
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

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

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

Bohus centrum • Tel: 031 – 98 22 98���������������������
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��Medicinsk fotvård
förhårdn.-liktorn-vårtor-nagelsvamp

��Ansiktsbehandling
��Massage
��Vaxning

��Färgning / formning
frans- och bryn

��Manikyr / pedikyr
��Nagelförlängning
”Bio Sculpture Gel” - Geleér som är 
snälla mot dina egna naglar

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!

Godis • Spel
 Tidningar • Tobak

G di S l

Nödinge 
godislager
(fd.Pressbyrån Nol)

Alevägen 43, Nol • 0303-74 27 12

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

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

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

PIZZA • KEBAB • SALLADER 
FALAFEL • PASTA • GRILL

Öppettider: mån-fre 11-21, lör-sön 12-21
Ale Torg 10, Nödinge. 0303-96 267

Vill du spela 
fotboll med oss?
- Kom upp till ALE-hallen

F99/01 Måndag 17:00-18:30
P98/99 Måndag 18:30-19:30
P01 Tisdag 17:30-18:30
P00 Onsdag 17:30-19:00
P98/99 Torsdag 17:30-19:00
PF04 Söndag 09:00-10:00
P02 Söndag 11:00-12:30
Ale J Söndag 12:30-14:00
Ale U Söndag 14:00-15:30
PF03 Söndag 15:30-17:00

• Byggvaror 
• Uterum 
• Golv 
• Fönster/dörrar

RING 0303-
500 30
Hedsvägen 2, Kode

ALLT I BYGGNADSMATERIAL 
OCH TRÄVAROR

0520-49 80 02

Välkomna till
Lilla Edets 
Fisk & 
Skaldjur

10:50  P98   NSK – Önnereds HK
11:40  Dam Div3V   NSK – HP Warta
12:55  Herr Div6V  NSK – Spindelns BK

Veckans matcher
Ale Gymnasium Söndag 6 mars

Sugen att prova på handboll? Kolla in vår 
hemsida www.klubben.se/nodingesk
för träningstider och kontaktpersoner .

Ale Gymnasium Onsdag 9 Mars

18:20  FA    NSK – KFUM Trollhättan

INTENSIVKURS

6.800:-

GÖTEBORG. Ale HF 
förlorade den laddade 
matchen mot Rya HF.

Kampen gällde fem-
teplatsen i division 3 
västsvenska västra.

– Det var synd att vi 
inte tog tillfället i akt, 
men än finns chansen. 
Vi har lättare motstånd 
i avslutningen än Rya, 
säger assisterande trä-
nare Frank Wahlqvist.

Ale HF har varvat strålande 
insatser med mindre lyckade 
framträdanden. Laget krigar 
om en hedersam femteplats 
och hade i händelse av seger 
över Rya säkrat den place-
ringen. Istället blev det en 
knapp förlust och nu krävs 
seger mot Jugo Swed i sista 

omgången samtidigt som 
göteborgarna förlorar borta 
mot Baltichov, vilket inte är 
omöjligt.

– Det är ingen busenkel 
match och Rya verkar inte 
ha ett över-
flöd av spe-
lare direkt. 
Den matchen 
kan Baltich-
ov definitivt 
vinna och då 
räcker det att vi gör vårt mot 
Jugo Swed, säger Ales Frank 
Wahlqvist.

Söndagens sena kvälls-
match i Lundbystrand blev 
inget för Ales herrar att skriva 
hem om. I halvlek ledde hem-
malaget med sju bollar.

– Vi gör en usel första halv-
lek, rycker upp oss efter paus 

och när nära att gå ikapp men 
orkar inte hela vägen. Det 
känns onödigt att vi förlorar 
på vår egen oförmåga än på att 
vi möter en bättre motstånda-
re. Vi brände till och med flera 

kontringar 
som normalt 
sett är ett av 
våra främ-
sta vapen. Vi 
slarvade helt 
enkelt bort 

två viktiga poäng, säger Frank 
Wahlqvist.

I Ale glänste en snuvig 
spelmotor i Fredrik Berg-
gren. Bra var också båda mål-
vakterna Torbjörn Matts-
son och David Edwardsson 
som fick spela varsin halvlek.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ
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BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 22 feb 
deltog 10 par. Medel var 108 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           133
2. Leo Bachman/Rikard Johansson     122
3. Kåge Samuelsson/Arnold Ivarsson 121,
Karl-Eric Nilsson/Thomas Elfing     121 
5. Torsten Johansson/Rune Ögren 117
6. Ingrid Andersson/Ronny Andersson 110

FOTBOLL

BANDY

INNEBANDY

HANDBOLL

Träningsmatcher
Älvängen – Gerdsken 2-0 (1-0)
Mål: Patric Skånberg, Rahel Farhaj.

Skepplanda – Lödöse/Nygård 2-1 
(0-0)
Mål SBTK: Joakim Samuelsson, 
Martin Svensson.

Wargön – Lilla Edet 0-2
Mål: Jonathan Gustafsson, Hampus 
Andersson.

Lextorp – Nol IK 2-1

Allsvenskan södra
Ale-Surte BK – IFK Motala 4-2 
(3-0)
Mål Ale-Surte: Johan Grahn 2, Adam 
Rohr, Johan Malmqvist.
Matchens kurrar: Fredrik Korén 3, 
Johan Grahn 2, Johan Malmqvist 1.

Gais Bandy 22 142 36
Ale-Surte BK 22 72 32
IFK Motala 22 39 30
Gripen/Trollhättan 22 27 27
Nässjö IF 22 -5 25
Blåsut BK 22 13 24
Lidköpings AIK 22 4 24
Tranås BOIS 22 14 23
Jönköping 22 -36 16
Otterbäckens BK 22 -75 12
Åtvidaberg 22 -91 9
Mosseruds GOIF   22      -104         6

Division 5 Göteborg
Skår – Göteborg City 11-3 (5-1, 
3-1, 3-1)
Mål Skår: Mattias Hansson 5, 
Christian Rönkkö 3, Oscar Frii, Ola 
Holmgren och Christian Hansson. 
Matchens kurrar: Mattias Hansson 3, 
Ola Holmgren 2, Christian Rönkkö 1.

Division 3 Göteborg, damer
BK Banér – Nödinge SK 17-24
Mål NSK: Mål:  Elina Mathias-
son  9, Jessica Pettsson 5,  Caroline 
Karlsson  2, Jessica Edler 2, Sara 
Andreasson 2 , Michaela Sjö-
strand  1,  Sandra Josefsson  1,  Jen-
nifer Justesen  1, Mathilda Justesen 
1. Matchens kurrar:  Elina Mathias-
son 2, Jennifer Justesen 1

Bjurslätts IF 16 136 30
Heidlös 16 63 23
BK Banér 16 26 22
Nödinge SK 15 32 21
HP Warta 15 -1 16
HK Varberg 15 -37 10
Kortedala 15 -31 8
Onsala 15 -26 6
Kungälvs HK 2 15 -162 2

Division 3 västsvenska västra
Rya HF – Ale HF 25-23
MålAle: Ingen uppgift. Matchens 
kurrar: Fredrik Berggren 2, David 
Edwardsson 1.

BOHUS. Ale-Surte 
Bandyklubb är trots 
allt som har hänt fort-
farande med i spelet 
om en plats i elitserien 
nästa säsong.

