
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
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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

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!

Efter senaste tävlingen i 
Götene, finns det all anledning för 
alesimmarna att vara nöjda:

Samtliga simmare som var iväg 
lyckades att finslipa sina person-
bästa rejält. Bland annat Kajsa 
Wensing, som slipade sin 100 m 
Medley tid med hela 10 sekunder. 
Eller Rickard Thillman som var 
nere på 32 sekunder på lagkappen 
på 50 meter frisim, en förbättring 
med hela 5 sekunder vilket påvisar 
Rickards starka formkurva.

Båda dagarna hade klubben ett 
rejält flyt och var med och slogs 
ända uppe i toppen, syskonen Ma-
thilda och William Nyqvist var 
endast två sekunder från finalplat-
serna med sitt starka bröstsim på 
50 meter.

Höjdpunkten för klubbens pre-

s t a t i o n e r 
under helgen, 
kan samman-
fattas med 
s t j ä rn sko t -
tet Felicia 
Thonanders 
minst sagt 
imponerande 
resultat: Tri-
u m f g r e n e n 
25 bröstsim 
där Felicia klart tog hem guldet 
i grenen. Med sitt pers på 22.67, 
säkrade också Felicia en placering 
som fjärde bäste simmerskan i sin 
åldersklass, i hela Sverige!

Hela tävlingen var en framgång 
för Alesimmarna som nu alla är på 
hugget såhär mitt i simsäsongen. 
Resultaten är onekligen ett resultat 

av simmarnas hårda jobb i och ut-
anför simhallen, samt ledarnas en-
gagemang som är möjliggjort av 
den starka och positiva föräldrar-
bas som finns i klubben.

Nu laddar tävlingsgrupperna om 
inför nästa tävling som kommer 
ske i Göteborg, 4-5 december.

❐❐❐
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BANDY
Allsvenskan södra
Blåsut – Ale-Surte 4-7
Mål Ale-Surte: Johan Grahn 2, 
Lasse Karlsson, Erik Olovsson, Kalle 
Ahlgren, Martin Östling, Markus Hil-
lukkala. Matchens kurrar: Alexander 
Wetterberg 3, Markus Hillukkala 2, 
Martin Östling 1.

Ale-Surte 3 24 6
Gais Bandy 3 22 6
IFK Motala 3 4 6
Tranås 3 11 4
Gripen/Trollhättan 3 -3 4
Jönköping Bandy 3 2 3
Blåsut 3 2 2
Nässjö 3 0 2
Lidköping 3 -9 2
Otterbäcken 3 -15 1
Mosseruds GOIF 3 -17 0
Åtvidaberg 3 -21 0

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Hisingen/Backa 22-25
Mål Ale: Ingen uppgift. Matchens 
kurrar: Torbjörn Mattsson 2, Mattias 
Wahlqvist 1.

Fjärås HK 9 79 17
IK Nord 9 54 16
Rosendals IK 8 56 12
Ale HF 9 29 12
Hisingen/Backa 8 25 10
Rya HF 9 -14 8
ÖHK 2002 9 -55 8
IK Baltichov 8 -14 6
ÖHK Göteborg 9 -37 5
BK Banér 8 -28 4
Jugo Swed 9 -50 4
Majornas IK 9 -45 2

Damer division 3 Göteborg 
Bjurslätts IF             8       58       16
Crocodiles 9 73 14
BK Banér 9 54 14
Nödinge SK 8 23 12
Heidlös 8 55 10
HP Warta 8 -1 8
Onsala HK 8 -2 6
HK Varberg 8 -19 6
Kortedala HC 8 -29 2
Kungälvs HK2 8 -48 2
Mölndals HF 8 -164 0

Damer division 4 Göteborg
GIK Wasaiterna 8 51 13
ÖHK Göteborg 6 62 11
Rya HF 8 25 10
Sporttjejerna 7 8 9
Baltica 6 36 8
Särökometerna 6 16 8
Stenungsunds HK 6 -12 6
Nödinge SK 2 6 -21 4
Ale HF 6 -48 3
HK Varberg B 8 -77 2
Göteborgs KvIK 7 -40 0

Damer division 2 Göteborg
IBK Göteborg 7 33 19
FBC Lerum 7 20 16
Ale IBF 7 20 15
Sportlife Kungälv 7 10 15
Lindås IBK 7 3 12
Grundsunds IF 8 -2 8
Pixbo 7 -6 6
Lindome 7 -18 6
Guldhedens IK 8 -21 6
Floda IBK 7 -39 3

Tredje raka för Ale-Surte

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 16 nov 
deltog 10 par. Medel var 108 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Torsten Johansson/Rune Ögren     139
2. Lilly Karlbom/Curt Nilsson          125
3. Sune Johansson/Karl-Eric Nilsson   118
    Ingrid Anderssob/Ronny Amdersson   118
5. Karl-Axel Karlsson/Rolf Frössling   117

HANDBOLL

INNEBANDY

– Nu väntar tuffare småländskt motstånd
VÄNERSBORG. Blåsut hade 
som väntat inget att sätta 
emot.

Ale-Surte Bandyklubb tog 
sin tredje raka seger.

Nu väntar snart tuffare 
småländska tag mot Jönkö-
ping, Nässjö och Tranås.

Det rullar på för Ale-Surte i bandy-
allsvenskan. Tredje raka skalpen togs 
borta mot vänersborgslaget Blåsut. 
Hemmlaget tog förvisso ledning-
en med 1-0 efter drygt 20 minuter. 
Kvitteringen en kvart senare svarade 
Lasse Karlsson för, då han förvalta-
de en straff på bästa sätt. Från denna 
stund var det sen inget snack.

– Ärligt talat så var vi överlägs-
na från  start. De är aldrig nära att 

hota oss egentligen, men vi ställer till 
det lite för oss, menar surtetränaren 
Peter Rönnqvist.

Han syftade naturligtvis på tappet 
i andra halvlek, då Ale-Surte gick upp 
i en till synes ointag-
lig 6-1-ledning. Ändå 
hade Blåsut plötsligt 
läge att reducera till 
6-5 på straff.

– Jag tror inte det 
hade hjälpt dem ändå. 
Vi hade kontroll, men slarvade lite.

Johan Grahn punkterade tillställ-
ningen på övertid genom att sätta 7-4. 
Peter Rönnqvist hade också synpunk-
ter på hur domartrion skötte sitt upp-
drag.

