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Gunnarsson
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Pierre 
Karlsson

Christina 
Olson

Ingrid 
Piazza

Claes 
Tevell 

Sanna 
Rasmussen

Lena 
Sjöberg

Lars
Staberg

David
Strid

Birgitta 
Ström

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

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

– Jag har alltid velat hjälpa 
människor och började göra 
research för hur jag kunde få 
fram mina åsikter. Jag kom 
fram till att mina egna vär-
deringar matchade social-
demokratins. Alla ska ha 
samma förutsättningar och 
få en chans.  Om man vill så 
kan man verkligen påverka 
och det driver mig att fort-
sätta kämpa.
Vad säger du till andra 
ungdomar som tycker 
att politik är tråkigt?
– I så fall borde man tänka 
om. Politik är inte något 
man läser på, det är något 
som kommer inifrån. Det är 

tankar som berör oss alla.
Vilken politisk fråga 
tycker du är viktigast 
att driva just nu?
– Att försöka stoppa privati-
seringen av skola och sjuk-
vård. Skattesänkningar oroar 
mig mest eftersom det är 
våra gemensamma resur-
ser som driver den offentliga 
sektorn.  När vi inte längre 
hjälps åt att betala har inte 
alla råd. 
Vad vill du jobba med i 
framtiden?
– Eftersom det är ekonomi 
inom politiken som enga-
gerar mig mest så skulle jag 
vilja utbilda mig till ekonom. 
Jag vill vara med och 
påverka inom det området.

Vad gör du helst på din 
fritid?
– Eftersom jag går på IB-
programmet på Hvitfeldt-
ska gymnasiet är det väl-
digt mycket plugg. Dess-
utom är jag med i en debatt-
grupp på skolan som tar upp 
ganska mycket tid. Det är ett 
bra sätt för bli bättre på att 
debattera. Men sedan älskar 
jag att måla, både karikaty-
rer och i akvarell. 
Har du någon förebild?
– Mamma har alltid varit 
min förebild. Hon är en 
stark person som hittar pro-
blemlösningar. 

”Politik är något 
som kommer inifrån”

För precis ett år sedan blev hon ordförande för SSU i Ale kommun. 
Kristina Raad vill hjälpa till att skapa ett samhälle där alla människor

ska ha samma förutsättningar. 
Det var anledningen till varför hon sökte sig till socialdemokratin.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Kristina Raad
Ålder: 17, fyller 18 i år
Bor: Nödinge
Intresse: Politik, vara aktiv 
och hjälpa folk, måla
Stjärntecken: Skytt

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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Boxningsgala – värd att vänta på

Fräck idé! Ale gymnasiums teatersalong förvandlades till en boxningsarena i söndags. Med perfekta förutsättningar för ljud- och ljus blev galan och stadskampen mellan Göteborg och 
Stockholm en fullträff.

– Strömavbrott hindrade inte stadskampen i Ale gymnasium
NÖDINGE. Ett strömav-
brott precis före box-
ningsgalans invigning.

Det blev nästan två 
timmars väntan för 
aktiva och publik.

Men det var mödan 
värt.
Ale Boxningsklubb arrange-
rade i samarbete med Väst-
svenska Boxningsförbundet 
en stadskamp mellan Gö-
teborg och Stockholm. Det 
betyder samtidigt att delar av 
Sverigeeliten fanns på plats.

– Den här tävlingen var 
stor för många år sedan, men 
under tiden som boxningen 
mer eller mindre var ifråga-
satt i Sverige låg den i träda. 
Sedan fyra år tillbaka har vi 
försökt få fart på stadskampen 
igen. Det har blivit bättre för 
varje år och det är en stor ära 
att vi i lilla Ale fick erbjudan-
det att stå som arrangör, säger 
Jean Altun, eldsjäl i Ale Box-
ningsklubb som har sitt säte 
i Bohus.

Han tror att boxningen ge-
nomgår en form av renässans 
och att tävlingar som stads-
kampen kan bidra till ett ökat 
intresse.

– Det skrivs mer och upp-
märksamhet är precis vad 
sporten behöver. Boxning har 
betytt mycket för ungdomar 
som kanske inte alltid har haft 
det så lätt i samhället. Det är 
en sport som också uppfost-

rar ungdomar, säger Jean 
som hoppas att hans fören-
ing kan få ett rejält uppsving 
när Bohushallen står färdig i 
sommar.

– Då ska vi få vår första rik-
tiga boxningsring.

Härlig atmosfär
Stadskampen i söndags ar-
rangerades på ett förträff-
ligt sätt i Ale gymnasiums te-
atersalong. En perfekt vald 
arena, där ljud- och ljustek-
niken bidrog till att skapa en 
härlig atmosfär.

Kampen mellan Göteborg 
och Stockholm slutade med 
seger för huvudstaden, fast 
bara med 5-4.

I pausen bjöds publiken 
på diplomboxning som är en 
variant för de yngre utövarna 
mellan 10-15 år. Här bedöms 
inte antalet träffar, utan do-
marna tittar istället på teknik 
och uppförande i ringen.

Ale Boxningsklubb som 
har 15 tävlingsaktiva boxare 
representerades av Saraar 
Selar, 14, från Nödinge.

Älskar boxning
– Jag älskar boxning. Vi tränar 
tre gånger i veckan och det 
har jag gjort i sju månader nu. 
Inget kan få mig att sluta. Jag 
vill fortsätta utvecklas och 
gärna bli proffs i framti-
den, säger löftet när lokaltid-

ningen träffar honom innan 
matchstart.

Sin motståndare från Gö-
teborg hade Saraar revansch 
att utkräva från, men det gick 
inte domarna med på denna 
gång.

Boxningsgalan inleddes 

med en två timmar lång förse-
ning. Ett strömavbrott med-
förde att tävlingsstarten fick 
vänta, men det var som redan 
nämnts mödan värt.

Till bästa hemmaboxare i 
Göteborg utsågs Assan Nije.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Inte bara för killar. Fanny Ahlfors, BK Örnen, mötte Ami 
Ramstedt från Hisingen. Fanny vann tjejkampen och blev 
också utsedd till bästa "bortaboxare".

Hemmahopp. Saraar Selar, 14 år från Nödinge, gjorde en stark insats i sin match i diplom-
klassen, men fick se sig besegrad.



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

10:00  F00    NSK – Sävehof

10:50  F99    NSK – Sävehof 

11:40  F98    NSK – Kortedala

12:30  Div6v  NSK – Torslanda AIK

Veckans matcher

Ale Gymnasium Söndag 27 Februari

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

INTENSIVKURS

6.800:-

Ale Gymnasium Söndag 20 mars
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FOTBOLL

INNEBANDY

DM Västergötland, omg 1
BK Spark – Skepplanda 1-10 (1-4)
Mål SBTK: Christian Rönkkö 6, Daniel 
Larson 2, Johan Andersson, Svante 
Larson.

Träningsmatcher
Kongahälla – Ahlafors 1-4 (1-2)
Mål AIF: Jihad Nashabat 2, Michel 
Berntsson Gonzalez, Ali El-refaei.