IFK Motala var 
chanslöst i den avgö-
rande kampen i Ale 
Arena.

Nu väntar två kval-
matcher mot IFK 
Vänersborg – den 
första redan på onsdag.

Av någon anledning ville Ale-
Surte BK mer än IFK Motala 
i lördags och det märktes 
direkt. Domaren hann knappt 
blåsa igång 
matchen 
innan Adam 
Rohr satte 
1-0. En smak-
start och när 
Johan Grahn 
kunde sätta 2-0 trots att hem-
malaget hade två spelare utvi-
sade. Samme Grahn satte även 
3-0 före pausvilan. Match-
en var över, men hårt pröva-
de surtehjärtan påminde var-
andra om att laget har tappat 

förr… Fast den här gången var 
det aldrig nära. Johan Malm-
qvist som brände lagets första 
straff fick förnyat förtroende 
fem minuter före slutet. Den 
här gången gjorde han inget 
misstag. 4-1 och matchen var 
definitivt punkterad.

Helgjuten insats
– Vi gör en helgjuten insats 
idag. Även om vi tröttnar i 
andra halvlek behåller vi fokus. 
De hade behövt en snabb re-
ducering, men de fick inte hål 
på oss förrän det återstod åtta 
minuter. De var för sent ute. 
Nu ska vi äta, sova, vila och 
träna lite lätt. Matcherna mot 
IFK Vänersborg är ren bonus 

och vi har allt 
att vinna. Vi 
ska bara njuta 
av att få vara 
med om det 
här, säger 
surtetränaren 

Peter Rönnqvist.
Stämningen var på topp 

i omklädningsrummet efter 
matchen. Sällan har laget 
sjungit högre och särskilt 
nöjda såg tvåmålsskytten 
Johan Grahn och lagkapte-

nen Fredrik Korén ut.
– Det här blir oslagbart. 

Vi får möta vår gamla klubb 
IFK Vänersborg, där det finns 
många bekanta ansikten. De 
har allt att förlora och har all 
press. Självklart är de som lag 
bättre än oss och har ett högre 
tempo i kroppen, men har vi 
stolpe in och en riktigt bra 
dag kan vi vinna. Förra året 
träningsspelade vi mot dem 
och förlorade bara med 3-2, 
spekulerar och minns Fred-
rik Korén.

Kvalet till elitserien avgörs 
i två matcher. Den första går i 
Ale Arena på onsdagkväll, den 
andra i Vänersborgs Arena på 
lördag.

– Jag rankar nog det här 
som det näst roligaste i ban-
dykarriären. Nummer ett är 
fortfarande SM-guldet med 
IFK Vänersborgs U-19, säger 
Korén.

Efter kvalet har kanske lag-
kaptenen värderat om...

437 personer såg det av-
görande dramat mot IFK 
Motala, en kvalmatch mot 
elitserien måste väl locka det 
dubbla?

Kvaltider för Ale-Surte
– Två matcher från elitserien

I ALE ARENA

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Lagkapten Fredrik Korén ser fram mot att möta sin tidigare 
klubb IFK Vänersborg i kvalet. De har all press menar han.

Fredrik Berggren var ännu en gång Ale HF:s främsta spelare 
när Rya HF ändå blev för svåra.

Lättad stämning i Ale-Surtes omklädningsrum. Bättre och 
bättre dag för dag sjönk laget högre än någonsin denna 
säsong!

Johan Grahn var en avgörande faktor mot IFK Motala. Två mål och ett ständigt hot. Nu 
möter han sina kamrater i IFK Vänersborg, där även Fredrik Korén har ett förflutet.

BANDY
Allsvenskan södra
Ale-Surte BK – IFK Motala 4-2 (3-0)

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Rya HF – Ale HF 25-23

Ale HF missade chansen
– Men får en ny på söndag

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se



alekuriren  |   nummer 8  |   vecka 9  |   2011SPORT16

SKEPPLANDA. Klara 
besked.

Skår IBK vann topp-
matchen mot Göte-
borgs City i överlägsen 
stil.

I och med segern är 
laget i praktiken klar 
för avancemang till 
division fyra.

Fredagens match i Skepp-
landahallen blev framför allt 
Mattias Hanssons föreställ-

ning. 22-åringen hade en 
uppvisning i effektivitet och 
gjorde fem mål under de två 
inledande perioderna. Första 
målet för kvällen prickade han 
nästan in före 
sekretariatet 
hunnit starta 
matchuret… 
Tio minuter 
senare satte 
Ola Holmgren 5-0. Göte-
borgarna var överkörda och 
ifrånsprungna.

– Det gick lättare än vi 

trodde. Vi får en bra start och 
sen rullade det på, samman-
fattade lagkapten Oscar Frii.

Gästerna reducerade i 
slutet av första perioden i 

n u m e r ä r t 
överläge och 
i början av 
mittperioden 
kröp Göte-
borg City 

ännu närmare, men mer dra-
matiskt än så blev det aldrig. 
Skår växlade upp och Mattias 
Hansson prickade in tre mål 
på raken varav ett med en 
iskall straff.

Ingen bristvara
– Målskyttar är ingen 

bristvara i det här laget. Kul 
att Mattias fick hänga några 
idag, sa Oscar Frii som toppar 
den interna poängligan 
före Danny Eriksson och 
Christian Rönkkö. Den sist-
nämnde noterades för tre mål 
i fredags.

Triumfen innebär att Skår 
IBK toppar division fem med 
fem poäng och är mer eller 
mindre klara för avancemang 
när blott tre omgångar åter-
står.

– Det är en fantastiskt 

rolig vintersport och vi är en 
ganska stabil kärntrupp som 
tycker det vore kul att ta ett 
kliv uppåt. Vi spelar ju fotboll 
under sommarhalvåret och 
behöver träning, men säsong-
erna går lite i varandra tyvärr. 
Jag tror att division fyra ska 
fungera att kombinera med 
fotboll, säger Oscar Frii.

Från SBTK:s A-lag är 
också Christian Rönkkö, 
Danny Eriksson, Mikael 
Maliniemi och Ranko 
Stanic kända profiler i Skår-
tröjan.

På det återstående pro-
grammet står Bergums IF, 
Humle – båda matcherna 
på hemmaplan – och avslut-

ningen sker mot Torslanda 
som är ensamt om att ha bese-
grat Skår i årets seriespel.

Resultaten har gått Nöding-
es väg samtidigt som laget har 

höjt sig och vunnit tre raka. I 
helgen besegrades främsta ut-

manaren BK Banér med klara 
siffror. NSK jagar tredjeplat-
sen som innebär uppflytt-
ning, då serietvåan Heidlös 
som farmarlag till BK Heid, 
inte får avancera. Förutsätt-
ningarna är enkla, minst en 
poäng och Nödinge är tillba-
ka i division två.

– Vi har fått en gratischans 
trots att det såg så nattsvart 
ut. Tjejerna visade en otro-
lig glöd mot Banér och spe-
lade äntligen på den nivå som 
jag vet att de har kapacitet för, 
säger NSK-tränaren Tony 
Lindskog.

Han var nöjd med lagets 
totala insats, 
men framhöll 
särskilt stor-
skytten Elina 
Mathiasson 
och målvak-
ten Carina 
Svensson.

