till sång och stråk-
musik.

Sammantaget blev det en 
väldigt stämningsfull konsert 
som deltagarna har all anled-
ning att känna sig stolta över.

Stämningsfull höstkonsert i Ale gymnasium

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Hanna framförde ”River Flows In You” på flygel. Skönsjungande Elin Rubensson bjöd publiken i Ale gymnasi-
um på ”When I get my name in lights”.

Jamie, Sofia och Hanna spelade tvärflöjt och serverade mu-
sikstycket ”Rondo”.

ÄT 2 BETALA FÖR 1

AFTER 
WORK
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Varje fredag 17- 20
Måndag - torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22
Lördag kl: 13 - 22
Söndag kl: 13 - 20
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www.mittiale.se 
0303-444 000

Nols kyrka
Nordängsvägen 11

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

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

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

Hela Människan i Nols kyrka

9 november kl. 18.30

Vi skärskådar 
SJÄLEN 

Eskil Hofverberg arbetar på Själavårds-
centrum i Göteborg där man har 
erfarenhet av själens dolda rum och dess 
betydelse för hela människans väl-
befi nnande. 
Alla har verkligen skäl att fundera mer 
över sin själ!

www.mittiale.se 
0303-444 000

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

Tid för musik
Lördag 6 november kl.16.00 Musikandakt i Starrkärrs kyrka
Lördag 6 november kl.18.00 Musikandakt i Kilanda kyrka 

Musikandakt - En stund till eftertake. 
Elisabeth Ehlersson sång, Gunnar Lindgren saxofon, Sabina 
Nilsson orgel/piano och Ingela Fransson leder andakten.

Söndag 7 november kl.18.00 Minnes- och musikgudstjänst
i Starrkärrs kyrka 
Damkören Vox feminale medverkar.

Starrkärrs kyrka
torsdag-lördag kl 10.00-18.00

(4-6 november)

Kilanda kyrka 
fredag 5 november 12.00-15.00

Välkommen in i kyrkan!
Sök stillheten -  tänd ett ljus.

Vill du så finns det möjlighet att dricka en kopp kaffe
och samtala med någon.

Öppet hus i Allhelgonatid

Vi har ju läst i vår Bibel 
om hur Jesus kom hit 
ned till jorden för att 

genom sin död på Golga-
ta kors försena oss med Gud i 
himmelen, hur han sedan upp-
stod från döden genom Guds 
väldiga kraft, och hur han 
sedan lovade sina lärjungar att 

de skulle få den heliga Andes 
kraft att förkunna frälsning-
ens budskap för människorna. 
Detta var det sista han gjorde 
innan han lämnade jorden och 
for upp till himmelen. Härom 
står tydligt i Apostlagärningar-
nas första kapitel. Tänk att vi 
har en levande Frälsare idag. 

Han är för övrigt den ende av 
alla religionsstiftare som lever 
idag hans grav är tom.

Men när Jesus hade lyfts 
upp i höjden står det att det 
stod två änglar i vita kläder 
och de sade till Jesu lärjungar, 
som med förvåning åsett det 
hela att på samma sätt som ni 

sett Jesus lämna er, så skall han 
komma tillbaka. Och när Jesus 
då kommer hit till jorden igen 
står det att han skall hämta 
de människor som tillhöra 
honom, och det är alla de som 
har sagt ja till erbjudandet om 
syndernas förlåtelse.

Det är här som textens 
överskrift, vaksamhet och 
väntan kommer in i bilden. Vi 
vet så väl hur det är om vi äro 
bjudna på ett bröllop, så gör vi 
oss väl i ordning, kläder oss fint 
och är vaksamma på klockan 
så att vi inte missar tiden. När 
Jesus nu kommer tillbaka som 
vi nämnde om förut är det för 
att hämta alla frälsta, Bibeln 
använder det ordet när det 
talas om att tro på Jesus, och 
det är för att samla dem till 

Lammets bröllop i sitt him-
melska rike. Det kommer att 
bli det största och finaste bröl-
lopet som någonsin varit. Det 
står att glädjen och sången skall 
där vara som bruset av stora 
vatten.

