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Starrkärr

LE KOMMUNA
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Köp en skjorta eller tröja
från Dahlin och få en 

Dahlin-
mössa 
på köpet!
Värde 269:-
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Lilla Edets kommun är belägen 
i en region med kraftig utveck-
ling och stark konkurrens. Ana-
lysen visar att det finns ett stort 
konsumtionsunderlag som för-
svinner ut till kranskommuner-
na. Det tillsammans med ett 
växande konsumtionsunder-
lag, som den väntade befolk-
ningsökningen leder till, finns 
en enorm potential för ökad 
handel i kommunen.

Lilla Edets kommun har 

tagit hjälp av Krafft Konsult AB 
i arbetet med att genomföra en 
handelsanalys. Krafft Konsult 
har bred erfarenhet från lik-
nande uppdrag, bland annat för 
Åmåls och Öckerös kommuner. 
I båda fallen har kommunerna 
kunna uppvisa en positiv han-
delsutveckling de senaste åren. 
Samma resultat hoppas nu Lilla 
Edets kommun kunna uppnå.

– Med en genomtänkt och 
fungerande handelsstrategi 

kan kommunen bygga upp rätt 
handel på rätt plats. Förutsätt-
ningen för att lyckas är att alla 
parter engagerar sig i strate-
giprocessen, politiker, tjänste-
män, fastighetsägare, såväl som 
näringsidkare, avslutar Helene 
Evensen.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. Nyvalda riks-
dagsledamoten Camilla Wal-
tersson Grönvall (M) från 
Lilla Edet har under riksdagens 
allmänna motionstid bland 
annat väckt en motion angåen-
de vikten av att nya E45 färdig-
ställs även vid Göta och Torpa.

– Det är olyckligt att effek-
ten av flera angelägna infra-
struktursatsningar som pågår 
runt omkring i vårt land mins-
kar i och med att flaskhal-
sar uppstått. Det vill säga att 

ett eller flera vägavsnitt inte 
har färdigställts, ofta beroen-
de på att geotekniska lösning-
arna runt speciella områden 
är särskilt kostsamma. I vårt 
område uppstår flaskhalsar till 
exempel vid Göta och Torpa 
i Lilla Edets kommun och 
därmed försämras effekten av 
hela Trollhättepaketet, om inte 
även flaskhalsarna byggs bort. 
Annars kommer vi att få se ef-
fekter på trafikflödet, säkerhe-
ten och inte minst miljön, säger 

Camilla Waltersson Grönvall i 
en kommentar.

❐❐❐

LILLA EDET. Trafikver-
ket meddelar att man 
nu startar arbetet med 
att bygga ny E45 norr 
om Älvängen och förbi 
Lilla Edet.

Regeringen avslog 
de överklaganden som 
gjorts på Trafikverkets 
beslut om att godkänna 
arbetsplanerna för 
Älvängen-Alvhem och 
Norr Göta-Edet Rasta 
(som ingår i deletappen 
Kärra-Torpa). 

Det innebär att Tra-
fikverket inom kort 
påbörjar arbetet med 
utbyggnad av E45. 

Första deletappen, Älvängen-
Alvhem, planeras att starta i 
början av december. Sträckan 
Norr Göta-Edet Rasta dröjer 
ytterligare någon månad, 
enligt Trafikverkets hemsida.

Den nya motorvägen inne-
bär början på en ny era med 
en positiv framtidsutveckling 
för Lilla Edets kommun. Med 
kortare restider blir kommu-
nen en attraktiv pendlings-

kommun till de större or-
terna, Göteborg och Troll-
hättan. Snabba kommunika-
tioner är dragplåster för att 
attrahera nya invånare till 
kommunen.

Redan nu är ett flertal stora 
bostadsprojekt i full gång för 
att möta den ökande efter-
frågan. Det nya området i 
Lödöse, Ekeberg, har gene-
rerat ett stort intresse från 
framför allt Göteborgare. 
Centrumutvecklingen i Lilla 
Edet är ytterligare ett större 
projekt som kommunen tror 
skall kunna attrahera dem 
som vill bo i en centralort på 
landet.

– Lika viktigt som bostäder 
är handeln, därför satsar vi 
även på att utveckla handeln 
i kommunen, säger Ingemar 
Ottosson (S), tillträdande 
kommunalråd i Lilla Edets 
kommun.

– För att lyckas med detta 
är det viktigt att vi får fram en 
fungerande handelsstrategi.

Utbyggnaden av motor-
vägen och järnvägen beräk-
nas vara klar i december 2012. 

Då kan pendlare mellan Lilla 
Edets kommun och Göte-
borg se fram emot en trygg, 
säker och framför allt snab-
bare kommunikation, avslu-
tar Ottosson.

JONAS ANDERSSON

Handelsanalys visar på stora möjligheter
– Goda förutsättningar för Lilla Edets kommun

Helene Evensen, närings-
livsutvecklare i Lilla Edets 
kommun.

Bygg bort flaskhalsarna på nya E45

Camilla Waltersson Grön-
vall (M).

LILLA EDET. I förra veckan presenterades den 
handelsanalys som Lilla Edets kommun tagit fram 
med hjälp av Krafft Konsult AB.

En analys som tydligt visar på stora möjligheter 
för ökad handel i kommunen.

– Det finns goda förutsättningar för Lilla Edets 
kommun att skapa en stark lokal dagligvaruhan-
del och ett starkt utbud av daglig service, det 
har handelsanalysen tydligt visat, säger närings-
livsutvecklare Helene Evensen.
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Nu börjar arbetet 
med E45 i Lilla Edet

Ingemar Ottosson (S), till-
trädande kommunalråd i 
Lilla Edets kommun.



Birgitta Liljeqvist kom i kon-
takt med babymassage första 
gången genom sitt arbete på 
BVC i Göteborg.

– Jag blev nyfiken på baby-
massage och anmälde mig 
till en kurs för tio år sedan, 
berättar Birgitta.

För fyra år sedan gick 
Birgitta Liljeqvist i pension, 
men hon såg ingen anled-
ning att sluta undervisa i 

babymassage. Hon tog kon-
takt med Missionskyrkan och 
förhörde sig om möjligheten 
att få låna en lokal på dagtid.

– Efter att ha fått positiv 
respons från kyrkan vände 
jag mig till Bilda Studieför-
bund och Birgitta Fredén, 
Rådet för Trygghet och 
Hälsa i Ale kommun, som är 
med och stöttar upp kursen, 
förklarar Birgitta.

Den nu pågående kursen 
är den 16:e i ordningen och 
under de fyra år som Birgitta 
Liljeqvist varit verksam i 
Älvängen har hon tagit emot 
cirka 80 barn (1-6 månader) 
och deras mammor, ibland 
även pappor.

– Babymassage har fun-
nits i Sverige sedan drygt 20 
år tillbaka. Det härstammar 
från Indien och från stater i 
Afrika, säger Birgitta.

Till västvärlden kom det 
tack vare Vimala Mc Clures 
som utvecklade de metoder 
hon själv tagit del av och som 
hon valde att komplettera 
med lämpliga övningar som 

gymnastikens fader, Per-
Henrik Ling, förespråkade 
på sin tid.

– Vimala började ha kurser 
för barn och deras mammor. 
Det spred sig så småningom 
till Sverige, säger Birgitta.

De kroppsdelar som mas-
seras på barnen är ben, mage, 
bröst, armar, händer, ansikte 
och rygg.

– Kursen är uppdelad på 
sex tillfällen och vi bearbetar 
en ny kroppsdel varje gång.

Helena genomgår kursen 
för andra gången. Arvid 
ligger tyst på pläden framför 
sin mamma och han verkar 

njuta av den beröring han får.
– Det är väldigt mysigt 

och man får en väldigt bra 
kontakt med sitt barn, kon-
staterar Helena.

Barnen får bara massage 
då de är tillfreds, inte om de 
gråter eller är missnöjda med 
situationen.

– Deltagarna behöver inte 
följa något program. Behö-
ver barnet tröstas eller ha 
mat så går det först. Barn 
som gråter ska inte masseras. 
Å andra sidan förekommer 
det väldigt sällan skrik, ty de 
flesta barn upplever ett stort 
välbefinnande, säger Bir-

gitta.
– Varje kurstillfälle avslu-

tas med en sångstund då 
vi får hjälp av Anne-Marie 
Svenninghed, pastor i Mis-
sionskyrkan.

Hur ofta lämpar det sig 
att ge ett barn massage?