– Elina gör nio mål trots 
att hon är punktmarkerad 

halva matchen. Hon är även 
en gigant i försvaret. Carina 
Svensson är omutlig efter 
paus och släpper bara in sju 
mål, varav tre straffar och två 

kontringsmål, 
säger Lind-
skog.

HP Warta 
har blandat 
och gett under 

säsongen. Söndagens mot-
ståndare i Ale gymnasium är 
långt ifrån en mumsbit.

– Vi förlorade stort mot 
dem borta. De var bra, men 
vi gjorde en av årets sämsta 
matcher. Vi ska inte förlora 
två matcher i rad mot dem, 
menar Lindskog.

Ett avancemang till divi-
sion två var målet för Nö-
dinge SK:s handbollsdamer 
när säsongen startade och på 
söndag kan det vara verklig-
het trots att laget varit ut-
räknat många gånger.

– Lyckas vi så måste vi om-

gående ha ett snack om vad 
det innebär. Alla måste förstå 
att division två kommer att 
kräva mer, men samtidigt är 
allt mycket roligare när du 
möter bättre motstånd, av-
slutar Tony Lindskog som 
hoppas på ett stort publik-
stöd i årets handbollsmatch i 
Ale gymnasium.

Skår IBK på väg mot serieseger
– Skepplandas fotbollspojkar är bra med klubba också

Gott om målskyttar i Skår. Ola Holmgren, Oscar Frii, Christian Rönkkö och Christian Hans-
son bakom femmålsskytten Mattias Hansson. Skår toppar division fem.

INNEBANDY
Division 5 Göteborg
Skår – Göteborg City 11-3 (5-1, 3-1, 3-1)

HANDBOLL
Division 3 Göteborg, damer
BK Banér – Nödinge SK 17-24

Nödinge SK har avancemanget i egna händer
– Sensationell utveckling av division tre

Faksimil vecka 5, 2010. Då var det kört...men fyra veckor senare är det möjligt!l d h l d kh ll

Nödinges handbollsdamer missar tåget
NÖDINGE. Nödinge SK 
förlorade toppmat-
chen mot serieledande 
Bjurslätts IF i division 
tre.

Förlusten innebär att 
NSK:s damer får svårt 
att nå avancemang.

– Där gick nog tåget, 
konstaterar tränaren 
Tony Lindskog.

Nödinges damer har blan-

dat och gett i årets seriespel. 
Målsättningen var att place-
ra sig bland 
de fem främ-
sta och det 
ser laget ut att 
klara, men det 
råder ingen 
tvekan om att 
det fanns drömmar om något 
annat.

– Jag tycker nog att vi slar-
var bort den här serien. Den 

är inte bättre än att vi skulle 
kunna vinna den, men vi har 

inte varit där 
sett till inställ-
ningen, säger 
Tony Lind-
skog.

Han var 
ändå nöjd 

med att laget bjöd obesegra-
de Bjurslätt en rejäl match.

– Vi släpper bara in 17 
mål och hade vi satt våra fril-

ägen hade vi vunnit. Det ä
jag helt övertygad om. De ä
inte bättre än oss spelmässigt
men de gjorde mål på sina
chanser och det gjorde inte vi

Nödinge SK har också val
att dra ur sitt B-lag på grund
av för svagt intresse bland
spelarna. Nu blir det iställe
hård kamp om platserna i A
laget som är fyra i tabellen
men långt från serieseger.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

HANDBOLL
Div 3 Göteborg damer
Nödinge SK – Bjurslätts IF 15-17

- Älska handboll

�������������

www.klubben.se/alehf för mer info

Älvängens kulturhus
Dam div 4

Ons 2 mars kl 20.30
ALE HF - ÖHK

Ale gymnasium
Herr div 3

Sön 6 mars kl 16.00
ALE HF - Jugoswed

obs!

GÖTEBORG. Nödinge SK:s handbollsdamer har 
varit uträknade länge.

En sensationell utveckling av serien gör ändå 
att laget har ett avancemang i egna händer.

På söndag spelas en helt avgörande hemma-
match mot HP Warta.

Mattias Hansson gjorde fem mål för Skår IBK när Göteborg 
City hemmabesegrades med klara 11-3. Här sätter han en 
iskall straff.

I SKEPPLANDA

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

SERIEAVSLUTNING • DIVISION 3 • Damer
Söndag 6 mars kl 11.40 Ale gymnasium

Nödinge SK
vs

HP Warta
HANDBOLL HANDBOLL

Ale Arena
Onsdag 2 mars kl 1900

vs
IFK VÄNERSBORG

ALE-SURTE BK

ALE SURTE
BANDYKLUBB

VISA DITT STÖD FÖR

Matchvärd: 

KVAL TILL ELITSERIEN!
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Bilsemester med

www.happydays.nu 
eller ring 020 79 33 84 Telefonerna är öppna 

vardagar kl. 8-15.30.

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

3 dagar på 4-stjärnigt centrumhotell i Skåne

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

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• Rödvin på rummet 
 vid ankomst

Hotell Linnéa 
Besök Skånes näst största stad 
Helsingborg med sitt charmerande 
stadsliv och sitt förträffliga läge vid 
Öresund. Ta båten över sundet på 
25 minuter och gör ett besök i char-
miga Helsingør där ni kan shoppa 
i butikerna eller bara uppleva den 
danska avslappnande stämningen 
samtidigt som ni njuter av en kall öl. 
Härifrån kan även kustbanetåget ta 
er förbi t.ex konstmuseét Louisiana 
och ända ned till metropolen 
Köpenhamn. Mitt i Helsingborgs 
centrum ligger Hotell Linnéa i ett 
av de vackra gamla stadshusen och 
här blir ni väl omhändertagna och 
redo för att utforska staden. Kasta 
er ut i det varierande shoppinglivet 
i Helsingborg med sina butiker, res-
tauranger och caféer som ligger runt 
om Stortorget. Gå upp för den 35 m 
höga Kärnan som är det enda som 
återstår av Helsingborgs Slott och 
bli belönad med en magnifik utsikt 
över Öresund. 

Schwerin 
– staden med Törnrosaslottet

Ramada Hotel Schwerin 
Schwerin drar varje år till sig tusen-
tals med turister, och här fi nns sta-
dens berömda huvudattraktion: 
Schloss Schwerin tornar upp sig på 
sin egna ö i den stora sjön Schweriner 
See, och synen är som tagen ur ett 
sagoäventyr: Gyllene murar, otaliga 
torn och en historia som sträcker 
sig mer än 1000 år tillbaka i tiden. 
Slottsön är förbunden med egen bro 
till Schwerins gamla stadsdel med 
krokiga gator, korsvirkeshus, livliga 
torgplatser och butiksgator. Ert 4-
stjärniga hotell ligger 3,5 km syd om 
slottet, och här har ni en komfortabel 
bas av hög kvalitet. Mecklenburg-
Vorpommern är ett litet paradis med 
2000 glittrande sjöar avgränsat av 
1700 km östersjökust och tillsam-
mans med alla de gamla slotten och 
historiska monument samlade från 
hansastädernas storhetstid, är detta 
essensen av nordtysk semester när 
den är som mest upplevelserik. 

Pris per person i dubbelrum

949:-

Pris per person i dubbelrum

1.749:-

4 dagars semester på 4-stjärnigt hotell i Nordtyskland

Helsingborg – Sundets pärla

Enkelrum och avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 betalande vuxna.
Expeditionsavgift 79:- tillkommer.