Vi kan inte nu till fullo 
förstå vad detta innebär, men 
det viktigaste är att vi lyder 
Jesu uppmaning i Lukas 12:35. 
Haven edra länder omgjordade 
och edra lampor brinnande 
och i Matt 24:42 Vaken för-
denskull, ty i veten icke vilken 
dageder Herre kommer.

Innan Jesus lämnade jorden 
lovade han att sända den heliga 
Ande till hjälp och stöd för alla 
som följer Frälsaren. Så är det 
också i våra dagar. Vi förmår 
inte alltid att vandra rätt som 

vi önskar, men då får vi komma 
åter till Jesus och bedja om den 
helige Andes hjälp att vandra 
vidare.

Käre vän du är också bjuden 
till det stora himmelska bröl-
lopet. Du svara väl ja? Fredrik 
Blooms odödliga sång visar 
oss vägen. Som en härlig 
gudomskälla, rik och mäktig 
djup och stor, är den kärlek nåd 
och sanning som i Jesu hjärta 
bor. Han har öppnat pärlepor-
ten så att jag kan komma in. 
Genom blodet har han frälst 
mig och bevarat mig som sin.

Läs gärna Uppenbarelsebo-
ken (Bibelns sista bok) kapitel 
7 och 19.

Olle Hansson 
Filadelfiaförsamlingen

Vaksamhet och väntan
Betraktelse
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Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

Surte
Göteborgsvägen 66
Tel 031-98 32 50

Älvängen
Kapellvägen 1

Tel 0303-33 33 99

Lödöse

Tel 0520-66 12 33

DYGNET RUNT

• TRYGGHET •   
• OMSORG •   

• KOMPETENS •

Med anor från 1932

Predikoturer
Surte missionskyrka
Onsd 3/11 kl 15, Onsdagsträff för 
alla "Margaretakören underhål-
ler". Lörd 6/11 kl 11, Alla helgons 
dag. Gudstjänst Per Kjellberg. 
Sönd 7/11 kl 11, Ekumenisk 
gudstjänst i Surte kyrka. Månd 
8/11 kl 19, musikkåren. Tisd 9/11 
kl 18.30, Scout. Onsd 10/11 kl 
18.30, Tonår.

Älvängens missionskyrka
Onsd 3/11 kl 19, SMU-ledarträff. 
Torsd 4/11 kl 12, babymassage. 
Kl 15, Dagledarträff "20 år med 
östhjälpen i Rumänien". Inga-May 
Persson. Kl 18.30, Tillsammans i 
bön. Lörd 6/11 kl 11, Alla helgons 
dag. Gudstjänst med nattvard. 
Anne Marie Svenninghed. Sång: 
Ingrid Levin. Sönd 7/11 kl 11, 
Gem. gudstjänst i Guntorp. AM 
Svenninghed. Kl 17, Barnguds-
tjänst med kyrkfi ka. Månd 8/11 
kl 18.30, Scout. Tisd 9/11 kl 10, 
Tisdagscafé. Kl 18, Smultron. 
Onsd 10/11 kl 15.30, Konfi rman-
derna i Smyrnakyrkan. Kl 18, 
Föräldramöte.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 7/11 kl 18, 
Minnesgudstjänst V Wetterling. 
Onsd 10/11 kl 10, Storcafé i 
församlingshemmet. Hålanda 
lörd 6/11 kl 10, Mässa B Broman, 
kyrkkaffe. S:t Peders lörd 6/11 kl 
12, Mässa B Broman. Tisd 9/11 kl 
18, Mässa i församlingshemmet. 
Kl 18.30, Öppen fördjupningskväll 
i församlingshemmet. Ale-Skövde 
sönd 7/11 kl 19, Minnesgudstjänst 
M Skredsvik. Tunge sönd 7/11 kl 
17, Mässa M Skredsvik.

