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NOL. De fyra kattungar 
som lämnades in till 
Ale Veterinären har 
fått nya hem.

Två av dem, Lilla Ru 
och Nasse, hälsade 
lokaltidningen på i förra 
veckan.

– Vi har döpt dem 
till Findus och Doris, 
berättar Johan Lundell.

När Johan Lundell fick läsa 
i Alekuriren om de omhän-
dertagna kattungarna blev 
han direkt betagen och enga-
gerad. Eftersom han var 
ledig från arbetet just denna 
dag tog han tillfället i akt att 
besöka Ale Veterinären i Ala-
fors.

– Jag hade egentligen siktat 
in mig på den lilla kattungen 
med namnet Tiger, men den 
och en annan unge (Ior), var 
bokad av en familj i Uppsala, 
förklarar Johan.

Johan bestämde sig då för 
att låta de två kvarvarande 
kattungarna få följa med 
honom hem.

– Egentligen är det mina 
svärföräldrar som har hand 
om katterna, vi fungerar mer 
som fodervärdar åt de små 
liven. Eller man kanske ska 
säga att vi har delad vårdnad 
om katterna, skrattar Johan.

Svärföräldrarna Tore och 
Maria bor i Krokstorp. På 
gården har de fyra tamgrisar, 
getter, en hund och en katt. 

– En perfekt miljö för 
Findus och Doris.

Johan, hustrun Malin, och 
dottern Emilia, 1,5 år, har 
alla förälskat sig i kattung-
arna.

– Vi har en katt till, Tudor, 
men han är inte lika förtjust 
ännu, förklarar Johan.

Tudor har också ett livs-
öde värd att berätta. Honom 
hittade Johan övergiven i 
närheten av bostaden på Ale-
vägen.

– Jag såg en bil som stan-
nade på platsen. En stund 
senare började jag höra jam-
ningar. De hade förmodligen 
lämnat katten åt sitt öde, så vi 
beslutade oss för att ta hand 
om honom. Veterinären 
trodde inte katten var mer än 
2-3 veckor gammal.

För Findus och Doris 
leker livet. De äter, växer och 
blir allt starkare.

– Något fel på aptiten är 
det inte. När de inte äter eller 
sover så brukar de springa, 
busa och leka, säger Malin.

Snart är det dags för vacci-
nation, något som Ale Vete-
rinären låter göra gratis.

– Dessutom ska vi se till 
att få katterna kastrerade, 
poängterar Johan.

Då fick ändå historien om 
de fyra kattungarna, som hit-
tades svårt nedkylda i en lada 
i Guntorp, ett lyckligt slut.

BOHUS. Sedan 1996 har 
de hållit på.

Keramikgruppen träf-
fas i Bohus servicehus 
varje onsdagsförmid-
dag.

– Vi har blivit ett 
sammansvetsat gäng, 
förklarar Inger Sernlo 
som varit med sedan 
starten.

Keramikgruppen drivs i 
Treklöverns regi, som är en 
öppen verksamhet inom Ale 
kommun.

– Aktiviteterna går ut på 
att sysselsätta oss deltagare. 
Den sociala aspekten är jät-
teviktig, förklarar Inger 
Sernlo.

– För en tid sedan gick 
Treklöverns verksamhets-

chef, Lars Persson, i pen-
sion. Det är den bästa män-
niska man kan tänka sig och 
vi saknar honom oerhört. 
Sedan han slutade har aktivi-
teterna minskat, säger Inger.

Keramikgruppen består 
emellertid och det är tack 
vare Doris Hellmans enga-
gemang. Hon tog vid efter 
Kalle Hallgren 2002.

– Allting började i 
Älvängen 1996 under Ceci-

lia Karlssons ledning. 
Hösten därpå flyttade verk-
samheten in i Bohus service-
hus och Kalle Hallgren tog 
över ledarskapet, berättar 
Inger.

Vad är det bästa med 
keramikgruppen, förutom 
gemenskapen?

– Det är att få arbeta med 
fingrarna och ta fram ska-
parlusten inom sig. Jag har 
ett förflutet som frisör så 

jag är van vid att jobba med 
händerna, förklarar Inger 
Sernlo.

För tillfället är det jultema 
som gäller i keramikverk-
stan. Snögubbar, julgranar 
och stjärnor görs färdiga för 
att sedan brännas i ugnen. 
Sakerna målas och glaseras.

– Deltagarna är flitiga 
och de bestämmer själva vad 
de vill göra. Ibland kan det 
hända att jag får komma med 
förslag, säger Doris Hell-
man.

En och annan julklapp lär 
tillverkas under de närmaste 
veckorna.

Keramikgrupp som består
– Flitiga deltagare
skapar vackra verk

I SERVICEHUSET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Keramikgruppen träffas varje onsdagsförmiddag i Bohus servicehus. Från vänster Paula, 
Silvia, Monika, Rosmarie och Solveig.

Några av de vackra alster 
som deltagarna gjort.

Kattungarna har fått nya hem

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

På upptäcktsfärd. Doris och 
Findus är precis som alla 
andra kattungar, väldigt ny-
fikna och ser sig gärna om-
kring.
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Lilla Ru och Nasse heter numera Doris och Findus. Två av de 
fyra kattungar som lämnades in till Ale Veterinären för en 
tid sedan bor nu hemma hos familjen Lundell. Här ses Johan 
och dottern Emilia med de nya familjemedlemmarna.

www.alefast.se | Älvängen | Tel: 0705-44 80 55

Ostört läge på öppen naturtomt, i de stora 
skogarna i Falan-området. Egen infart. Porlande 
bäck inpå knutarna. Jakträtt.Torpet i behov av 
renovering. El indraget. Ytterligare info: 
www.alefast.se
 
Begärt pris: kr 550.000 eller bud 
Bokade visningar lördag 20 november kl 12-13.
 
Vägbeskrivning: Hålanda kyrka, höger mot 
HÖGA 1. Efter 500 m: rakt fram i vägkors. 700 m 
skylt HÖGA. Fortsätt SKYLTAT!

HÅLANDA-LIVERED

SKOGSFASTIGHET MED TORP
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Muskel Mys

Låt mig hjälpa dig att nå 
ett ökat välbefinnande!
- Med massage kan jag:

����Ge dig ökat psykiskt 
          & fysiskt välbefinnande
���Förebygga arbets och 
          förslitningsskador
���Ge dig ökad energi
��Lösa dina spänningar
��Hjälpa dig att må bättre 
        & prestera mera

Oberoende åf: Ansvar & Behandlingsförsäkring finns

ANGELA KARHU 
Diplomerad Massör

Fornäng 1, Lödöse | Tidsbokning 0702-00 62 11

�����Prova-på- 
rabatt 200:-

Ordinarie pris
Helkropp 400:-

Halvkropp 300:-

Köp ett presentkort 
att ge bort till jul!
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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
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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

Lina Lindström, Ale Lucia 2009



alekuriren  |   nummer 40  |   vecka 46  |   201016

Sydney Livs och Pizza
Öppettider: 

vardagar 10-21, helger 11-21

Tel: 0303-742774 
Gallåsvägen 5, 449 40 Nol

Fler erbjudanden på vår nya hemsida 

www.sydneypizza.se

Vi erbjuder

hemkörning 
av pizza! 

Till alla er som bor i Nödinge, 
Nol, Alafors och Älvängen

Ales billigaste lösgodis!

Mer än 300 sorter 

Endast 490
/hg eller 45:-/kg

www.alefast.se | Älvängen | Tel: 0705-44 80 55

Väl inarbetad rörelse med fast kundkrets (hotell, restauranger mm)
överlåtes inkl. hela maskinparken som är i mycket gott skick. Miljö-
vänlig produktion utan kemikalier. Låga omkostnader, låg hyra och
mycket god lönsamhet. Lågt resursutnyttjande = omsättningen kan

fördubblas utan nyinvesteringar.

Begärt pris: kr 800.000. Tillträde: 1 januari 2011. 
Eventuellt kan även fastigheten överlåtas. 

SKEPPLANDA TVÄTT TILL SALU!

ALAFORS. Tomten gör 
ingen besviken på jul.

Inte Ahlafors Brygge-
rier heller.

Nu är årets julöl 
levererat, med samma 
prima smak som kon-
sumenterna vant sig 
vid.

I måndags levererade Ahla-
fors Bryggerier årets första 
julöl till Systembolaget Ale 
Torg, Kungälv och Angered. 
Ytterligare några tappning-
ar är inplanerade och totalt 
kommer det att skeppas ut 
cirka 22 000 halvlitersflaskor 
samt en begränsad upplaga av 
så kallade magnumbuteljer.