– Helst varje dag eller så 
ofta man kan. Jag brukar 
rekommendera deltagarna 
att ge sina barn lite massage 
samtidigt som de byter blöja, 
avslutar Birgitta Liljeqvist.
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Babymassage som ger välbefinnande

Sju mammor tillsammans med sina barn, som undervisas i babymassage av Birgitta Lilje-
qvist.

Birgitta Liljeqvist demon-
strerar hur massagen går 
till.

ÄLVÄNGEN. Sju mammor tillsammans med sina 
barn.

Det råder en harmonisk stämning i Älvängens 
Missionskyrka när Birgitta Liljeqvist lär ut baby-
massage.

– Du ska veta hur många magiska ögonblick som 
jag har upplevt, säger Birgitta och ler.

I MISSIONSKYRKAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Birgitta har upplevt många magiska ögonblick

Exportgatan 22 | Tel: 031-742 32 30 | www.dackia.se
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Helena är djurens bästa vän
Djurvän och entreprenör.

Från början tänkte hon jobba med hästar, men det blev hundar och katter.
Sedan några år tillbaka är Helena Björklund vd för Ale Veterinären.

När bestämde du dig 
för att arbeta med 
djur?
– När jag var sex år gammal. 
Jag har aldrig tvekat, utan 
visste från tidig ålder att 
det var djur jag skulle jobba 
med. Jag har alltid varit väl-
digt självständig och upp-
fostrats med budskapet: Du 
kan om du vill och du kan 
alltid.
Hur föddes ditt djurin-
tresse?
– När jag som sexåring bör-
jade på ridskola, sedan var 
jag fast. Jag ville vara med 
i 10 000-kronorsfrågan när 
jag var liten eftersom jag 
visste allt om hästar. Det 
fanns ingen fråga jag inte 
hade svar på. Jag läste och 
läste.
Har du egna djur 
hemma?
– Ja, tre hundar, en katt, 
en sköldpadda och en häst. 
Det är dagsstatusen. Jag 

har haft djur omkring mig 
ända sedan jag var 12 år, då 
mamma skaffade vår första 
hund.
Av alla vilda djur, har 
du någon favorit?
– Igelkotten! Fråga mig inte 
varför, men så är det. För 
övrigt kan jag nämna att vi 
är veterinärer åt Kottecen-
tralen i Nygård.
Om du tvingats välja 
ett annat yrke, vad 
hade du gjort då?
– Förmodligen hade jag 
suttit i någon ledningsposi-
tion. Kanske hade jag sysslat 
med hästar. Jag älskar entre-
prenörskapet, så någon typ 
av affärsverksamhet skulle 
det säkert varit.
Ditt starkaste minne 
hittills från tiden på 
Ale Veterinären?
– Det var när vi fick priset 
för bästa nyföretagare förra 
året. Det var ett kvitto för 

oss allihop att vi lyckats och 
jag blev väldigt glad över 
det. Det var en ny typ av 
bekräftelse. Jag vill verk-
ligen framhålla persona-
len som är oerhört erfaren 
och kunnig. Alla förtjänar 
ett stort rött hjärta. Vad det 
gäller verksamheten finns 
det så mycket, det händer 
någonting minnesvärt i stort 
sett varje dag.
Vad är roligast med 
jobbet?
– Det är att få se en leende 
och trygg djurägare gå hem 
härifrån med sitt friska djur. 
Att få bidra till en ökad livs-
kvalitet för djuret och dess 
ägare är drivkraften i det här 
yrket.
Vad önskar du dig i jul-
klapp?
– Om jag ska vara rik-
tigt ärlig så är det en rik-
tigt snygg och exklusiv arm-
bandsklocka.

JONAS ANDERSSON

VECKANS 

PROFIL

Namn: Helena Björklund.
Ålder: 45.
Bor: Hus vid Mollsjön.
Familj: Man och två vuxna 
barn, 20 och 18 år.
Stjärntecken: Fisk.
Aktuell: Som legitimerad 
djursjukvårdare och vd för 
Ale Veterinären sedan två 
och ett halvt år tillbaka.

*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
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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�
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                                      Värde 988:-



Boka tid
Tel. 0303-33 61 20

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

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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

www.ch-eltjanst.nu

Installation & Service
El - Tele - Data

Christer
Lasse
Kristian
Henrik

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

ROT-jobb  •  eio-eltest

0303-96 000

ALE TAXI
Ring!

för person- och
budtransporter

Ett auktoriserat taxibolag

Dam & Herr

Tel. 0303-97 220
Tidsbeställning & Drop In

Vardagar kl 10-19
Lördag kl 10-15

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

Allt för brud o brudgum
Balklänningar, Smokingar, 
Dopklänningar

Husbilar
Husvagnar

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallationKilanda

Öppettider måndag-fredag 
06.30-15.30.

Sand, grus, singel, 
kullersten, makadam, för 

avhämtning eller leverans.
Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

KENTH IVARSSON
0303-966 00 • 0520-65 12 85

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Skepplanda Tvätt
0303-33 81 63

Öppettider:
mån: 7-15 ons 7-12
Specialitet: dukar
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ALE
DJURKLINIK

- en personlig klinik med stora resurser

Hästavdelningen
0303-33 59 60

Smådjursavdelningen
0303-33 59 70

www.aledjurklinik.se
Norra kilandavägen 22, 449 34 NÖDINGE

Fax: 0303-22 96 29

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Borgvalls
Elmontage

Mobil
0701-09 02 09

Kontorstelefon / fax
0303-23 20 99

Harkvägen 333, 442 44 Kungälv

ALVHEM • 0303-33 64 80
www.bengtshusvagnar.se
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MARKSTEN DEKORSTEN MURAR  

GRUS JORD SAND I STORSÄCK       

MINI-RENINGSVERK

UTOMHUS-SPA

FÖRSÄLJNING AV

Provning efter överensk. Välkommen!
Ring 0520-66 13 40

Fornäng 2D, 460 10 Lödöse.

Butiken är öppen
måndag, tisdag, torsdag & 
fredag kl 12-18

Nya öppettider!

Ny adress!

PK SECOND HAND
Älvvägen 13, Älvängen

Södra infarten mot Jysk, 
granne med Z-tryck

0707-34 05 52

ÖPPET 

TIS-FRE 11-18
LÖR-SÖN 10-14
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Tel: 0303-22 68 80 E-post: info@ghservice.se   
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Smörgåstårtor och tårtor på beställning.
Våningstårtor till dop & bröllop.

Menyer och bufféer för alla tillfällen.

Hålanskolan, Uspastorp Nol • 0303-74 50 95 • 070-57 58 703

Nu lyfter 
vi Ale!

www.ale.nu

          ÄLV-DALENS ��������
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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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FOTBOLL
Allsvenskan södra
Ale-Surte – Otterbäcken 12-3 
(6-1)
Mål Ale-Surte: Lasse Karlsson 5, 
Johan Grahn 3, Erik Olovsson 2, Robin 
Mohlén, Johan Malmqvist. Matchens 
kurrar: Lasse Karlsson 3, Marcus Hil-
lukkala 2, Alexander Wetterberg 1.

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 2 nov 
deltog 12 par. Medel var 110 poäng. 
Följande par placerade sig över 
medel:
1. Torsten Johansson/Rune Ögren  144
2. Nils Lindström/Stig Christensson    135
3. Lilly Karlbom/Curt Nilsson          127
4. Ingrid Andersson/Ronny Andersson    119
5. Marita Mesch/Sune Johansson       117
6. Lisbeth Alfredsson/Karl-Eric Nilsson    113

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

GÖTEBORG. Han är för-
modligen den största 
talang som alefotbollen 
någonsin fått fram.

Storklubbarna står 
nu i kö för att få 
Joakim Olaussons 
namnteckning.

– Vi får se vad som 
händer, säger Joakim 
som nyligen kom efter 
en veckas provträning i 
italienska Atalanta.

Joakim Olausson beskrivs 
som en extrem talang, född 
till fotbollsspelare. För två år 
sedan lämnade han trygghe-
ten i moderklubben Nol IK 
för att söka nya utmaningar 
hos Örgryte IS. Sedan har 
allting gått väldigt fort. 
Inför den här säsongen valde 
ledarna i ÖIS att flytta upp 
honom i Tipselit äldre, 16-19 
år.

– Det är nog en av de 
största talanger som jag 
har skådat. Han är enormt 
spelskicklig och en otroligt 
duktig passningsspelare. 
Han är rent ut sagt överjäv-
lig emellanåt, säger Tomas 
Östlund, tränare för Tipselit 
äldre och den som lockade 
över Joakim till rödblått.