– De dömde i vilket fall som helst 
inte efter regelboken. Utvisningarna 

var under all kritik. I slutet plocka-
de de av tre Blåsutspelare bara för att 
jämna ut statistiken. Det är bara för 
dåligt.

Nu spelade det mindre roll, denna 
afton, men nästa 
gång kan det ha en 
avgörande betydelse.

– Jag blir orolig 
när jag ser hur låg 
nivå vissa domare 
håller i allsvenskan, 

menar Peter Rönnqvist.
Ale-Surte ska nu ta sig an Jönkö-

ping i Ale Arena på lördag, sedan 
väntar Nässjö och Tranås. Småländ-
ska bandyklassiker som har ställt till 
det förr för Vildkatterna.

– Jönköping känns det som att vi 
har bra koll på. Vi mötte dem i en 

träningsmatch och ska normalt sett 
inte ha några problem att bärga po-
ängen där. Alla våra spelare är till-
gängliga och det är konkurrens om 
nästan samtliga positioner, säger 
Peter Rönnqvist nöjt.

Än så länge är det inga resultat som 
direkt förvånar honom i allsvenskan.

– Nej, det är både en väntad och 
trevlig läsning att kika på tabellen. 
Jag hoppas den ser ut likadan i fe-
bruari. Det enda jag har reagerat på 
är väl Tranås övertygande seger mot 
Gripen.

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
     Gäller november ut!

Behandling ord pris 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

50:- rabatt på valfri 
behandling - klipp ut kupong.

Friskvårdspengen gäller här!

Välkommen!

BANDYKOLL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Johan Grahn blev bästa målskytt för Ale-Surte när Blåsut bortabesegrades med 7-4 i lördags.                  Arkivbild: Allan Karlsson

BANDY
Allsvenskan södra
Blåsut – Ale-Surte BK 4-7 (1-3)

Simframgångar i Götene

Alesimmarna svarade för starka insatser i Götene.
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ÄLVÄNGEN. Efter en 
strålande inledning på 
säsongen har Ale HF:s 
herrar kört fast.

När motståndet 
tuffar till sig viker laget 
ner sig.

Mot seriens sämre 
lag var det full pott, 
men mot de bättre har 
Ale kammat noll.

Efter förra helgens tunga 
bortaförlust mot serieledan-
de Fjärås skulle revansch ut-
krävas mot Hisingen/Backa. 
Dessvärre lyckades Ale HF, 
trots hemmaplan, aldrig ta 
k o m m a n -
dot. Gäster-
na fick istäl-
let styra och 
ställa. 

– Bedröv-
ligt, det är 
för få som verkligen visar att 
vi vill vinna matchen, suckar 
lagledaren Frank Wahlqvist 
uppgivet.

Det blev en fysisk och tuff 
drabbning med Hisingen/
Backa. Lite väl tufft om vi 
ska tro Wahlqvist.

– Domaren kunde satt en 
bättre nivå. Vi åkte på några 
ordentliga pärlor. Andre-
as Johansson och Mattias 
Wahlqvist fick vi vårda tidigt 
i matchen. Som tur var kunde 
båda fullfölja.

Det var inget som Ale HF 
hade råd med i dagsläget. 
På skadelistan finns redan 
Hafstein Hafsteinsson 

(armbåge) och Marcus Hy-
lander (axel).

– Vi hoppas att båda 
snart kan vara tillbaka i spel. 
Mackan behövs bakåt och alla 
vet vad Hafstein kan, menar 
Wahlqvist.

Problemet mot Hisingen 
var framför allt målskyttet.

Låser sig
– Jag vet inte varför det låser 
sig. Vi gör det lite för svårt 
för oss. Hisingen behövde 
inte kämpa lika hårt för att få 
in bollen.

Närmast väntar nu IK 
Nord på bortaplan och senare 

Rosendahls IK 
hemma nästa 
onsdag.

– Nu gäller 
det att vända 
den här tren-
den. Vi får 

snacka ihop oss och tända till 
igen. Handboll handlar väl-
digt mycket om inställning 
och det känns onödigt att för-
lora matcher på den punkten, 
avslutar Frank Wahlqvist.

Överbetyg i Ale gick till 
målvakten Tobias Mattsson 
och kämpen Mattias Wahl-
qvist.

Nu är det dags för Ale HF:s 
herrar att visa att de även kan 
slå de bättre lagen.

Vill du spela 
handboll?

- Älska handboll

www.klubben.se/alehf

Handbollskola
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

bben.se/aleehf
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LÖRDAG 27 NOV
KL 14, ALE ARENA

ALE-SURTE BK
VS 

JÖNKÖPING BANDY

BANDYALLSVENSKAN SÖDRA

MATCHVÄRD

Ale HF pallar 
inte för trycket
– Tufft motstånd noll poäng

HANDBOLL
Div 3 västsvenska västra
Ale HF – Hisingen/Backa 22-25

HANDBOLLSKOLL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Spelande tränaren, Fredrik Berggren, och hans Ale HF har kört fast. Mot de bättre lagen har utdelningen varit noll.
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BOHUS. Ale-Jennylunds 
ridklubb har skördat 
nya framgångar.

I ponny-SM gick både 
Emmy Wessberg och 
Joy Wasserman till 
A-final.

En unik framgång för 
hästsporten i Ale. 

Hatten av och klackarna i 
taket. Emmy Wessberg, 11, 
och Joy Wasserman, 14, sva-
rade för en bragdliknan-
de prestation när de för två 
veckor sedan avancerade till 
A-final i ponny-SM i Ströms-
holm. Emmy tävlade i kate-
gori B och Joy i kategori C,  
det vill säga gruppen för lite 
större ponnys. Resultatet blev 
en finfin 17:e-plats för Emmy 
och Joy placerade sig som 
nummer 13.

– Det är min största fram-
gång hittills. Jag har en bra 
häst och vi känner varandra 
väldigt väl nu, berättar Joy 
och fortsätter:

– Jag var riktigt taggad och 
hade på känn att de svåra ba-
norna skulle passa oss.

Hoppar ständigt
Hon har hoppat regelbundet 
i fem år och det är inte ofta 
hon avstår från att rida.