Fuxerna kyrka
Lörd kl 10, Högmässa, Isacson. 
Sönd kl 10, Mässa till de dödas 
minne, Westergaard, sång, Sand-
berg. Tisd kl 8.30, Mässa i för-
samlingshemmet. Onsd kl 18:30, 
Mässa, Isacson. Torsd kl 18, Mässa 
med biskop Carl-Axel Aurelius. 
Fred kl 18, Mässa, Kristensson. 

Åsbräcka kyrka
Sönd kl 18, Mässa, Westergaard.

Nödinge församling
Onsd 3/11 kl 11, Fridhem Guds-
tjänst R Bäck. 6/11 Alla helgons 
dag kl 11, Nödinge kyrka, Mässa 
R Bäck. Kl 17, Surte kyrka Min-

nesgudstjänst R Bäck. 7/11 Sönd 
ef Alla helgons dag kl 11, Surte 
kyrka Ekumenisk Gudstjänst H 
Hultén. Kl 15, Bohus Service-
hus H Hultén. Tisd 9/11 kl 14, 
Nödinge Servicehus Gudstjänst 
H.Hultén. Onsd 10/11 kl 10, 
Nödinge kyrka Vardagsgudstjänst 
R Bäck.

Guntorps missionskyrka
Onsd 3/11 kl 18.30, SpårarScout/
UpptäckarScout. Fred-Lörd 
5-6/11. HÖSTLOVSTONÅR 
Start fred kl 16.30. Slut lördag 
e.m. Sönd 7/11. Kl 11, GUDS-
TJÄNST Gemensamt med 
Älvängens Missionsförsamling. 
Plats Guntorp. AnneMarie Sven-
ninghed, Kören Paus m.fl . Vi fi rar 
Nattvard. Onsd 10/11 Kl 18.30, 
Tonår/ÄventyrarScout.
Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 2/11 kl 8-9, Bön. Kl 14, 
Bibelsamtalsgruppen. Onsd 3/11 
kl 19.30, Smyrnakören övar. Torsd 
4/11 kl 10-12.30, SmyrnaCaféet. 
kl 18.15, Hobby (7-12 år). Kl 19, 
Äldste/styrelsemöte. Fred 5/11 
kl 19, Greenhouse (från åk 7 och 
uppåt). Kl 20.30, Effect – Café & 
Öppet hus för ungdomar. Sönd 
7/11 kl 11, Gudstjänst, Marie 
Nordvall. Smyrnakören. Nattvard. 
Äventyret (3-12 år). Kyrkkaffe. 
Tisd 9/11 kl 8-9, Bön. Kl 18.30, 
Planeringsråd.

Elimförsamlingen, Alafors 
Pingstkyrkan
Tisd 2/11 kl 17, Stickgruppen. 
Torsd 11/11 kl 18, Musikcafé, Oh-
lins. Sönd 14/11 kl 15, Höstbasar.

Starrkärr-Kilanda församling
Torsd 4/11 Starrkärrs kyrka kl 10-
18, Öppen kyrka i Allahelgonatid. 
Nols kyrka kl 18.30, Veckomässa. 
Fred 5/11 Starrkärrs kyrka kl 10-
18, Öppen kyrka i Allahelgonatid. 
Kilanda kyrka kl 12-15, Öppen 
kyrka i Allahelgonatid. Lörd 6/11, 
Alla Helgons dag. Starrkärrs 
kyrka kl 10-18, Öppen kyrka i 
Allahelgonatid. Älvängens kyrka kl 
11, Mässa (med vigsel) Anders-
son, Söndagsskola. Starrkärrs 
kyrka kl 16, Musikandakt - En 
stund till eftertake. Damkören 
Vox feminale medverkar. Kilanda 
kyrka kl 18, Musikandakt. Sönd 
7/11, Söndagen e alla helgons dag 

Starrkärrs kyrka kl 
18, Minnes- och 
Musikgudstjänst  
Nilsson. Tisd 9/11 
Nols kyrka kl 8, 
Morgonbön med 
frukost. Älvängens 
kyrka kl 19, Vecko-
mässa Anders-
son. Onsd 10/11 
Starrkärrs kyrka kl 
9.30, Vardagsmässa 
Gudstjänsten är 
anpassad till barnen 
på Öppna förskolan 
från 0 år. Samvaron 
fortsätter med fi ka 
och lek i försam-
lingshemmet.