– Jag har haft förmånen 
att få se Joakim som pojk-
lagsspelare och han har alltid 
utmärkt sig. Han har hela 
tiden spelat mot äldre killar 
och gjort det bra. Det han 
behöver förbättra nu är för-
svarsspelet. Det sladdar lite 
grann.

Fotbollsåret 2010 har 
inte bara medfört att Joakim 
Olausson etablerat sig i ÖIS 

Tipselitlag, han har dess-
utom debuterat i det svenska 
landslaget.

– Det stämmer. Jag har 
gjort fyra U15-landskamper. 
Debuten skedde borta mot 
Finland, berättar Joakim.

Joakim går sista året på 
Ahlafors Fria Skola, vad som 
händer sedan vet han inte 
riktigt. Det mesta kretsar 
kring fotbollen och faktum 
är att de europeiska storklub-
barna står i kö för att få ÖIS-
arens namnteckning.

– Jag har en agent som 
sköter alla kontakter, annars 
hade det inte fungerat. För 
en tid sedan var jag i Atalanta 
och provtränade. De ville att 
jag skulle börja spela med 
dem i januari, men så blir det 
nog inte, säger Joakim som 
inte på något sätt har stängt 
dörren till en fortsättning på 
ÖIS-gården.

– Det kan mycket väl bli 
så. Vi får se vad som händer, 
säger Joakim som verkar ta 
uppståndelsen med ro.

Liverpool, Everton, Tot-
tenham, Sampdoria och 
Juventus är bara en handfull 
av alla de internationella 
klubbar som har hört av sig 
efter att ha scoutat Joakim i 
samband med landslagsspel 
och Gothia Cup.

– Det viktigaste är inte att 
komma till den största klub-
ben utan till den förening 
som har bäst ungdomsaka-
demi för att sedan kunna ta 
nästa kliv, säger Joakim.

Han ser sig själv som en 
offensiv mittfältare även om 
forwardsrollen inte heller är 
helt främmande för honom.

– Mina styrkor som fot-
bollsspelare är spelförstå-
elsen, passningsspelet och 

Europeiska storklubbar jagar Joakim Olausson
– En extrem talang med bländande speluppfattning

Tre alebor som hör hemma i Örgryte IS. Tomas Östlund bor i Skepplanda och är tränare för 
Tipselit äldre där Jakob Lindström (Ahlafors IF) och Joakim Olausson (Nol IK) utgör vikti-
ga kuggar.

JOAKIM OLAUSSON

Ålder: 15.
Bor: Nol.
Familj: Mamma Pernilla, pappa 
Magnus, bröderna Jesper, Isak, 
Noel och Anton.
Moderklubb: Nol IK.
Förebild på fotbollsplanen: Xavi.
Världens bäste fotbollsspe-
lare: Messi.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

skottet. Det jag behöver för-
bättra? Det är nog allt!

Återstår att se om Joakim 
Olausson förblir på svensk 
mark även nästa säsong eller 
om proffslivet väntar runt 
hörnet.

– Givetvis är det en mål-
sättning på sikt. Drömmen 
vore att någon gång få spela i 
Real Madrid eller Barcelona, 
avslutar Joakim.

BELÖNING
Klottervandaler

Bolaget Mitt i Ale AB utfäster härmed belöning för uppgifter om vem eller 
vilka som utfört omfattande klotter och vandalisering på våra hus,  

längst norrut i Älvängen (Willyshuset och Samhallshuset).

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

Telefon dagtid 1030-1500

0303-74 90 10
Länsbevakning Gert Nilsson 

0303-74 99 97

Alla till oss lämnade uppgifter behandlas under ABSOLUT SEKRETESS.
 Säkerhet för uppgiftslämnares namn gäller till 100%.

Sprayade bokstavskombinationer, så kallade TAGS är: 
GRJ, AOM, GRA, FMS, AASH, CRA, BAPE, RASH

Flygande start för Ale-Surte i premiären
BOHUS. Johan Grahn 
behövde bara 29 sek-
under på sig att 
spräcka Ale-Surtes 
nolla i årets Bandyall-
svenska.

Med sina tre mål blev 
Grahn ändå bara näst-
bäste målskytt.

Skyttekungen Lasse 
Karlsson nätade inte 
mindre än fem gånger 
under lördagens mål-
kalas.

Ale-Surte fick en flygande 
start när Otterbäcken kördes 
över i Ale Arena. Ett tidigt 
ledningsmål blir inte alltid 
förödande, men när hemma-
laget sköt 3-0 efter drygt tio 
minuter och gästerna redan 

hade utnyttjat sin time-out 
var matchen i princip av-
gjord.

– Vi får en bra start med tre 
tidiga mål, men jag är mest 
nöjd med sättet vi fullföljer 
matchen på. Tidigare har vi 
haft stora svackor i spelet, det 
hade vi inte idag. Vi var jämna 
och Otterbäcken var tagna av 
stundens allvar, säger årsfär-
ske tränaren, Peter Rönn-
qvist. 

Ale-Surte började den 
andra halvleken som den 
första slutade, det vill säga 
med ett mål.

Det märktes att Otter-
bäcken inte hade tillbringat 
lika mycket tid på stor is som 
Ale Arenas stolta represen-
tanter.  har gjort under försä-

songen. I slutet saknade gäs-
terna både kraft och energi. 
Det underlättade för pigge 
Lasse Karlsson som gjorde 
Ale-Surtes tre sista mål.

– Han var fantastisk idag 
och det brukar han vara så 
fort det gäller något, menar 
Peter Rönnqvist.

På lördag reser Vildkatter-
na till Kopparvallen för att 
möta Åtvidaberg som förlo-
rade sin premiärmatch mot 
Lidköping (9-3). Annars var 
det Tranås storseger över 
en av förhandsfavoriter-
na Gripen som överraskade 
mest i premiären.

Johan Grahn hängde in tre och Johan Malmqvist ett. Ale-
Surte körde över Otterbäcken med hela 12-3.

Vid lördagens V75-om-
gång på Eskilstuna blev det 
hög utdelning på sju rätt. 
En andelskupong inlämnad 
hos Godislagret i Nol gav 
hela 635 605 kronor.

Andelskupongen, som 
kostade mer än 1000 kronor 
och var på 17 andelar, var 
en av de 55,2 kuponger som 
lyckades pricka in sju rätt. 
Förutom en rad med sju rätt 
innehöll kupongen 29 rader 
med sex rätt och 325 rader 
med fem rätt. 

Omsättningen på lörda-
gens V75-omgång var 83 
105 347 kronor, och 54 018 
474 kronor delades ut i vin-
ster till spelarna.        ❐❐❐

Träningsmatch
Lör 13 nov kl 13.00

Forsvallen
Skepplanda – Nol

FOTBOLL I ALE

Storvinst till Nol 
– vann 635 605 
kronor på V75

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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KUNGÄLV. Ahlafors IF 
har gjort klart med 
ny tränare för nästa 
säsong.

Meriterade Lars-Gun-
nar Hermansson, 50, 
tar över division tre 
klubben.

– Trots alla tränar-
uppdrag blir det första 
gången i Ale kommun, 
men det är också lite 
nostalgiskt eftersom 
min moderklubb som 
spelare är Bohus IF, 
säger han.

Ahlafors IF är att gratulera. 
Nu är det upp till bevis för 
den gulsvarta spelartruppen. 
Med Lars-Gunnar Her-
mansson vid rodret saknas 
varken kunskap eller rutin, 
än mindre meriter.

– Jag pratade med flera 

klubbar, men Ahlafors 
utmärkte sig med en tydlig 
vilja och ambition. De hade 
scoutat mig väl, kände till 
min fotbollsfilosofi och 
mitt ledarskap. Det är alltid 
en trygghet att komma till 
någon som vet vad de vill ha. 
De har en sund idé och sats-
ningen i Ale med ett gemen-
samt juniorlag (NSK, NIK, 
AIF) känns väldigt spän-
nande, säger Lars-Gunnar 
Hermansson när vi träffas i 
Mimers Hus i Kungälv där 
han är rektor.

Målvakt
Som spelare var han målvakt 
och A-lagsdebuten skedde i 
Bohus IF i division fyra som 
14-åring. Oddevold och BK 
Häcken i näst högsta serien 
blev övriga klubbadresser 
som aktiv innan han varvade 

ner i IK Zenith som spelande 
hjälptränare till kompisen 
Janne Nordström.