– Nej, jag tror bara jag 
hade en vilodag i sommar. 
Det är underbart roligt, sär-
skilt att tävla, säger Joy.

Tur är det. I år har familjen 
Wasserman satsat hårt på att 
komma ut och lära sig spor-
ten. Joy har gjort mellan 130-
140 starter, vilket är tredjen 
mest i hela Sverige. Nästa mål 
är reda utstakat.

– Jag vill hoppa utomhus-
SM nästa år och vill väldigt 
gärna gå upp till kategori D. 
Det är de största ponnyhäs-
tarna och de får du hoppa tills 
du är 18 år, berättar Joy.

Elitlag
Förutom den egna karriä-
ren kommer hon nästa år att 
hoppa för Östadkulles elitlag 
som siktar mot lag-SM.

Ridsportskunniga perso-
ner hävdade att SM-banorna 
i Strömsholm var de svåras-
te någonsin. För att få delta 
i mästerskapet krävs att ha 
hoppat felfritt utan nedslag i  
tidigare kvaltävling.
En av de viktigaste orsakerna 
till tjejernas SM-framgång-
ar, förutom flitigt tränande, 
anses tränaren Claes Jans-
son vara.
– Han har betytt oerhört 
mycket. Claes är väldigt spe-

ciell och kör så kallad stor-
hästträning med oss trots att 
vi hoppar med ponny. Det 
gör att vi har en fördel när det 
blir lite högre hinder och svå-
rare banor, berättar Joy Was-
serman.
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*gäller inte på Åby & Lilla Bommen. Hisingen och Majorna gäller priset ett bronskort.
 Gäller endast nytecknande, erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden

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

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

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

Köp ditt träningskort hos oss idag

m.lifeclub.se

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

Erbjudandet gäller tom 30/11-10
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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�

�����������

                                      Värde 988:-

Emmy Wessberg och Joy Wasserman tillsammans med tränaren Claes Jansson, Ale Jennylunds Ridklubb.

HOPPLA HOPPLA

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Framgångar för Emmy och Joy i ponny-SM

FAKTA SM-HJÄLTAR

EMMY WESSBERG
Ålder: 11.
Bor: Nödinge.
Skola: Ahlafors Fria skola
Ponny: Cassidy 14 år
Klubb: Ale Jennylund Ridklubb

JOY WASSERMAN
Ålder: 14.
Bor: Ölanda.
Skola: Fredkullaskolan Kungälv
Ponny: Frans Jäger 16 år
Klubb: Ale Jennylund Ridklubb

– Ale-Jennylunds RK hade två hoppare i A-final
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Rekordmånga bussresor i Europa 
med fl ygande start!
Upp till 1000 kr rabatt – boka senast 13/12!

www.olvemarks.se
040-668 05 00 eller 

närmaste resebyrå

2011 ÅRS
KATALOG
UTE NU!

64 RESMÅL 
I 14 LÄNDER.

pa
22222202 11 

KATALO

lördag 27 november 11-15
��������������������

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.

Repslagarmuseet 0303-74 99 10

www.repslagarbanan.se

Fr
i e

ntr
é

Älvängen

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

Lotterier med vinster från alla hantverkare m.m

Fotografera ditt barn 
med tomten! 

(Direktleverans av bilderna)

Tomtejakt med fina priser!

ALVHEM. Det var vint-
rigt och mysigt när Ale 
Slöjdare invigde sin jul-
marknad i lördags.

Inne i magasinsbygg-
naden på Kungsgården 
doftade det av glögg 
och pepparkaka.

– En härlig stämning, 
konstaterade Lisbeth 
Karlberg, en av utstäl-
larna.

Mycket folk kom för att 
besöka Ale Slöjdares jul-
marknad i helgen. Elva ut-
ställare fanns representera-
de på Kungsgården, där fre-
dagskvällens snö gav ar-
rangemanget en speciell 
inramning.

– Verkligen jättemysigt! 
Vi är oerhört nöjda med 
årets julmarknad. Jag tror 
faktiskt att besöksantalet 
överträffade fjolårets, säger 
Lisbeth Karlberg.

Besökarna bjöds på kaffe, 
glögg och pepparkaka. Ut-
anför entrén stod Ale GK:s 
juniorspelare och serverade 

grillade hamburgare.
– Det var många som ut-

tryckte sin uppskattning och 
nu ser vi till att göra jul-

marknaden till en tradition, 
avslutar Lisbeth Karlberg.

Mysig julmarknad på Kungsgården

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Marie Wenander, silversmed från Skepplanda och nybliven 
medlem i Ale Slöjdare, visar upp ett halsband för Alicia Sala-
franca och Christel Olsson-Lindstrand.

Lisbeth Karlberg, Ale Slöjdare, i samspråk med Rose-Marie och Erna, båda med efternamnet 
Johansson, från Skönningared. TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Så var den här igen. 
Vintern. Den isande 
vinden lämnar röda 

spår på torra kinder. Hu-
kande under tjocka luvor 
skyndar mörkklädda figu-
rer ut i de kolsvarta mor-
gontimmarna. Men i 
samma ögonblick som de 
första snöflingorna virv-
lar ner under gatlampornas 
sken blir allt stilla. Bus-
sarna står stilla, tågen har 
fastnat på perongen och 
vantlösa fingrar har stel-
nat. Västtrafik har återigen 
mött sin starkaste motstån-
dare: tre minusgrader och 
lika många snöflingor. 

Under namnet ”snö-
kaos” tävlar de tre fling-
orna mot pendeltåget 
mellan Göteborg och 
Uddevalla. Inte helt över-
raskande tar de hem segern 
med en halvtimmas förse-
ning. 

Den kollektiva suck 
som sveper över vagnens 
havsblåa säten hade kunnat 
sätta igång ett vindkraft-
verk. 

Det sprakar till i hög-
talarna och en alldeles för 
trevlig mansröst tar till 
orda: ”Här i Stenungsund 
kommer vi att invänta ett 
mötande tåg och vänte-
tiden beräknas till fem 
minuter. Dessvärre blir vi 
tvungna att göra ännu ett 
uppehåll i Svenshögen på 
cirka 30 minuter.”

Sucken övergår snabbt i 
ett högt stön. Strandsatta i 
”Skräckhögen”, igen!