Lokaltidningen hälsade på 
i Ahlafors gamla fabriker när 
de första flaskorna fylldes i 
torsdags kväll. Ett glatt gäng 
på tio personer jobbade in-
tensivt för att fylla de plast-
backar som pallats upp.

– Den öl som säljs på andra 

sidan älven märks med Kung-
älvs Julöl. På övriga ställen 
är det Ahle Julöl som gäller. 
Ölet är emellertid detsamma, 
förklarar Christer ”Cralle” 
Sundberg på Ahlafors Bryg-
gerier.

I år har bryggmästa-
re Tord Eriksson fått hjälp 
med framställningen av An-
dreas Jacobsson. Andre-
as, 25, har tidigare varit med 
och bryggt Ahlafors Ljusa, 
men julölet blir hans första.

– Intresset för öl har jag 
fått av farsan. Jag har varit 
med i Ahlafors Bryggerier 
under flera år och gjort skit-
jobbet där ute, säger Andre-
as och pekar ut mot tappan-
läggningen.

Vad gör framställandet 
av öl så roligt?

– Utan att låta allt för pre-
tentiös så är det faktiskt hant-
verket och smaken naturligt-
vis. Det är en rolig produkt 
att göra, den är varierande 
och levande, säger Andreas.

Vad tycker du karaktäri-

serar Ahlafors Bryggerier?
– Stolthet, känsla och god 

smak.
Ahle Julöl har blivit något 

av Ahlafors Bryggeriers 
flaggskepp. Julölet har hyl-
lats i många olika samman-
hang och fått högsta betyg 
av etablerade ölkännare.

Vad gör Ahle Julöl så 
speciellt?

– Det sticker ut med sin 
fyllighet, vi gör ett kraftiga-
re öl än många andra, förkla-
rar Andreas.

Hur smakar årets brygd?
– Superbt! Vi är jättenöjda 

och hoppas på en lika positiv 
respons som tidigare år.

Totalt sett har 2010 varit 
ett lyckosamt år för Ahla-
fors Bryggerier. Exporten 
av cider, päron och fläder, 
till den skotska huvudsta-
den Edinburgh har skjutit i 
höjden.

– Vi kommer att ha levere-
rat 15 000 flaskor innan året 
är slut och vi förväntar oss en 
dubblering av volymen nästa 

år, avslutar Christer Sund-
berg.

Ahlafors Bryggerier gör ingen besviken
– Årets julöl lever upp till förväntningarna

SKÅL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Det arbetades för högtryck i Ahlafors gamla fabriker i torsdags kväll och flaskorna med julöl 
kom på löpande band.

Torgny Salfjord ser till så att 
julölet får rätt etikett. 

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se
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• Kaffe
• Hembakt
• Korv & Bröd
• m.m.

VÄLKOMMEN 
TILL 33:E UPPLAGAN AV

ALE GYMNASIUM • NÖDINGE
19 - 21 NOVEMBER

2010  |   vecka 46  |   nummer 40  |   alekuriren 17

Jan Erik 
Axelsson

 Roger 
Borg 

Elisabeth 
Bruhner 

Birgitta 
Gunnarsson

Hans 
Götestam

Fredrik 
Hellberg

Pierre 
Karlsson

Christina 
Olson

Ingrid 
Piazza

Claes 
Tevell 

Sanna 
Rasmussen

Lena 
Sjöberg

Lars
Staberg

David
Strid

Birgitta 
Ström

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

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

Sanna 
Markström

Claes 
Tevell 

Ingrid 
Piazza

Lena 
Sjöberg

Fredrik 
Hellberg

Camilla
Brettmo

Hans 
Götestam

Roger 
Borg 

Jan Erik 
Axelsson

Lars
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid
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Olson

Birgitta 
Gunnarsson
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Bo – en av många Bruksongar
Bruksongar tillvaratar Surtes historia.
Bo Sandberg är föreningens ordförande.

Nu laddar han och övriga medlemmar för årets julmarknad.

Vad är en bruksonge?
– Det är egentligen en person 
som har anknytning till bruket 
på något sätt, man är upp-
växt i Surte och har i allmänt 
själv jobbat eller haft föräldrar 
som arbetat på bruket. Sedan 
hyttan lades ner har det skett 
en hel del inflyttning till kom-
munen och en del av dem har 
sökt medlemskap i vår för-
ening.
När bildades Kulturför-
eningen Bruksongar och 
av vem?
– Det var för 17 år sedan och 
föreningen bildades av Per-
Göran Kihl och Agne Blom-
ström. Idag har vi 360 med-
lemmar.
Vad för typ av verksam-
het ägnar sig föreningen 
åt?
– Syftet är att tillvarata bruks-
samhället, att dokumen-
tera hur det var förr i värl-
den. Varje tisdag träffas vi på 

museet och en gång i måna-
den arrangeras en kvällsakti-
vitet.
När kom du med i fören-
ingen?
– För åtta år sedan varav detta 
är mitt tredje som ordförande. 
Jag är uppväxt i Surte, men 
har aldrig jobbat på bruket. 
När jag gick ur skolan hade 
jag funderingar på att söka 
mig till bruket, men farsan var 
inte så glad åt det. Istället bör-
jade jag på Bil & Truck inne i 
Göteborg 1954. Där blev jag 
kvar fram till min pension.
Vad är det bästa med 
Surte?
– Gemenskapen och Surte-
andan. Vi som växte upp på 
orten tog hand om varandra 
på ett väldigt positivt sätt. Nu 
bor jag i Nödinge, vi flyttade 
dit 1972.
Blir det någon julmark-
nad på Glasbruksmu-
seet?

– Ja, den traditionen tänker vi 
hålla liv i. I år äger marknaden 
rum lördagen den 11 decem-
ber och över 20 utställare har 
redan anmält sitt intresse. Jul-
marknaden är alltid välbesökt 
och så hoppas vi det ska bli 
även i år. Glasbrukssextetten 
med Folke Taubner kommer 
att spela plus att det blir sång 
av barnkörer.
Vad betyder Glasbruks-
museet för Surte?
– Det utgör samhällets träff-
punkt och är dessutom en 
viktig symbol för Surte. Vi vill 
ha tillbaka ”Böxeknuten”, som 
den var en gång i tiden. Där 
samlades folk och löste alla 
världens problem.
Vad önskar du dig i jul-
klapp?
– Att jag får förbli frisk, att 
nära och kära får ha det bra 
och att det blir fred på jorden.

JONAS ANDERSSON

VECKANS 

PROFIL

Namn: Bo Sandberg.
Ålder: 71.
Bor: Nödinge.
Intressen: Jakt och skytte.
Stjärntecken: Jungfru.
Aktuell: Som ordförande i 
Kulturföreningen Bruksongar 
i Surte.



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
031-709 02 09

Nunnegårdsgatan 28, 442 41 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

Rättaregårdsvägen 22, Lödöse
Tidsbokning för provning:

0520-66 00 41 • 0521-22 00 14
www.guldgalgen.se

Fredagar 10-18 lördagar 10-14

          ÄLV-DALENS ��������
�������

Akut- och idrottskador, 
Stresshantering

Klassisk Massage, Gympa, Kurser

Catrine Stenborg 0768-517909
www.harmoniochhalsa.com

ALE-hallen i veckan
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Nu börjar vi med 
bal- & festkläder!
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HANDBOLL

BANDY
Allsvenskan södra
Åtvidaberg – Ale-Surte 1-13
Mål Ale-Surte: Robin Mohlén 4, 
Lasse Karlsson 4, Johan Grahn 2, 
Jens Samuelsson 2, Erik Olovsson 
1. Matchens kurrar: Robin Mohlén 
3, Alexander Wetterberg 2, Lasse 
Karlsson 1.

Ale-Surte 2 21 4
Gais Bandy 2 9 4
IFK Motala 2 3 4
Blåsut 2 5 2
Lidköpings AIK 2 4 2
Tranås BOIS 2 4 2
Jönköping 2 4 2
Nässjö 2 2 2
Gripen 2 1 4
Mosserud 2 -10 3
Otterbäcken 2 -15 2
Åtvidaberg 2 -18 0

Ale-Surte – Frölunda Indians 
18-6 (7-1)
Mål Ale-Surte: Kalle Ahlgren 4, Fred-
rik Rexin 3, Johan Grahn 3, Lasse 
Karlsson 2, Jens Samuelsson 2, 
Erik Olovsson 2, Robin Mohlén, Felix 
Nyman. Mål Frölunda: Riku Hahl, 
Tommi Kallio, Robin Lindqvist, Chris-
toph Schubert, Per-Johan Axelsson, 
Henrik Tömmernes.

BOHUS. Det blev både 
målkalas och en publik-
fest när Frölunda Indi-
ans gjorde sin bandy-
premiär i Ale Arena.