– Jag kunde samtidigt 
skaffa mig dåtidens elitträ-
narutbildning och tog sedan 
över ansvaret för Zenith som 
jag förde upp i trean, berättar 
Lars-Gunnar.

En utmaning
Nästa uppdrag var en utma-
ning. IK Kongahällas styrel-
sen hade bestämt sig för att 
på fem år ta sig från trean till 
division ett.

– Sista året tog vi klivet 
upp och det rankar jag väl 
fortfarande som ett av de 
största ögonblicken, säger 
han och hyllar samtidigt ex-
gaisaren Mikael Roberts-
son som var ett av lagets 
ankare.

Framgångar föder fram-
gångar. IK Kongahälla 
byttes mot Panos Ljungskile 
i Superettan, där han först 
assisterade Janne Jönsson för 
att sedan ta över själv i två 
säsonger. Nästa adress blev 
Gunnilse som hade bestämt 
sig för att lämna division två 
och på sikt ta sig upp i Supe-
rettan. Det höll på att lyckas, 
men det fanns fler som ville 
samma sak, bland annat Gais 

och just nämnda Ljungskile 
konkurrerade då.

– De hade lite större 
resurser och drog det längsta 
strået i den kampen, minns 
Lars-Gunnar.

En aleprofil
Han kan rabbla etablerade 
fotbollsprofiler som han har 
haft förmånen att träna inte 
minst under åren i Ljung-
skile. Första namnet som 
kommer upp är en aleprofil.

– Stefan Berndtsson 
hade en fantastisk poten-
tial och när han var skade-
fri visade han det också. En 
klokare spelare är svårt att 
hitta. Hade han haft bättre 
flyt med kroppen hade han 
kunnat gå hur långt som 
helst. En annan spelare är 
Mikael Robertsson, han hade 
en unik blick för spelet.

När Lars-Gunnar avslu-

tade sin tränarutbildning 
hette hans handledare Lars 
Lagerbäck och det har präg-
lat hans fotbollsfilosofi. 

– Ja, den innehåller inget 
revolutionerande, men det 
är ett elittänk som gäller. Jag 
bygger bakifrån, ett stabilt 
försvar med en bra målvakt är 
grunden. Där måste vi hitta 
rätt och jag har förstått att 
det har varit Ahlafors styrka 
så det ser jag fram emot. Det 
är 4-4-2 som gäller, men 
vi ska självklart ha ett antal 
alternativ om motståndet 
eller matchbilden kräver det.

Roy Hodgson
En annan person som har 
påverkat honom mycket är 
tränarlegenden, Roy Hodg-
son, som gjorde ett gästspel i 
IK Oddevold 1982 då Lars-
Gunnar Hermansson vak-
tade målet.

– Han var så oerhört pro-
fessionell och få har lärt mig 
så mycket som Roy, säger 
AIF:s nykontrakterade trä-
nare.

”Delaktighet” är ett ord 
som Lars-Gunnar Hermans-
son återkommer till flera 
gånger under intervjun.

– Jag samtalar mycket med 
spelarna, både i grupp och i 
enskilda utvecklingssam-
tal. Idag måste man jobba 
mycket mer med indivi-
derna. En 20-åring måste bli 
sedd och få uppmärksamhet.

Lars-Gunnar Hermans-
son tillträder sitt nya tränar-
uppdrag 1 januari.

NYA VOLVO V60
PREMIÄRERBJUDANDE
VOLVO V60 Sportswagon

T3 Momentum 

259.900:-
Ord. pris: 284.000:-

Volvo V60 Sportswagon har ett välbalanserat  sportchassi som ger en underbar väg-
hållning och körupplevelse. Säkerhetssystemet City Safety ingår och vid service får du 
även en Personlig Servicetekniker. Välkommen på världspremiär! 

Läs mer på hemsidan. www. stendahlsbil.se

Kom och provkör fyrhjulingar!
Lördag: På plats fi nns BIKE Trollhättan med fyrhjulingar från 
Yamaha. De visar både lek & arbetsmaskiner från 50-700 kubik. 

LÖRDAG 10–15. SÖNDAG 11–15.

Lilla Edet
Brovägen 20
0520-49 00 60

SCOUTERNABJUDER PÅ
GULASCH-SOPPA

LÖRDAG:DÄCKBYTE
100 krmed Volvokort

Däckbytardag
Däckbyte 100 kr för dig 
som har eller tecknar 
Volvokort på lördag
Lördag: 10.00-14.00

Driver Support paket
I paketet ingår bl.a. Pedestrian Detection 
Adaptiv konstant farthållare med full 
autobroms och köassistans.

Pris: 18.000:-

En meriterad tränarprofil tar över
– Lars-Gunnar Hermansson ny tränare i AIF

Lars-Gunnar Hermansson är från och med 1 januari ny tränare för Ahlafors IF. Som spela-
re hade han Roy Hodgson som tränare och under tränarutbildningen hette handledaren Lars 
Lagerbäck.

HÅLANDA. Nu är det 
definitivt klart.

Gunilla Wallengren 
har säkrat en plats till 
nästa års VM i Nya 
Zeeland.

– Det känns skönt 
att ha fått ett besked 
från förbundet, säger 
Gunilla till lokaltid-
ningen.

Hon fick det besked hon 
hade trott och hoppats på. I 
samband med förra helgens 
landslagsläger i Karlstad pas-
sade förbundskaptenen på att 
meddela Gunilla Wallengren 
att hon är en av sju deltagare 
som kvalificerat sig till VM i 

Nya Zeeland.
– Nu vet jag vad jag har att 

se fram emot och får lägga 
upp träningen därefter, kon-
staterar Gunilla.

Förutom träning på hem-
maplan blir det en veckas 
läger på Teneriffa, 7-14 
december. Mästerskapet i 
Nya Zeeland pågår under 
perioden 22-30 januari, men 
Gunilla Wallengren ger sig 
iväg redan den 9 januari.

– Just nu känns allting 
kanon och fokuseringen på 
VM har redan startat, avslu-
tar Wallengren.

JONAS ANDERSSON

Gunilla Wallengren VM-klar

Gunilla Wallengren har blivit 
uttagen till VM som avgörs 
i Nya Zeeland i slutet av ja-
nuari.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

LARS-GUNNAR HERMANSSON
Ålder: 50
Bor: Kungälv
Utbildning: Svenska- och religions-
lärare.
Yrke: Rektor på Mimers Hus i Kung-
älv för El, Fordon och Bygg.
Moderklubb: Bohus IF.

Klubbar som tränare: Zenith, IK 
Kongahälla, Panos Ljungskile, Gun-
nilse, Velebit, Vallens IF, IK Konga-
hälla.
Klubbar hjärtat brinner för: ”Odde-
vold, Häcken och Liverpool eftersom 
Roy Hodgson tränar dem”.

Endast 1 röst per person

Talongen skall vara redaktionen tillhanda
senast tis 7 dec. under adressen

Alekuriren "Ale Lucia"
Göteborgsvägen 94,  446 33 Älvängen

Bland alla som röstat fram Ale Lucia drar vi
en vinnare som får en hemlig julklapp!

(Endast talongen i Alekuriren gäller - inga kopior)
Det går även att rösta hos Älvfoto i Älvängen.

Jag röstar på nummer

Namn   .................................................................................................................................

Adress  ................................................................................................................................

Postnr & ort  .......................................................................................................................