Heimer – Lilla Edet 1-1 (1-0)
Mål LEIF: Anton Granqvist.

Älvängens IK – Lödöse/
Nygård 4-2
Mål ÄIK: Patric Skånberg 3, Rahel 
Faraj 1.
LNIK: Jonatan Svensson, Tommy 
Pedersen.

Elmer/Fåglum – Skepplanda 1-2 
(1-1)
Mål SBTK: Mattias Johansson 2.

Damer:
Mossen – Skepplanda 3-0

Vänersborgs IF – Lilla Edet 1-2 
Mål LEIF: Nathalie Carlsson, Sandra 
Mellqvist.

Division 2 Göteborg
Ale IBF – Pixbo Wallenstam 6-1
Mål Ale: Jennie Hedberg 2, Caroline 
Ekblad, Victoria Eriksson, Emmelie 
Södergren och Malin Bernhardsson. 
Matchens kurrar: Lisa Persson 3, 
Emmelie Södergren 2, My Hjelm 1
.

Ale IBF 17 47 41
FBC Lerum 17 38 38
IBK Göteborg 18 49 34
Sportlife Kungälv 17 9 32
Lindås IBK 17 10 31
Lindome IBK 17 -11 23
Grundsunds IK 17 -17 15
Guldhedens IK 17 -26 15
Pixbo Wallenstam 18 -31 15
Floda IBK 17 -68 5

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 8 
mars deltog 11 par. Medel var 80 
poäng och följande par placerade 
sig över medel:
1. Ingrid Andersson/Ronny Andersson    109
2. Elsa Persson/Rikard Johansson  105
3. Stig Christensson/Nils Lindström   93
4. Lilly Karlbom/Curt Nilsson        87,5
5. Pia Rosén/Ingalill Hasselberg     84
6. Karl-Axel Karlsson/Rune Ögren  83

NÖDINGE. Ale IBF:s 
damer står nu med ena 
benet i division ett.

Pixbo Wallenstam 
avvisades med klara 
siffror.

En perfekt regisserad 
serie avslutas på lördag 
med en final borta mot 
FBC Lerum, men bara 
en total genomklapp-
ning kan sätta stopp 
för ett avancemang.
Lördagens seger över Pixbo 
samtidigt som jagande FBC 
Lerum bara fick oavgjort 
borta mot Lindås gör att Ale 
IBF:s damer kan förlora fina-
len med fyra mål och ändå stå 
som seriesegrare.

– Vi har ett klart övertag. 
Alla våra kedjor levererar, 
medan Lerum egentligen 
bara har en formation som vi 
måste se upp med, säger Ales 
huvudledare, Ralph Gus-
tafsson.

Bottenlaget Pixbo hade 
inget att hämta i Ale gymna-
siums sporthall. Trots att Ale 
IBF:s damer haft ett ofrivil-
ligt speluppehåll i tre veckor 
var det hemmalaget som 
visade stabilitet och framför 
allt effektivitet. Emmelie 

Södergren gav Ale led-
ningen med 1-0 redan efter 
tre minuter. I andra perio-
den hann det bara gå drygt 
30 sekunder innan Caroline 
Ekblad satte tvåan. Gäster-
nas försvarsspel kan alltid 
diskuteras och mot lag som 
Ale bestraffas varje misstag. 
3-0 skickade 
Jennie Hed-
berg in på 
p a s s n i n g 
av Sandra 
Augustsson. 
Pixbo reducerade i början 
av den sista perioden, men 
någon nerv blev det aldrig i 
matchen. Victoria Eriks-
sons långskott letade sig in i 
maskorna efter åtta minuter. 
Strax därefter gjorde Malin 
Bernhardsson 5-1 på en 
snygg passning av Emmelie 
Södergren. Jennie Hedberg 
noterade med sitt andra mål 
för dagen slutresultatet till 
6-1 tre minuter före slutsig-
nalen.

– Idag handlade det mest 
om att undvika skador. Nu 
kan vi träna tufft hela veckan 
och träna powerplay. I nume-
rärt underläge vet alla vad de 
ska göra, men framåt har vi 
lite att lära. Lerum kommer 

att vara tvingade att anfalla 
och det ska vi utnyttja med 
snabba omställningar, säger 
taktikern Ralph Gustafsson.

Ale IBF:s rekordunga 
damtrupp är på väg att 
utföra en mäktig prestation. 
Laget lämnade i fjol division 
tre bakom sig och rusar nu 

rakt igenom 
division två. 
Från trean 
till daminne-
bandyns näst 
högsta serie 

på två år med en medelålder 
på runt 17 år imponerar.

– Flertalet, för att inte säga 
alla, har en stor utvecklings-
potential. Med lite mer rutin 
kommer de att bli svårstop-
pade, säger Ralph Gustafs-
son.

I fjol klarade Surte IS 
IBK sig kvar i ettan med ett 
nödrop, men klubben valde 
senare att avstå platsen på 
grund av en osäker spelar-
trupp. På lördag kan Ale få 
ett nytt lag i finrummet och 
denna gång är det Ale IBF – i 
så fall inget annat än en stor 
idrottsbragd.

Nu luktar det division ett
– Ale IBF:s damer nära idrottsbragd

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

- Älska handboll

�������������

www.klubben.se/alehf för mer info

Älvängens kulturhus
Söndag 20 mars

F99   1250   ALE HF - Banér
P96  1340  ALE HF - Bjurslätt

PA  1430  ALE HF - Aranäs
Herr div 4  1530  ALE HF - Kortedala

Dam div 4  kl 1645

ALE HF - Stenungsund

INNEBANDY
Div 2 Göteborg damer
Ale IBF – Pixbo Wallenstam 6-1

På lördag kan Ale IBF:s damer kvalificera sig för spel i division ett nästa säsong. Efter 6-1 hemma mot Pixbo återstår bara FBC Lerum på bortaplan och Ale 
har råd att förlora med fyra mål – det blir ändå serieseger.               Foto: Allan Karlsson

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI
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Behöver du hjälp med att komma i form inför sommarens aktiviteter på stranden?

Saknar du motivation? Behöver du bättre resultat? VI HJÄLPER DIG!

B hö d hjäl d k i f i fö k i i å d ?B hö d hjäl d k i f i föö k i i å d ?