Trots att Ale-Surte 
gjorde 18 mål var jublet 
som störst när gäs-
terna hittade rätt.

– Det var en fan-
tastisk stämning och 
inramning, hockeyn 
gjorde något riktigt bra 
för bandyn ikväll, sa 
fyramålsskytten Kalle 
Ahlgren.

Det blev en paradoxal upp-
levelse i onsdags. En topp-
match i bandyallsvenskan 
lockar som bäst 500 perso-
ner till Ale Arena, men när 
välbetalda hockeymiljonärer 
bestämmer sig för att byta 
puck mot boll bara för skoj 
skull noteras 1000 betalan-
de i entrén. Atmosfären var 
euforisk, alla ville se hjältar-
na, trots att lika många var 
övertygade om att indianer-
na skulle slaktas och förned-
ras. Ale-Surtes tränare, Peter 
Rönnqvist, var till och med 
rädd för sina egna spelares 
idoldyrkan.

– Jag hoppas verkligen att 
inte våra lirare 
försöker få au-
tografer under 
matchen, då 
kan det bli job-
bigt…

Frölundas general mana-
ger, Kenth Norberg, bävade 
för annat.

– Det kan nog gå undan 
idag. Jag vet inte om det är 
bra för oss mentalt, men vi 
är ju vana vid att förlora… 
Äh, killarna ser fram mot det 
här. De tyckte klubban var 
lite kort, men de vänjer sig 
nog. Vi hoppade över ett trä-
ningspass idag, det lär bli till-
räckligt med skridskoåkning 
ändå...

Det blev det. Ale-Sur-
te körde på lite i början och 

gjorde 4-0 på nio minuter.
– De var vilsna och visste 

inte riktigt hur de skulle bete 
sig på plan. 
Vi hade väl 
lite problem 
att behål-
la skärpan 
hela match-

en, men så fort vi trampa-
de igång såg vi inte till dem. 
Det var främst en temposkill-
nad, konstaterade Kalle Ahl-
gren som inte skulle ha något 
emot en retur i hockey i vår.

– Det vore skoj. Vi måste 
ju bjuda tillbaka, men jag är 
tämligen övertygad om att 
det blir omvända siffror då.

Tremålsskytten, Fredrik 
Rexin, var trots den överty-
gande segern imponerad av 
hockeyhjältarna.

– De är oerhört stabila. 
När det blev lite kroppskon-

takt eller kamp om bollen 
nere vid hörnflaggan var 
det svårt att komma åt dem. 
Tomi Kallio var snabb på 
skridskorna och hade fin 
klubbteknik. Backen Henrik 
Tömmernes var duktig och 
inte jättelätt att runda.

Nämnde Rexin är en stor 
supporter till Frölunda Indi-
ans och var sugen på att jaga 
lite autografer.

– Jag fick aldrig tillfälle, 
men vår materialare, Ulf Jo-
hansson, var snäll och fixade 
en vimpel med en massa sig-
naturer på, meddelade en 
nöjd Rexin.

Ale-Surte kunde glädjas åt 
ett fenomenalt arrangemang, 
där radioprofilen Hasse An-
dersson starkt bidrog till un-
derhållningsvärdet.

– Det här är en världsu-
nik händelse – ett hockeylag 
möter ett bandylag i bandy – 
jättekul att det händer här i 
Ale Arena, poängterade ra-
diorösten.

Cerry Holmgren, initia-
tivtagare till eventet, var na-
turligtvis mycket nöjd med 
både evenemanget och re-
sultatet.

– Frölunda har varit suve-
räna att samarbeta med och 
nu har vi bevisat för både 
oss själva och andra att det 
går locka mycket publik till 
arenan. Nu tittar vi på kom-

mande arrangemang, det är 
så här vi måste jobba.

Frölunda Indians spela-
re log både brett och snett. 
Målvakten Joakim Lund-
ström var förtvivlad efter en 
darrig matchinledning.

– Hur ska jag göra? Jag har 
ju ingen klubba…

Per-Johan Axelsson, 
NHL-meriterad fixstjärna i 
Frölunda, hade anmält sitt 
intresse att 
vakta målet, 
men det satte 
Kenth Nor-
berg stopp 
för.

– Det är det 
enda vi har 

bestämt; ikväll ska ”Pebben” 
få åka skridskor rejält!

Det fick han.

Indianslakt inför storpublik
– Succé när Ale-Surte mötte Frölunda inför 1000 vittnen

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

BANDY på skoj

Ale-Surte – Frölunda Indians 18-6 (7-1)

BRIDGE
Vid partävlingen i snöigt Alvhem den 
9 nov deltog 8 par. Medel var 84 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Elsa Persson/Rikard Johansson      123
2. Rune Ögren/Torsten Johansson      88
3. Lilly Karlbom/Curt Nilsson                 87

Det är aldrig för 
sent att lära sig 
åka skridskor!

Nu har vi startat en 
skridskoskola för 
vuxna i Ale Arena

Anmäl dig/er till:
skridskoskolanykkale@gmail.com 

Vi tränar onsdagar 20.00-21.00 i Ale arena
Kostnad 1500 kr 

(gäller för både höst- och vårtermin)

Division 3 västsvenska västra
Fjärås – Ale HF 31-23
Mål Ale: Mikael Strigelius 5, Fredrik 
Berggren 5, Nicklas Eriksson 5, 
Andreas Johansson 2, Hafsteinn 
Hafsteinsson 2, Fredrik Johansson, 
Jokaim Samuelsson, Peter Welin 
och Christoffer Engström 1 vardera. 
Matchens kurrar: David Edwardsson 
2, Peter Welin 1.
Fjärås HK 8 62 13
Ale HF 8 40 12
IK Nord 8 37 12
Rosendals IK 8 29 8
Hisingen/Backa 7 22 8
IK Baltichov 7 -10 6
Rya HF 8 -10 6
ÖHK 2002 8 -41 6
BK Banér 8 -15 4
ÖHK Göteborg 7 -28 3
Jugo Swed 7 -49 2
Majornas IK 8 -37 0

Division 3 damer Göteborg
Varberg – Nödinge SK
Mål NSK: Jessica Pettersson 7, 
Catrine Aronsson 6, Sandra Josefs-
son 5, Caroline Karlsson 4, Elina 
Mathiasson 2, Marie Karlsson, Ranya 
Rmayle och Sara Andréasson 1 var-
dera. Matchens kurrar: Jessica Pet-
tersson 2, Catrine Aronsson 1.

Crocodiles 8 77 14
Bjurslätts IF 7 53 14
BK Banér 8 52 12
Nödinge SK 8 23 12
Heidlös 7 60 10
HK Varberg 7 -17 6
HP Warta 7 -21 6
Onsala HK 7 -6 4
Kungälvs HK2 7 -39 2
Kortedala HC 7 -38 0
Mölndals HF 7 -144 0

Frölunda Indians lyckades inte bjuda Ale-Surte något större motstånd i utmaningen i Ale Arena. Trots förenklade regler för 
hockeymiljonärerna påminde det mest om kattens lek med råttan...

Joakim Lundström, förtvivlad målvakt i Frölunda fick trots 
18 insläppta skriva autografer.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

...och även Åtvidaberg var chanslösa mot Vildkatterna
ÅTVIDABERG. Ale-Surte 
fortsätter att imponera.

Nykomlingen Åtvidaberg 
fick sig en lektion de sent 
kommer att glömma.

15 mål på två matcher 
visar att Ale-Surte är på 
gång i år.

Lägger man till utklassningen 
av Frölunda Indians i onsdags 

har Ale Arenas kelgrisar gjort 33 
mål, ett snitt på 11 fullträffar per 
match, under en vecka.
Än så 
l ä n g e 
bör till-
l ä g g a s 
att mot-
ståndet 
har varit av ringa art. Redan på 
lördag väntar tuffare tag då Vä-

nersborgslaget, Blåsut, tar emot. 
Laget slog precis som Ale-Sur-
te, Otterbäcken med god margi-

nal (9-3).
Mot Åtvidaberg svarade ny-
förvärvet Robin Mohlén för 
en stark prestation då han 
precis som målkungen, Lasse 
Karlsson, sköt fyra mål.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

BANDY
Allsvenskan södra, lördag 13 nov
Åtvidaberg – Ale-Surte 1-13 (0-3)

En ovanlig syn. Nicklas Lasu jagades av Johan Grahn. Det 
var mest tvärtom...



NÖDINGE. Kvantumse-
rien avslutades i tis-
dags kväll.

Med tanke på vädret 
kunde det lika gärna ha 
varit startskottet för 
skidsäsongen.

Svåra förhållanden, 
men löparna gjorde 
ändå sitt yttersta och 
tog sig runt slingan i 
Dammekärr.