Filadelfi aförsam-
lingen - Bohus 
Pingstkyrkan
Onsd 3/11 kl 19, 
Bibelläsning, sång 
och bön. Sönd 7/11 
kl 11, Ekunemisk 
Gudstjänst i Surte 
Kyrka, Per Kjell-
berg. Onsd 10/11 
kl 19, Bibelläsning, 
sång och bön.

Vår älskade Morfar

Walle

Du kommer alltid att ha 
en plats i våra hjärtan

Daniel, Jonathan

Döda

Märta
Johansson

* 16/4 1921

har i dag lugnt och stilla
somnat in.

Alafors
13 oktober 2010

SLÄKT och VÄNNER

Jag skall gå genom 
tysta skyar,

genom hav av stjärnors 
ljus,

och vandra i vita nätter
tills jag funnit min 

Faders hus
Jag skall klappa sakta 

på porten,
där ingen mer går ut,
och jag skall sjunga av 

glädje
som jag aldrig sjöng 

förut
Dan Andersson

Begravningen har ägt
rum i stillhet.

Vår älskade Pappa
Svärfar, Morfar

och Farfar

Sven Persson
* 4/6 1927

har i dag lämnat oss.
I ljust och tacksamt

minne bevarad.

Älvängen
22 oktober 2010

NINNI
Nicklas och Hannah

Richard
BERNT och AGNETA

Felix och Sofia
Marie

LENA och JIMMY
Lisa och Lars
Carina, Sven

KARIN och HÅKAN
Eric och Johanna

Karl, Åsa
Broder med familj

Släkt och många vänner

Du är med oss varje dag 
i fågelsången               
i stjärnenatten            
i soluppgången            
i blommornas doft      
i vindens sus                
i vågens glitter och      
i havets brus

så är vi jämt               
tillsammans

Begravningen äger rum
i kretsen av de närmaste.
Hedra gärna minnet av
Sven med en gåva till

Världsnaturfonden WWF
pg 90 19 74 - 6

   _____________
Ett stort tack till

personalen på Tillfälligt
boende samt Jutabo på

Vikadamm för
god omvårdnad.

Till alla Er som hedrade
minnet av vår Kära

Dagny
Andersson

vid hennes bortgång, för
Er närvaro i kyrkan, alla

vackra blommor till
hemmet och vid hennes

bår samt för brev,
telefonsamtal och för

alla minnesgåvorna, vill
vi framföra vårt varma

och innerliga tack.
Ett särskilt tack till
komminister Bengt

Broman, kantor Ingela
Ekström samt solister

Amanda och Johan som
gjorde gudstjänsten ljus

och vacker.

BROR
Marita och Veronica

med familjer

Tack

Jordfästningar
Andrea Johansson. I Skepp-
landa kyrka hölls tisdagen 26 
oktober begravningsguds-
tjänst för Andrea Johansson, 
Skönningared. Offi ciant 
var komminister Magnus 
Skredsvik.

Elsa Åhling. I Surte kapell 
hölls onsdagen 27 oktober 
begravningsgudstjänst för 
Elsa Åhling, Bohus. Offi ciant 
var komminister Reine Bäck.

Olavi Virtanen. I Starrkärrs 
kapell hölls onsdagen 27  ok-
tober begravningsgudstjänst 
för Olavi Virtanen, Nol. 
Offi ciant var komminister 
Per-Martin Andersson.

Göran Svensson. I Skepp-
landa kyrka hölls torsdagen 
28 oktober begravningsguds-
tjänst för Göran Svensson, 
Skepplanda. Offi ciant var 
komminister Bengt Broman.

Märta Johansson. I Starr-
kärrs kapell hölls torsdagen 
28 oktober begravningsguds-
tjänst för Märta Johansson, 
Alafors. Offi ciant var kom-
minister Mikael Nordblom.

Gunnar Mårtensson. I 
Starrkärrs kyrka hölls fre-
dagen 29 oktober begrav-
ningsgudstjänst för Gunnar 
Mårtensson, Älvängen. 
Offi ciant var komminister 
Mikael Nordblom.