Vill du gå ner i vikt?
Våra personliga tränare hjälper dig 

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

NY Björkekärr ,  031-25 29 00 (Smörslottsgatan 26)
 GBG Lilla Bommen ,  031-51 49 00 (Lilla Bommen 5)
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)

Ring och boka 
en GRATIS konsultation med 
en av våra personliga tränare.
När ni träffas kan du i lugn 

och ro få svar på dina frågor om 
personlig träning och få reda på 
hur din PT kan hjälpa dig att nå 

ditt mål.

m.lifeclub.se

Erbjudandet gäller tom 10/4-11

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

319:-
 Gäller endast nytecknande, erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden. * Silverkort gäller ej på Åby, Björkekärr, Lilla Bommen, Majorna, Hisingen.  ** Bronskort gäller ej på Åby, Björkekärr, Lilla bommen

* **

SILVERKORT
Grupp - Styrke - Konditionsträning 
min 12 mån basavtal ord pris 379:- Prisgaranti. Du sparar 960:- per år.
Medlemsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro- och kontantavtal

12 månader kontant 3250:- ordpris 4548:- *

Köp ditt träningskort hos oss idag

Run 4 Life
Life är alltid först med senaste inom träning
Missa inte startskottet på vår nya satsning på kondition & löpning

NY Björkekärr ,  031-25 29 00 (Smörslottsgatan 26)
 GBG Lilla Bommen ,  031-51 49 00 (Lilla Bommen 5)
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)

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

****299:-
12 månader kontant 2990:- ordpris 4548:- 

Här gäller verkligen blåvit. Både Nol IK (överst) och Älvängens IK liggande, var två av de lag 
som höll sig framme och plockade hem medaljer när Midhage Cup avgjordes i Älvängens Kul-
turhus förra helgen. Som arrangör stod Lödöse/Nygård IK.

Nol IK bestod av fölande grabbar: Johannes Kontis, Kalle Moourujärvi, Ville Lindros, Josef 
Antwan, Daniel König, Andréas Heffler, Maximus Nordgren, Emanuel  Seferovic  och Manuel 
Storch.

Älvängens IK:s lag: Ludvig Andréasson, Jonatan Woxberg, Gustav Sporrong, Filip Wallin, 
Peer Skånberg, Rasmus Thörnqvist, Alexandeer Steen.

Text och bild: Allan Larson.

Alelag visade framfötterna i Midhage Cup

94%
läser enligt SKOP* 

varje vecka!
Nästa vecka når vi samtliga hushåll i 

Ale och Lilla Edet kommun.
Se till att synas i Göta älvdalens 

bästa skyltfönster!

ANNONSBOKNING
Kent Hylander 0704-38 52 58

Michel Berndtsson 0700-92 20 31

www.alekuriren.se  0303-74 99 40

*SKOP genomförde i november 2010 en läsarundersökning i Ale kommun.
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ALAFORS. Råttfällan 
av Agatha Christie, 
världens mest spelade 
drama, sätts nu upp på 
Pelarteatern i Alafors.

Den 2 april har tea-
tergruppen Gul pre-
miär för den omtalade 
pjäsen, som ändå ingen 
får lov att pratar om 
efteråt.

– Publiken ombedes 
att inte avslöja slutet, 
då det är mycket ovän-
tat och det som gjort 
dramat så känt. Inte 
ens på internet går det 
att finna hur Råttfällan 
slutar, säger en av skå-
despelarna Sofie Arnkil.

Råttfällan blir Nol-Alafors 
kulturförenings största sats-
ning på många år. Manuset 
är omfattande och föreställ-
ningen beräknas till två och 
en halvtimma. Pjäsen hade 
teaterpremiär på Theatre 
Royal i Nottingham den 6 
oktober 1952. Den flyttades 
samma år till New Ambas-
sadors Theatre i London, 
där spelades den till och med 
lördagen den 23 mars 1974. 
Följande måndag flyttade 
pjäsen till grannteatern St 
Martin’s Theatre där den går 
än i dag. Föreställningen har 
spelats kontinuerligt sedan 
premiären för 58 år sedan 
och är nu (mars 2011) uppe 
i över 24 000 föreställningar. 
Handlingen är ett mord-
drama, känt för sitt överras-
kande slut, vilket publiken 
vid varje föreställnings slut 
blir ombedd att inte avslöja.

Det var när en i ensemblen 
läste boken av Agatha Chris-
tie som idén föddes att sätta 
upp föreställningen på Pelar-
teatern i Alafors. Manuset 
hittades hos ATR (amatör-
teaterns riksförbund) och när 
väl Teatergruppen Gul börjat 
läsa kunde de inte sluta.

– Det är spänningen som 
gör det här dramat så speci-
ellt. Den finns där hela tiden, 
men kulminerar i slutet. Vi 
kunde inte sitta still när vi 
kom fram till avslöjandet och 
vi hade försökt lista ut slutet 
själva, men oj vad fel vi hade, 
berättar Ossian Veronese 
som också är med på scen.

Gissa mördare
Publiken ska i pausen få 
chansen att gissa vem mör-
daren är.

– Eftersom vi inte tror att 
någon kommer att klara det 
har vi inte bestämt något 
pris än, men vi får väl bjuda 
på en bulle. Det blir nog inte 
aktuellt ändå. Det här är en 
extrem mordgåta, menar 
skådespelare Siri Leifsdot-
ter.

 Andreas Henriksson är 
regissör för Teatergruppen 
Gul och dess största åta-
gande någonsin. Gruppens 
kärntrupp är 18 år.

– Det här är en utmaning 
av stora mått. Manuset är 

tjockt och var inte perfekt 
översatt, utan vi har fått göra 
en del bearbetningar. Alla 
karaktärer är mycket speci-
ella och det har tagit tid att 
lära känna dem. Vi har fort-
farande inte kört igenom 
hela pjäsen, så vi har att göra, 
säger han.

När lokaltidningen hälsar 
på i Pelarteatern under sön-
dagen pågår repetitioner 
parallellt med scenografi-
arbetet. Det sågas, spikas, 
målas och fejas.

– Den här gruppen gör 
allt själv. Nu har vi tre veckor 
på oss, det är lätt panikartat, 

men vi har kul ihop och vi 
vet att det löser sig, avslutar 
Sofie Arnkil.

Teatergruppen Gul på Pelarteatern sätter upp Agatha Christies morddrama, Råttfällan, som fortfarande 
spelas i London. Från vänster: Andreas Svensson, Ossian Veronese, Siri Leifsdotter, Anna Konnberg, Pontus 
Olesen, Sofie Arnkil och Marcus Olesen.

Spännande mordgåta

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FAKTA RÅTTFÄLLAN
Råttfällan handlar om ett ungt par, 
Mollie och Giles Ralston, som har 
öppnat hotell i herrgården Monks-
well. De är insnöade tillsammans 
med fyra gäster och en förbipasse-
rande resenär som kört fast i snön. 
Kriminalassistent Trotter kommer till 
hotellet för att varna för att en mör-

dare misstänks vara på väg till hotel-
let. När en av gästerna - Mrs Boyle 
- blir mördad, inser alla att mörda-
ren redan är där. Vem som helst kan 
vara skyldig. Pelarteatern i Alafors 
kulturfabrik ger sju föreställningar 
av Agatha Christies Råttfällan. Pre-
miär 2 april.

RÅTTFÄLLAN Premiär 2/4

Agatha Christies

Three blind mice,
Three blind mice
See how they run,
See how they run!