Drygt 200 startande räkna-
des in vid premiären av Kvan-
tumserien den 5 oktober. Un-
gefär hälften av dem deltog 
vid tisdagskvällens avslutan-
de tävling, den sjätte i ord-
ningen. 

– Vi kör som planerat. Det 
är ingen idé att ställa in nu, 
förklarade Bengt Börjesson 
i OK Alehof när lokaltid-
ningen pratade med honom 
på tisdagseftermiddagen, för 

att förhöra sig om det skulle 
bli tävling eller inte.

Relativt mycket snö hade 
lagt sig i skogarna kring 
Dammekärr, men spåret läm-
pade sig ändå för gummiskor 
och terränglöpning.

– Det funkade bra trots 
allt, sade veteranen Nicklas 

Tollesson när han kommit 
i mål.

Hemmasonen Tollesson 
blev totaltvåa i herrklassen, 
endast slagen av Daniel Tid-
holm från Sävedalens AIK.

– Formen är bättre nu än 
någonsin tidigare, intygade 
Nicklas.

I pojkar 14-15 blev det 
total Alehofdominans. Karl 
Modig klev upp överst på 
prispallen, tvåa var Colin 
Fransson Lee och trea Jonas 

Thunberg.
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ALAFORS. Om två år 
har Lennart Blomster, 
71, varit idrottsledare i 
50 år.

37 av dem har han 
tillbringat i Ale Basket.

– Det mesta går på 
rutin, säger han – och 
konstigt vore väl annat.
Basketen för en tynande till-
varo rent massmedialt och det 
är få som vet att sporten fak-
tiskt ur ett globalt perspek-
tiv är större än fotbollen. Det 
märks definitivt inte i Väst-
sverige.

– Nej, vi tillhör landets 
sämsta delar när det gäller 
basket. Konkurrensen har 
varit för stor från handbollen 
som alltid har varit stark runt 
Göteborg och på senare år har 
även innebandyn blivit popu-
lär, säger Lennart Blomster 
som oförtrutet kämpar vidare.

Ale Basket har i år 14 lag, 
varav sju är i seriespel. De ren-
odlade seniorlagen har klub-
ben för tillfället lagt ner. Det 
kostar för mycket och enga-

gemanget var svagt. Istället är 
det ungdomsverksamhet för 
hela slanten och den skulle ha 
kunnat vara ännu mer fram-
gångsrik.

– Men tyvärr försvinner 
våra talanger till Göteborg när 
de blir runt 15 år. De söker nya 
utmaningar och vill ha bättre 
träning. Därför har vi valt att 
satsa på ledarutbildning. Kan 
vi utveckla tränare som ung-
domarna känner är riktigt 
bra kan vi kanske få behålla 
dem. Även KFUM Göteborg 
som en del aleungdomar har 
sökt sig till tycker att det vore 
bättre att de stannar och fort-
sätter utvecklas i Ale Basket. 
Alla tar inte plats i Göteborg 
och risken är då att de slutar 
när konkurrensen blir för tuff, 
berättar Blomster.

Ale Basket har sitt huvud-
säte i Ledethallen där även 
ett mindre kansli har upprät-
tats. En del lag tränar också i 
Älvängens kulturhus.

– Från början var vi en 
Skepplandaklubb och vi var 
inte glada när vi kastades ut 

från den hallen och hamnade 
i Ledet, men faktum är att det 
var då den stora utvecklingen 
kom. Vi gick från 75 medlem-
mar till 200. Ett mer centralt 
läge gjorde att fler sökte sig till 
oss, säger Blomster.

En kort sejour i Nödinge 
gav också mersmak.

20 olika nationaliteter
– När Bohushallen är klar tror 
vi att innebandyn kommer att 
flyttas dit. Det kan medfö-
ra att vi får arrangemangstid 
i Ale gymnasium. Det skulle 
betyda mycket. I Nödinge 
finns det många basketorien-
terade nationaliteter som vi 
skulle kunna fånga upp. Det 
gjorde vi ett tag och även idag 
har vi en kulturell mångfald. 
Som mest hade vi 20 olika na-
tionaliteter i klubben, så Ale 
Basket bidrar starkt till en för-
bättrad integration i kommu-
nen.

Ledethallen är bra för trä-
ning, men när det vankas pu-
blikmatcher är den inte lika 

lämplig.
– Vi har en idé om hur det 

skulle gå att tillföra hallen en 
läktare, men jag vet inte om vi 
vågar visa den för kommunen. 
Vi har också en skiss på hur 
kansliet skulle kunna utveck-
las med en mindre tillbygg-
nad, men allt är ju också för-
knippat med kostnader, avslö-
jar Blomster.

Det är som sagt liv i basket-
föreningen i Ale och så ska det 
fortsätta vara även i framtiden. 
Klubben har precis startat ett 
ungdomsråd, där två repre-
sentanter från varje lag sitter 
med.

– Syftet är att de ska snacka 
ihop sig om sådant som de vill 
förändra och kanske genomfö-
ra. Vi vill skapa ett forum där 
ungdomarna vågar prata. På 
sikt hoppas vi att detta lägger 
grunden för framtida styrelse-
ledamöter.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

ALE BASKET
Grundad: 1973 (då hette föreningen 
Garnvindans Basket, men bytte namn 
efter kommunsammanslagningen 
1974)
Antal medlemmar: 200
Ordförande: Niklas Svensson
Antal lag: 14, varav sju i seriespel. 

DU25 (damer under 25 år), F-95, F-97, 
F-98-99, F-99, F-00, F-01, F-02, HU18 
(herrar under 18 år), P-95-96, P-97, 
P-99, P-00-01, P-02-03.
Hemmahall: Ledethallen (kansli) och 
Älvängens kulturhus.
Hemsida: alebasket.se

Ungdomsverksamheten blomstrar

Skidföre när Kvantumserien avslutades
– Dammekärr snötäckt när terränglöparna gav sig iväg

I DAMMEKÄRR

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Daniel Tidholm, Sävedalens AIK, blev totalsegrare i herr-
klassen. Tvåa blev hemmasonen Nicklas Tollesson och trea 
Mikael Eriksson, Hälle IF.

Pojkar -99 i Ale Basket svarade för ett bra helgsammandrag 
med en seger och en förlust.

I Västsverige är basketsporten sjätte alternativet när ung-
domar får välja, i Stockholmsregionen är det alternativ två.

Totalsegraren i flickor 7, Julia Svennblad, tillsammans med 
silvermedaljörskan Elin Flakberg, IFK Göteborg, och Malin 
Prytz, Skepplanda, som knep bronset.

I den yngsta klassen, pojkar 
7, gick guldet till Alehofs 
David Eriksson.

Älvängen 
Kulturhus 

21 oktober
Div 3 A herr 12.30 

ALE HF-HISINGEN/BACKA

- Älska handboll

Matchsponsor:

www.klubben.se/alehf

Div 4 A Dam 18.00 
ALE HF-SÄRÖKOMETERNA ALVHEM. 240 000 euro 

eller drygt 2,2 miljoner 
svenska kronor.

Så mycket var tred-
jeplatsen värd i Singa-
pore Open, som Rikard 
Karlberg säkrade med 
en eagle på det sista 
hålet.

– Jag är så jäkla lyck-
lig, säger Rikard till 
Golf.se.

Rikard Karlberg, Ale GK, säk-
rade i söndags natt sin störs-
ta prischeck hittills i karriären. 
Tredjeplaceringen innebär 
att han har Europatourkor-
tet inom räckhåll. Nu är han 
alldeles i närheten av den ma-
giska gränsen, topp 115, där 
gränsen dras för fullt tourkort. 

– Det är bara att ta fram 
hungern som man har inför 
tävlingar. Jag får försöka ladda 

och sen bara acceptera vad 
som kommer, säger Rikard 
till Golf.se.

Adam Scott, Australien, 
vann Singapore Open på –17. 
Han var tre slag bättre än 
tvåan Anders Hansen, Dan-
mark, och fyra slag före Rikard 
Karlberg, som delade tredje-
platsen med Graeme McDo-
well.
JONAS ANDERSSON

Rikard Karlberg trea i Singapore och två miljoner rikare

Lennart Blomster, eldsjäl i Ale Basket sedan 37 år tillbaka. 
Idag är han kassör och ledare för ett av ungdomslagen.

Rikard Karlberg blev trea 
i Singapore Open och 240 
000 euro rikare.

– Nu har Ale Basket eget ungdomsråd
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Turistorganisation för Ale och Lilla Edet ser möjligheter

*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:-

ALAFORS. Ulf Pettersson blir ny 
tränare för FC Ale.

”Uffe” som tidigare lett Ahla-
fors IF till stora framgångar 
ska nu försöka göra detsamma 
med den relativt unga division 
6-föreningen.

