
– Varje rum har ett di-
lemma och minst en aktivi-
tet kopplad till det. Besöka-
ren uppmuntras till att vara 
aktiv och utställningen upp-
fattas av många som lekfull.

Åtta ungdomar har styrt 
innehållet i utställning-
en GULP!. I de diskussio-
ner och material som kom 
fram från denna grupp fanns 
tankar om konsumtion, eko-
logi, vegetarianism, aktivism 
och funderingar kring vad vi 
egentligen har på vår tallrik 

när vi sätter oss för att äta. 
Det fanns också en önskan 
att försöka hitta ett samman-
hang eller en historisk kopp-
ling. Detta ligger till grund 
för den utställning som Väs-
tarvets museer gemensamt 
har producerat.

– Att arbeta på det här 
sättet med en utställning vars 
innehåll styrs av en grupp 

ungdomar är ett sätt för mu-
seerna att ställa kompetens 
och resurser tillförfogande, 
men också att våga släppa 
taget och låta en yngre gene-
ration gestalta de ämnen som 
berör dem, säger Lena Stam-
marnäs.

GULP! finns att be-
skåda på Lödöse Museum 
under perioden 27 mars-22 

maj. På vernissagedagen får 
museet besök av Maria Zi-
hammou, kock och matäls-
kare som inviger utställning-
en och bjuder på marockan-
ska smakprov.
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LILLA EDET. Nedräk-
ningen har börjat.

Nu återstår bara 
några veckor innan 
Lilla Edet-mässan slår 
upp portarna.

– Intresset verkar 
stort både bland utstäl-
lare och allmänhet, 
säger mässamordnare 
Inga-Lill Orbelin.

Helgen 9-10 april arrange-
ras Lilla Edet-mässan, den 
nionde i ordningen. Monter-
platserna inne i Strömshal-
len har varit slutsålda sedan 
länge, men fortfarande finns 
en liten chans att få komma 
med för de företag som ännu 
inte anmält sitt intresse.

– Ja, det stämmer! Utan-
för entrén har vi några plat-
ser kvar och där är det först 
till kvarn som gäller, förkla-
rar Inga-Lill Orbelin.

Förra gången det bjöds in 
till mässa i Strömshallen var 
2008. Då besöktes arrange-
manget av närmare 2 200 per-
soner. Med dragplåster i form 
av snickaren Björn Chris-
tiernsson hoppas Företags-
centrum på en minst lika stor 
publiktillströmning i år.

– Förutsättningarna finns. 
Företagarna är väldigt entusi-
astiska och man hör på byn att 
folk pratar om mässan, säger 

Inga-Lill Orbelin.
– Vi kommer att lotta ut 

väldigt fina priser på entré-
biljetten och sedan vet jag att 
utställarna genomför en del 
egna aktiviteter i sina mont-
rar. Detta sammantaget bör 
kunna locka många besökare.

Som en extra publikmag-
net har arrangören lyckats 
knyta upp musikalartisten 
Divina Sarkany som konfe-
rencier.

– Jag är ursprungligen från 
Göteborg, men bor tillsam-
mans med min familj i Göta 
sedan två år tillbaka. I höstas 
var jag med när Musikens dag 
arrangerades i Lilla Edet och 
hade då kontakt med Tommy 
Hallenberg på Folkets Hus. 
När han hörde av sig igen 
kändes det självklart att tacka 
ja, säger Divina.

I samband med mässan 
utses också Årets Företagare 
i Lilla Edets kommun.

Lödösetraktens Hem-
bygdsförening höll årsmö-
te den 8 mars i Ale-Skövde 
församlingshem, Nygård. 
Ordförande Sture Johans-
son hälsade välkommen 
och därefter hölls en paren-
tation över avlidna med-
lemmar. Därefter vidtog 
sedvanliga mötesförhand-
lingar.