They all ran after
The farmer's wife
She cut off their tails
With a carving knife

Mer information och biljetter:
 SPELAS 3, 6, 9, 12, 16, 17 APRIL

pelarteatern.com
0303-742797
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En dramatisk deckare:

Ale gymnasium Teatern

Torsdag 17 mars kl 19.00
Biljetter från 24 februari på Ale bibliotek, 

Nödinge samt på www.riksteatern.se
Biljettpris: 180 kronor, scenpass-rabatt 40 kr, 

ungdom: 100 kr.
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AV SOFI OKSANENUTRENSNING

– Snart premiär för Agatha Christies "Råttfällan"
Stöd
Astma- och 
Allergiförbundets
Barnallergifond
Pg 90 09 06-9
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www.happydays.nu 
eller ring 020 79 33 84 Telefonerna är öppna 

vardagar kl. 8-15.30.

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

8 dagar på 3-stjärnigt hotell i Berwang

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

Hotel Appartm. Blitz ★★★

Bergwang-dalen ligger på den andra 
sidan av gränsen till Tyskland i det 
vackra österrikiska regionen Tyrol. 
Här bor ni på 1300 meters höjd och 
kan njuta av synen av snöklädda 
berg och gröna ängar med betande 
kor medan ni andas in den rena, fris-
ka bergsluften. Ni kan samtidigt se 
fram emot en semester där alla mål-
tider är med i priset, så allt ni behö-
ver tänka på är vad ni vill uppleva. 
En sommarsemester här är ett rent 
paradis för dem som älskar vackra 
naturupplevelser eller aktiva semes-
trar. Det finns en värld av möjlig-
heter med omkring 500 km märkta 
vandringstigar, mountainbikevägar, 
ridning, tennis och mycket mer. Eller 
använd er av den fria entrén till fri-
luftsbadet (500 m) med uppvärmd 
pool och roliga lekbassänger som 
barnen kan plaska runt i. 

Kalmars 
historiska charm

Best Western Kalmarsund Hotell 
★★★

Välkommen till en utav Sveriges mest 
historiska och upplevelserika städer; 
den gamla residens- och stifstaden 
Kalmar som under medeltiden var 
gränsfäste mot Danmark och viktig 
hamn- och handelscentrum – det är 
därför inte konstigt att Kalmar kal-
las för ”Sveriges Nyckel”. Ni bor på 
det mycket trivsamma Best Western 
Kalmarsund Hotell centralt i området 
Kvarnholmen – hotellet har bl.a. en 
lusthusbetonad avdelning på deras 
tak med bastu, stor bubbelpool och 
avslappningsrum med storbilds-TV. 
Utöver det finns det mycket att se i 
Kalmar stad: I Kalmar läns museum 
(1 km) har ni bl.a. utställning om 
regalskeppet Kronan som explode-
rade och sjönk. Kalmar har många 
praktfulla barockbyggnader, bland 
dem är domkyrkan från 1660. 

Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

Pris per person i dubbelrum

3.749:-

Pris per person i dubbelrum

1.199:-

3 dagar på 3-stjärnigt centrumhotell i Kalmar, Småland

Bergssommar i Österrike

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

BW Kalmarsund Hotell

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Ankomst: Fredagar t.o.m. 17/6 
och 19/8-16/12 samt valfri påsk 
20-23/4, Kristi himmelsfärdsdag 
1-3/6, pingst 10-11/6, 14-21/10 
och 28/10-4/11 2011.

OBS: Kuravgift är inte inkluderat och skall beta-
las direkt på hotellet mot en avgift på 1,60 EUR 
per person per dygn.

Hotel Appartm. Blitz

Ankomst: 
Lördagar 11/6-13/8 2011.

SURTE. Söndagen den 6 
mars bjöd Quiltföreningen 
Rutan in till vernissage på 
Glasbruksmuseet. Ett 60-tal 
personer besökte invig-
ningen.

De vackra och välgjorda 
arbetena i lappteknik, som 
visas på museet till och med 
den 27 mars, har tillverkats 
av Quiltföreningen Rutans 
medlemmar.

Föreningen verkar i Ale 
kommun, men har samar-
bete med NVB iTrollhättan. 
Quiltföreningen Rutan star-
tade på 1990-talet och har 
idag 26 medlemmar. Varan-
nan torsdag träffas gänget på 
Himlaskolan i Alafors för att 
sy, fika och prata.

– Vi lär oss genom att 
delta i kurser, både egna och 

andras. Vidare åker vi på 
symässor både här hemma 
och utomlands. Rutan sam-
arbetar med andra quiltför-
eningar och ordnar syhelger. 
Vi har väldigt roligt ihop, 
säger Ewa-Lisa Olsson.

– Har du lust att komma 
med oss i Rutan så är det bara 
att höra av sig. Du behöver 
inte ha några förkunskaper, 
vi hjälper nya medlemmar att 
komma i gång, avslutar Ewa-
Lisa Olsson.

Välbesökt vernissage på Glasbruksmuseet
– Quiltföreningen Rutan visar arbeten i lappteknik

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Quiltföreningen Rutan visar just nu en utställning på Glas-
bruksmuseet i Surte.                                  Foto: Joan Wangel

ÄLVÄNGEN. Februari månads 
Musikcafé på Repslagarmuseet blev 
mycket uppskattat .

Nu är det dags igen, lördagen den 
26 mars. Vi får möta två artistgrup-
per; Örjan Hjorth & Christer 
Ågren samt Jenny Almsenius.

Med värme och musikalisk finess 
bjuder två mångsidiga musikanter, 
Örjan Hjorth och Christer Ågren, 
på 50- och 60-talsschlager som i 
original hörts med bland andra Ulf 
Peder Olrog, Owe Thörnqvist 
och Gunnar Wiklund. Eftersom 
en del av sångerna har sitt ursprung 
i USA kan en doft av country och 
blues finnas med i arrangemangen. 
Uppskattade berättelser om ”tiden 
det begav sig” binder ihop föreställ-
ningen som bygger på lika delar 
humor, kärlek och ”glimten i ögat”.

Det kan nämnas att en och annan 
joker kommer att blandas in i schla-
gerleken, det vill säga några egna 
låtar som inte kan kategoriseras som 
schlager.

Både Örjan och Christer, var för 
sig, spelar live i eget namn, både solo 
och med band. Båda har släppt egna 
skivor och uppträtt på olika scener 
runt om i Sverige.

Artist nummer två är Jenny Alm-
senius med ångande visblues. Jenny 
Almsenius har i stort sett hela sitt 
liv sysslat med sång, musik och låt-
skrivande. Efter ett år på Nordiska 
vislinjen i Kungälv, gav hon sig ut på 
vägarna tillsammans med en gitar-
rist och en kontrabasist. Då bestod 
repertoaren mestadels av förebilden 
Cornelis Vreeswijks låtar och en 
hel del amerikansk blues.

I sin skiva ”Sånt som brinner” har 
Jennys egna låtar fått sin finslipning. 
Resultatet blev ett album fullt av 
spelglädje, lust, sorg och blues.

– Det är mycket livekänsla på 
plattan, säger Jenny.

Hennes publik kan bestå av allt 
ifrån tonåringar till gråhåriga blues-

diggare, samt visälskare som vill höra 
en väl berättad historia. Publiken vill 
i grund och botten bli berörd. Det 
lyckas Jenny briljant med.