Tel   ......................................................................................................................................
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Anna Wadström

17 år, Alafors

Studerar: SKF Tekniska gymnasium år 3
Min bästa sida: Glad, omtänksam, entusiastisk
Min sämsta sida: Morgontrött
Drömyrke: Civilingenjör
Drömresa: Maldiverna
Vem får förlja med: Mina vänner
Sångerfarenheter: Sångpedagog 5 år, musikal-
grupp
Fritidsintressen: Dansa, sjunga, skidor, fotboll
Varför vill du bli Ale lucia: För att jag älskar att 
sjunga och alltid har drömt om att bli Ale Lucia
Favoritjulsång: Det hände sig i Betlehem

Var med och utse Ale Lucia 2010

5 7

1

6

Fanny LaBrosse
16 år, Bohus

Studerar: Estet musikal på Mimers Hus år 1
Min bästa sida: Glad, positiv och noggrann
Min sämsta sida: Stavning
Drömyrke: Musikalartist
Drömresa: New York
Vem får förlja med: Min glada kusin Lina
Sångerfarenheter: Varit med i olika barnkörer, 
tagit sånglektioner och gått i musikalteater
Fritidsintressen: Sång, dans och teater
Varför vill du bli Ale lucia: Det är en jätte rolig 
erfarenhet
Favoritjulsång: All I want for christmas is you

Ellenor Lorentsson
17 år, Hålanda

Studerar: Estet musik-sång på Ale gymnasium år 2
Min bästa sida: Ambitiös
Min sämsta sida: Lättirriterad
Drömyrke: Musikalartist och sångpedagog
Drömresa: Nya Zeeland
Vem får förlja med: Alla mina vänner
Sångerfarenheter: Sångpedagog 4 år, kör, varit 
med i musikalgrupp och ett teatersällskap
Fritidsintressen: Sjunga, spela teater och träna
Varför vill du bli Ale lucia: Jag älskar att sjunga 
och att bli Ale Lucia hade varit en rolig upplevelse
Favoritjulsång: Do they know it's christmas

Malin Hagman
17 år, Surte

Studerar: Musikal på Mimers Hus år 2
Min bästa sida: Glad och sprallig
Min sämsta sida: Morgonsur
Drömyrke: Musikalartist
Drömresa: Italien
Vem får förlja med: Pojkvän, familj och en vän
Sångerfarenheter: Sjungit i kör ca 10 år, musik-
klasser på högstadiet, sommarmusikant 2010
Fritidsintressen: Bugga, sjunga, drama, gitarr
Varför vill du bli Ale lucia: För att det är en bra 
erfarenhet och det är väldigt kul
Favoritjulsång: Jul, jul, strålande jul

Daisy Sandgren
17 år, Ryd

Studerar: Sammhäll IT/ekonomi på Ale gymnasium år 2
Min bästa sida: Vill alltid göra rätt för mig, alltid glad
Min sämsta sida: Dålig på att hålla tider (ibland)
Drömyrke: Jurist
Drömresa: Jorden runt
Vem får förlja med: Min familj och en nära vän
Sångerfarenheter: Spelar gitarr och lite piano
Fritidsintressen: Rida mina hästar och tävla med 
dem, vara med kompisar och sjunga
Varför vill du bli Ale lucia: För att det kommer bli 
en upplevelse för livet och jag gillar att göra folk glada
Favoritjulsång: Tänd ett ljus

Vicktoria Weglin
16 år, Nol

Studerar: Handel på Hulebäck år 1
Min bästa sida: Gillar att prata, bra humor
Min sämsta sida: Dåligt temperament
Drömyrke: Stylist
Drömresa: Kina
Vem får förlja med: Hemligt
Sångerfarenheter: Jag har sjungit på skolavslut-
ningar och i kyrkan
Fritidsintressen: Vara med kompisar och träna
Varför vill du bli Ale lucia: Jag vill börja sjunga igen 
och detta är en bra start. Det är väldigt roligt också.
Favoritjulsång: Tänd ett ljus

Jessica Rodin
16 år, Surte

Studerar: Teknik på Mimers Hus år 1
Min bästa sida: Glad
Min sämsta sida: Jag är lite klantig
Drömyrke: Ingenjör
Drömresa: Jorden runt
Vem får förlja med: Först till kvarn
Sångerfarenheter: Varit med i flera olika körer
Fritidsintressen: Sjunga, spela gitarr, biljard, 
umgås med kompisar
Varför vill du bli Ale lucia: Jag tycker det är en 
kul grej och för att jag älskar att sjunga
Favoritjulsång: Santa Claus is coming to town

Var med och rösta på  ALE LUCIA 2010 och du kan vinna en julklapp!

fotograferade årets lucia kandidater

Ale Lucia arrangeras 
av Ahlafors IF i 
samarbete med 
Alekuriren

KLIPP UR OCH SKICKA IN!

Lina Lindström, Ale Lucia 2009
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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 klassigt hotell i centrum

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

 hembakat & våfflor 
 m. sylt & grädde

 dygnet runt

Clarion Collection Hotel Drott   
Ett stenkast från stationen ligger 
ert hotell mitt på hörnet i Karlstads 
centrum, som byggdes i jugendstil 
1909. Sedan dess har det utgjort en 
magnifik vy för besökare och förbi-
passerande med sin mycket stilfulla 
fasad. Intressant nog har hotellet 
aldrig bytt namn utan alltid hetat 
Drott sedan det byggdes. Som en 
god start på dagen bjuds det på en 
generös buffé med ekologisk prägel. 
Hotellet har en ny relaxavdelning 
med bubbelpool, bastu och gym där 
ni som gäster kan slappna av efter 
en upplevelserik dag med t.ex. shop-
ping i centret Duvan mitt i stan eller i 
Sveriges fjärde största shoppingcen-
ter Bergvik köpcenter (3 km). 

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

Storstadssemester 
i Prag

Hotel Adeba ★★★

Hotellet ger er ett prisvärt boende i 
den gyllene staden – Prag. Hotellet 
ligger i stadsdelen Karlijn, varifrån 
man kan gå in till centrum på en 
halvtimme. Men det rekommende-
ras att ta metron som ligger några 
få minuter från hotellet. Prag är 
verkligen en riktigt vacker stad med 
smala kullerstensbelagda gator i 
den gamla stadsdelen Stare Mestó 
(3 km) samt byggnader i en mängd 
olika stilarter - allt från fantastiska 
gotiska domkyrkor till stilfulla renäs-
sans- och barockpalatser. Och genom 
staden rinner floden Vltava och ska-
par liv och rörelse. Allt som allt ett 
rikligt överflöd med möjligheter för 
semesterminnen: Upplev liv och 
glada dagar på Karlsbron (3 km), 
eller besök Prags borg Prazsky Hrad 
(5 km) med flera borggårdar, kyrkor, 
det gamla kungaslottet och St. Veits-
domkyrkan. 

Pris per person i dubbelrum

999:-

Pris per person i dubbelrum

749:-

4 dagars semester på 3-stjärnigt hotell i Tjeckien

Karlstads soliga stad

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

Barnrabatt 

i förälders säng.

i förälders rum.

Extranatt 
tors- eller söndag 

endast 549:- 

Ankomst: 
Fre-sön t.o.m. 19/12 2010.

BONUSPRESENT
Få gratis vin, 

när du bokar semester(
Se mer på: www.happydays.nu

Hotel Drott

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

Nappen 
Pappen

Dumma Mej

I rymden 
finns inga 

känslor

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

Det är svårt att sluta med 
nappen. Var ska man göra av den 
när man slutat? Och om man inte 
kan sluta, hur ska man kunna 
dölja att man fortfarande suger 
på nappen? Nappen Pappen ger 
sig ut i parkerna och tar upp 
ett stort ögonblick i en liten 
människas liv.

Biljetter: Nödinge Biblioteket, 
Medborgarkontoret, Nol Folkets 

Hus, Allans Bokhandel i Älvängen
Skepplanda Bibliotek

Sön 14 nov kl 15
Matiné. Entré 60:- Från 7 år.

Sön 14 nov kl 18
Entré 80:- Från 7 år.

FAMILJEFÖRESTÄLLNING

SKEPPLANDA. Den 7 novem-
ber gjordes ett nytt framsteg i arbe-
tet med att mejsla fram Skepplan-
das äldre historia. Arkeologen Mac 
Ljungquister ledde arbetet.

På ett gärde norr om Skepplanda 
kyrka skrapade en grävmaskin undan 
matjorden. Tydliga märken efter 
stolpar som har hållit upp ett hus 
framträdde tydligt. Jubel bland när-
varande arkeologientusiaster.

Det teoretiska förarbetet har 
gjorts av Martin Skoglund. Vid stu-
dium av gamla kartor kunde han 

konstatera att sannolikheten för en 
byggnad på platsen var så stor att 
det var värt en arkeologisk insats. 
Att platsen i äldre tid kallades Stenå-
kra gjorde inte saken sämre.

När stod huset här? Det vet vi 
inte än. Det krävs fler fynd av till ex-
empel träkol för att kunna tidsbe-
stämma huset. Att det är före 1500-
talet är givet. Järnåldersgravfältet 
och kyrkan strax intill och Grönån 
ett stycke bort får fantasin att flöda.

Bo Björklund

En bostad för Beowulf?
– Arkeologiska fynd i Skepplanda

På en åker mellan Skepplanda prästgård och vägen mot Hålanda hittades tydliga märken efter ett forntidshus.