Till ordförande för 
mötet valdes Ingrid Olofs-
son och val av styrelse och 
kommittéer gjordes. Ord-
förande blev Sture Jo-
hansson, vice ordföran-
de Jan Ahlqvist, sekrete-
rare Barbro Sandström 
och kassör Marlene Wik-
ström. Övriga ledamöter 
blev Royna Andréasson, 
Birgitta Johansson och 
Stig Larsson med Holger 
Larsson, Anne-Marie 

Karlsson och Gunilla Sjö-
stedt som suppleanter.

Av verksamhetsberättel-
sen framkom att många ak-
tiviteter såsom berättar-
kvällar, växtbytardag, våffel-
kväll med allsång, gökotta 
och vår- och höstvandring-
ar i vår hembygd, växtby-
tardag 24 maj, gökotta 2 
juni och våffelkväll 14 juni. 
Höstsamkväm kommer att 
hållas i slutet av året.

Dokumentationskom-
mittén har dokumenterat 
det som hänt i bygden samt 
kopierat gamla bilder från 
socknarna i vårt verksam-
hetsområde.

Efter mötet underhöll 
Per-Olof Eklund med be-
rättelser från sin uppväxt-
tid i Lödöse och många log 
igenkännande.

Barbro Sandström

LÖDÖSE. På söndag 
är det vernissage för 
en ny utställning på 
Lödöse Museum.

GULP! har fokus på 
mat, hur den tillver-
kas och konsumeras 
idag och hur det var på 
medeltiden.

– Målgruppen är ung-
domar i 16-25-årsål-
dern, men utställningen 
kan nog roa och pro-
vocera såväl en yngre 
som äldre publik också, 
säger utställningspro-
ducent Lena Stammar-
näs.

GULP! innehåller flera rum: 
Naturen, Fabriken, Köket, 
Restaurangen och Bakgår-

den. Rummens dilemman 
och aktiviteter väcker tankar 
kring hur våra matval påver-
kar natur, djur och männis-
kor.

– Besökarna kommer att få 
använda alla sina sinnen. Vi 
jobbar med ljudkuliss, tak-
tila föremål, piktogram där 
bilder förstärker textmate-
rialet. Huvudtexterna är på 
engelska och det beror på att 
den här utställningen vandrar 
runt i det Nordiska nätverket 
för medeltidsmuseer, förkla-
rar Lena Stammarnäs.

GULP! uppmanar till en-
gagemang för det vi äter, 
mer experimentlust i köket 
och mer tid för njutning av 
det fantastiska utbudet i vårt 
mångkulturella samhälle.

HJÄRTUM. Måndagen den 
14 mars 2011 hade PRO 
Hjärtum-Västerlanda sin 
första månadsträff för året. 
Ett fyrtiotal medlemmar 
hade samlats i föreningslo-
kalen.

Ordförande Berth An-
dersson hälsade alla väl-
komna och gav sedan en fin 
information om vad som var 
aktuellt den närmaste tiden. 
Distriktsfinalen i veteranve-
tartävlingen den 14 april på 

Hebeteatern i Trollhättans 
Folkets Hus, bussresa till Fri-
luftsdagen i Herrljunga den 
17 maj med mera. Han upp-
manade fler att delta i våra tis-
dagspromenader.

För den trevliga under-
hållningen svarade Fride-
borg och Roland Fahlberg. 
Vi fick lyssna till många fina 
visor och även dikter. Träf-
fen avslutades med kaffe och 
dopp.

Tage Lindell

GULP! sätter fokus på vår mat
– Ny utställning på Lödöse Museum

PÅ LÖDÖSE MUSEUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Det kommer att bjudas på marockanska smakprov när utställningen GULP! invigs på Lödöse 
Museum nu på söndag.                                                            Foto: Stéphanie Sepúneda Nunez

Utställningsproducent Lena 
Stammarnäs.

Arkivbild: Jonas Andersson

Årsmöte i Ale-Skövde församlingshem

Snart mässdags i Lilla Edet

Musikalartisten Divina 
Sarkany, som bor i Göta, 
kommer att inta rollen som 
konferencier på årets Lilla 
Edet-mässa, som äger rum i 
Strömshallen 9-10 april.