Tillsammans med gitarristen 
Martin Abrahamsson utlovas en 
härlig musikalisk upplevelse, som 
vore synd att missa.

Musikcafé på 
Repslagarmuseet
– Schlager och ångande visblues utlovas

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Örjan Hjorth och Christer Ågren 
gästar Repslagarmuseets Musikcafé 
den 26 mars…

…liksom Jenny Almsenius som 
kommer att bjuda på ångande vis-
blues.

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

GULLIVERS
RESOR

ÄNGLAGÅRD

Entré 80 kr, från 7 år

Entré 80 kr, barntillåten

Söndag 20/3 kl 15

Onsdag 23/3 kl 19
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NÖDINGE. Förberedel-
serna inför Festivalborg 
är i full gång.

Arrangören tror att 
årets upplaga blir något 
utöver det vanliga.

– Vi har fått klart 
med en fantastisk 
artist, Daniel Adams 
Ray, som tilltalar en 
bred publik. Vi ser verk-
ligen fram emot den här 
kvällen, säger Jessica 
Rodin från föreningen 
Löftet.

Det är Löftet som håller 
i trådarna inför det kom-
mande valborgsfirandet i 
Ale gymnasium. Flertalet av 
ungdomsföreningens 200 
medlemmar är engagerade i 
arbetet med Festivalborg.

– Detta är årets absoluta 
höjdpunkt. Vi arrangerar en 
del andra konserter och täv-
lingar under året, men Fes-
tivalborg är utan konkurrens 
vårt största enskilda arrang-
emang, förklarar Linnea 
Nyberg.

Hoppas på publikrekord
Den svenske rapparen 
Daniel Adams Ray, som gjort 
dundersuccé med låtarna 
”Gubben i lådan” och ”Dum 
av dig”, utgör dragplåstret.

– Tidigare har vi haft 
Marie Picasso, Petter och 
Erik Grönwall på besök 
hos oss, men jag vill hävda 
att årets artist är hetare än 
någon annan. Vi hoppas på 
publikrekord, säger Ellinor 
Alexandersson.

Även om huvudnumret är 
spikat återstår mycket annat 
arbete. I förra veckan träf-
fades Löftets representanter 
för att utforma resterande del 
av Festivalborgs program.

– Nu har vi bestämt vilka 
lokala band som ska tillfrågas. 
Sedan har vi också bestämt 
layout för våra t-shirts, affi-
scher och annonsering, för-
klarar Jessica Rodin.

I bakgrunden för Festiv-
alborg figurerar Andreas 
Holmgren och Jonas 
Ekstrand från Ale Fritid 
samt Thomas Berggren 
från Vakna. De bistår ungdo-
marna med hjälp när eventu-
ella frågetecken uppkommer.

– De är med och guidar 
oss, men det är vi som 
bestämmer hur upplägget 
ska vara, säger Ellinor Alex-
andersson.

Imponeras
Thomas Berggren kan inte 
annat än att imponeras av 
ungdomarnas framåtanda.

– Det märks att det är 
femte året som vi genomför 
Festivalborg. Ungdomarna 
har fått en viss erfarenhet och 
de är väldigt kreativa i pro-
cessen. Löftet utgör rygg-
raden i hela arrangemanget 
och utan deras insats hade 
inte Festivalborg kunnat 
genomföras, säger Berggren.

För att ytterligare spetsa 
till marknadsföringen har 
två praktikanter från Barn- 
och fritidsprogrammet, Asil 
och Alex, fått i uppgift att 

utforma ett delvis nytt kon-
cept.

– Det känns jättebra och 
vi ligger väl framme i för-
beredelsearbetet, avslutar 
Thomas Berggren.

Med löfte om ett bra arrangemang
– Årets Festivalborg blir det bästa någonsin?

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Det är vi som ska göra det! 
Ungdomsföreningen Löftet 
har regelbundna träffar i Ale 
gymnasium för att planera 
årets Festivalborg.

Tummen upp för årets Festivalborg gör Linnea Nyberg, Jes-
sica Rodin och Ellinor Alexandersson. De tror att huvudar-
tisten Daniel Adams Ray kommer att locka rekordpublik.

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.

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

VÅRA ÖPPETIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

LÖRDAG 26 Mars 
Kl 21.00

KOMMANDE UNDERHÅLLNING

Live at: 

trubadur/rockshow

&  PAT STAFF 
On stage:
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Let us sing 

19 mars 17.00

Projektkören sjunger gospel 
tillsammans med Kompbandet 

under ledning av Tomas Mellås och Åsa Gunnervik.
Per-Martin Andersson, präst.

Älvängens blå kyrka

0303-444 000
Först med det senaste?
Nyhetsbrev på www.mittiale.se

Konsert 

 Prova-på-gospel
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STARRKÄRR. Skratta & 
Sjung är tillbaka.

Söndagen den 27 
mars arrangeras det 
trivselstund i Starr-
kärrs bygdegård.

För underhållningen 
svarar Mona Eskengren 
tillsammans med Kode 
dragspelsklubb.
Mona Eskengren, 74, ser fram 
emot att få stifta bekantskap 
med sin hembygd igen. Sedan 
1978 är hon bosatt i Romelan-
da, men det är i Ale som hon har 
sina rötter.

– Jag växte upp på Oljoberget 
i Nol, men jag var väldigt ofta 
och besökte farmor och farfar, 
Ida och Konrad, på deras gård 
i Starrkärr. Gården låg belägen 
alldeles intill bygdegården. Det 
var en härlig tid, berättar Mona.

Det är förmodligen av farfar 
som Mona har ärvt sin musika-
liska ådra. Hon kommer ihåg 
de gånger han satt hemma med 
munspelet.

– Jag minns det så väl. Han 
spelade alltid Kväsarvalsen.

– Även mina farbröder hade 
musiken i blodet. De spelade 
durspel, något som jag har tagit 
efter, förklarar Mona.

Emigrerade till Kanada
Det började emellertid med fiol-
lektioner i skolan. Som 17-åring 
köpte hon sitt första dragspel.

– Jag vet att jag började dela 
ut Göteborgs-Posten när jag var 
13 år. När jag fick ihop tillräck-
ligt med pengar stod jag inför 
valet om jag skulle köpa en mo-
torcykel eller ett dragspel. Det 
blev en 175-kubikare och drag-
spelet fick vänta några år, skrat-
tar Mona.

När väl dragspelsmusi-
ken tagit överhanden turnera-
de Mona och hennes kamrater 
runt bland gårdarna och under-
höll. Dragspelet hade hon med 
sig när hon flyttade till huvudsta-
den 1956 för att därefter emigre-
ra till Kanada.

– Jag spelade på olika klubbar 
i Toronto där Svenska kyrkan 
hade hand om underhållningen.

Tillbaka i Sverige öppnade 

Mona egen frisersalong och ki-
oskverksamhet. Musiken har 
dock alltid funnits med på ett 
eller annat sätt.

– Jag tycker det är så himla 
roligt. Jag spelar både femradigt 
dragspel och durspel.