Märta Johansson, Alafors har 
avlidit. Född 1921 och efterläm-
nar släkt och vänner som närmast 
sörjande.

Gerd Andersson, Bohus har 
avlidit. Född 1913 och efterläm-
nar sönerna Björn och Jarl med 
familjer som närmast sörjande.

Sven Persson, Älvängen har av-
lidit. Född 1927 och efterlämnar 
barnen Ninni, Bernt, Lena och 
Karin med familjer samt broder 
med familj som närmast sörjande.

Dödsfall

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

Storgatan 11
Lilla Edet
Tel: 0520-65 01 39
www.lillaedetbyra.se

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Till Er alla som gjorde
begravningsguds-

tjänsten för vår käre

Rune Björlin
till ett fint och ljust

minne, för alla vackra
blommorna, vill vi till

släkt, vänner och
grannar i Ryksdamm
framföra vårt varma

tack.
Ett särskilt tack till

kyrkoherde Vivianne
Wetterling, solist Gunnar
Österman och Johan, Ale

Begravningsbyrå.

ELSA
Tommy

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

���������
��������������������
�

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

����������������
�������	����

�������	�����
	���������

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

�������������������	�����������

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

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

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

�
����������� �

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

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

�������������������������
����
�

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

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

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

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

2010  |   vecka 44  |   nummer 38  |   alekuriren 25FAMILJ



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. Skåp-
bil.
tel. 0303-22 30 62
el. 0737-42 90 92
el. 0732-49 85 16

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

Ovanlig veteranbil: A-Ford -30. 
Phaeton, 4-dörrars cabriolet. Volvo 
760-89 rostfri men något krock-
skadad.
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

Volvo v70 II D5 -08. 6200 mil. 
Momentum. Hgvagnspkt. Delbart 
drag, met. mm. Nyservad. Nybesikt. 
Fint skick.
tel. 0707-20 52 84

Hallmöbel i mahogny, så gott som 
ny, med tillhörande spegel, även 
tambur major och vägglampa. Pris 
1500:-.
tel. 0739-34 02 66

Dubbdäck 2st Vredestein 175-65 
R14 4 bult. 2st Michelin 175-65 R14 
4 bult. Passar till Nissan Almera. 
800:-.
tel. 0733-96 51 05

Vinterdäck passande till Renault 
13. 175/70 R13. 800:-/4st.
tel. 031-98 23 67

Söta kattungar söker hem! En 
grå/vit hona, lite randig. En svart/
vit hane + en tigerad brun/svart 
hane med vitt bröst. Vi är 10 veckor. 
Pris: 100:-/st. Vid intresse, ring!
tel. 0739-70 10 93

Två söta kattfröknar på ca 1 år 
söker varaktigt, kärleksfullt hem! 
Vana vid barn, hundar + andra 
katter. Svart/vita. Pris 100:-/st. 

Gärna bo med någon som redan 
har katt eller hund, då de är vana 
vid varandra som sällskap. Vid 
intresse, ring!
tel. 0739-70 10 93

Flickkläder säljes! Storlek 92-110. 
1 morgonrock, 3 tröjor, 4 vår/höst-
jackor, 2 fleecejackor, 1 hello kitty 
mössa, 15 t-shirtar, 8 långärmade 
t-shirtar, 1 par fodrade överdrags-
byxor, 5 kläninngar, 5 fodrade 
byxor, 9 par jeans, 2 kjolar, 8 par 
mjukbyxor, 4 par vantar, 4 par oan-
vända strumpbyxor + lite till. Helt, 
rent och välvårdat. Mycket oan-
vänt. 700:-
tel. 0702-35 65 25 Ulrika

Tillfälle skidresa Italien. 13 plat-
ser kvar i buss med trevligt säll-
skap till Dolomiterna. Halvpension 
+ resa + boende + överraskningar. 
Afterski m. gitarrist till det fan-
tastiska priset av 5.295:-/person. 
Vecka 6, Avresa 4/2 hem 12/2 (fr. 
Nol) Info:
tel. 0703-44 09 22 - Pia
el. 0702-60 57 95 - Leif
skidresa-italien@hotmail.com