Extranatt inkl. 
frukostbuffé

Endast 499:-

Ramada Hotel Schwerin

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 25/12 2011.

BRA BARNRABATT 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters 
 middag/buffé
• Fri tillgång till bastu, 
 ångbad & fitness
• Kuravgift

Ankomst: 
Fredagar t.o.m. 17/6 samt valfri 
20-23/4, 1-3/6 och 10-11/6 2011. 

Inkluderar endast slutstädning.

Hotell Linnéa

NÖDINGE. En originell, 
men tilltalande konsert.

The Juliet Letters 
drog ner applåder från 
läktarplats.

– Vilken härlig bland-
ning av publik och 
vilken fin stämning 
det blev, konstaterade 
sångaren Alexander 
Lövmark.

Konserten med Sjöström-
ska kvartetten och Alexander 
Lövmark lockade åskådare i 
olika åldrar. Publikens sam-
lade omdöme var mycket po-
sitivt.

– En annorlunda form 
av musikunderhållning, 
men definitivt underhållan-
de, sade en äldre gentleman 
när han vandrade ut från Ale 
gymnasiums musiksal.

– Det var första gången som 
jag uppträdde i Ale kommun, 
men förhoppningsvis inte 
den sista. Vi kommer gärna 
tillbaka, sade Alexander Löv-
mark efter konserten.

– Vi är inne på sluttam-
pen på vår turné. Nu återstår 
spelningar i Vänersborg, Gö-
teborg, Alingsås och Munke-
dal.

Bakgrunden till konser-
ten The Juliet Letters grun-
dar sig i de brev som olyckliga 
människor alltjämt skriver till 
Julia, adresserade till ett hus i 

Verona där hon sägs ha bott. 
När Elvis Costello hörde 
talas om detta blev han så in-
spirerad att han skrev sång-
samlingen The Juliet Letters 
tillsammans med The Brod-
sky Quartet. 

Den unga Göteborgsba-
serade Sjöströmska kvar-
tetten och Alexander Löv-
mark lät publiken i Nö-
dinge få återuppleva Cos-
tellos mästerverk, dessutom 
med muntliga utsmyckning-
ar på svenska mellan sång-
erna. Det avhandlades svek, 
längtan, saknad, svartsjuka, 
passion, besvikelse; kort sagt 
allt det som berör en männis-

kas känslospektrum.
– Det är lite ovanligt med 

stråkkvartett och sång, vilket 
gör detta musikarrangemang 
ännu roligare, avslutar Alex-
ander Lövmark.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

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

FYRA ÅR TILL

När David plötsligt en dag blir kär är 
problemet inte att han redan är gift. 

Problemet är inte ens att den han 
blir kär i är en man. Davids problem 

är att mannen har blir handlöst 
förälskad i, Martin, är den absolut 

sista på jorden han får bli kär i. Om 
de inte lyckas dölja sin kärlek hotar 

en offentlig skandal som kommer att 
krossa deras karriärer.

Entré 80:- Barntillåten
Onsdag 2/3 kl 19

Costellos mästerverk i originell tappning
– Skön mix av stråkmusik och sång

Sjöströmska kvartetten un-
derhöll publiken i Ale gymna-
sium tillsammans med sånga-
ren Alexander Lövmark.

Elvis Costellos sångsamling The Juliet Letters framfördes 
med den äran av Alexander Lövmark.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

ALE. Falska rykten om biblio-
teken retar Kultur- och fri-
tidsnämndens ordförande, Jan 
Skog (M).

– Det är inte oppositionspo-
litik att ljuga för folk, säger 
han. 

En neutral biblioteksutred-
ning kan till och med innebära 
att den borgerliga majoriteten 
satsar mer på biblioteken.

Oroliga läsare har hört av sig om 
eventuella sparkrav på biblioteken 
i Ale. Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande ger nu svar på tal.

– Det är kanske dags att vi utta-
lar oss om verkligheten för det är ju 
inte den som våra politiska kollegor 
pratar om. Det enda beslutsförslaget 
som ligger till kommande nämnd-

sammanträde är att vi vill göra en 
biblioteksutredning. Den ska göras 
av en neutral part och ge svar på 
vilken service som är rimlig att kräva 
av en kommun i Ales storlek. Med 
den som underlag ska vi sedan ta 
beslut om att tillföra pengar, spara 
eller kanske inte göra någonting. 
Det kanske är bra som det är, vad vet 
jag, säger Jan Skog.

Utredningen ska vara klar till se-
mestern. Innan dess händer ingen-
ting som rör biblioteken. Jan Skog 
bekräftar dock att förvaltningen har 
i uppdrag att söka en central lokal i 
Älvängen för ett eventuellt bibliotek.

– I valrörelsen lovade vi att verka 
för ett centralt och fullskaligt biblio-
tek i Älvängen. Det finns inga beslut 
om att genomföra det än, men vi un-
dersöker om det finns tänkbara loka-
ler. Biblioteksutredningen får sedan 

ge svar på vilken riktning vi 
ska driva verksamheten i, av-
slutar Jan Skog.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Falska rykten om biblioteken i Ale

Utställning på Glasbruksmuseet

SAGOLIKT
En utställning av Quiltföreningen Rutan

Vernissage sön 6 mars 
kl 13:00 FRI ENTRÈ

Utställningen pågår t.o.m. 27 mars

Kvarnvägen 6 i Surte

Museets öppettider: 
Tisdag-fredag 11 - 15, söndag 12 - 15

Bemannas av Rutan- medlemmar 
på lördagar 12 - 16

 Hjärtligt välkomna!

Hörselskadades Riksförbund  
www.hrf.se

Tinnitus?
Om det tjuter i öronen. 

Om du har frågor.

Om du behöver någon 
att tala med.

Tinnitusjouren
tel 0200-22 11 00

Vardagar kl 19-22 
– helt gratis.
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Läs mer och boka på stenaline.se eller 031-704 00 00. 
Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.

Nu presenterar vi massor av nyheter ombord på 
Stena Danica, måndag till fredag med avgång 09.00. 
Varje dag har sitt tema och vi lockar med allt från 
matlagning till salsadans och trädgårdstips. Dess-
utom har vi sänkt priset på dagsturen galet mycket 
(härlig havsutsikt ingår). Se hela nöjesprogrammet 
på stenaline.se/danmarkoverdagen. Välkommen 
Njutomlands!

Psst. Passa på att ta en snabb shoppingrunda i 
Frederikshavn. Nu är den svenska kronan starkare 
än på många år, så du får extra mycket för pengarna 
i Danmark.

* Gäller Stena Danica måndag–fredag i perioden    
  21/2–23/6 och 29/8–30/12.

G Ö T E B O R G  –  F R E D E R I K S H A V N

Aldrig tidigare 
har du fått så 

mycket för så lite!

ONSDAG: Fly vardagen till 
tonerna av ljuv musik. Känn 
rytmerna, njut av livemusik 
eller kasta loss i en dans 
– mitt på dagen! 

TORSDAG: Vidga dina vyer och bredda dina kunskaper. 
Följ med på en intressant dagstur fylld med aktiviteter 
som stillar kunskapstörsten.