År 2000 blev Mona Esken-
gren utnämnd till Gräfsnäsflick-
an och belönades med stipendi-
um. Kode dragspelsklubb, som 
också kommer att finnas med i 
bygdegården, har hon spelat till-
sammans med i femton år.

– De är så duktiga och det 
ska bli väldigt roligt att få upp-
träda tillsammans med dem. Vi 
kommer också att ha sällskap av 
Stig Alfredsson på gitarr, säger 
Mona.

Vad blir det för typ av musik 
som ni kommer att bjuda på?

– Det blir mycket sväng i lå-
tarna, det kan jag lova. ”Joddlar-
flickan” och ”Maria Maruska” är 
låtar som jag brukar spela och 
som folk förknippar mig med. 
Sedan så kommer det att bli 
några låtar på durspelet och jag 
funderar faktiskt på att ta med 
mig min ukulele också.

Som alltid finns Lennart 
Thorstensson med som konfe-
rencier och allsångsledare. Såle-
des är det klappat och klart för att 
hälsa våren välkommen i Starr-
kärrs bygdegård nästa söndag.

JONAS ANDERSSON

Skratta & Sjung är tillbaka

Mona Eskengren, med rötter 
i Nol men numera bosatt i 
Romelanda, är huvudartist 
när Skratta & Sjung arrang-
eras i Starrkärrs bygdegård 
nästa söndag.

Till Er alla som på olika
sätt hedrat minnet av
vår älskade Mamma

Anna Karlsson
vid hennes bortgång, för

de vackra blommorna
samt gåvor till Surte
missionsförsamling,

framför vi vårt varma
tack. Ett stort tack även
till Hemtjänsten i Surte

för god omvårdnad.

BARNEN
med familjer

Tack

Stort tack till Er alla
som på olika sätt hedrat
minnet av vår Älskade

Thomas
Söderbom

vid hans sjukdomstid
och bortgång, för gåvor
till Cancerfonden samt
alla fina blommor till
hemmet. Ett särskilt
tack till Älvängens S-

förening, Alebyggen AB,
grannar, vänner,

officiant Reine Bäck,
solist Johan Ekstedt

och organist Vladimir
Masko.

EVA
Jessica, Fredrik

Rommin

Jordfästningar
Ingegärd Olsson. I Nödinge 
kyrka hölls torsdagen 10 mars be-
gravningsgudstjänst för Ingegärd 
Olsson, Nödinge. Offi ciant var 
komminister Reine Bäck.

Ingvar Hansson. I Nödinge 
kyrka hölls fredagen 11 mars 
begravningsgudstjänst för Ingvar 
Hansson, Nödinge. Offi ciant var 
kyrkoherde e.m Renny Olausson.

Thyra Larsson. I Surte 
kapell hölls fredagen 11 mars 
begravningsgudstjänst för Thyra 
Larsson, Surte. Offi ciant var 
komminister Reine Bäck.

Nödinge församling
20/3 2:a i Fastan kl 11, Nödinge 
kyrka Mässa R Bäck. Kl 13, 
Surte kyrka Finsk gudstjänst Satu 
Rekola. Kl 15, Bohus Servicehus 
Gudstjänst R Bäck. Kl 17, Surte 
kyrka Musikgudstjänst R Bäck. 
Månd 21/3 kl 18.30, Nödinge 
kyrka Mässa H Hultén.

Starrkärr-Kilanda
församling
Tisd 15/3 Nols kyrka kl 8, Mor-
gonbön med frukost. Lörd 19/3 
Älvängens kyrka kl 17, Gospel-
konsert (se annons). Sönd 20/3, 
2 i fastan, Älvängens kyrka kl 11, 
Mässa, Söndagsskola. Andersson. 
Vid kyrkaffet efter gudstjänsten 
berättar och visar Per-Martin 
Andersson bilder från 3 års ar-
bete i utlandskyrkan på Teneriffa. 
Starrkärrs kyrka kl 11, Mässa 
Nordblom. Nols kyrka kl 17, För-
bönsgudstjänst Nordblom. Tisd 
22/3 Nols kyrka kl 8, Morgonbön 
med frukost. Nols kyrka kl 18.30, 
Musikcafé, Café med underhåll-
ning av ungdomar i församlingen. 
Onsd 23/3 Starrkärrs kyrka kl 
9.30, Vardagsmässa.

Elimförsamlingen, 
Alafors pingstkyrkan
Sönd 20/3 kl 11, Gudstjänst,  
P-O Kindbom. Torsd 24/3 kl 18, 
Musikcafe, Ohlins. Tisd 29/3 kl 
17, Stickgruppen.

Surte missionsförsamling
Onsd 16/3 kl 18:30, Tonår. Onsd 
16/3 kl 21, Innebandy i Surte-
skolan. Fred 18/3 kl 20, BatCave, 
fritidsgård för alla från klass 8 och 
äldre. Sönd 20/3 kl 17, Gudstjänst. 
Per Kjellberg. Kristina Sandnil. 
Nattvard. Enkelt kyrkfi ka. Månd 
21/3 kl 18:30, Samtalskväll för alla 
åldrar. Månd 21/3 kl 19, Musik-
kåren övar. Tisd 22/3 kl 18:30, 
Scout. Onsd 23/3 Onsdagsträffen 
för alla daglediga. Karin och Sven-
Olof Kjellberg: Med dragspel och 
dikt i bagaget. Onsd 23/3 kl 18:30, 
Tonår. Onsd 23/3 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan.
www.surtemissionskyrka.se

Guntorps missionskyrka
Onsd 16/3 kkl 18.30, Tonår - 
ÄventyrarScout. Sönd 20/3 kl 
13.30, Ungdomsråd. 
Sönd 20/3 kl 16, GUDSTJÄNST 
AnneMarie Svenninghed. Sång 
Malin Lundgren. Månd 21/3 kl 
19, Paus övar. Onsd 23/3 kl 18.30, 
SpårarScout - UpptäckarScout.

Smyrnaförsamlingen
i Älvängen
Tisd 15/3 kl 8-9, Bön. Kl 14, 
Bibelsamtalsgruppen. Onsd 16/3 
kl 19-21, Ledarutbildning för 
smågruppsledare. Torsd 17/3 kl 
10-12.30, SmyrnaCaféet. Kl 18.15, 
Hobby (7-12 år). Fred 18/3 kl 19, 

Greenhouse (åk 7 och uppåt). Kl 
20.30, Effect – Café & Öppet hus 
för ungdomar. Lörd 19/3 kl 10-13 
Second Hand & Café. Kl 13-18, 
Äldstedag. Sönd 20/3 kl 11, Guds-
tjänst, PeO Larsson från Pingst 
Riks. Barnvälsignelse. Äventyret 
(3-12 år). Kyrkkaffe. Tisd 22/3 kl 
8-9, Bön.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, Wester-
gaard, Fuxiakören. Sönd kl 13, 
Finsk gudstjänst. Tisd kl 8:30, 
Mässa i församlingshemmet, 
Westergaard. Onsd kl 18:30, 
Mässa, Isacson. Fred kl 18, Mässa, 
Kristensson.