Foto: Bo Björklund

NÖDINGE. Det sade bara svisch, 
sedan tog biljetterna slut.

Det blir fullt hus i Ale gym-
nasium på lördag.

Lasse Berghagen blev det 
dragplåster som arrangören 
hoppats på.

På lördag gästar Lasse Berghagen Ale 
gymnasium för första gången. Han är 
utan tvekan en av landets mest folkkära 
sångare och blev omåttligt populär som 
programledare för ”Allsång på Skan-
sen” under åren 1994-2003.

– Det har varit slutsålt sedan länge. 
Folk köade när biljetterna släpptes, be-
rättar Margareta Nilson, biblioteks-
chef och tillika ordförande i Teaterför-
eningen i Ale som står bakom lördagens 
arrangemang.

Fullsatt innebär 275 personer, som 
har att se fram emot en underhållande 
lördagskväll. Det blir musik från Berg-
hagens fantastiska karriär och en hel del 
berättande också.

JONAS ANDERSSON

Fullt hus på lördag
– Lasse Berghagen lockar storpublik

Ale gymnasiums teatersalong 
kommer att fyllas till sista plats när 
Lasse Berghagen kommer på besök 
på lördag kväll.

Det är ännu svårare om man hör 
dåligt. Ring Hörsellinjen 
0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund

Svårt att hänga med
i radiosporten?
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SURTE. En ny utställ-
ning har satts upp på 
Surte bibliotek.

Det är Anita Gustafs-
son från Hjärtum som 
visar ett drygt 20-tal 
akvareller.

– Detta blir min 
första egna utställning, 
förklarar konstnären 
för lokaltidningen.

Anita Gustafsson, 70, börja-
de måla på 90-talet, det blev 
som en slags terapi för henne.

– Jag hade varit sjuk och 
när jag skulle börja träna blev 
det målningen som fångade 
mitt intresse, berättar Anita.

Hon beskriver sig själv 
som en glad amatör som gått 
en del kurser i Medborgar-
skolans regi. Varje onsdag 
träffar hon sina kompisar i 
Göta Finska Förening för att 
måla och umgås.

– Det är ett härligt gäng 
och vi har kul ihop. Det är 
Götagänget som har peppat 
mig att göra den här utställ-
ningen.

I kväll (läs tisdag) är det 
vernissage och utställningen 
hänger uppe månaden ut.

– Det är enbart akvareller 
jag ställer ut, men däremot 
varierar motiven. Jag målar 
det som faller på för stunden, 
säger Anita som för övrigt är 
medlem i Edet-Ale Konstför-
ening.

– Edet-Ale Konstförening 
bildades för ett år sedan. Det 
är en förening som är mån 
om att få till stånd ett rikt ut-
ställningsliv, avslutar ordfö-
randen Lennart Karlsson.

SURTE. Trots förändrad 
struktur håller Glasbruks-
museet traditionen vid liv 
med att erbjuda glasmålning 
under höstlovet. I tisdags och 
onsdags välkomnades skolle-
diga barn till museet för att 
pyssla och fika.

Precis som tidigare år blev 
responsen stor och arrangö-
ren räknade till ett drygt 
50-tal deltagare när lokaltid-
ningen hälsade på i tisdags.

Från Romelanda och 
Ytterby kom syskonen Isa-
belle och Evelina samt kom-
pisen Maja.

– Vi är och hälsar på 
farmor Tanja Westling som 
bor här i Surte, förklarade 
Isabelle samtidigt som hon 
målade sin glasburk.

Evelina och Maja njöt av 
höstlovet och brydde sig inte 
om novemberregnet som 
strilade utanför fönstret.

– När vi är färdiga här ska 
vi förbereda oss inför kväl-
lens ridning. Vi rider varje 
tisdag.

Akvareller visas på Surte bibliotek
– Första egna utställningen för Anita

I SURTE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Anita Gustafsson från Hjärtum visar just nu ett 20-tal ak-
vareller på Surte bibliotek. Utställningen hänger uppe måna-
den ut.

ÄLVÄNGEN. Att få slå 
rep på gammaldags vis 
har blivit en klassiker 
på Repslagarmuseet.

Varje höstlov står 
Bernt Larsson redo att 
ta emot barnen.

Intresset var lika 
stort den här gången 
som alla andra år.

Ett 50-tal barn kom till Rep-
slagarmuseet i torsdag för att 
få slå rep. När lokaltidningen 
gästade museet på fredags-

förmiddagen hade aktivite-
ten precis tagit sin början och 
bland de första att anmäla sig 
var Linus, 8, och dennes lil-
lebror Lucas, 6.

– Jag har slagit rep en gång 
tidigare. Det var i samband 
med en hantverksdag i Präst-
alund, förklarar Linus.

När Linus gjort färdig sitt 
rep ställde han sig bakom 
veven för att delta i framstäl-
landet av Lucas dito. Bernt 
gav instruktioner och efter 
några minuter hade Lucas 

repet i sin hand.
– Nu kan jag hoppa hopp-

rep, konstaterade Lucas 
glatt.

– Jag ska använda mitt rep 
för att lära mig knyta knopar. 
Jag har en knopbok hemma, 
säger Linus.

Efter repslagningen vän-
tade fikastund och rund-
vandring på museet. En triv-
sam avslutning på höstlovet.

Glasmålning i 
Surte är populärt

PÅ GLASBRUKSMUSEET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Det är kul med glasmålning 
tyckte Isabelle.

Evelina och Maja, från Ytterby respektive Romelanda, löste en del av sina julklappsbekym-
mer på Glasbruksmuseet. 

Lovaktivitet som repeteras

PÅ REPSLAGARMUSEET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lucas, 6 år, besökte Repslagarmuseet för att slå rep under Bernts och Mariannes ledning.

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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SKEPPLANDA. SPF Skepp-
landa-Hålanda 40 års jubi-
leum i Skepplanda bygde-
gård lördagen den 30 okto-
ber. 154 medlemmar deltog i 
festligheterna.

Föreningens egen under-
hållningsgrupp Kuling för-
gyllde kvällen. Som huvud-
talare hade bjudits in SPF:s 
förbundsordförande Karl 
Erik Olsson.

Hälsningar från vänner 
och grannföreningar till-
önskades av Hans Åström 
SPF Alebygden,

Kerstin Andersson, 

SPF Götaälvdalsbygden, 
samt SPF Älvsborgs Norra 
Distrikt, John Olof Asplind, 
SPF Flundre, Arne Chris-
tensson för SPF Bohus 
distriktet, samt RPG i Ale 
genom Daniel Höglund.

Festen avslutades vid 
23-tiden då festdeltagarna 
vandrade hemåt efter en 
lyckad tillställning.

SPF Skepplanda-Hålanda 40-årsjubilerade
– Förbundsordföranden höll högtidstal

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Entrévärdarna Rose-Marie 
och Kurt hälsade välkommen 
till jubileumsfesten i Skepp-
landa bygdegård.

Foto: Olle Magnusson

Bengt Englund, ordförande i såväl SPF Skepplanda-Hå-
landa som i distriktet, i samspråk med Kerstin Anders-

son, ordförande i SPF Gö-
taälvdalsbygden och vice 
ordförande i distriktet.                                                         
Foto: Olle Magnusson

Festdeltagarna såg ut att trivas.                                                               Foto: Olle Magnusson

Förbundsordförande Karl Erik Olsson var kvällens huvudta-
lare.                                                      Foto: Olle Magnusson

FÖRTJÄNSTTECKEN
Följande personer erhöll förtjänst-
tecken vid SPF Skepplanda-Hålandas 
40-årsjubileum:
Uno Andreasson, Alf Andersson, Siv 
Andersson, Bror Andersson, Bert 
Petersson, Olle Magnusson, Ingrid 
Hagman, Verna Petersson, Bengt Frö-
ssling, Marianne Johansson, Majvor 
Andersson, Lalla Jonasson, Mona 
Toomar, Inga-Maj Kjellin, Ulla Hans-

son, Nils Gunnar Johansson, Laila 
Magnusson, Laila Johansson, Chris-
ter Damm, Gerd Svensson, Sven Olof 
Svensson, Sonja Andreasson, Len-
nart Andreasson, Lennart Frövén, 
Åke Björmander, Ingvar Englund, 
Märta Englund, Karl-Lennart Anders-
son, Sven Hardesjö, Alf Johans-
son samt postumt till avlidna Dagny 
Andersson.