Gedigna möbler i antik ek "typ 
carpati". Annorlunda soffbord 
60*135. Vitrinskåp med belysning 
och glashyllor 80*195. Vägghylla 
24*125 med belysning. Vinställ i 
form av en tunna som även är ett 
litet bord. Pris för allt: 1900:-
tel. 0303-33 60 80

Byggklar tomt. Fint läge på Torp i 
Älvängen. Ca 2200m2

tel. 0704-26 12 25
el. 0761-39 58 92

UTHYRES

Äldre hus uthyres. 4 rok, dusch, 
två toa. Delvis möblerat. Rökfritt, 
inga djur. Passar ej barnfamilj. 
Ligger i ryd.
tel. 0706-61 05 49

SÖKES

Anställning sökes
AB&CDE-körkort. Ex, chaufför, 
montering, butik eller annat.
Hel / del / extra? 
Referenser finns
tel. 031-98 13 00

Missionare söker gård eller hus 
med tillhörande mark. Allt av 
intresse.
tel. 0768-67 31 16

ÖVRIGT

Bygg och städ till bästa pris.
- Städ och renoveringar. - Tapet-
sering. - Snickare. - Stenlägg-
ning, kakel. Även rötarbeten utfö-
res. 50% av arbetskostnaden beta-
las av skatteverket. Ring efter 
klockan 17.
tel. 0737- 27 10 84
Daniel

Höstsnygga naglar. Snygga, håll-
bara gelénaglar till prova-på pris. 
Fr. 400:-. MM's naglar i Alafors.
tel. 0707-13 43 09

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

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

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

Film till DVD. Rädda dina 
minnen för över gammal film/
videoband till DVD. 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

Hundägare se hit!
Utbildar mig till hundfrisör. 
Under våren 2011 kommer jag 
att öppna hundtrim i Skepp-
landa. Trimhundar önskas till 
träning. Detta kommer att bli 
till reducerat pris. Jag badar, 
klipper klor, rensar öron. Allt 
enligt överenskommelse. Ring 
om mer info.
tel. 0701-52 21 96

Ales hemstäd
1:e advent närmar sig med 
stormsteg och vi bokar in stor-
städ och fönsterputs för fullt. Vi 
utför även veckostäd och flytt-
städ. F-skatt och kollektivav-
tal finnes. 
MVH / Helene Torstensson
tel. 0735-57 77 50

Totalentrepenad
Allt inom bygg, vvs och vär-
mepumpar till fasta bra priser. 
Ring för rådgivning. Fri offert.
tel. 0303-91 337
el. 0709-39 71 20
VML Rotpartner

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.

tjänstertjännnssstttteeerrrrrrr

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen och bestämt.

Margit  Aronsson

Veckans ros 

Till alla ER med Hans-Olof 
Thorbjörnsson i spetsen. 
Som gjort vår Bygdegård så 
fin i Skepplanda. De glädjer 
oss alla.

”Vi som är där ofta”

till Ralph, den vänlige och 
hjälpsamme man, som 
fredagen den 22 oktober 
stöttade mig när jag kört av 
vägen i Älvängen.
Tack så hjärtligt!

Pernilla Fagerholm

Ett fång rosor till all per-
sonal på Fridhem i Surte. 
Tack för den fina vård och 
omsorg vår kära Gerd 
Andersson fick under sin tid 
hos er. Tänk att det finns så 
mycket ömhet och värme 
hos denna fantastiska perso-
nal. Ni kommer att finnas i 
våra tankar.