Under ett och ett halvt år 
har jag tillbringat ungefär 
lika många timmar på tåget 
som i skolan. Dessutom 
ska vi inte tala om alla 
vintereftermiddagar som 
spenderats på Ljungskiles 
pizzeria i en evig väntan på 
att få komma hem. 

Men efter ett tag leds-
nade journalisteleverna på 
att bara klaga. Det 
började också bli 
dyrt att köpa 
pizza var och 
varannan dag. 

Som grä-
vande report-
rar bestämde 
vi oss för att 
ringa upp Väst-
trafik och banda 
samtalet.

Det lät unge-
fär så här: 

”Hej, jag heter 
Isabell.(ynklig 
röst) Jo, det 
börjar bli lite 
kallt här på 
tåget efter-
som ström-
men har gått. 
Dessutom 
börjar jag bli 
väldigt hung-
rig.”

”Eh, okej.”
”Jag skulle 

vilja beställa 

en kebabpizza till det ned-
släkta tåget i Svenshögen.

”Jaha, hmm, nej det går 
inte förstår du väl.”

”Okej, jag förstår. Men 
det går också bra med nåt 
enklare, typ en Capric-
ciosa.”

”Ja, nej nu måste jag 
sluta. Du får skicka in en 
ansökan om reseersätt-
ning.”

Slut på samtalet.
Radioinslaget ”Skräck-

högen” med det inspelade 
samtalet till Västtrafiks 
kundtjänst sändes ut på 
skolan och blev en succé. 

Landets rikaste företag 
måste vara de som tillver-
kar reseersättningsblanket-
ter. Själv har jag fyllt i så 
många att nästa månads-
kort blir nästintill gratis. 

För drygt två veckor 
sedan när de första snö-
flingorna singlade ner satt 
man återigen och ugglade 
på pizzerian i väntan på 
bättre tider.

Jag förstår självklart att 
Västtrafik inte kan hjälpa 
att en självmordsbenägen 
ko ställer sig på rälsen i 
vårsolen (det har också 
hänt). Men snön kommer 
varje år. Och varje gång 
står man förvånat och 
gapar. Media talar om snö-
kaos, jag säger bara kaos.

På Ljungskile folkhög-
skola sitter en ensam lärare 
och väntar på eleverna. I 
Svenshögen sitter elev-
erna och drömmer om en 
Capricciosa. På Västtrafiks 
kontor sitter man och 
väntar på våren. Jag sitter 
bara och saknar min gamla 
vita Renault 5:a som trots 
sina tjugo år på nacken 
alltid kom ända fram till 
Görans gatukök.

JOHANNA ROOS

I väntan på en 
Capricciosa

Krönika

���������������������
Bohus centrum • Tel: 031 – 98 22 98

Välkommen!

Ansiktsbehandling, 
Frans- & brynfärgning + formning:

495:-
(ord pris: 695:-)

Permanent gelefärg på egen nagel & 
tillhörande nagellack:

595:-
(ord pris: 705:-)

�������������������
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HUDVÅRD, (Medicinsk) FOTVÅRD & NAGELVÅRD

VI HAR 
ÄVEN 

PRESENT-
KORT

Vi har 1700 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 
15 minuter – i alla väder. Och våra moderna räddningsbåtar 
klarar att gå i hög fart även i mycket grov sjö. Ge en gåva 
eller bli medlem, så bidrar du till att rädda liv till sjöss – vi får 
nämligen inga bidrag från staten. Som tack för ditt stöd hjälper 
vi dig om du t.ex. får roderhaveri eller motorstopp – även när 
sjön ligger spegelblank. Läs mer 
på www.ssrs.se eller 
ring 077-579 00 90.

Om du befi nner dig här, 
är vi snart där.

Martin Fogel, etablerad och hyllad gitarrist såväl internationellt som i Sverige. Onsdag 8 
december gästar han Repslagarmuseet i Älvängen där Uruppförande klubben Ljungskile – 
Älvton tillsammans med Utbildnings- och kulturförvaltningen i Ale presenterar en annorlun-
da konsert.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

ÄLVÄNGEN. En av lan-
dets främsta gitarris-
ter, Martin Fogel, gäst-
spelar under en konsert 
på Repslagarmuseet i 
Älvängen.

Det sker genom ett 
samarbete med Urupp-
förandeklubben Ljung-
skile – Älvton.

Här återfinns också 
förra årets kulturpris-
tagare i Ale, tonsätta-
ren Mikael Forsman.

Det vankas musikgodis i 
Älvängen onsdag 8 decem-
ber. För första gången pre-
senterar Uruppförandeklub-
ben Ljungskile – Älvton ett 
samarbete med Utbildnings- 
och kulturförvaltningen i Ale 
som mynnar ut i en konsert 
med den etablerade gitarris-
ten Martin Fogel. Han tillhör 
idag Sveriges ledande klas-
siska gitarrister och prisas av 
både publik och kritiker för 
sitt seriösa och fanstfulla ar-
tisteri.

Uruppförande klubben 
Ljungskile – Älvton har sin 
grundare i Maria Ingemars-
son Berg, boende i Älvängen, 
som nu gör ett försök även i 
Ale. Det sker tillsammans 
med tonsättaren Mikael Fors-
man. Musik i Väst är också en 
entusiastisk partner i ambitio-
nen att ta nya konsertinitiativ.

– Vi är oerhört stolta och 
glada över att kunna presen-
tera ett namn som Martin 
Fogel. Det ska bli mycket 
spännande att arrangera en 
konsert på Repslagarmuseet i 
Älvängen och vi hoppas verk-
ligen att aleborna tar chansen 
att uppleva denna kväll, säger 
Mikael Forsman.

Martin Fogel har både 
setts i svensk television och 
hörts i Sveriges radio. Hans 
gitarrmusik har gjort och gör 
stora avtryck var han än drar 
fram.

Onsdag 8 december 
gästar han Repslagarmuseet 
i Älvängen.