FÖRSÄLJNING
i Surte Missionskyrka

Egnahemsv 35

Lörd 13 november 
kl 10.00 -15.00

ÖPPET HUS 
med lotterier, fiskdamm, 

loppmarknad, servering och 

AUKTION - ca kl 13.30

VÄLKOMNA!

www.svenskakyrkan.se/skepplanda
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www.mittiale.se 
0303-444 000

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

Knô dej in

Fri entré!

Allsångskväll

Kom och sjung visor i hösttid 
tillsammans med 

Lennart Thorstensson 
och hans dragspel i
Starrkärrs församlingshem 
onsdagen den 17 november 
kl.19.00-21.00

Fika under kvällen.

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
Skepplanda kyrka
Skepplanda sönd 14 nov 
kl 10, Familjegudstjänst 
Wetterling, kyrkkaffe. Onsd 
17 nov kl 18.45, Kvällsmäs-
sas i församlingshemmet. 
Hålanda sönd 14 nov kl 12, 
Familjegudstjänst Wetter-
ling. S:t Peders sönd 14 nov 
kl 10, Mässa Broman. Ale-
Skövde sönd 14 nov kl 12, 
Gudstjänst på vandrarhem-
met Sommarro i Prässebo. 
Broman, kyrkkaffe. Tunge 
sönd 14 nov, se ovanstående.

Guntorps missionskyrka
Onsd 10 nov kl 18.30, Tonår/
ÄventyrarScout. Sönd 14 nov 
kl 10.30, Barnkalas. Onsd 17 
nov kl 18.30, SpårarScout/
UpptäckarScout.

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

Elimförsamlingen
Alafors pingstkyrkan
Torsd 11/11 kl 18, Musikca-
fé, Ohlins. Lörd 13/11 kl 15, 
Höstbasar (Se annons). Sönd 
14/11 kl 11, Gudstjänst, 
Emelie Ritni.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 9 nov kl 8-9 Bön. Onsd 
10 nov kl 19-21, På vand-
ring i Apostlagärningarna; 
fi ka, undervisning, samtal 
& bön. Torsd 11 nov kl 10-
12.30, SmyrnaCaféet. Kl 15, 
Sångstund på Vikadamm. Kl 
18.15, Hobby (7-12 år). Fred 
12 nov kl 19, Greenhouse (åk 
7 och uppåt). Kl 20.30, Ef-
fect – Café & Öppet hus för 
ungdomar. Lörd 13 nov kl 
10-13, Second Hand & Café. 
Sönd 14 nov kl 11, Guds-
tjänst med Sverre Larsson 
& Sten-Ove Glennemo från 
LP-stiftelsens Riksförening. 
Församlingsmöte. Äventyret 
(3-12 år). Kyrkkaffe. Tisd 16 
nov kl 8-9, Bön. Kl 14, Bibel-
samtalsgruppen.

Starrkärr-Kilanda 
församling
Tisd 9/11 Nols kyrka kl 8, 
Morgonbön med frukost. 
Älvängens kyrka kl 19, Veck-
omässa, Andersson. Onsd 
10/11 Starrkärrs kyrka kl 
9.30, Vardagsmässa, Nilsson. 
Gudstjänsten är anpassad till 
barnen på Öppna försko-
lan från 0 år. Sen fortsätter 

samvaron med fi ka och lek 
i församlingshemmet. Sönd 
14/11, Söndagen f doms-
söndagen Kilanda kyrka 
kl 9.30, Mässa Nordblom. 
Nols kyrka kl 11, Mässa 
Nordblom. Älvängens kyrka 
kl 11, Gudstjänst, Nilsson. 
Söndagsskola. Tisd 16/11 
Nols kyrka kl 8, Morgonbön 
med frukost.

Nödinge församling
Onsd 10/11 kl 10, Nödinge 
kyrka Vardagsgudstjänst 
Reine. Lörd 13/11 kl 11, 
Kungälv kyrka Kontrakts-
högmässa. 14/11 Söndagen 
f. domsöndagen kl 11, Surte 
kyrka Familjegudstjänst 
Reine. Kl 13, Surte kyrka 
Finsk Mässa Maija Edler kl 
15, Bohus Servicehus Mässa 
Reine. Kl 17, Nödinge 
kyrka Gudstjänst Reine. 
Tisd 16/11 kl 11, Trollevik 
Gudstjänst R Bäck.

Filadelfi aförsamlingen - 
Bohus Pingstkyrkan
Onsd 10/11 kl 19, Bibelläs-
ning, sång och bön. Sönd 
14/11 kl 11, Gudstjänst Leif 
Karlsson, sång. Onsd 17/11 
kl 19, Bibelläsning, sång och 
bön.

Surte missionskyrka
Onsd 10/11 kl 18, Tonår. 
Fred 12/11 kl 20, Bat Cave. 
Lörd 13/11 kl 10, Försälj-
ningen öppnar med fi ka, 
lotterier, Second hand, 
auktion m.m. Sönd 14/11 kl 
17, Gudstjänst Per Kjellberg. 
Leif Andresen. Nattvard. 
Kyrkkaffe. Månd 15/11 kl 
18.30, Samtalsgrupp alla väl-
komna. Kl 19, musikkåren. 
Tisd 16/11 kl 18.30, Scout. 
Torsd 18/11 kl 19, Fotoklub-
ben visar bildspel till toner. 
Servering. Fred 19/11-20/11, 
Tonår.
www.surtemissionskyrka.se

Älvängens missionskyrka
Onsd 10/11 kl 15.30, Konfi r-
manderna i Smyrnakyrkan. 
Kl 18, Föräldramöte konfa. 
Torsd 11/11 kl 12, Babymas-
sage. Kl 18.30, Tillsammans 
i bön. Kl 19.30, Körövning. 
Sönd 14/11 kl 11, Guds-
tjänst Sigfrid Deminger. Kl 
19, Tonår. Månd 15/11 kl 
18.30, Scout.Tisd 16/11 kl 
10-13, Tisdagscafé. Kl 19.30, 
Ungdomsrådet. Torsd 18/11 
kl 15, RPG i Missionskyr-
kan: Musikaliskt med Lasse 
Svensson.Stöd

Astma- och 
Allergiförbundets
Barnallergifond
Pg 90 09 06-9

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Döda

Gunhild Steiner, Kilanda 
har avlidit. Född 1948 och 
efterlämnar Helen samt 
syskon med familjer som 
närmast sörjande.

Sven Oscarsson, Alvhem 
har avlidit. Född 1916 och 
efterlämnar makan Svea 
samt barnen Ingela och Rolf 
med familjer som närmast 
sörjande.

Dödsfall Jordfästningar
Inez Löfgren. I Skepp-
landa kyrka hölls tisdagen 
2 november begravnings-
gudstjänst för Inez Löfgren, 
Alafors. Offi ciant var kom-
minister Bengt Broman.

Gunilla Brunberg. I Starr-
kärrs kapell hölls onsdagen 
3 november begravnings-
akt för Gunilla Brunberg, 
Älvängen. Offi ciant var 
Inga-Lill Andersson.

Siv Peltola. I Starrkärrs 
kyrka hölls onsdagen 3 
november begravningsguds-
tjänst för Siv Peltola, Nol. 
Offi ciant var komminister 
Per-Martin Andersson.

Min Käresta
Vår Syster, Faster, Moster och Svägerska

Gunhild Steiner
* 17 september 1948

har lämnat oss i outsäglig sorg och saknad.

Kilanda 31 oktober 2010

HELEN
GUNNAR och KAISALENA

ULRIKA och VIDAR
JANNE och ANNIKA

MIA och ÅKE
med familjer

Släkt och vänner

Glöm aldrig hur det känns
när dörrar öppnas

mot vänner
när portar öppnas

mot vänliga synfält
och universum älskar levande och döda

i samma andetag.
Kristina Lugn

Begravningen äger rum fredagen 3 december
kl. 14.00 i Smyrnakyrkan, Älvängen. Efter akten

inbjudes till minnesstund i Kilanda skola. O.s.a till
Ale Begravningsbyrå, tel. 0303-33 33 99 senast

onsdagen 1 december. Tänk gärna på Cancerfonden,
tel. 020-59 59 59. Valfri klädsel.

Min käre Make
Vår älskade Pappa
Morfar, Farfar och

Gammelfarfar

Sven Oscarsson
* 16 februari 1916

har lämnat oss i stor
sorg och saknad.