Mässamordnare Inga-Lill Or-
belin.

Månadsträff hos PRO Hjärtum-Västerlanda
– Fahlbergs stod för underhållningen

Frideborg och Roland Fahlberg svarade för musikunder-
hållningen när PRO Hjärtum-Västerlanda höll årets första 
månadsträff.
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LERUM. Lördag 19 mars 
2011.

Ale Innebandys 
damer skrev historia.

2-2 borta mot FBC 
Lerum fullbordade 
bragden som innebär 
avancemang till divi-
sion ett.

Det utbröt ett mindre guldju-
bel redan innan matchen var 
slut. Oavgjort efter tre spe-
lade perioder betydde för-
längning i fem minuter, men 
dramat var egentligen redan 
över. Förutsättningarna var 
att undvika förlust med tre 
mål eller mer. Lerum med 
seriens vassaste förstaked-

ja var redo att inleda jakten, 
men efter första perioden var 
det fortfarande mållöst. Ales 
målvakt, Lisa Persson, var 
som vanligt i huvudrollen och 
utsågs rättvist till matchens 
lirare. Istället för ett hemma-
mål var det Emmelie Söder-
gren som i mitten av mittpe-
rioden skickade in 1-0.

– Det var en oerhörd lätt-
nad för tjejerna som med all 
rätt var nervösa inför uppgif-
ten, berättar assisterande trä-
naren, Jerry Fri.

Rydsbergshallen var full-
satt och hemmapubliken 
återfick snabbt nytt hopp, då 
Lerum kvitterade två minu-
ter efter Ales ledningsmål. 

Nu lindrade inte detta särskilt 
länge. Jennie Hedberg åter-
gav gästerna ledningen efter 
en snygg assist från Hanna 
Berglund. Innan andra pe-
rioden var över hade dock 
Lerum kvit-
terat på nytt.

– Jag 
var aldrig 
orolig. De 
hade ganska 
mycket boll, 
men vi hade ändå kontroll 
och var farliga i våra omställ-
ningar. Att de skulle vinna 
med tre mål var aldrig nära, 
säger Jerry Fri.

Den sista perioden blev 
mållös och sakta men säkert 

spred sig guldleendet på 
bänken. Redan innan för-
längningen stod det klart att 
Ales damer oavsett utgången 
var klara för division ett.

– Vi hade en full bänk och 
gott om spe-
lare. Det var 
kul att kunna 
ge alla speltid 
i denna histo-
riska match. 
Det är så 

många som har varit delakti-
ga i år, säger Jerry Fri.

Mitt i guldjublet och fi-
randet är ett antal frågor om 
framtiden på plats.

– Det är ett stort steg. Först 
måste klubben prata med tje-

jerna, se över de ekonomis-
ka förutsättningarna och hela 
organisationen. Spel i ettan är 
krävande. I år har vi åkt 65 
mil totalt till våra bortamat-
cher, nästa år blir det 460 mil, 
menar Jerry Fri.

Håller truppen för spel i 
den näst högsta divisionen?

– Vi behöver få in lite rutin, 
men visst finns det potential. 
Jag tror nog att vi med dagens 
spelare hade kunnat mäta oss 
med de sämre lagen i ettan. 
Det krävs en del defensiva 
förstärkningar för att vi ska 
kunna utmana på allvar.

Ale IBF följde upp se-
riesegern i division tre med 
en repris i tvåan. Tjejerna 

har bara förlorat två match-
er under säsongen. Med en 
medelålder på cirka 17 år 
finns det mycket som vittnar 
om en spännande framtid.

– Vi sa till tjejerna innan 
matchen att oavsett hur det 
här slutar så har de gjort en 
fantastisk säsong, men det 
gjorde ju inget att det blev så 
här…avslutar Jerry Fri.

LERUM. Jublet visste 
inga gränser hos Ales 
damer i lördags kväll.