Berömd gitarrist gästar Repslagarmuseet
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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 3-stjärnigt hotell i Skövde centrum

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

 m. kaffe & kaka

Clarion Collection
Hotel Majoren ★★★   
Skövde är handbollsstaden där det 
spelas på hög nivå och militärstaden 
med en av Sveriges idag största gar-
nisoner – här ligger Clarion Collection 
Hotel Majoren, ett hemtrevligt hotell 
som delvis inryms i en socitetsvilla 
från sekelskiftet centralt och nära 
Kulturhuset och Resecentrum. Det 
är också nära till shopping, kultur, 
restauranger och nöjen. Skövde stad 
grundlades redan på 1300-talet och 
1746 besökte Carl von Linné Skövde 
och sägs ha sagt ”Sköfde stad är 
mycken liten fläck” om staden. 
I Skövde fann de också Nordens största 
guldskatt 1904, Timboholmsskatten 
av två drängar kända som ”Sjôle-
Lotta” och ”Bly-Per”.

Ankomst: Fredagar t.o.m. 17/12 
2010 samt 7/1-17/6 och
19/8-16/12 2011.

Bornholm – Danmarks 
härligaste ö

Hotel Pepita
I lä av Hammerknudens granit, 
skyddat av havet på nordliga delen 
Bornholm, hittar man tvillingbyarna 
Allinge och Sandvig. Här upplever 
man Bornholm från sin trevligaste 
sida. Bybilden präglas av smala gator 
och gamla korsvirkeshus. I viken 
hittar man en fin sandstrand och 
på toppen av kullarna bakom den 
målande hamnen härskar ruinerna 
av medeltidsborgen Hammershus. I 
hamnen i Allinge lägger M/S Ertholm 
ut från kajen mot Ärtholmen och vid 
hamnen kan man låta sig frestas av 
de berömda fiskspecialiteter på röke-
riet. Ni bor centralt på Hotel Pepita 
som är ett riktigt trevligt hotell med 
ett gammalt fint korsvirkehus som 
huvudbyggnad.

Ankomst: Valfri 15/4-23/6 2011.

Inkluderar endast slutstädning.

Pris per person i dubbelrum

999:-

Pris per person i dubbelrum

1.949:-

4 dagars semester på trevligt hotell i Sandvig

Barnrabatt 

i förälders säng.

i förälders rum.

Sköna Skövde

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

Barnrabatt 

gratis i förälders säng.

i förälders rum.

totalt per rum.

Clarion Collection
Hotel Majoren

Hotel Pepita

i Skövde centrum

Extranatt med 
frukostbuffé

Endast 549:-

Foto: Thomas Nykrog

www.scandorama.se • 040-600 00 00

Det bästa av Europa!

Veneto med 
Venedig

9 d, fr 5 295:-

Bordeaux, Rioja & 
Barcelona

fl yg/buss 13 d,
fr 10 595:-

Bretagne
9 d, fr 5 295:-

Salerno med 
Amalfi kusten 

fl yg 8 d,
fr 8 295:-

Wales med 
Lake District 

buss/fl yg 9 d,
fr 7 695:-

Priser från Malmö med 
avdragen rabatt. Anslutning 
från 120 orter i Sverige.

Upp till 1000:-
boka tidigt-rabatt!

Gäller t.o.m 13/12

Ny
katalog!

Fler valmöjligheter med både buss & fl yg

Dansföreningens Korkskruvens 
barndans har haft avslutning i Med-
borgarhuset i Alafors. Uppslutning-
en var god, drygt 32 små dansare i 
åldrarna 2-6 år och ett 80-tal åskå-
dare i åldrar från två veckor och upp 
över pensionsåldern. Salen var fylld 
av förväntansfulla småttingar, för-
äldrar, syskon, mor- och farföräldrar, 
vänner och bekanta.

Annika Oleryd, som har lett 
barndansen i flera år, lotsade vant 
de små framåt i deras första dans-
steg. De minsta barnen var troll, så 
Trollmor (Annika) hade enligt egen 
utsago ”minst 11 barn” att binda fast 
svansen på efter en härlig promenad 
i bärskogen. 

De äldre barnen visade upp flera 
nummer. I ett nummer var två killar 
chaufförer och efter kom tjejer i 
glitterperuker som ”kromad list och 

rosa lack”. Avslutningsnumret glitt-
rade också, iförda guldhattar dan-
sade barnen med pinnar, som de 
svängde käckt i luften. Glädjen i 
dansen gick inte att ta fel på! Och 
publiken var hänförd. Foton och 
filmer kommer nu att förlänga gläd-
jen. 

En farmor, som nyss sett ett barn-
barn dansa, berättade att nu var 
mormor och morfar till barnbar-
nen inne på buggkursen. Dans är 
verkligen något för alla generatio-
ner!  

När föreställningen var över glitt-
rade scengolvet av hårslingor, som 
lossnat i dansens virvlar och två små 
primadonnor blev fotade med sina 
vackra premiärbuketter i handen. 
Vad månde bliva?

Solveig Markebo Sandersson.

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
Välkomna!

Cornelis

Sön 28 nov kl 18
Entré 80:-. Från 7 år.

Trubadur sjunger 
Cornelislåtar från kl 17.15

Vi bjuder på kaffe & bulle

Troll och glitter 
på dansavslutning

Ett av många sevärda nummer när Korkskruvens barndans hade avslutning i Medborgarhuset.

Helene Nork, representant 
för Göta Älvdalens Konst-
förenings konstnärssek-
tion, hade den stora äran 
att ta emot 2010 års Holger 
Karlsson-stipendium av 
Ingvar Ekbrand, ordföran-
de i Göta Älvdalens Konst-
förening. Pristagaren offent-
liggjordes i samband med en 
ceremoni på Folkets Hus i 
Lilla Edet i lördags.

Text: Jonas Andersson

Foto: Roger Christiansson

Stipendium till konstnärssektion
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GULD KÖPES
Vi köper guld i alla former.
Kontakta oss för en påse

och få en skraplott i retur.

EuroGuld
www.euroguld.com

031-72 72 205

SURTE. En av Bruks-
ongars medlemmar 
ställer ut på Glasbruks-
museet.

Utställningen pågår 
till och med den 28 
november.

– Även om jag inte 
bor i Surte så är det 
där som jag har mina 
rötter, säger konstnä-
ren Leif Rosén.

Ett 30-tal konstverk signe-
rade Leif Rosén pryder nu 
väggarna i utställningsloka-
len på Glasbruksmuseet.

– Det blev lite hastigt 
påkommet, men så kan det 
bli ibland, säger Leif till Ale-
kuriren.

Det är mestadels akvarel-
ler som visas, men även några 
oljemålningar har fått plats i 
Roséns utställning. Motiven 
här hämtade från naturen, de 
allra flesta från kustbandet.