FREDAG: En dag med fokus 
på mat och dryck. Prata med 
kockarna, lyssna på föreläsningar 
och få nya gastronomiska 
kunskaper. Nytt lägre prisDanmark över dagen

99:-*fr

260:-2 02222222222226666666666666666000000000000

TISDAG: Den här dagen står 
spelet i centrum! Prova lyckan 
i något av våra lotterier, eller 
utmana vännen i kort- och 
brädspel.

MÅNDAG: En resa i hälsans 
tecken. I butiken fi nns ett brett 
skönhetssortiment och du kan 
passa på att fråga våra experter 
om hälsa och välmående.

NÖDINGE. Osminkat, starkt 
och spännande. Sofi Oksa-
nens succépjäs Utrensning 
lämnar inte någon oberörd. 
Det är en berättelse om li-
dande, uppoffring, hat, för-
låtelse och kärlek. Skickligt 
skildrar hon några kvinnors 
skakande livsöden formade 
av kommunistiskt förtryck 
och kapitalistisk mänsko-
handel. Det är en föreställ-
ning som berättar om hur 
det är att leva i ett samhäl-
le präglat av rädsla och angi-
veri, om att konfrontera sina 
minnen och försöka för-
sonas med sig själv. Det är 
både ett stycke aktuell sam-
tidsdramatik, och en blick 
på förra århundradets stora 
händelser.

Året är 1992. Berlinmu-
ren har fallit. Estland är 
åter självständigt. En dag 
hittar Aliide en främling på 
sin gård; en ung kvinna – 
slagen och utmattad, sön-
derrivna kläder, hon saknar 
pengar och pass. Kvinnan 
heter Zara, kommer från 
Vladivostok och är offer för 
trafficking. Hon har hållits 
som sexslav i Berlin av ryska 
maffian innan hon fördes 
till Tallinn. Zara har lyckats 
rymma från sina plågoandar 
och söker upp Aliide av en 
speciell anledning. Vad har 
de två gemensamt? Är de 
vänner eller fiender? Zaras 
närvaro i Aliides hem blott-
lägger en smärtsam histo-
ria av skuld och svek. Medan 
Aliide och Zara gör upp om 
sitt förflutna närmar sig den 
ryska maffian…

Det är säkert många som 
läst Sofi Oksanens bok som 
tycks vara på allas läppar. 
Sofie Oksanens roman har 
sålts till över 20 länder och 
belönats med Prix Femina 
och Nordiska rådets littera-
turpris 2010, Runebergpri-
set 2009 och Finlandiapriset 
2008. Till grund för boken 
ligger en pjäs av Oksanen, 
som uruppfördes på Na-
tionalteatern i Helsingfors 
2007, Stockholms Stadste-
ater har pjäsen på repertoa-
ren i vår.

Teaterföreningen i Ale 
har bjudit in Riksteaterns 
uppsättning till Nödinge 
torsdag den 17 mars. En 
uppsättning i samarbete med 
Wasa Teater och Åbo Svens-
ka Teatern. Biljetter säljs på 
biblioteket i Nödinge.

Utrensning visas i Ale gymnasium

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Pjäs efter Sofi Oksanens prisbelönta bok 

Sophia Karlsson medverkar i Utrensning, som visas i Ale 
gymnasium torsdagen den 17 mars.   Fotograf: Jan Ericsson

Utrensning är en berättelse om lidande, uppoffring, hat, förlåtelse och kärlek. Janina 
Berman, Jonas Bergqvist, Lasse Fagerström står på scenen i Riksteaterns kritikerrosade 
uppsättning.                                                                                             Fotograf: Jan Ericsson
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VÅRA ÖPPETIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

VARMT
VÄLKOMNA!

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20
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0303-444 000

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

Älvängens Blå kyrka

Fastlagssöndagen den 6 mars 

Familjegudstjänst kl. 11.00 

”Kärlekens väg”
Präst: Per-Martin Andersson

Kompmusiker
Kyrkkaffe

Let us sing 

Prova-på-gospel
Skulle du vilja prova att sjunga gospel? 
Eller vill du bara ta chansen till ännu ett 
härligt tillfälle att få sjunga gospel tillsam-
mans med andra?

Då är du välkommen att vara med 
i ett gospelprojekt på två kvällar och en 
lördag som avslutas med en 
gospelkonsert!

Övning onsdagen den 9 mars 
 19.00-21.00 i Älvängens Blå kyrka
Övning tisdagen den 15 mars 
 19.00-21.00 i Nols kyrka
Övning lördagen den 19 mars 
 10.00 -17.00 i Älvängens kyrka
Konsert den 19 mars 
 17.00 i Älvängens kyrka

Det är gratis att vara med, men du får 
betala för din lunch på lördagen.

Vill du veta mer kontakta 
 Åsa Gunnervik 0303-444 023 eller 
 Tomas Mellås 0303-444 013.

I samband med 
gudstjänsten
avtackas 
församlingsassistent 
Per Stjernkvist

ÄLVÄNGEN. Världsböndagen 
firas i mer än 170 länder 
runtom på vår jord den 
första fredagen i mars.

Svenska kyrkan, Missions-
kyrkan och Smyrnakyrkan 
har beslutat sig för en 
gemensam gudstjänst i Blå 
kyrkan.

– Gudstjänsten startar 
klockan 12 och efteråt bjuds 
det en enklare måltid dit 
alla besökare är välkomna, 
säger Marie Nordvall, pastor 
i Smyrnaförsamlingen.

Det är 80 år sedan den första världs-
böndagsgudstjänsten hölls i Sve-
rige, i S:t Peters Metodistkyrka i 
Stockholm. På fredag blir det första 

gången som kyrkorna i Älvängen 
gör gemensam sak med anledning 
av Värlsböndagen.

– Initiativet kom från AnnMarie 
Svenninghed, pastor i Missions-
kyrkan. Vi genomför eukemeniska 
morgonböner med jämna mel-

lanrum och det var vid ett av dessa 
tillfällen som vi beslutade om en 
gemensam gudstjänst i samband 
med Världsböndagen, säger Marie 
Nordvall.

Temat i år är ”Hur 
många bröd har du?” och 

är skrivet av kvinnor i Chile.
– Det är ett år sedan som jord-

bävningen inträffade i Chile. Temat 
är i allra högsta grad aktuellt, säger 
Marie Nordvall och fortsätter:

– Vi kommer att ta upp en kol-
lekt på fredagens gudstjänst, som 
går till stipendier för kvinnor i olika 
länder så att dessa kan få sin utbild-
ning.

Världsböndagen innebär att 
böner beds på mer än 1 000 språk, 
med början när gryningen kommer 
i Tonga och slutar 40 timmar senare 
i Alaska.

SURTE. Fullsatt i vanlig ord-
ning.

Maia-ensemblens åter-
komst till Surte kulturhus 
blev en succé.

Publiken fick ta del av ett 
formidabelt scenframträ-
dande med finstämd sång 
och musik.

Maia-ensemblen, bestående av 
Sven Andrén, Eva Hermansson 
och Åsa Johansson, har charmat 
Surtepubliken vid ett antal tillfällen 
tidigare. Senast det begav sig stod 
Strindberg på repertoaren, den här 
gången bestod underhållningen i en 
serenad till Astri Bergman Taube.

– En jättebra föreställning som 
föll oss alla i smaken. De är verk-
ligen professionella och arrange-
manget höll högsta klass, förklarar 
Doris Hellman, ordförande i Sur-
te-Bohus Bok- och biblioteksför-
ening.