Lagkapten Cecilia 
Isberg, 20, beskrev 
känslorna.

– På en skala 1-10 om 
hur roligt det här var 
så svarar jag; 15!

Cecilia Isberg har trots sin 
ringa ålder fått vara den som 
har representerat rutinen i 
laget. En säsong med Surte IS 
IBK i division ett gör att hon 
redan har fått uppleva en hel 
del. Hon var med och spelade 
kvar Surte i ettan, men klub-
ben valde senare att tacka nej 
till platsen. Åter i Ale-tröjan 

och i ett till stora delar nytt lag 
har allt gått som på räls. Nu är 
Cecilia tillbaka i näst högsta 
serien efter en närmast felfri 
säsong och lagkaptenen har 
varit en av de mest tongivan-
de spelarna.

– Vi har inga stjärnor i 
laget, alla är med och bidrar, 
det gör oss så svårslagna, säger 
hon och tillägger:

– Framåt har vi väldigt 
många målfarliga spelare och 
vi har kunnat spela med tre 
kedjor hela säsongen. Det är 
vi ganska ensamma om.

Efter en nervös inledning 
fick Ale ordning på spelet i 
andra perioden. När Emme-
lie Södergren skickade in 
ledningsmålet lättade pressen.

– Deras snabba kvittering 
var lite olycklig, men käns-
lan av att vi kunde göra mål 
gav oss självförtroende. Vi 
behöll kommandot och det 
var Lerum som stressades ef-
tersom de visste att de behöv-
de vinna med flera mål, berät-
tar Cecilia Isberg.

Ju längre matchen gick, 
ju närmare division ett kom 
Ale. Med fem minuter kvar 
att spela förstod lagkaptenen 
att det var klart.

– Det var en skön känsla 
att spela de sista minuterna. 
Vi kunde slappna av och bara 
njuta.

När domaren blåste av 
utbröt vild glädje hos Ales tjejer.

– Vi glömde bort att det 

väntade förlängning…
För FBC Lerum var re-

sultatet tungt. Klubben har 
satsat hårt på att ta steget upp.

– Till skillnad mot oss som 
har spelat helt utan press och 
förväntningar. Vi siktade på 
att hänga kvar och kanske pla-
cera oss i mitten på tabellen, 
säger Cecilia Isberg.

Ales unga damlag har 
framtiden för sig. Flera har 
precis börjat spela inneban-
dy, menar Cecilia, som också 
hävdar att steget upp till ettan 
är stort – för stort för att inte 
behöva värva.

– Det krävs både rutin och 
kunnande för att hänga med i 
ettan. Ett par nyförvärv skulle 
inte göra ont. Vi kommer 

också att behöva träna hår-
dare och ha en ordentlig för-
säsongsträning. Dessutom är 
jag övertygad om att vi måste 
föra in lite teori på schemat. 
Alla måste lära sig hur de ska 
löpa, placera sig och spela på 
plan. Det går så mycket snab-
bare i division ett. Med tanke 
på den potential som finns i 
truppen och att alla spelare 
har sina bästa år framför sig 
är jag säker på att vi kommer 
att greja det, säger Cecilia 
Isberg.

På kvällen firades fram-
gången tillsammans med 
herrlaget som samma lördag 
säkrat kontraktet i division 
två.

– Ale IBF:s damer fullbordade bragden – klara för division ett

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Lagkapten Isberg tror på Ale IBF

Lagkapten Cecilia Isberg har 
burit Ale IBF genom tvåan 
och är med sina 20 år den 
som får stå för rutinen ute 
på plan.

Guldtjejer är vi allihop. Ale IBF 2011 avancerade till division ett efter att ha vunnit serien tre poäng före FBC Lerum. Lagen 
möttes i en jämn seriefinal i en fullsatt arena. Matchen slutade 2-2, Ales mål signerades Emmelie Södergren och Jennie Hedberg.

Korken i taket och "champagnen" spreds över omkläd-
ningsrummet. Jösses vilket guldparty!