– Fast en del av moti-
ven har jag hämtat härifrån 

Surte. Tavlan där Svandam-
marna porträtteras är ett 
exempel, säger Leif.

Leif Rosén flyttade från 
Surte 1965 och bor numera 
i Backa. Som 74-åring lever 
han ett rikt pensionärsliv.

– Jag har målat till och 
från hela livet. Tidigare 
arbetade jag som dekoratör, 

så konstnärsådran har funnits 
där hela tiden.

Leif Rosén har återkom-
mande utställningar på 
Hönö fiskemuseum och varje 
år finns han representerad på 
Fotö konstvandring.

JONAS ANDERSSON 

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

Bruksonge ställer ut på museet
– Leif Rosén visar sina verk

Några av de verk som konstnären Leif Rosén visar på Glasbruksmuseet i Surte. Utställning-
en pågår till och med den 28 november.

Svandammarna i Surte.
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VÅRA ÖPPETTIDER:
Måndag-torsdag 
kl: 11-14.30
Fredag kl: 11-22
Lördag kl: 13-22
Söndag kl: 13-20

ELVIS FOREVER

THE KING 
IS BACK
Lördag 4 december
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0303-444 000
Först med det senaste?
Nyhetsbrev på www.mittiale.se

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

Förmiddags-

 café

F.d. domkyrkoorganist 

Henrik Cervin 
spelar Bach på kyrkoorgeln 
och berättar om Bach. 

Vem var han och hur 
låter hans musik?

Starrkärrs kyrka 
25 november 
kl 10.00-12.00

Syföreningen inbjuder till 

Grötfest 
i Älvängens blå kyrka

Onsdagen den 1 december 
klockan 13.00-15.00

Kom och dela en stunds 
gemenskap under enklare former.

Du kommer att bjudas på gröt och 
annat smått och gott!

Alla är varmt välkomna!

Kontakt: Ulrika L Andersson, diakon,  0303-444 022

Kapellvägen 4

Titeln på Christer Björkmans ballad, 
säger samma sak som det gamla ord-
språket ”Idag är den första dagen på 

resten av ditt liv”.
Vårt kyrkoår håller på att rinna ut, och vi 

påminns om att tiden har ett slut.
Vårt liv blir kortare för var dag som går.
Och vi vet egentligen ingen av oss om det 

blir något nästa år.
Jag har en vän som ofta påminner sin 

man om att hon älskar honom. ”Om jag inte 
lever imorgon, så kom ihåg att jag älskar 
dig”, säger hon. 

Något att tänka på, och ta efter?
Domsöndagen som avslutar kyrkoåret, 

handlar om Kristi återkomst.
Om hur han kommer när vi minst anar 

det och därför bör vara beredda. 
För vem vill att han skall komma när 

”huset ser ut som ett slagfält”? 
Vi kan leva våra liv fyllda av förväntan, 

förväntansfulla över ett möte med Honom 
som låter nästa dag vara den första i vårt liv 
oavsett om det varit fyllt av misslyckanden 
och pinsamheter.

Det är ingen ide´ tänker du kanske, det är 
alltför mycket som inte kan ändras. 

Och visst är det så att tiden som flytt, den 
får vi inte tillbaka, men det är också så, att 
allt det som vi tycker eller andra tycker ute-
stänger oss, det ska inte heller komma till-
baka. Idag är den första dagen på resten av 
vårt liv!

Och vi kan också fylla det med kärlek, 
och tala om för dom som vi tycker om, att vi 
gör just det. 

Imorgon är en annan dag.

”Så säger Herren:
nu skapar jag en ny himmel
och en ny jord.
Det som varit 
skall man inte mer minnas,
inte längre tänka på.
Nej, gläd er och jubla för evigt
över det som jag skapar.” Jesaja 65

En glädjerik fortsättning önskar
Vivianne Wetterling

kyrkoherde i Skepplanda/
Hålanda och Lödöse församlingar

Betraktelse

”Imorgon är en annan dag”

www.svenskakyrkan.se/skepplanda
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Stöd
Astma- och 
Allergiförbundets
Barnallergifond
Pg 90 09 06-9

Har du frågor
om cancer?
Cancerfondens
informations- och stödlinje

020-222111
infostodlinjen@cancerfonden.se
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�������� Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

Surte
Göteborgsvägen 66
Tel 031-98 32 50

Älvängen
Kapellvägen 1

Tel 0303-33 33 99

Lödöse

Tel 0520-66 12 33

DYGNET RUNT

• TRYGGHET •   
• OMSORG •   

• KOMPETENS •

Med anor från 1932

Predikoturer
Fildadelfi aförsamlingen
Bohus Pingstkyrkan
Onsd 24/11 kl 19, Bibelläs-
ning och bön. Sönd 28/11 kl 
11, Gudstjänst tillsammans 
med Elimförsamlingen Lars 
Rehnlund,sång. Onsd 1/12 kl 
19, Bibelläsning och bön.

Surte missionskyrka
Onsd 24/11 kl 18.30, Tonår. 
Fred 26/11 kl 18.30, Spelvkäll 
för alla med fi ka och andakt. 
Kl 20, Bat Cave. Sönd 28/11 
kl 17, 1:a advent Musikkon-
sert. Per Kjellberg musik-
kåren. Servering. Månd 29/11 
kl 18.30, Samtalsgrupp. Alla 
välkomna. Kl 19, Musikkåren. 
Tisd 30/11 kl 18.30, Scout. 
Onsd 1/12 kl 15, Onsdagsträff 
för alla med Inga-Britt Hol-
gersson "Hemmets textilier". 
Kl 18.30, Tonår.

Älvängens Missionskyrka
Torsd 25nov kl 18.30, 
Tillsammans i bön. Kl 19.30, 
Körövning. Sönd 28 nov kl 
11, Gudstjänst första advent. 
AnneMarie Svenninghed. 
Kören Smultron. Utgångs-
kollekt till Svenska Missions-
kyrkans internationella arbete. 
Kl 19, Tonår. Månd 29 nov 
kl 18.30, Scout. Tisd 30 nov 
kl 10-13, Tisdagscafé. Kl 18, 
Nyingscout. Torsd 2 dec kl 
15, Dagledigträff "Island i ord 
och bild". Åke och Brita Per-
hamn. Kl 18.30, Tillsammans 
i bön. Kl 19.30, Körövning.