– Eva Hermansson gestaltade 
Astri Taube med den äran och be-
rättade i jag-form på ett fängslan-

de sätt.
Ett publikt evenemang återstår 

innan vårens programkalender är 
till ända. Den 29 mars gästas Surte 
kulturhus av trubaduren Ingvar 
Gunnarsson.

– Det blir också en favorit i repris. 
Ingvar är känd i våra kretsar och 
kommer garanterat att locka många 

besökare, säger Doris Hellman.
Den oro som medlemmarna i 

Surte-Bohus Bok- och biblioteks-
förening känt den senaste tiden, gäl-
lande ryktet om att Surte bibliotek 
skulle vara nedläggningshotat, är 
undanröjt. Doris Hellman berättar:

– Jag ringde upp Kultur- och fri-
tidsnämndens ordförande Jan Skog 

och han berättade att några sådana 
planer inte finns i dagsläget. Verk-
samheten skall fortsätta precis som 
vanligt och det känns jätteskönt.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Frukostcafé för kvinnor 
lördag 5 mars kl 9-11  

Skepplanda församlingshem 

Kostnad 40 kr per person 

Evy Juneswed,  

missionär föreläser bl a om: 

Vad skiljer New Age och kristen tro? 

Vad hittar du i dagens andlighet? 

 

Fastlagssöndagen 6 mars 

S:t Peders kyrka kl 17 

Musikgudstjänst 
”Ingen annan Gud har sår” 

Kyrkomusiker Cecilia Dahlby medverkar 

Präst: Renny Olausson 

 

Maia-ensemblens återkomst en succé
– Välregisserad serenad till Astri Taube

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sven Andrén hade sammanställt 
serenaden till Astri Bergman 
Taube.

Eva Hermansson och Åsa Johans-
son sjöng och spelade.

Porträttet av Astri som ung är målat av Evert Taube.

Maia-ensemblens återkomst till 
Surte kulturhus var uppskattad av 
publiken.

Världsböndagen uppmärksammas i Ale

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nu på fredag arrangerar Svenska kyrkan, Missionskyrkan och Smyrnakyrkan 
en gemensam gudstjänst i Blå kyrkan med anledning av Världsböndagen.

Marie Nordvall, pastor i Smyrna-
församlingen, Älvängen.

Nu kommer den upp igen; frågan 
om vem av lärljungarna som är 
störst. Jesus var på väg till Jeru-

salem med de tolv och den här gången 
var det bröderna Jakob och Johannes som 
gick fram till Jesus och sade: ”Mästare, vi 
vill be dig om en sak: Låt oss få sitta bred-
vid dig, den ene till höger, den andre till 
vänster.” Jesus svarade: ”Ni vet inte vad ni 
ber om. Jag har ju berättat vad som skall 
hända mig i Jerusalem, hur jag skall ut-
lämnas till hedningarna, som ska håna, 
prygla och döda mig, och efter tre dagar 
ska jag uppstå. Men platserna till höger 
och vänster om mig kan jag bara ge till 
dem som har bestämts därtill.”

Jesus avstod från härligheten hos Gud, 
när han blev en människa som vi. Han 
ödmjukade sig så mycket, att han gick i 
döden för vår skull. Nu sitter han på Guds 
högra sida och vill hjälpa alla, som vänder 
sig till honom.

Jesus min Herr, dig vill jag älska, Du 
som i döden älskade mig. Dig vill jag lyda, 
dig vill jag tjäna, giva mig villigt, herre åt 
dig. Tag mina händer, tag mina fötter, öga 
och öra tag Herre kär. Hele mitt hjärta 
vill jag dig giva, Jesus min Herre, din blott 
jag är.

För Elimförsamlingen, Alafors
Maj-Britt Jigfelt

Störst är den som tjänar
Betraktelse

Starrkärr-Kilanda
församling
Sönd 6/3, Fastlagssönda-
gen. Starrkärrs kyrka k l 11, 
Mässa Nilsson. Älvängens 
kyrka kl 11, Familjegudstjänst 
Andersson. Nols kyrka kl 17, 
Familjegudstjänst Nordblom. 
Månd 7/3 Starrkärrs försam-
lingshem kl 18.30, Friskvård 
för själen - för kvinnor mitt i 
livet, Drömmar -tolkningar 
och symboler Leg psyko-
terapeut Birgitta Notini 
Erlandsson är kvällens gäst. 
Tisd 8/3 Nols kyrka kl 18.30, 
Rådslag, Under våren kom-
mer vi att ha tre rådslag om 
gudstjänsten i Nols kyrka 17 
febr inriktning sång och mu-
sik ansv: Tomas Mellås. Onsd 
9/3 Starrkärrs kyrka kl 19, 
Askonsdagsmässa Nilsson.

Surte missionskyrka
Onsd 2/3 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 2/3 kl 21, Innebandy i 
Surteskolan. Fred 4/3 kl 20, 
BatCave. Fritidsgård för alla 
från årskurs 8. Sönd 6/3 kl 
11, Gudstjänst. Per Kjellberg. 
Musikkåren. Enkelt kyrkfi ka. 
Månd 7/3 kl 18:30, Sam-
talsgrupp. Månd 7/3 kl 19, 
Musikkåren övar. Tisd 8/3 
kl 18:30, Scout. Onsd 9/3 kl 
18:30, Tonår. Onsd 9/3 kl 21, 
Innebandy i Surteskolan.
www.surtemissionskyrka.se

Smyrnaförsamlingen
i Älvängen
Tisd 1 mars kl 8-9, Bön. 
Kl 14, Bibelsamtalsgrup-
pen. Onsd 2 mars kl 18.30, 
Samling för arbetsgrup-
pernas ledare. Torsd 3 mars 
kl 10-12.30, SmyrnaCaféet. 
Kl 18.15, Hobby (7-12 år). 
Kl 19, Styrelsemöte. Fred 4 
mars kl 12, Världsböndagen 
- Ekumenisk gudstjänst i Blå 
kyrkan. Enkel måltid. Kl 19, 
Omegakväll i Blå kyrkan – 
ungdomskväll med lovsång, 
bön, undervisning & fi ka. 
Lörd 5 mars kl 10-13, Second 
Hand & Café. Sönd 6 mars kl 
11, Gudstjänst, Marie Nord-
vall, ”Sanningen – en del av 
Guds rustning”. Nattvard. 
Smyrnakören. Äventyret 
(3-12 år). Kyrkkaffe. Tisd 8 
mars kl 8-9, Bön.

Guntorps missionskyrka
Onsd 2 mars kl 18.30, Tonår 
& ÄventyrarScout. Sönd 
6 mars kl 16, Gudstjänst 
AnneMarie Svenninghed 
Nattvardsfi rande. Onsd 9 
mars kl 18.30, SpårarScout & 

UpptäckarScout.

Filadelfi aförsamlingen - 
Bohus Pingstkyrkan
Onsd 2/3 kl 19, Bibelsång 
och bön. Sönd 6/3 kl 11, 
Gudstjänst Marianne Holm-
ström med sånggrupp. Onsd 
9/3 kl 19, Bibelläsning sång 
och bön. Sönd 13/3 kl 11, Års 
& administrationsmöte, Leif 
Karlsson.