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
FBC Lerum – Ale IBF 2-2 (0-0, 2-2, 
0-0, 0-0)

G ldtjejer är i allihop Ale IBF 2011 a ancerade till di ision ett efter att ha nnit serien tre poäng före FBC Ler m Lagen

Fler bilder finns på www.alekuriren.se



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  P98    NSK – Kortedala

Veckans match

Ale Gymnasium Söndag 27 mars

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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Under helgen den 12-13 
mars styrde en buss fullas-
tad med bandytjejer mot 
Oslo för att delta i “Jentecu-
pen”. Cupen som arrange-
ras av Ready är en tjejbandy-
träff och spelas i tre klasser. 
De yngsta tjejerna (födda 
00-03) samt  de mittemellan 
(födda 97-99) spelar 7-manna 
medans de äldre (födda 94-
96)  spelar 9-manna.

Ale Surte BK och Kareby 
IS bedriver sen flera år ett 
samarbete på tjejbandysidan. 
Ett samarbete som fungerar 
mycket väl och resulterade i 
att vi deltog med fyra lag i 
Jentecupen. Vi mötte bland 
annat Ready, Solberg och 
Haslum samt dessutom lag 
från Sverige.

Resultatet från vårt match-
ande var gott och vi står upp 

bra i samtliga matcher. Verk-
samheten har i år utökats 
rejält och många nya tjejer 
har kommit till insikt om hur 
roligt det kan vara att spela 
bandy, men det finns såklart 
plats för fler. Nu är säsong-
en slut och vi ser redan fram 
mot nästa säsong.

Per Brantsing Karlsson

En resa med mersmak för framtiden

FOTBOLL

INNEBANDY

DM Västergötland
Trollhättan BoIS – Lilla Edet 1-4
Mål LEIF: Viktor Lundin 2, Marcus 
Olsson, Jonathan Gustafsson.

Halvorstorp – Lödöse/Nygård 
2-1 (1-0)

Alvhem – Trollhättans FK 0-7 
(0-6)

Träningsmatcher
Örgryte IS U – Ahlafors 2-0 (1-0)

Älvängen – Nol 7-0
Mål ÄIK: Niklas Ahlbom, Jonas 
Rhodén, Johan Parinder, Simon 
Enyck, Rahel Faraj, samt två själv-
mål.

Lekstorp – Skepplanda 3-4 (1-2)
Mål SBTK: Martin Svensson 2, Chris-
tian Rönkkö, Linus Carlsson.

Damer
Rössö – Lilla Edet 3-1
Mål LEIF: Sandra Mellqvist.

Bergum – Ahlafors 3-2

Trollhättans FK – Skepplanda 3-2

Division 2 Göteborg damer
FBC Lerum – Ale IBF 2-2 (0-0, 
2-2, 0-0, 0-0)
Mål Ale: Emmelie Södergren, Jennie 
Hedberg. Matchens kurrar: Lisa 
Persson 3, Emmelie Södergren 2, 
Jennie Hedberg 1.
Sluttabell
Ale IBF 18 47 42
FBC Lerum 18 38 39
Sportlife Kungälv 18 13 35
Göteborgs IBK 18 49 34
Lindås IBK 18 14 34
Lindome IBK 18 -8 26
Grundsunds IK 18 -21 15
Guldhedens IK 18 -29 15
Pixbo Wallenstam 18 -31 15
Floda IBK 18 -72 5

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 16 
mars deltog 10 par. Medel var 108 
poäng och följande par placerade 
sig över medel:
1. Torsten Johansson/Rune Ögren   134
2. Leo Bach/Rikard Johansson      133
3. Nils Lindström/Stig Christensson   124
4. Bo Severinsson/Göte Olsson      114
5. Lilly Karlbom/Curt Nilsson          112
6. Karl-Eric Nilsson/Sune Johansson  109

Onsdag 23/3
kl 18.30 Sjövallen

Ahlafors – 
Skepplanda

FOTBOLL I ALE

LILLA EDET. Ny tränare 
och nytt spelsystem.