Nödinge församling
28 nov 1:a Advent kl 11, 
Nödinge kyrka Adventsguds-
tjänst Harry. Adventsfi ka efter 
gudstjänsten + försäljning 
av hantverk & godis. Kl 11, 
Surte kyrka Adventsgudstjänst 
Reine
15, Bohus Servicehus Ad-
ventsgudstjänst Reine. Ons 
den 1 dec kl 10, Nödinge 
kyrka Vardagsgudstjänst 
Harry. Kl 11, Fridhem Guds-
tjänst Reine.

Starrkärr - Kilanda
församling
Tis 23/11 Nols kyrka kl 8, 
Morgonbön med frukost. 
Älvängens kyrka kl 19, 
Veckomässa Andersson. Sönd 
28/11, 1:a advent 
Kilanda kyrka kl 9.30, Guds-
tjänst Nordblom. Älvängens 
kyrka kl 11, Familjemässa 
Kompgrupp Andersson. 
Starrkärrs kyrka kl 11, Mässa 
Kammarkören VocAle och 
damkören Vox feminale och 
instrumentalister medverkar 
Nilsson. Nols kyrka kl 17, 
Familjegudstjänst Nordblom. 
Tis 30/11 Nols kyrka kl 8, 
Morgonbön med frukost.

Elimförsamlingen, Alafors 
Pingstkyrkan
Tors 25/11 kl 18, Bön o sam-
talsmöte, Ohlins. Sönd 28/11 
kl 11, Adventsgudstjänst i 
Pingstkyrkan, Bohus.

Guntorps missionskyrka
Onsd 24 nov kl 18.30, Tonår 
6 ÄventyrarScout. Sönd 28 
nov kl 11, GUDSTJÄNST 
PÅ FÖRSTA ADVENT 
AnneMarie Svenninghed 
Plats Älvängens Missions-
kyrka. Onsd 1 dec kl 18.30, 
Luciakväll 2 Övning: Sång & 
Drama, Hantverk & Bakning 
Plats Guntorps Missions-
kyrka.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Isacson, körer. Tisd kl 8.30, 
Mässa i församlingshem-
met. Onsd kl 15, Ekumenisk 
samling, Pingstk. Kl 18.30, 
Mässa, Isacson. Fred kl 18, 
Mässa, Kristensson. Lörd kl 
11-15, Julmarknad i försam-
lingshemmet.

Åsbräcka kyrka 
Sönd kl 18, Mässa, Isacson.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 28 nov kl 
10, Gudstjänst Broman, kyrk-
kaffe. Onsd 1 dec kl 18.45, 
Kvällsmässa i församlings-
hemmet. Hålanda sönd 28 
nov, se Skepplanda. onsd 1 
dec kl 10.30, Gemenskaps-
träff i församlingshemmet. 
S:t Peder sönd 28 nov kl 
12, Mässa kontraktsprost 
M Lind. Återinvigning av 
S:t Peders kyrka. Kyrkkaffe. 
Ale-Skövde lörd 27 nov kl 17, 
Adventssång Skredsvik, kyrk-
kaffe. Tunge, se ovanstående.

Smyrnaförsamlingen i
Älvängen
Tisd 23 kl 8-9, Bön. Onsd 24 
kl 19, På vandring i Apostla-
gärningarna – fi ka, undervis-
ning, samtal & bön. Torsd 25 
kl 10-12.30, SmyrnaCaféet. 
Kl 15, Andakt på Soläng i 
Lödöse. kl 18.15, Hobby 
(7-12 år). Kl 19, Samling 
för smågruppsledare. Fred 
26 kl 19, Greenhouse (åk 
7 och uppåt). Kl 20.30, Ef-
fect – Café & Öppet hus för 
ungdomar. Lörd 27 kl 10-13, 
Second Hand & Café. Kl 15, 
JULFEST för alla åldrar – 
Hobby & Äventyret står för 
programmet. Sönd 28 kl 11, 
Adventsgudstjänst, Marie 
Nordvall. Smyrnakören. 
Bibelutdelning. Kyrkkaffe. 
Tisd 30 kl 8-9, Bön. Kl 14, 
Bibelsamtalsgruppen

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

Till minne 

Till minne av
vår Älskade

Sofie Fors
* 21/11 2000 †

10 år har nu gått
sedan dagen Du kom

Den dagen vi möttes
då Du redan vänt om

Älskar dig

Mamma och Dina syskon 
Kenny, Tom, Emma, Emil

Kerstin Kildén, Skepplanda 
har avlidit. Född 1918 och 
efterlämnar döttrarna Anet-
te, Margareta och Christina 
som närmast sörjande.

Sara Andreasson, Älvängen 
har avlidit. Född 1921 och 
efterlämnar sonen Ingemar 
med familj som närmast 
sörjande.

Arvid Brattfors, Älvängen 
har avlidit. Född 1923 och 
efterlämnar barnen Kjell 
och Anita med familjer som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Kerstin Kildén. I Surte 
kapell hölls onsdagen 17 
november begravningsguds-
tjänst för Kerstin Kildén, 
Skepplanda . Offi ciant var 
kyrkoherde e.m Renny 
Olausson.

Döda

Vår Pappa 
Svärfar 

Farfar och Morfar

Arvid Brattfors
* 12 november 1923

har i dag stilla insomnat 
och lämnat oss i stor 

sorg och saknad.

Älvängen 
17 november 2010

KJELL och TATJANA
ANITA och KALLE

med familjer
Släkt och vänner

Stilla kom döden, kom 
som en vän

Tog Dig i handen och  
förde Dig hem

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen 9 
december kl. 13.00 i 

Skepplanda kyrka. Efter 
akten inbjudes till 

minnesstund i 
församlingshemmet. 

Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå 

tel. 0303-33 33 99 senast 
tisdagen 7 december. 
Lika välkommet som 

blommor är en gåva till 
Hjärt-Lungfonden 
tel. 0200-88 24 00.

Tack

Vårt varma tack till Er
alla som på olika sätt
hedrat minnet av vår

Älskade

Göran Svensson
vid hans bortgång, i form

av blommor, minnes-
gåvor, telefonsamtal,

brev och personlig när-
varo vid begravningen.