– Kul att vara tillbaka i fotbol-
lens tjänst igen.
Det ryktades om att föreningen skulle 
läggas ner, men nu går FC Ale en ny 
vår till mötes. Inför fotbollsåret 2011 
har man förstärkt ledargardet rejält. 
De två senaste årens tränare, Joakim 
Olsson, tar ett kliv åt sidan och blir 
spelande assisterande coach. Som ny 
huvudtränare har klubben kontrakte-
rat Ulf Pettersson.

– En utmaning som jag verkligen 
ser fram emot, säger ”Uffe” som senast 
tränade Ahlafors IF:s herrar i division 
2 2009.

Noterbart är också att Weine Pet-
tersson går i pappa Ulfs fotspår och 
blir tränare. Weine kommer att under 
nästa år bli assisterande tränare till 
Peter Karlsson i Nol IK. NIK som för 
övrigt spelade 2-2 i en träningsmatch 
borta mot Skepplanda BTK i lördags.

Längre norrut är det klart att Ulf 
”Ula” Andersson tar över ansvaret för 
Lödöse/Nygård i division 4 Västergöt-
land Västra. I Lilla Edets IF är det nu 
klart att Marcus Tersing blir spelan-
de hjälptränare till Daniel Lennarts-
son. Samma uppgift kommer Michel 
Berndtsson-Gonzales att ha i Ahla-
fors IF till nye tränaren, Lars-Gunnar 
Hermansson.

JONAS ANDERSSON

Ulf Pettersson
tar över FC Ale LÖDÖSE. Leaderprojektet En 

resa i tiden med syfte att 
öka besöksnäringen i Göta 
Älvdalen sammanfattar ett 
händelserikt år.

Bland annat har Ale och 
Lilla Edet fått en turistorga-
nisation genom bildandet av 
en ideell förening.

– Det gäller att paketera 
turismen på rätt sätt, säger 
projektledaren Bo Larsen.
"Alla kan tjäna pengar på turism". 
Det hävdar Bo Larsen som i tors-
dags försökte visa på lite av de möj-
ligheter som finns för besöksnäring-
en i Göta älvdalen.

– Vår nybildade turistorganisa-
tion fanns på plats under eventda-
garna på Svenska mässan i Göte-
borg och fick en rad nya kontakter. 
Vår samlade reflektion efteråt var att 
Ale och Lilla Edets utbud ligger helt 
rätt i tiden. Det talas numera väl-
digt mycket om grön turism, natur-
intresset har ökat markant, menar Bo 
Larsen och gav flera exempel.

– Cyklings- och vandringsleder 
liksom fiske är starka argument för 
kommuner som vill locka turister i 
framtiden.

Ale och Lilla Edet turistorganisa-
tion har redan knutit ett stort antal 
samarbetspartners. Ett par av dem 
dök upp på Lödöse Museum i tors-
dagskväll. Kulturföreningen Tea-
tervinden bjöd på medeltidsballader 
och ordföranden, Johanna Hector, 
berättade att det kommer att ges 
ett nytt tillfälle nästa sommar att se 
Guldtunnan, föreställningen som 

återger en spännande del 
av den lokala historien med 
utgångspunkt från händel-
ser på Kobergs slott.

Makarna Johan och Ka-
tarina Dahlbäck presen-
terade sin kulturverksam-
het i Mauritzberg, Hålan-
da. I sommar genomfördes 
tio konserter under en fes-
tival som kröntes med bland andra 
Marit Bergman på scen.

– Vår fastighet är ett stort stycke 
historia i sig och vi är väldigt glada 
över att ha kunnat utveckla en verk-
samhet som utgår från vår närmiljö. I 
sommar satte vi upp Hålandas första 
opera och om en vecka blir det en 
blandning av poesi, cello och piano, 
säger Dahlbäck.

Även kommunerna Ale och Lilla 
Edet fanns representerade. Närings-
livschef Jerry Brattåsen berömde 
de initiativ som har tagits för att öka 
turismen.

– Det finns pengar att hämta inom 
denna sektor. Vi pratar ofta om for-
donsindustrins betydelse för Väst-

sverige, ändå omsätter den inte 
särskilt mycket jämfört med 
turismen. Kan vi öka besöks-
näringen innebär det ett till-
skott för handeln och därmed 
ökar även sysselsättningen.

Tommy Hallenberg från 
Folkets Hus i Lilla Edet gav 
en bra beskrivning den i vint-
ras nyinvigda biosalongen som 
numer livesänder musikaler 
direkt från New York!

Med andra ord konkurre-
rar Göta älvdalen redan med 
de riktigt stora turiststäderna...

Illustratör, Bo Holger, fick 
se sitt verk över dåtidens 
Äskekärr täckas av. 

Bo Larsen, ordförande i Ale och Lilla Edet turistorganisation som i grunden är en 
ideell förening.

Gästerna på Lödöse Museum bjöds på 
ett läckert julbord. Kulturföreningen Te-
atervinden bjöd å sin sida på fin under-
hållning.

TURISTAR GÄRNA

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Det som en gång startade 
som Studio 93 hade i år nått 
fram till Studio 98. Närmare 
200 dansanta årskurs 6-elever 
hade en fantastisk rolig kväll. 

Nytt för i år var att vi hade 
bytt lokal från Bohus idrotts-
hall till att vara i Medborgar-
huset i Alafors, ett byte som 
vi absolut inte ångrar.

Som vanligt hade vi utlott-
ningar på biljetten, vi hade 
fått priser från Vakna och 
Sony Music AB.

Vi hade även i år hjälp av 

ungdomar från Löftet. Kväl-
len var helt fantasisk och ar-
betet för nästa år har redan 
startat.

Discogruppen Ale Fritid

Lördagen den 27 novem-
ber är det återigen dags för 
Repslagarmuseets årliga 
julmarknad.

Nästa lördag slås portarna 
upp för en julmarknad som 
i år är större än någonsin. 
Ett 40-tal hantverkare finns 
på plats för att sälja sina 
produkter, bland annat livs-
medel, smycken, fågelbord, 
juldekorationer svarvade trä-
saker och mycket mera. Ute 
på gården har smeden tänt 
sin ässja och ponnyhästar 
står beredda att ta barnen på 

en ridtur.
Har du problem med att 

hitta julklappen, så hittar du 
den säkert här. Det går också 
bra att bara koppla av med 
lite glögg, adventskaffe med 
dopp eller för den lite mer 
hungrige en god grillad korv.

När kroppen har fått sitt 
kan man njuta av underhåll-
ning från Larmets blåsor-
kester och julsånger från 
”Tomtar på loftet”.

Det finns goda vinschan-
ser i julklappslotteriet och 
tomtejakten med vinster från 

alla hantverkare.
För barnen finns det 

både julpyssel och fiskdamm 
eller möjlighet att varva 
ned en stund i sagohörnan 
och lyssna på en julsaga. 
Barnen kan också låta sig 
fotograferas med tomten, 
en fin julklapp till mor och 
farföräldrar.

Den som ännu inte har 
haft möjlighet att se den fan-
tastiska utställningen ”Bjäre-
målarna” har ytterligare ett 
tillfälle nu.

❐❐❐

Traditionsenlig julmarknad på Repslagarmuseet

Barnen ges nästa lördag 
möjlighet att fotograferas 
tillsammans med tomten.

Studio 98 flyttade in i Medborgarhuset

NÖDINGE. Han kom, han 
sågs, han segrade!

Ett vedertaget 
begrepp inom sportens 
värld, men som också 
beskriver det som 
Lasse Berghagen pre-
sterade i Ale gymna-
sium i lördags kväll.

En av vårt lands 
mest folkkära artis-
ter bjöd på formidabel 
underhållning i tim-
marna två.

Biljetterna tog slut i ett 
nafs och således var det 
275 personer som 
befann sig i tea-
tersalongen 
när Lasse 
B e r g -
h a g e n 
intog 

scenen. Med elegans, 
pondus, självsäkerhet och en 
stor portion humor levere-
rade han en musikalisk show 
över två akter som överträf-
fade alla högt ställda f ö r -

väntningar på denna visskat-
tens mästare.

Berghagen inledde med ”I 
mina blommiga sandaler” för 
att sedan hälsa välkommen 
till publiken. Han berättade 
att det var första gången som 
han besökte Nödinge.

– Jag visste inte att ni 
fanns. Det här var en charmig 
liten teater. Totalt under min 
turné ger jag 52 konserter, 
från Ystad till Haparanda.