Filadelfi aförsamlingen -
Bohus pingstkyrkan
Onsd 16/3 kl 19, Bibelläsning 
sång och bön. Sönd 20/3 kl 11, 
Gudstjänst Leif Karlsson, sång. 
Onsd 23/3 kl 19, Bibelläsning sång 
och bön.

Älvängens missionskyrka
Onsd 16/3 kl 12, Start babymas-
sage. Kl 19, Bibelstudium med 
Jan Erixon. Torsd 17/3 kl 18.30, 
Tillsammans i bön. Lörd 19/3 kl 
12-15, Familjeträff. Sönd 20/3 
kl 11, Gudstjänst. AnneMarie 
Svenninghed. Sång: Filip Larsson. 
Söndagsskola. Kl 18, Tonår. Månd 
21/3 kl 18.30, Scout. Tisd 22/3 kl 
10-13, Tisdagscafé. Kl 18, Nying-
scout. Onsd 23/3, Bibelstudium 
med Jan Erixon. Torsd 24/3 kl 15, 
RPG i Missionskyrkan. "Från min 
predikstol" Ragne Fransson.

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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Rose-Marie Kjellblad, Skepp-
landa har avlidit. Född 1944 och 
efterlämnar sonen Peter med 
familj samt syskon med familjer 
som närmast sörjande.

Ulla Ödebrink, Älvängen har 
avlidit. Född 1935 och efterlämnar 
maken Hasse samt döttrar med 
familjer som närmast sörjande.

Rigmor Ahlenius Ahlquist, Surte 
har avlidit. Född 1930 och efter-
lämnar sönerna Stefan och Thomas 
med familjer som närmast sörjande.

Tina Tagge, Nödinge har avlidit. 
Född 1961 och efterlämnar dottern 
Jenny, broder med familj, mor och far 
samt Anders som närmast sörjande.

Leif Fuxin, Bohus har avlidit. Född 
1945 och efterlämnar makan Siv, 
sönerna Freddy och Per Ola med 
familjer som närmast sörjande.

Jennifer Arvestrand, Älvängen 
har avlidit. Född 1983 och efter-
lämnar Tomi, Mamma, Jerry med 
familj, Amanda samt Gordon som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Vår Vän och Arbetskamrat

Rose-Marie Kjellblad
har i dag lämnat oss i stor sorg och saknad,

men med många ljusa minnen.

Skepplanda 28 februari 2011

Musiken har tystnat,
men minnet lever kvar

Kyrkskolans och Gunnargårdens förskolor

Vår kära lilla
Mamma och Farmor

Rose-Marie
Kjellblad
* 6 mars 1944

har i dag efter en kort
tids sjukdom lämnat oss

i sorg och saknad.

Skepplanda
28 februari 2011

PETER
Sebastian, Lovisa

I minnet Du lever, Du
finns alltid kvar

I minnet vi ser Dig,
precis som Du var

Du kämpade så tappert
ville alla väl

Omtyckt av alla med
Din goda glada själ

En tröst i sorgen
    Gud oss ger
Att den vi älskar
    ej lider mer

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen

31 mars kl. 13.00
i Skeppplanda kyrka.

Efter akten inbjudes till
minnesstund i försam-
lingshemmet. O.s.a till
Ale Begravningsbyrå,

tel. 0303-33 33 99 senast
tisdagen 29 mars.

Hedra gärna
Rose-Maries minne

med en gåva till Cancer-
fonden, tel. 020-59 59 59.

Ett varmt tack
till personalen på

Helhetsvården, Bräcke
Diakoni för kärleksfull

omvårdnad.

Vår Älskade

Tina Tagge
* 8/8 1961

har i dag hastigt lämnat
oss i stor sorg

och saknad.

Nödinge
1 mars 2011

JENNY
Glenn och Anette
Lisa, Kajsa, Ebba

Mor och Far
Anders

Sov till vindarnas 
smekande sång

Sov under grönskans 
mjuka fång

Sov ifrån sorg, oro     
och strid

Sov i underbar frid

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen 24

mars kl. 11.00 i Nödinge
kyrka. Akten avslutas i

kyrkan. Lika välkommet
som blommor är en gåva
till Hjärt-Lungfonden tel.

0200-88 24 00.

Vår älskade Mamma
Svärmor och Farmor

Rigmor
Ahlenius
Ahlquist
* 10/8 1930

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Surte
6 mars 2011

STEFAN och KRISTINA
Sara, Malin

THOMAS och MIA
Dan

Michael och Helen

Stor var Din kärlek,  
god var Din själ

Käraste Mamma,     
tack och farväl

Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av

de närmaste.

Ett varmt tack till
personalen på Korttids-
boendet, Vikadamm för
kärleksfull omvårdnad.

Till Minne av
vår käre Make,
Pappa, Morfar

och Farfar

Rolf Dahlin
* 10 augusti 1931
† 16 mars 2010

Ett år av oändlig saknad
sedan Du lämnade oss.

Ibland känns det så
länge sedan, ibland som
det hände alldeles nyss.

WANJA
Camilla, Petra

Magnus, Anders
med familjer

Till minne 

Vår kära vän och kollega
Tina Tagge

* 8/8 1961

har lämnat oss
i stor sorg och saknad.

Nödinge
8 mars 2011

Vi på Klockarevägen 18

Du fattas oss!

Vår Älskade

Jennifer
Arvestrand

* 22/11 1983

har i dag hastigt ryckts
ifrån oss i oändlig sorg

och saknad.

Älvängen
6 mars 2011

TOMI
MAMMA

JERRY och ANNELIE
Isabelle

AMANDA, GORDON
Släkt och vänner

Varmt var Ditt hjärta 
och glatt Ditt sinne

Ljust och soligt        
lyser Ditt minne

Begravningen äger rum
fredag 25 mars

kl 11.00 i Smyrnakyrkan,
Älvängen.

Akten avslutas i kyrkan.

Döda
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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

Bilar och Transportbilar. Allt 
av intresse. 
tel. 0707-536 177

Gård köpes privat i Ale av 

familj. Vi är mkt flexibla angå-
ende inflyttning. Om inte du 
har någon att sälja kanske du 
vet någon som funderar på att 
sälja? Tipsa gärna dem eller oss.
tel. 031-50 21 52

Beg kanot, rodd båt eller cana-
densare. Gärna båtplats.
tel. 0735-28 49 96

SÄLJES

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

2st flytvästar 15-30kg, ej 
använd. 1 cykelbarnstol, lila. 
125:- / del.
tel. 0702-60 77 48

Helt ny malmbyrå. 4 lådor i vit-
betsad ek. Nypris: 899:-. Nu 650:-
tel. 0704-69 46 21

Epatraktor T-Ford -27?. Volvo 
764 -89. Mycket välskött (men 
tyvärr krockskadad och sedan 
varit avställd i värmegarage).
tel. 0705-67 54 44