NINA
CAMILLA

FREDRIK och LINDA
Linnéa och Viktor

Ett varmt tack till Er alla
som på olika sätt visat
omtanke och hedrat

minnet av vår Älskade

Siv Peltola
med blommor, brev och

telefonsamtal,
minnesgåvor till Hjärt-

Lungfonden och för alla
vackra blommor vid

båren samt för Er
närvaro i kyrkan.

Ett särskilt tack till alla
medverkande som gjorde
begravningen till ett ljust

och vackert minne.

CARINA, THOMAS
SVEN-OLOF

Till Er alla som hedrat
minnet av vår Kära

Inger Karlsson
genom omtanke,

minnesgåvor, blommor
och närvaro vid

begravningen, framför vi
vårt varma tack.

SVEN
Bertil, Roland
med familjer
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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 dödsbon.
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

Torkad brasved. 1-3m3

tel. 0303-33 85 31

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

Volvo PV-53. Bil i delar, kom-
plett till 85-90%. Rostlagad, två 
motorer inkl. växellådor. Pris: 
10 000:-
tel. 0707-65 90 43

Barnkärra lite använd med luft-
hjul och regnskydd. Insynskydd 
till Volvo v70.
tel. 0303-22 94 91

Blandras valpar. Vac, chip, 
besiktigade. Söker bra hem, ring 
eller maila för mer info. 

usling@live.se
tel. 0704-13 55 54
Rebecca

Hörnsoffa i ljust skinn 2600:-. 
Korgmöbel, glasbord, 4 fotöl-
jer, 900:-. 2 mörka skinnfotöl-
jer, 600:-. Ekbord jysk + 8 stolar, 
1500:-
tel. 0303-967 12

Jättesöta svarta kattungar 
önskar nya goda hem.
tel. 0303-33 82 49

UTHYRES

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

SÖKES

Hej! Kille på 40 år som söker 
en tjej eller kvinna. Intressen 
golf, mysiga hemkvällar m.m. 
Svar med foto. Hör av er. 
Svar till Alekuriren. 
Göteborgsvägen 94, 44633, 

Älvängen. Märk "Patrick"

ÖVRIGT

Naglar. Snygga, hållbara gel-
naglar. Även presentkort. MM's 
naglar i Alafors.
tel. 0707-13 43 09

Hugg din egen jul/utegran
Lördag-Söndag 11/12-12/12, 18/12-
19/12, kl 11-13 båda helgerna. 
Annan tid efter ök går också. 
Gamla som nya julgransköpare 
välkomna.
tel. 0706-48 26 47

Ett antal katter skänkes. 
Blandade åldrar och färger. P.g.a 
dödsfall. För foto eller beskriv-
ning ring:
tel. 0706-98 21 28

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

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

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

Hundägare se hit.
www.hundfixarn.se
Jag håller på att utbilda mig 
till hund frisör. Under våren 
2011 kommer jag att öppna ett 
hundtrim i Skepplanda. Därför 
önskar jag trimhundar till trä-
ning och det kommer att bli 
reducerade priser. Tar även 
emot katter för nerrakning. 
Badar, klipper klor, rensar öron. 
Allt enligt överenskommelse. 
Ring om mer info.
tel. 0701-52 21 96

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

Alekuriren, Göteborgsv 94
446 33 Älvängen

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

övriga 
tjänster

övriga 
tjännnssstttteeerrrrrrr
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För att lyckas med detta behöver 

hjärnforskningen mer resurser. 

Hjärnfondens Postgiro 901125-5.

Bankgiro 901-1255.

Stöd hjärnforskningen!

Gåtan med 
Alzheimers sjukdom

kan vara löst 
inom tio år.

Pontus Hernberg
Grattis på 13-årsdagen

den 23/11 - 10
önskar

Mormor & Morfar

Hannah
5 år, 24 november

Många grattiskramar
från

Mormor & Morfar

Vi vill gratulera vårt älskade
barnbarn/syskonbarn

Amelia
på sin 1-årsdag 27/11
Många kramar från

Mormor, Morfar 
& Morbror Johan

Födda

Välkommen vår 
lilla prinsessa

Yasmin
Natalies lillasyster

KK Mölndal 15/10 2010
Mona Persson Eltagi

Saleim Eltagi

Upphittat
Skepplanda. Upphit-
tad barncykel återfås mot 
beskrivning.

Tel. 0707-43 80 97

Tack till alla som uppvak-
tade mig i samband med 
min pension.

Owe Lundin

Hjärtligt tack till alla som 
gratulerade oss på vår fem-
tioåriga bröllopsdag

Ewy o Ryde

Tack

Vigda 

Tommy Wallentin
och Madeleine Olsson

vigdes den 4 september
i Starrkärrs kyrka. 

Nu heter vi båda Wallentin.

Foto: Pasipho
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Vem känner du
som snart fyller år?

HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT

��
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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
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EXTRA ADVENTSÖPPET Söndag 28/11 
Kl.12.00-16.00 serverar vi hembakad 
mjuk pepparkaka och nybryggt 
kaffe från Zoega för 10:-

Vill du äta mat så har vi som 
vanligt; tacobuffe, sallad, paj, 
lasagne

Välkommen!



KR

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
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PASSA PÅ
Just nu seniorkortet – allt ingår

KR/MÅN
12 mån autogiro

- FÖR ATT JAG ÄLSKAR ATT TRÄNA OCH FÖR ATT 
SPORTLIFE HAR ETT FANTASTISKT UTBUD AV PASS OCH 
JÄTTEHÄRLIG GEMENSKAP.
Namn: Therése Candetoft
Ålder: 28 år
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- FÖR ATT JAG MÅR BRA NÄR JAG TRÄNAR. JAG BLIR 
ALLTID SÅ GLAD NÄR JAG KOMMER TILL SPORTLIFE, DET 
ÄR VERKLIGEN TOPPEN HÄR!
Namn: Doris Bodving
Ålder: 58 år

 - FÖR ATT DE HAR SÅ OTROLIGT BRA TILLGÄNGLIGHET.
Namn: Henrik Weiland
Ålder: 27 år

- FÖR ATT DET ÄR SÅ HIMLA TREVLIGT HÄR, BÅDE 
ATMOSFÄREN OCH PERSONALEN.
Namn: Bengt Bodving
Ålder: 54 år
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10-KORT HALVA PRISET
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