Lasse Berghagen bjöd inte 
bara besökarna på en musika-
lisk resa, han berättade också 
om sitt liv, från sina första 

stapplande steg som 
text förfat tare 

och kom-
positör till 
där han 
är nu – 
65 år 

gammal. 
Vi fick veta 

h i s t o r i e n 
bakom ”Tor-

sten Bark” och 
” H e m b r ä n -
nare Karls-
son”. Han 
beskrev Bjur-
sås och hur en 
dunk och en 
kvast gav upp-
rinnelsen till 

”Kvastskaftsdansen”.
Berghagen fick sitt första 

skivkontrakt som 19-åring 
och samtidigt suddades 
drömmen om att bli jägmäs-
tare ut. Det blev några år 
inom teatern och sitt första 
tv-program gjorde Bergha-
gen tillsammans med vännen 
Roffe Bengtsson 1968.

Om den första aktens 
avslutning med ”Stockholm i 
mitt hjärta” fick långa applå-
der var det bara en liten hint 
av vad som väntade efter 

kaffepausen. Melodifesti-
valpotpurriet med ”Hej 

clown”, ”Ding dong”, 
”Jennie, Jennie” avrundades 
på bästa tänkbara sätt med 
”Min kärlekssång till dej”.

– Nödingekören är duktig, 
berömde Lasse Berghagen.

Allsången fortsatte när 
Berghagen sade tack och 
adjö med ”En kväll i juni”. 
Som extranummer leverera-
des ”Sträck ut din hand”. En 
bättre slutkläm på en fantas-
tisk lördagskväll kunde man 
inte tänka sig.

Formidabel underhållning, Lasse!
– Berghagen levererade i Ale gymnasium

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lasse Berghagen le-
vererade en formida-
bel konsert i Ale gym-
nasium.

I publikhavet fanns revy-
kungen Claes Eriksson från 
Galenskaparna och After 
Shave, som var mycket belå-
ten med vad han fick se.

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 4-stjärnigt hotell i Hirtshals, Nordjylland

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

 brännvin i hotellets bar

Montra Skaga Hotel ★★★★   
Här i landets norra del i toppen 
av Danmark, hittar man fiskesta-
den Hirtshals som ligger omgiven 
av havet, sanddynor och strand. 
Samtidigt är det upplagt för avslapp-
ning, mys och välmående för kropp 
och själ på Montra Hotel Skaga. Här 
kan ni avnjuta en romantisk middag 
och promenera i hamnen eller längs 
med havet som endast ligger några 
hundra meter bort. Hirtshals är en 
modern handelsort med fiskebåtar i 
hamnen och när solen sänker sig i 
horisonten får man uppleva det spe-
ciella ljuset som inspirerar Skagens 
konstnärer. På en promenad över 
sanddynerna finner man ortens kän-
netecken, det gamla fyrtornet som 
markerar gränsen mellan civilisatio-
nen och oförstörd natur.

Valfri ankomst t.o.m. 17/12 2010 
samt 14/1-17/6 2011.

 Erlebnisbad Wonnemar

Strandhotellet
i Wismar

★★★★

Det 4-stjärniga Hotel Seeblicks histo-
ria går ända tillbaka till 1866 och var 
förr en gammalt kurortsanläggning 
som renoverades om till ert hotell, 
och här bor man strax vid stranden 
med utsikt över Wismarbukten och 
ön Poel. Här kan ni njuta av den 
friska havslukten och lyssna till de 
böljande vågorna skvalpa, medan 
ni spatserar på den 350 m långa 
båtbron Seebrücke eller går en tur 
vid segelbåtshamnen. Ni kan också 
använda er av rabatten på entrén till 
Erlebnisbad Wonnemar (4 km), ett 
15.000 m² stort vattenland som är 
ett rent paradis för vattendjur i alla 
åldrar: Här finns både vågbassäng, 
vattenrutschbanor, bastulandskap 
och möjlighet för sköna wellnessbe-
handlingar. 

Valfri ankomst t.o.m. 21/12 2010 
samt 3/1-28/6 2011.

Pris per person i dubbelrum

1.099:-

Pris per person i dubbelrum

1.899:-

4 dagar på 4-stjärnigt hotell i Mecklenburg-Vorpommern

Barnrabatt 

i förälders säng.

i förälders rum.

Semestra i härliga 
Danmark

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

Barnrabatt 

i förälders säng.

i förälders rum.

Montra Skaga Hotel

Extranatt med frukostbuffé Endast 399:-
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lördag 27 november 11-15
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Snart dags för Repslagarmuseets

 

Julpyntat museum, med julpyssel, sagohörna, fiskdamm 
och ponnyridning för barnen.

Glögg med pepparkaka, adventskaffe, korvgrillning
40-tals hantverkare visar och säljer sina alster. Massor med 

erbjudande och fynd. Passa på att julklappshandla redan nu!!!

Program:
11.00 Marknaden öppnar
11.30 Larmets blåsorkester
11.45 Sagostund för barnen
13.30 Julsånger med Tomtarna på loftet.
14.00 Sagostund för barnen

Tomtejakt med fina priser! 
Lotterier med vinster från alla hantverkare m.m
Fotografera ditt barn med tomten! 
(Direktleverans av bilderna)

Repslagarmuseet 0303-74 99 10

www.repslagarbanan.se

Fr
i e

nt
ré

ALVHEM. Till helgen öppnar Ale Slöj-
dare sin julmarknad.

Fjolåret blev en succé varför man 
bestämde sig för en favorit i repris.

– Förhoppningsvis kommer lika 
mycket folk som förra året, säger 
Lisbeth Karlberg i arrangörskommit-
tén.

Den gamla magasinsbyggnaden på Kungsgår-
den är platsen för Ale Slöjdares två dagar långa 
julmarknad, 20-21 november.

– Vi slår upp portarna klockan elva på 
lördag. Precis som i fjol bjuder vi alla besö-
kare på kaffe och glögg, berättar Lisbeth.

Ett drygt tiotal hantverkare kommer att 
finnas på plats för att visa sina alster, alltifrån 
trä till textil.

– Det är med stor tillförsikt som vi ser fram 
emot helgens arrangemang. Golfklubbens ju-
niorer har lovat att stå redo vid grillen och 
servera hamburgare och korv, avslutar Lis-
beth Karlberg.

JONAS ANDERSSON

Ale Slöjdare öppnar sin julmarknad
Favorit i repris. Ale Slöj-
dare arrangerar precis 
som förra året en julmark-
nad i magasinsbyggnaden 
på Kungsgården i Alvhem, 
lördag-söndag 20-21 no-
vember. På bilden ses två 
av utställarna, Eva Carls-
son och Lisbeth Karlberg.                                      
Arkivbild: 
Jonas Andersson
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Nick 
Borgen

Skepplanda Bygdegård
Fredag 19 nov kl 19

Biljetter 120:- Förköp: 
Allans Bokhandel, Älvängen, 

Skepplanda Bibliotek 
Fika 20:- (serveras 

i pausen)

�����������������

����������������������
��������������

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

������	
����
	

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

�����������

���������

Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

Jubileumsfest 
Centerpartiet 100 år

Onsdagen den 24 november 
kl 18 i Starrkärrs bygdegård
 
Vi ska höra Ulf Eriksson (C) tala om 
hur Falköpings kommun arbetar för 
bättre mat. Äta och dricka gott och se 
Centerpartiets jubileumsfilm.

Alla medlemmar med respektive är 
hjärtligt välkomna. 
 
Anmälan till Elena tel 070-789 07 13 
Styrelsen Centerpartiet Ale

Trivselkväll
i Bohus Servicehus

Lördag 20 nov kl 16.00

Kulturbonden 
Leif Samuelsson, Rödbo, 
berättar och visar bilder 
från bygden.

- Kaffeservering

Välkomna!

ÄT 2 BETALA FÖR 1

AFTER 
WORK

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

VARJE 
FREDAG 
17-20

PASSA PÅ OCH FYNDA!
Då jag delvis kommer att byta sortiment i butiken säljer jag nu ut

50-70%
PÅ JULTYGER, JULTING, 

TYGER, KUDDAR,
PASSPOALSNODD, BAND, 

PANELER M.M.

Hjärtligt välkomna!
Lena

Adress:Kapellvägen 9 (längst ner på höger sida bakom ÄIAB)
Tel: 0303-74 96 34

Mån: stängt, tis & tors: 11-!8, ons-fre: 11-17, Lör & Sön: stängt
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ALAFORS. Det är inte 
alla som får nöjet att 
uppleva sin 105-årsdag.

Elin Olsson är dock 
en riktig järnlady.

I torsdags eftermid-
dag firade släktingarna 
henne i hemmet på 
Björkliden.

Det var dukat till fest hemma 
hos Elin Olsson i torsdags. 
Gratulanterna stod i kö för 
att hylla Ales äldsta invånare. 
Bland gästerna syntes bland 
andra kommunstyrelsens nye 
ordförande, Mikael Berg-
lund (M), som kom för att 
överlämna en vacker bloms-
terbukett.