Gudrun och Björn

Hipp Hipp Hurra!
Ester Dalbro

fyller 3 år 7 november
Pussar och kramar från

Mamma & Pappa

Rasmus Säfström, 
Bohus

fyller 2 år 5 november
Grattiskramar från
Farmor & Farfar

Grattis
Emma Folkesson
på 7-årsdagen 5/11

önskar
Mamma, Pappa & Linda

Grattis till vår prins
Erik

4 år 2/11 2010
Pussar och kramar från

Mamma & Pappa

Grattis våra solstrålar
Elias 4 år 7/11 och
Wilmer 2 år 10/11

önskar
Mormor & Morfar, Mamma 
& Pappa, Moster & Morbror 

& Kusinerna

Födda

Välkommna
Lina & Leon

Tim och Moas syskon.
KKÖ Spec 16/9

Anders Westerberg
Maria Engelin

Ett jättestort TACK till alla 
som deltog i Bibelmaraton, 
både med praktiska uppgif-
ter och som läsare. Med er 
hjälp blev det en fantastiskt 
bra vecka! Vi vill också tacka 
Älvblomman som fixade så 
vackra höstblommor som 
prydde utsidan av Smyrna-
kyrkan!

Bengt Broman, Svenska 
Kyrkan i Skepplanda

Ulrika L Andersson, Svenska 
Kyrkan i Älvängen

AnneMarie Svenninghed, 
Missionskyrkan i Älvängen & 

Guntorp
Marie Nordvall, Smyrnakyr-

kan i Älvängen

Tack Veckans ris 
till alla de föräldrar i Skepp-
landa som inte har koll på 
sina barn utan låter dem 
springa runt och kasta ägg 
på bygdegården. Skäms!

SPF-are
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT

��

p
y

SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

8 4 1 7 2
7 6

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

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

5 1
6 4 9 2 3 7

6 7 8 2 1
8 5 9 7

4 3
1 8 2 3
4 9

7 1 6 5
9 4 6 7

2 5 3 1 9 6
7 5 8 3

Veckans film

1 för 29:-
2 för 40:-
3 för 50:-

De senaste filmerna
till låga priser!

HYR FILMERNA HOS OSS
Alltid det senaste från

Filmen hämtas och betalas i kassan

Älvängen alla dagar 8-22
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- AV HÄLSOSKÄL, MÅR BRA AV ATT TRÄNA. SEDAN SÅ 
ÄR DET ROLIGT.
Namn: Synnöve Garn
Ålder: 78 år

VVVVVVVVVVAAAAAAAAAARRRRRRRRRRFÖFÖFÖFÖFÖFÖFÖFÖFÖFÖRRRRRRRRRR TRTRTRTRTRTRTRTRTRTRÄNÄNÄNÄNÄNÄNÄNÄNÄNÄNAAAAAAAAAARRRRRRRRRR DDDDDDDDDDUUUUUUUUUU PPPPPPPPPPÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ SSSSSSSSSSPPPPPPPPPPORORORORORORORORORORTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFEEEEEEEEEE??????????

- ÄLSKAR ATT TRÄNA.
Namn: Olli Savolainen
Ålder: 47 år

- DET ÄR TREVLIGT. HAR GETT MIG LIVET TILLBAKA. 
DEN SOCIALA BITEN ÄR MYCKET VIKTIG.
Namn: Stellan Lundblad
Ålder: 62 år

- FÖR ATT HÅLLA IGÅNG OCH DET ÄR SOCIALT.
Namn: Bent Jensen
Ålder: 63 år

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

ZUMBA
Du vet väl att vi har Zumbafeber 
på anläggningarna, kom och upplev 
träningsglädje med oss!

KUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUNGNGNGNGNGNGNGNGNGNGNGÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLVVVVVVVVVVV KUKUKUKUKUKUKUKUKUNGNGNGNGNGNGNGNGNGÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLVVVVVVVVV CCCCCCCCCENENENENENENENENENTRTRTRTRTRTRTRTRTRUUUUUUUUUMMMMMMMMM ÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLVÄVÄVÄVÄVÄVÄVÄVÄVÄNGNGNGNGNGNGNGNGNGENENENENENENENENEN FABRIKSVÄGEN 3, TEL 0303-74 66 60 
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 O R I G I N A L E T M E D L I C E N S I E R A D E I N S T R U K T Ö R E R !
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SOLA
Kom in och värm dig i våra sköna 
solarium nu när höstrusket är här.SOLA 
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