Älvängens missionskyrka
Torsd 3/3 kl 18.30, Tillsam-
mans i bön. Fred 4/3 kl 
12, Världsböndagen fi ras 
ekumeniskt i Blå kyrkan. 
Enkel föreställning. Kl 19, 
Omegagudstjänst. AneMarie 
Svenninghed. Nattvard. Sön-
dagsskola. Månd 7/3 kl 18.30, 
Scout. Tisd 8/3 kl 10-13, Tis-
dagscafé. Kl 14.30, Läxhjälp. 
Kl 18, Nyingscout. Onsd 9/3 
kl 15.30, Konfi rmanderna. 
Kl 19, Bibelstudium med 
Jan Erixon. Torsd 10/3 kl 
15, Dagledigträff "Episoder 
ur en pastors dagbok" Anita 
Larsson. Kl 18.30, Tillsam-
mans i bön.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Lindh, Fuxiakören. Tisd kl 
8.30, Mässa i församlings-
hemmet. Onsd kl 18.30, Ask-
onsdagsmässa, Isacson. Fred 
kl 18, Mässa, Kristensson.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 6/3 kl 10, 
Mässa L Ingvarsson. Onds 
9/3 kl 19, Askonsdagsmässa 
i kyrkan. Hålanda sönd 6/3 
kl 12, Gudstjänst L Ingvars-
son. S:t Peder sönd 6/3 kl 17, 
Musikgudstjänst R Olausson. 
Onsd 9/3 kl 18, Askonsdags-
mässa och församlingskväll. 
Ale-Skövde sönd 6/3 kl 12, 
Mässa Wetterling. Tunge 
sönd 6/3 se ovanstående.

Nödinge församling
Onsd 2/3 kl 11, Fridhem 
Gudstjänst R.Olausson. 
6/3 Fastlagssöndagen kl 
11, Nödinge kyrka Mässa 
R.Olausson Medlemmar ur 
Blue’n Joy medverkar. Sön-
dagsskola. Kl 15, Bohus Ser-
vicehus Mässa R.Olausson. 
Kl 17, Surte kyrka Familje-
gudstjänst R.Bäck. Månd den 
9/3 kl 18.30, Nödinge för-
samlingshem mässa. Tisd 8/3 
kl 14, Nödinge Servicehus 
Gudstjänst H.Hultén. Onsd 
9/3 kl 13 Nödinge kyrka Var-
dagsgudstjänst H.Hultén

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Predikoturer

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 1

DYGNET RUNT
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Välkommen vår dotter!
"Dino" blev en

Saga
110108

Stolta föräldrar
Andreas Svensson

Amelie Quist

Födda

Jordfästningar
Wiola Ohlson. I Nödinge 
kyrka hölls torsdagen 24 fe-
bruari begravningsgudstjänst 
för Wiola Ohlson, Nödinge. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Anna Karlsson. I Surte 
Missionskyrka hölls freda-
gen 25 februari  begrav-
ningsgudstjänst för Anna 
Karlsson, Surte. Offi ciant 
var pastor Per Kjellberg.

Thyra Larsson, Surte 
har avlidit. Född 1925 och 
efterlämnar barnen Jean, 
Bengt, Lennart och Leif 
med familjer som närmast 
sörjande.

Ingvar Hansson, Nödinge 
har avlidit. Född 1939 och 
efterlämnar sönerna Tyrone, 
Stefan och Martin med fa-
miljer som närmast sörjande.

Ingegärd Olsson, Nödinge 
har avlidit. Född 1919 och 
efterlämnar barn med famil-
jer som närmast sörjande.

Dödsfall

Till alla Er som på olika
sätt hedrat minnet av

vår Kära mamma

Elsa Johansson
vid hennes bortgång, för
de vackra blommorna i
kyrkan samt minnes-
gåvor framför vi vårt

varma tack.

NILS-GUNNAR
LARS-GÖRAN
SVEN-OLOV

Vårt varma tack till alla
Er som visat omtanke
och deltagande vid vår

älskade make och
pappas

Gerhard
Larsson

sjukdomstid och
bortgång, för de vackra
blommorna i kyrkan,

minnesgåvor till
Cancerfonden, samt
besök, telefonsamtal,
blommor och brev till
hemmen. Ett särskilt
tack till komminister

Bengt Broman, kantor
Peter Corneliusson och

solist Johan Ekstedt som
tillsammans gjorde

begravningsgudstjänsten
till ett ljust och vackert

minne.

ULLA
HELÉNE och BENGT

David

Vår kära lilla Mamma
Svärmor, Mormor

Farmor och
Gamlamormor

Ingegärd Olsson
* 14/12 1919

har i dag stilla insomnat
och lämnat oss i sorg

och saknad.

Nödinge
18 februari 2011

INGEMAR och AINA
Bjarne, Mathias

GUNBRITT och GÖRAN
Magnus och Carin
Patric och Jeanette
Fredrik och Jenny

Barnbarnsbarn
BITTEN

Martin och Lotten
Maria och Martin

Övrig släkt och vänner

Det kom en dag en  
stilla vind

Som smekte ömt Din 
trötta kind

Liksom ett ljus som 
blåstes ut

Din levnadsdag har  
nått sitt slut

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen

10 mars kl. 11.00
i Nödinge kyrka.

Akten avslutas i kyrkan.

Vår käre Pappa
Svärfar och Farfar

Ingvar Hansson
* 2/5 1939

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Nödinge
22 februari 2011

TYRONE och INA
Maria, Robert,

Sebastian, Linus,
Marcus, Mathias

STEFAN och ANNA
Andreas, Alexander

MARTIN och HELENA

Från smärta och oro Du 
somnade bort

Vi stod vid Din sida så 
hjälplösa blott

Låt oss minnas de 
soliga dagar

Då sorg och smärta   
oss fjärran var

Låt oss minnas de 
glädjedagar

Då vi tillsammans var

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 11

mars kl. 11.00 i Nödinge
kyrka. Akten avslutas

i kyrkan. Valfri klädsel.

Ett varmt tack
till personalen
på Vikadamm

för kärleksfull vård.

Tack
för alla bevis på

deltagande vid vår
Älskade

Monica Eklund
bortgång, för

minnesgåvor samt alla
vackra blommor från

släkt, grannar och
vänner.

STURE
Barnen med familjer

Vår kära Mamma
Svärmor, Farmor
och Gamlafarmor

Thyra Larsson
* 4/6 1925

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Surte
20 februari 2011

JEAN och JAHAIRA
BENGT och CARINA

LENNART och MARIA
LEIF och ANN

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Övrig släkt och vänner

Någonting brister stilla,
en röst och en sång    

dör ut,
och strax förnimmer 

man tydligt
att ingenting är som 

förut

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

11 mars kl. 13.00 i Surte
kapell. Akten avslutas

i kapellet.

Döda Tack

Grattis

Håkan Johansson
40 år 23 mars!

Nedräkningen har börjat.....

Veckans ris 
"Dagens ris till markägarna 
i område D (Björbäck/ 
Brattås) i vindkraftsplanen 
som så uppenbart är förblin-
dade av sedelbuntar att de 
helt missat att förstå vilka 
skador detta kommer orsaka 
på miljö och livskvalitet för 
en hel bygd."