Elin såg ut att trivas med 
uppståndelsen. Trots sin höga 
ålder klarar hon sig till stora 
delar själv och såväl kropp 
som knopp hänger fortfaran-
de med.

– Jag har inga större kräm-
por, förutom att jag har lite 
problem med knäna. Det är 
som det är, säger Elin när Ale-
kuriren kommer på besök.

Segt virke
Elin har varit Alafors trogen 
under hela sitt långa liv. Hon 
växte upp som yngsta barn i 
en skara av tio syskon, åtta 
bröder och en äldre syster.

– Det har varit segt virke i 
alla syskon. Sex av dem blev 
över 90 år och storasyster 
Valborg blev 107 år, förklarar 
dottern Anita Czari och be-
rättar om när hennes mamma 
fyllde 100 år.

– På sin 100-årsdag minns 
jag att hon dansade till låten 
”Drömmen om Elin”. Det 
var samma år som hon fick 
en ny höftkula. Hon var 
hemma från sjukhuset efter 
tio dagar. Läkaren sade att 
mamma hade ett skelett som 
en 40-åring. Förresten var det 
roligt när vi ringde till lasa-
rettet och frågade om hennes 
storasyster kunde komma och 
hälsa på henne. Det blev all-
deles tyst i den andra ändan 
av luren.

Sång och musik samt in-
tresse av inredning har präg-
lat Elins liv. Hennes barn och 
barnbarn framhåller också 
gästvänligheten som ett tyd-
ligt signum.

– Hon har alltid haft en 
öppen famn till allt och alla.

Till Björkliden flyttade 
Elin 1990. Hon trivs bra med 
sitt boende och med persona-
len som finns runtomkring 
henne.

– De är snälla, konstate-
rar Elin.

Lokaltidningen ber att få 
lyfta på hatten och gratulera 
Ale kommuns äldsta invånare.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

�����������
�������������������

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

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

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

���� �������
�

�����������������
���������������

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

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

������ �������������������
�����

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

�
����������

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

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

���
����	�
�

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

���������������������
��������

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

�����

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


����������������������

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


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

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

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

���������

��������
��������

Elin Olsson firade 
sin 105-årsdag
– Ales äldsta bor på Björkliden

37 ÅR

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Elin Olsson firade sin 105-årsdag hemma på Björkliden i Ala-
fors i torsdags.

www.mittiale.se 
0303-444 000

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

Starrkärrs kyrka 
21 november kl.18.00

Musikgudstjänst med

Edo Bumba

Församlingens körer och 
Östads kyrkokör sjunger
under ledning av Edo Bumba, 
från Kongo Kinshasa.

Internationella gruppen 
serverar rättvisemärkt fika. 

Insamling till Världens barn.

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 pastorat
Skepplanda sönd 21 nov kl 
17, Musikmässa Broman, 
Messe Solennelle (Mässa 
i ciss-moll) Louise Vierne 
1870-1937 Nya MotettEn-
semblen. Hålanda sönd 21 
nov kl 10, Lovsångsmässa 
Broman, kyrkkaffe. S.t 
Peder sönd 21 nov kl 10, 
Familjegudstjänst Skreds-
vik, kyrkkaffe. Tisd 23 nov 
kl 18, Mässa. Kl 18.30, 
Öppen fördjupningskväll, 
Ingemar Rådberg talar 
över. ”Bergspredikan i nytt 
ljus”. Ale-Skövde sönd 21 
nov kl 12, Familjegudstjänst 
Skredsvik, kyrkkaffe. Tunge 
sönd 21 nov 17, 
Gudstjänst Skredsvik.

Elimförsamlingen
Alafors Pingstkyrkan
Sönd 21/11 kl 11, Guds-
tjänst, Johnny Karlman.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, Fux-
iakören, Westergaard. Kl 
13, Finsk gudstjänst. Tisd kl 
8:30, Mässa, Westergaard. 
Onsd kl 18:30, Mässa, 
Isacson. Fred kl 18, Mässa, 
Kristensson.

Guntorps missionskyrka
Onsd 17 nov kl 18.30, 
SpårarScout & Upptäck-
arScout. Sönd 21 nov kl 16, 
MUSIKGUDSTJÄNST 
AM. Svenninghed .Kören 
Paus Lovsångsdans. Månd 
22 nov kl 18.30, Luciakväll 
1. Övning, sång & drama 
Plats Guntorp. Onsd 24 
nov kl 18.30, Tonår & 
ÅventyrarScout.

Starrkärr-Kilanda 
församling
Tisd 16/11, Nols kyrka kl 
8, Morgonbön med frukost. 
Onsd 17/11 Björkliden kl 
14.30, Aandakt. Torsd kl 
18/11 Nols kyrka kl 18.30, 
Veckomässa Andersson. 
Sönd 21/11 Domssöndagen 
Nols kyrka kl 11, Mässa 
Renny Olausson. Älväng-
ens kyrka kl 11, Mässa, 
Söndagsskola, Nilsson. 
Starrkärrs kyrka kl 18, Mu-
sikgudstjänst, Nilsson (se 
annons). Tisd 23/11 Nols 
kyrka kl 8, Morgonbön med 
frukost. Älvängens kyrka kl 
19, Veckomässa Andersson.

Smyrnaförsamlingen i
Älvängen
Tisd 16 kl 8-9, Bön. Kl 14, 
Bibelsamtalsgruppen. Onsd 
17 kl 19.30, Smyrnakören 
övar. Torsd 18 kl 10-12.30, 

SmyrnaCaféet. 

Kl 15, RPG i Missionskyr-
kan med Lasse Svensson, 
sång & dragspelsmusik. Kl 
18.15, Hobby (7-12 år). 
Fred 19 kl 19, Bön- o lov-
sångskväll (åk 7 och uppåt). 
Kl 20.30, Effect – Café & 
Öppet hus för ungdomar. 
Lörd 20 kl 10-13, Second 
Hand & Café. Sönd 21 
kl 11, Gudstjänst, Marie 
Nordvall. Barnvälsignelse. 
Äventyret (3-12 år). Kyrk-
kaffe. Tisd 23 kl 8-9, Bön.

Nödinge församling
21 november Domsönda-
gen kl 11, Nödinge kyrka 
Mässa Harry, Vladimir. Kl 
17, Surte kyrka Musikguds-
tjänst Harry, Vladimir.

Älvängens missionskyrka
Torsd 18 nov kl 15, RPG i 
missionskyrkan: musikalisk 
med LAsse Svensson. Kl 
18.30, Tillsammans i bön. 
Kl 19.30, Körövning. Sönd 
21 nov kl 11, Gudstjänst 
med tonår. Sång: Anna 
Tuvskog m.fl . Tea Man-
fredsson, AM.Svenninghed. 
Kl 19, Tonår. Månd 22 nov 
kl 18.30, Scout. Tisd 23 nov 
kl 10-13, Tisdagscafé. Kl 
18, Barnkören Smultron. 
Kl 19, Styrelsen. Onsd 24 
nov kl 15.30, Konfi rman-
derna i Smyrnakyrkan. Kl 
18.30, Tillsammans i bön. 
Kl 19.30, Körövning.

Surte missionskyrka
Torsd 18/11 kl 19, Foto-
klubben visar bildspel till 
toner. Servering. Lörd-
Sönd 19/11-20/11, Tonår. 
Sönd 21/11 kl 11, Guds-
tjänst Malte Jansson. Emalo 
spelar och sjunger. Kyrkkaf-
fe. Församlingsmöte efter 
gudstjänsten. Månd 22/11 
kl 19, Musikkåren. Tisd 
23/11 kl 18.30, Scout. Onsd 
24/11 kl 18.30, Tonår. Fred 
26/11 kl 18.30, Spelkväll 
med fi ka och andakt för 
alla. Kl 20, Bat cave öppet.
www.surtemissionskyrka.se

Bohus Pingstkyrkan
Onsd 17/11 kl 19, Bibelläs-
ning, bön och sång. Sönd 
21/11 kl 11, Leif Karlsson 
och sång. Onsd 24/11 kl 19, 
Bibelläsning, bön och sång.

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

Tänk på 
Cancerfonden!

020-78 11 79 (öppet dygnet runt)

www.cancerfonden.se
pg. 90 1986-0

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 på olika
sätt hedrade minnet av

vår Älskade

Eva Sandkvist
vid hennes bortgång, för

blommor, brev och
telefonsamtal samt för

alla vackra blommor vid
hennes bår och för alla

minnesgåvor, vill vi
framföra vårt varma och

innerliga tack.
Ett särskilt tack till

komminister Per-Martin
Andersson, kantor Åsa

Gunnervik och solist
Elisabeth Ehlersson som

tillsammans gjorde
begravningen till ett ljust

och vackert minne.