Alvhem
31 oktober 2010

SVEA
INGELA och HELGE
Mikael, Peter, Ellinor

ROLF
Christer

Linda och Magnus
Wilma
Niclas

Övrig släkt och vänner

Du omsluter mig på alla
sidor

och håller mig i din
hand

Psaltaren 139:5

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen 23
november kl. 13.00 i
Skepplanda kyrka.

Efter akten inbjudes
till minnesstund i

församlingshemmet.
O.s.a till Ale

Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

fredagen 19 november.

Ett varmt tack till
personalen på Jutabo,
Vikadamm för god och
kärleksfull omvårdnad.

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår Älskade

Tore Wiik
vid hans bortgång, för

blommor, brev,
telefonsamtal och för

alla vackra blommor vid
hans bår samt för alla
minnesgåvor, vill vi

framföra vårt varma och
innerliga tack.

SIV
Ammi med familj

Tack

Valdemar Johansson. I 
Surte kyrka hölls torsdagen 
4 november begravnings-
gudstjänst för Valdemar 
Johansson, Bohus. Offi ciant 
var komminister Reine Bäck.

Gerd Andersson. I Surte 
kyrka hölls fredagen 5 no-
vember begravningsguds-
tjänst för Gerd Andersson, 
Bohus. Offi ciant var kyrko-
herde e.m Renny Olausson.

2010  |   vecka 45  |   nummer 39  |   alekuriren 25FAMILJ



ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, vykort, 
prydnadssaker m.m. samt döds-
bon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

Bilar köpes fr. 500-50000-kont. 
Allt av intresse. Äv. husvagn. 
Skåpbil.
tel. 0303-22 30 62
el. 0737-42 90 92
el. 0732-49 85 16

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

Hus under 120m2 nära Ale torg,
tel. 0733-37 68 38

SÄLJES

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

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

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

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

Folkdräkt manlig. Tjörn strl 
52-54. Väst + skjorta + byxor 
med silverknappar. Mössa och 
kavaj o.d.
tel. 031-98 08 70
Iris Hult, Surte

Ekparkett, ca 20 kvm. 3400 :-
tel. 0303-33 88 57

Dubbdäck på plåtfälg. 

185/65 R15 till Toyota Aygo 800:- 
/ Bud. 175/70 R13 till Ford, 500:-.
tel. 0762-48 06 19

Moped. Peugeot 2008. 450mil. 
Hjälm + lås. Välskött, som ny.
tel. 0520-66 15 07

Volvo S90 (960) -97, auto-
mat, 179hk, drag, nivåautomatik, 
elvärmare, 22300mil, motor och 
lack i fint skick, vinterhjul.
tel. 0303-74 17 75

Gammal kassaaparat Natio-
nal 2000:-. Slipsten med smärgel 
1900:-. Tvättmaskin Bosch 1800:-.
tel. 0705-78 30 45

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

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

3st gamla möbel radiogram-
mofoner ifrån 50-talet säljes.
tel. 0520-66 22 49

Begagnat vita innedörrar. 5st, 
pris 500:-
tel. 031-98 28 22

UTHYRES

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

Rum att hyra i centrala 
Älvängen tillsammans med 
massör och frisör. Gärna fotvår-
dare eller liknande. Ring Lena:
tel. 0707-47 85 73

SÖKES

Anställning sökes. Ex inom 
butik, kontor, reception mm. 
Hel / del /extra. B-körkort och 
tillgång till egen bil. Referen-
ser finns.
tel. 0303-74 51 62
el. 0735-80 16 62
Maria, 34 år.

ÖVRIGT

USB-minnen. Jag tappade 2st 
vid busshållplatsen i Nödinge 
fred 29 okt. Jag blir mycket 
tacksam om Du som tog hand 
om dessa ringer.
tel. 0705-52 85 39

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

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

Hushållsnära tjänster
RUT - avdrag. Privat och Före-
tag. F-skatt. Prova på erbju-
dande. Ring.
tel. 0703-65 66 24
el. 0303-74 70 02
Rebbens Städservice AB

GULD
Vi köper ert Guld. Till hösta 
dagspriser! Johanssons Ur & 
Guld. Välkommna!
tel. 0520-65 03 82
Lilla Edet
www.guldklippet.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.
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Vem 
känner du 
som snart 

fyller?

Grattis
Anette

på födelsedagen
den 9 november
önskar familjen

Birgitta
50år 10/11 - 2010

Välkommen i klubben
idag när du fyller 50 får du 

låta bli hugge kubben.
Nu dig vi vill gratta, njut av 

livet, fortsätt att skratta.
Vi som gillar Dig
och det är många

GULDBRÖLLOP
Släkt och vänner gratulerar

Evy & Ryde
Zackrisson

på deras 50-åriga bröllopsdag 
den 12/11 2010

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

Carl-Inge Samuelsson

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Nils Johansson
Frövet

All ev uppvaktning på min 
90-årsdag undanbedes.

Ellen Persson
Skepplanda

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Astrid Johansson
Båstorp

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Rosa Johansson
Älvängen

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

Stina Carlsson
Älvängen

Tack alla ni som uppvaktade 
mig med sång, blommor, 
presenter och god mat i 
samband med min pensio-
nering från Björkliden. 
"Det gick i grönt"

Inger som springer
61-årig passionär

Tack

Veckans ros 
"Stora rosor" till min make 
Rune samt Emelie Påls-
heden, Emelie Berntsson, 
Malin Breifors och alla 
elever och föräldrar som 
hjälpte mig då jag skadade 
min höger hand. 
Kram och Tack

Camilla, Slottsgårdens 
häst och ridskola

Efterlysning
500kr i hittelön till den som 
hittar Leo, alias "Katten 
Jansson", vår stora goa inne-
katt som smet iväg den 31 
oktober från Gustav Lars-
sons väg i Madenområdet i 
Älvängen. Ring Annika:

tel. 0761-67 37 77

Veckans ris 
Måndagen den 25 okt kl 
16.30, cyklade min man hem 
från sitt arbete. Vid Pige-
gårdens dagis/förskola så 
kom en lösspringande hund. 
Hunden, en havrefärgad 
soft coated terrier (tror vi) 
sprang runt cykeln hop-
pande och skällande. Min 
man försökte undvika att 
köra på denna, ingen husse/
matte i närheten som tog 
kommando över hunden, 
detta resulterade i att min 
man föll så olyckligt att han 
skadade sin högra arm, knä 
och ansikte, likaså glasö-
gon. En kvinna ropade på 
hunden och försvann runt 
hörnet vid ett av hyreshusen 
vid Klöverstigen, en man i 

närheten såg det som hände 
och frågade hur det gick. Då 
vi själva är hundägare vet 
vi att det kan hända att en 
hund smiter, men eftersom 
kvinnan ifråga gjorde inkall-
ning på sin hund tror jag 
hon såg var hunden befann 
sig. Det är under all kritik 
att bara strunta i att bry sig. 
Detta medförde att min man 
som är reumatiker får ännu 
mera ont och värk, och med 
vårdcentralbesök som följd. 
Och glasögonen, vem ersät-
ter den kostnaden. Skäms 
du främmande fega kvinna 
som bara smög iväg, det är 
ynkligt!

Hundvänner 
med kopplad hund!
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

8 3 5 4 6 2
7 4 6 9

4 2 1 3 8 5
8 6 2 4 7

9 4 6 7 8
3 1 6

1 9 5 4
6 9 5

7 1 2 3

7 9 8 1 3
4 2 5

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

3 5
9 1

5 7 6 2 4
3 4 8 2

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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CELIA KANTHE 18 år, Nol 
-För att det är kul!

EMELIE KREMER 18 år, Älvängen 
-För att skaka rumpa, det är kul och man får 
röra på sig och dansa.

�

HELENA TANASIC 28 år, Surte 
-För att det får en att släppa loss riktigt 
ordentligt till helt galna rörelser. Det är 
fantastiskt kul till grym musik!

ANNIKA SÖRENSEN 32 år, Alafors
-För det är glädje, energi och fantastisk träning.

PAULA MEZA 37 år, Bohus
-För att det är roligt, gillar rörelserna, man svettas och det ger en kick!
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ZUMBA
Du vet väl att vi har Zumbafeber 
på anläggningarna, kom och upplev 
träningsglädje med oss!
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PERSONLIG TRÄNING
Investera i dig själv och i din hälsa och skaffa 
en personlig tränare.
Boka möte med våra personliga tränare Malin och Conny redan 
idag! För mer information och bokning kontakta anläggningen.
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Conny
Personlig Tränare

Malin
Personlig Tränare