3 st herrcyklar från 1930-50. 
Äldre barncyklar 2 + 3 hjul + 
trampbilar. Flipperspel. Diverse 
leksaker som passar till Loppis 

mm.
tel. 0705-67 54 44

Garagerensning. MC: Lam-
bretta 150 LD, Apollo 80cc - 54?, 
Zündapp KS100 -63, Honda 50cc 
- 63. Moped: Zündapp Cx50 - 81, 
Honda M5 5-växlad, 2-1/2 Novo-
lette, Roulette -58. Mopeddelar 
Zündapp, Sachs, Duch. MC-moto-
rer DKW, Villiess, ilo.
tel. 0705-67 54 44

2st katthonor söker stabilt och 
kärleksfullt hem. Svart/vita, mkt 
söta. Vi är 1.5 år gamla. 
Pris: 100:-/st. Vid intresse ring:
tel. 0739-70 10 93

UTHYRES

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

Ö HYRA

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

Lägenhet 1-2:a önskas hyra i 
Nol-Alafors-Älvängen omr. Rök & 
Djurfri. Fast arbete.
tel. 0705-50 66 72 (dag)

el. 0739-69 43 86 (kväll)

SÖKES

Kille på 40 söker kvinna som 
gillar mysiga hemmakvällar 
& promenader. Svar med foto. 
Märk "Kontaktannons" skickas 
till Alekuriren.

Finns du kvinna som haft skol-
problem. Särskola el. hjälpklass. 
Svar till go kille 50+.
tel. 0704- 79 48 50

P-Plats sökes till vår Husbil i 
Nödinge under tiden 1/4-1/11.
tel. 0706-64 69 97

ÖVRIGT

HJS Medicinsk fotvård - Hem-
besök m.m. Jag finns i Nödinge 
vårdcentral. Boka tid!
tel. 0702-88 99 17
Heli

Bli vårfin. Snygga hållbara 
naglar gör du i Nödinge, hos 
Kikkis naglar. Bra pris.
tel. 0736-81 48 26

Global jord-healing varje full-
måne kl. 20.00-20.30.
19/3, 18/4, 17/5, 15/6. Info via:
moderjordnatverket@gmail.com

Texta tydligt:
Familj – Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett 
adresserat och frankerat kuvert. 

Prylbörs – För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. 

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail.
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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Prylbörsen (40:-)

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska med en annons!
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Datorhjälp på plats. Virussane-
ring, uppkoppling till internet,
installation av programvara,
seg dator eller totalkrasch,
ominstallation, utbildning,
optimering av hårddisk.
tel. 076-245 33 44 Tomas
www.datatomas.se

Bokföringshjälp?
Löpande bokföring, momsredo-
visning, löner, bokslut samt dekla-
rationer. 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, Nytor-
get , Kungälv
tel. 0303-21 11 51
www.bomansfoto.se

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja rotavdraget. 
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, Beskär-
ning 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 tisdagar var-
annan 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.laraoch-
halsa.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 hund-
trim i Skepplanda. Därför önskar 
jag trimhundar till träning och 
det kommer att bli reducerade 
priser. Tar även emot katter för 
nerrakning. Badar, klipper klor, 
rensar öron. Allt enligt överens-
kommelse. Ring om mer info.
tel. 0701-52 21 96

Massage, klassisk.
tel. 0702-15 63 29

Veterinär Värkstan och Hund-
konsult i Väst erbjuder,
- HUNDKURSER-. Under våren 
genomför vi valpkurser, grund-
kurser och fortsättningskur-
ser för dig och din hund. Utbil-
dad instruktör sedan 1990-talet. 
Högskoleutbildad i problembe-
teenden, mentalbeskrivare. Rull-
lande kursstart var 6:e vecka. Vi 
åtar oss också problemhundskon-
sultationer. Kontakta oss för mer 
info. Veterinär värkstan i Zoo-
nets lokaler har öppet måndag 
och onsdag 15-19 samt en lördag 
i månaden. Utför även hembe-
sök vid kattunge/valpkulls besikt-
ningar.
www.veterinarvarkstan.se
tel. 0735-00 70 78

Scrapbooking
• Kurser • Barnkalas • Handgjorda 
kort till t.ex bröllop och födelse-
dagar m.m.
www.scrapnjoy.se
tel. 0706-74 99 74

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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Ett stort grattis goa
Isak

som fyller 1 år den 13 mars
Vi älskar dig.

Mamma, Pappa,
Christoffer & Noel

Grattis våran 
bästa dinosauriekille

Caesar
som fyller 4 år 18/3

Vi älskar dig.
Mamma, Pappa & stora syster 

Ophelia

Grattis
Viktoria

på 6-årsdagen den 15/3.
Grattis Charlott,

 som fyller samma dag
Kramar

Farmor & Farfar

Ett stort grattis
Nils

på 2-årsdagen 26/3
Kramar

Mormor & Morfar

Grattis till vår lilla solstråle 
Sofia

på 23-årsdagen den 15 mars!
Kramar från Kurrarna

Vi vill gratulera "pappa"
Björn

på 36-årsdagen den 14 mars 
Kramar Kurrarna

Grattis Johanna
på 7-årsdagen 20/3

Grattis Elias
på 1-årsdagen 20/3

önskar Mamma & Pappa,
Farmor & Farfar

Välkommen vårt 
efterlängtade lilla barnbarn.

Axel
född 4/1 - 2011

Grattis till de stolta 
föräldrarna Rosita & Torbjörn

önskar Farmor & Farfar, 
Faster

Födda

Grattis Kajsa
såhär lite i efterskott...

önskar "pizzakungen" m familj

Veckans ros 
Vill jag ge Kama Bilrekond, 
Rödjans väg, Nödinge. Ett 
mycket noga och välgjort 
arbete som jag aldrig sett tidi-
gare. Bilen en årsmodel 92, 
Volvo 850 blev nästan i nyskick, 
både inne och på lacken. Bilen 
skulle säljas och tänkt pris var 
15 000, efter rekonden fick 
jag 10 000:- mer för bilen. 
Heder och tack till Tommi som 
utförde arbetet på bilen.

"En mycket nöjd kund"

Till den supertrevliga mannen 
från Skepplanda som hjälpte 
mig när min gröna Polo väg-
rade samarbeta vid Bohus kors-
ningen mitt i rusningstrafiken.

Joanna Wolodarska Nord

Uppvaktning
Jag firar min födelsedag 
söndag 20 mars. Öppet hus 
från kl 13.00.

Marianne Eklund, Hålanda

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen. Ulla Larsson, Blinneberg

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.         Allan Karlbom
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT

��
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

6 5 7
4 1 6 3 2 5

2 9 7 8 5 4 6
8 4 5 2

7 2 9 1 4
3 2 6

5 2 1 6
7 4 9 1

3 6 7 8

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

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

4 1 2 3
8 7 6

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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6 KLUBBAR NÄRA DIG
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KOLLA IN VÅRT UTBUD I GRUPPTRÄNING KR
/MÅN

Kortet är lokalt 
Gäller Älvängen och Nödinge

TRÄNA ALLA AKTIVITETER