"Orolig Ölandabo"

Tack! Ett stort tack och 
beröm till killarna i sopbi-
len, som så punktligt under 
denna hårda vinter hämtat 
våra sopor. Trots snö, kyla 
och is har de inte missat 
tömningen en enda gång. 
Där få andra kommit fram 
har de lyckats! Hoppas de 
får den uppskattning de 
faktiskt är värda – hela året 
om."Boende i södra Bohus"

Tack
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

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

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

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

Bilar köpes fr. 500-50000-kont. 
Allt av intresse. Äv. husvagn. 

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

SÄLJES

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

Audi A3 1.6 -02 11000 mil. Blå. 
Vinterdäck med fälg + sommar-
däck. Radio & Bandspelare. Fint 
skick. Pris: kontant 52 000:-. 
Besiktigad
tel. 0702-24 78 11

Nytt 3 glas fönster. Elit strl, 
10*12. Pris: 2000:-
tel. 031-98 16 26

Maltkorn. Quench.
tel. 0703-91 68 20

UTHYRES

Uthyres 2:a 65m2 i Surte cen-
trum. Inflyttning 1/5.
tel. 031-98 31 28
el. 0704-32 28 14

Kontor uthyres på Älvvägen 9 
(brevid Jysk). 49kvm. Nymålat 
och fräscht.
tel. 0303-20 60 35
www.ytterbygg.se

Ö HYRA

Bostad önskas hyra i Ale av 
skötsam person. Önskar tillträde 
mars-april.
tel. 0735-33 23 51

Lägenhet sökes till en mamma 
med 2 barn. 3:a eller 4:a helst i 
Älvängen men andra förslag väl-
komnas. Ring Mona.
tel. 0722-82 40 46

SÖKES

Lägenhet. 2:a (alternativt 1:a) 
sökes i Älvängen, Alafors eller 
Nol.
tel. 0765-72 72 09

ÖVRIGT

Garage-Källar-vinds-röjning. 
Lörd-sönd 26-27/2 kl 10-13, månd-
fred 28/2-4/3 kl 13-18. Lör-Sönd 
5-6/3 kl 10-13. Leksaker, Böcker, 
Cyklar, Minibike, MC-kläder, Kuri-
osa, Husgeråd m.m!
Var? Blombutiken i Bohus Cen-
trum. Varmt välkomna!
Loppis Bohus Centrum

Bortskänkes. Elorgel Kawai. 
Sensk. Uppslagsbok, 32 Band.
tel. 0520-66 24 75
el. 0702- 60 95 65

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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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

Bokföringshjälp?
Löpande bokföring, momsre-
dovisning, löner, bokslut samt 
deklarationer. Innehar F-skatt 
sedel. ME Consult bokföring KB.
tel. 0703-00 16 46

Minigrävare - Minidumper
Uthyres. Från 2 till 16 ton.
tel. 0705-22 08 32
el. 0303-33 75 45

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

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja rotavdra-
get. Vi utför allt inom branchen. 
I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Hyr65plus.se
Använd rotavdraget - 50%
Bygg, måleri,tapetsering, golv, 
el-behörighet, städ, trädgård 
m.m. Innehar f-skatt sedel.
Ring:
tel. 0738-14 04 57

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
Dräneringar. Trädfällning, 
Beskärning av Träd o Buskar.
Nyanläggning och Höststäd av 
Er Trädgård.
tel. 0768-81 60 10

Hemservice Kungälv

Hushållstjänster, hem-,flytt-,
kontorsstäd, tvätt, fönster,
trädgård. 
tel. 0303-57 900
www.hemservicekungalv.se

Sluta Stressa och må bättre!
Lär Dig aktiv avspänning
Fler kursstarter under våren
Avspänningsträning tisda-
gar varannan vecka 90 min, 3 
gånger
700:- inkl moms privat/företag 
exkl. moms. CD ingår
maia Alverby Lära och Hälsa 
0303 121 95
Läs gärna mer på www.
laraochhalsa.com
Mejl: info@laraochhalsa.com 
Vi tar emot Friskvårdsku-
ponger

Hushållsnära Tjänster. 
Flyttstäd. Privat & Företag.
Rebbens Städservice AB
Tel. 0303-74 70 02
Mob. 0703 - 65 66 24

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

Ale Brukshundklubb har plat-
ser kvar på vårens valpkurs, 
spårkurs och tävlingskurs. 
Välkommen att anmäla dig! Se 
www.alebk.se eller ring:
tel. 0303-74 60 62

Stanna upp, ta en andhämtning 
och känn efter. Lever du fullt 
ut det liv du önskar? Om inte - 
fråga dig varför?
Nyfiken på en livscoach?
Varmt välkommen att läsa 
mer på www.andhämtning.nu

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

Alekuriren, Göteborgsv 94
446 33 Älvängen

senast torsdag kl 12, veckan innan publicering.
Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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Peter Corneliusson
40 år den 6 mars
Grattis önskar

Mia, Jonatan, Ingela, 
Pernilla, Tobias, Elias, 

Johan & Thilde

Ett stort grattis 
till vår älskade

Emma
på 5-årsdagen den 1/3

önskar
Mamma, Pappa & Linn

Grattis!
08 bruden

fyller 50 år 3/3
AOUooooh!

Kiska, Thindra
med hela Björk spannet

Ett stort grattis 
till vår solstråle

Elin
på 5-årsdagen den 2/3

önskar
Mormor & Morfar

Grattis
Gustav

på 8-årsdagen den 6 mars
Kramar

Farmor & Farfar

Vår fina tjej
Tilda

 fyller 9 år den 3 mars. 
Massor med grattiskramar 

från Mamma & Pappa, 
Alfrida & Ludvig

Grattis
Emilia

på 2-årsdagen 27/2
önskar

Mamma, Pappa & Nathalie

Ett stort grattis
Alvin

på 4-årsdagen 1/3
önskar

Farmor & Farfar
Ola med familj

Filippa Blomquist
gratuleras på 5-årsdagen av
Beatrice, Mormor & Morfar

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Gösta Engström

All ev uppvaktning på min 
60-årsdag undanbedes.

Håkan Olzon

Grattis älskade
Alfred

4 år den 4 mars
Kramar farmor, mormor & 

morfar

Veckans ros 
till kollegorna på Blåsip-
pan för att ni ger plats till 
språkbankens material på er 
förskola!

Blåklockorna

Vill jag ge ambulansperso-
nalen för ert proffsiga och 
lugna sätt mot min dotter-
dotter Caroline som med 
akuta och smärtsamma till-
stånd den 16 feb måste till 
sjukhuset. Ett varmt tack.

Mormor

Ett stort tack till alla, som 
på olika sätt stöttat vår för-
ening under föregående år.

Reumatikerföreningen i Ale

Tack
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

9 1
5 9 4 2 7

6 3 2 8 9
7 8 5 9 1

4 3 6 5
2 1 6 9 8 4

5 2 6 4 3
4 7 1 6

1 4 9 8

4 9 1
7 6 2 5

2 9 1 3 7
7 3

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

7 2 6
6 3 8 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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TRÄNA HOS OSS!
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Kom i form med God 
Balans och vår 
kampanj på tränings-
kort för dig som vill 
komma igång och gå 
ner i vikt!

VIKTMINSKNING 
MED GOD 
BALANS KR

/MÅN

Kortet är lokalt 
Gäller Älvängen och Nödinge

TRÄNA ALLA AKTIVITETER

6 KLUBBAR NÄRA DIG
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