LENNART
Kicki, Anders, Martin

med familjer

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår Älskade

Eva Sandkvist
vid hennes bortgång, för

blommor, brev och
telefonsamtal samt för

alla vackra blommor vid
hennes bår och för alla

i å ill i

TackDöda

Vår älskade goa
Mamma

Marita Roman
* 8/1 1955

har oväntat lämnat oss i
stor sorg och saknad.

Nol
4 november 2010

MARTIN, KRISTIN
Gert

Övrig släkt och vänner

Svårt att mista,      
svårt att förstå

Ett hjärta av godhet 
har slutat att slå

Du ville oss alla så 
innerligt väl

Du månade om oss   
med hela Din själ

Tack lilla Mor för åren
som gått

Tack för all kärlek och
omsorg vi fått

Tack för all ömhet och
vänlighet stor

Tack för allt vår
älskade Mor

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

26 november kl. 11.00
i Starrkärrs kyrka.

Efter akten inbjudes till
minnesstund

i församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
onsdagen 24 november.

Marita Roman, Nol har 
avlidit. Född 1955 och 
efterlämnar barnen Martin 
och Kristin som närmast 
sörjande.

Bertil Göbel, Surte har 
avlidit. Född 1923 och 
efterlämnar makan Lilly 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

DödsfallJordfästningar
Inger Karlsson. I Nö-
dinge kyrka hölls tisdagen 9 
november begravningsguds-
tjänst för Inger Karlsson, 
Nödinge. Offi ciant var kom-
minister Reine Bäck.

Birgitta Johansson. I Nö-
dinge kyrka hölls torsdagen 
11 november begravnings-
gudstjänst för Birgitta Jo-
hansson, Nödinge. Offi ciant 
var kyrkoherde e.m Renny 
Olausson.

Sven Persson. I Starrkärrs 
kapell hölls fredagen 12 
november begravningsakt 
för Sven Persson, Älvängen. 
Offi ciant var Thor Eliasson.
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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

Byggklar tomt. Fint läge på Torp 

i Älvängen. Ca 2200m2

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

Vävstol: Bohusvävstolen 
60cm. Aldrig använd. Extra till-
behör: solv samt ändlägestynga. 
Pris 800:-
tel. 0303-22 94 58

Fräck brun fuskpäls till salu.
tel. 0708-14 92 77

4st vinterdäck på fälg pas-
sande Opel Astra. Nordman 
185/65 R15 88T M+S. Pris: 1400kr
tel. 0703-69 34 72

UTHYRES

Liten stuga i Lilla Edet. 75kvm. 

Delvis möblerad. Kallhyra 
3000kr/mån.
tel. 0707-73 11 48

ÖVRIGT

Vinterns snyggaste naglar. 
Dom gör du hos Kikkis naglar. 
Nödinge. 390:-
tel. 0706-84 48 26

Naglar. Snygga, hållbara gel-
naglar. Även presentkort. MM's 
naglar i Alafors.
tel. 0

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!
Snöskottning, bygg, måleri, 
golv, el-behörighet, städ, träd-
gård. 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

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

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

Massage klassisk
tel. 0704-59 30 54 

För 120 kronor kan du annonsera under den här vinjetten.
Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till:

Alekuriren, Göteborgsv 94
446 33 Älvängen

senast torsdag kl 12, veckan innan publicering.
Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

övriga 
tjänster

övriga 
tjännnssstttteeerrrrrrr

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaggggggggaaaaaaagggggggaaaaagggggggggggggggggggggggggggggggggggggggiv iiiiiggiiiiii aaaaaaaaaaiiiiiiiiirigaiiii

Vem känner du som snart fyller?
Skicka in din grattisannons idag!
Alekuriren, Göteborgsvägen 94

446 33 Älvängen

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Edith Sundberg

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

Karl Olsson, RYK

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Bertil Hansson

Veckans ros 
Jag vill sända 1000 rosor till 
All personal på Nödinge 
vårdcentral. Ni är underbara.

Gullvi Olsson,
Nöjd patient

Veckans ros till AME för det 
fantastiska arbete ni gjort för 
oss. Drakarna och prinses-
sorna kommer att glänsa på 
Barnbokens dag (20/11-10)

Hälsningar personalen
Ale bibliotek

Ett stort fång rosor till Len-
nart i Älebräcke för att han 
alltid ställer upp när jag 
behöver hjälp.
Kram Maria

Kram Maria

Vår solstråle
Matteus Kraft
1år 15 november

Grattis önskar
Mormor, Morfar, Morbror 

samt Farmor & Farfar

Grattis
Jimmy!

Ha en bra födelsedag
den 20/11

Tommy & Anette
Sofia & Jonas

Vår busunge har hunnit 
3 år fylla! Grattis

Saga
Kramar

Mamma, Pappa, 
Vidar & Bosse

Födda

Välkommen 
Noel

25/10 - 2010
NÄL

Mikaela Jenås & 
Tobias Saarijärvi

Välkommen till världen
Vidar 

30/10 - 2010
Sagas lillebror.

Tack till Kristina T, MVC 
Bohus & förlossn. avd NÄL.

Stolta föräldrar
Linda Pettersson &
Magnus Holgersson

Välkommen 
Theo

Sagas lillebror.
Mölndal 27/10

Linda Andreasson
Tobias Hellman
Tack till BM 

Kristina Törnkvist

Du som är mellan 45-55 
år och vill ha fler vänner. 
Vi kan byta middagar, gå 
på teater, se på fotboll, 
julhandla och fika ihop 

eller göra annat kul ihop. 
Det är roligare att göra 

saker tillsammans. 
Hoppas vi kan dra ihop 
ett trivselgäng för att 

umgås och ha kul.

Singel i Ale!

Hör gärna av dig till 
0738-11 70 69
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT

��

p
y

SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

3 1 8 7 4
5 6 9 2 3

2 8
4 6 1

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

4 3 1
8 1 4 5 3 9

2 6
4 6 9 7
8 1 5 3

8
5 7 3 6
6 1 4 9 2 3

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

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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- KUL TRÄNING, BRA ANLÄGGNING MED BRA UTBUD 
PÅ OLIKA TYPER AV GRUPPTRÄNING. TREVLIGA 
TRÄNINGSKOMPISAR.
Namn: Tina Gomboc
Ålder: 37 år

VAVAVAVAVAVAVAVAVAVARFRFRFRFRFRFRFRFRFRFÖRÖRÖRÖRÖRÖRÖRÖRÖRÖR TTTTTTTTT TRÄRÄRÄRÄRÄRÄRÄRÄRÄRÄNANANANANANANANANANARRRRRRRRRR DUDUDUDUDUDUDUDUDUDU PPPPPPPPP PÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ SPSPSPSPSPSPSPSPSPSPORORORORORORORORORORTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFE?E?E?E?E?E?E?E?E?E?

- TREVLIG PERSONAL, MAN BLIR PUSHAD NÄR MAN GÅR 
PÅ PASSEN, SKITKUL ATT TRÄNA PÅ SPORTLIFE.
Namn: Nicole Alfaro
Ålder: 20 år

 - BRA ANLÄGGNING, BÄSTA PERSONALEN. DET FINNS 
ALLT SOM MAN BEHÖVER!
Namn: Enes Hodzic
Ålder: 61 år

- DET ÄR VÄLDIGT SKÖNT ATT KÄNNA NÄR MAN GJORT 
ETT REJÄLT PASS, KROPPEN MÅR SÅ BRA. SEDAN ÄR DET 
ALLTID TREVLIGT ATT KOMMA TILL ANLÄGGNINGEN OCH 
BLI BRA BEMÖTT.
Namn: Christer Bengtsson
Ålder: 50 år

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.

Conny
Personlig Tränare

Malin
Personlig Tränare

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

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

KUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUNGNGNGNGNGNGNGNGNGNGNGÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLVVVVVVVVVVV ROLLSBOVÄGEN 25, TEL 0303 - 938 21 • KUKUKUKUKUKUKUKUKUNGNGNGNGNGNGNGNGNGÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLVVVVVVVVV CECECECECECECECECENTNTNTNTNTNTNTNTNTRURURURURURURURURUMMMMMMMMM VÄSTRA GATAN 71, TEL 0303-199 40 • ÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLVÄVÄVÄVÄVÄVÄVÄVÄNGNGNGNGNGNGNGNGENENENENENENENEN FABRIKSVÄGEN 3, TEL 0303-74 66 60 
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MISSA INTE SPORTLIFE FAMILY 
på vår klubb i Älvängen, för mer info ring 
klubben i Älvängen.

PASSA PÅ
Just nu seniorkortet – allt ingår

 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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