Och med ett nygam-
malt ankare, Tobias 
Gustafsson, tillbaka i 
backlinjen.

– Jag kan inte säga 
annat än att det ser 
bra ut, säger årsfärske 
tränaren Daniel Len-
nartsson till Alekuriren.

Seriestarten är i antågande 
och på Ekaråsen i Lilla Edet 
är förhoppningarna stora 
inför klubbens fjärde säsong i 
division 3 NV Götaland. Två 
raka sjätteplatser förbyttes till 
en fjärdeplacering i fjol. I år 
har klubben spetsat truppen 
ytterligare och som en förse-
nad julklapp blev det i förra 
veckan klart att Tobias Gus-
tafsson återvänder till faders-
huset efter bara några må-
naders träning hos division 
2-klubben Skoftebyns IF.

"Totti"
– Det finns spelare som inte 
ska lämna sin förening. Ta 
bara Totti exempelvis, han är 
Roma personifierad. Samma 
sak är det med Tobias och 
Lilla Edets IF. Inga jämfö-
relser i övrigt dock, skrat-
tar Daniel Lennartsson som 
gläds över att ha kaptenen 
tillbaka.

– Tobias är en pådrivare 
och var lagets bäste spelare 

Nya LEIF siktar på toppen
– Träningsspelandet lovar gott

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

förra året. Självklart är det ett 
stort plus att ha honom med i 
gänget igen.

Tillsammans med sin spe-
lande hjälptränare, Marcus 
Tersing, håller Daniel Len-
nartsson på att implemente-
ra ett nytt system i LEIF. Det 
raka spelet med långa bollar 
upp på forwards, som var sig-
nifikativt för rödblått förra 
säsongen, har fått ge plats 
för ett 4-2-3-1-system där 
fokus ligger på ett bra pass-
ningsspel.

– Sättet på hur vi bygger 
våra anfall skiljer sig avsevärt 
från det spel som Lilla Edet 
tillämpade i fjol. Nu vill vi ut-
veckla passningsspelet, men 
samtidigt gäller det att vi inte 
blir naiva. Det gäller att få en 
variation och kunna tillämpa 
ett djupledsspel också, säger 
Lennartsson.

Aggressivitet
– Mycket av LEIF:s framgång 
i fjol grundade sig i lagets ag-
gressivitet och att man inte 
bjöd på någonting bakåt. 

Träningsmatchandet har 
givit tränarparet många goda 
resultat och positiva besked. 
I söndags avverkades årets 
första tävlingsmatch där divi-
sion 5-laget Trollhättan BoIS 
slogs tillbaka med klara 4-1.

– Jag tycker att killarna 
har anammat vårt nya spel-
sätt väldigt snabbt. Vi har 
många duktiga fotbollsspe-

lare och en bredd som inte 
är vanligt på den här nivån, 
säger Daniel Lennartsson.

Inför årets säsong har inte 
mindre än nio nya spela-
re anlänt. Konkurrensen är 
knivskarp på de flesta posi-
tioner.

– Det skulle inte alls för-
våna om några av nyförvär-
ven tar plats i startelvan, säger 
Lennartsson som emellertid 
inte vill framhäva någon spe-
lare före den andra.

Graff skadad
Största motgången så här 
långt är den knäskada som 
drabbade Niclas Graff för en 
tid sedan och som håller den 
kreative mittfältaren borta 
resten av våren.

– Ett avbräck, inget tal om 
annat. På den positionen, 
strax bakom vår toppfor-
ward, har dock Anton Gran-
qvist spelat och gjort det rik-
tigt bra. Det finns alternativ 
där också, säger Lennartsson.

Vad är målsättningen för 
säsongen?

– Vi vill vara med och slåss 
i toppen, men vi pratar inte 
i termer om att vi ska vinna 
serien. Vi måste bli stabila-
re än vad som var fallet förra 
säsongen, då man tappade en 
hel del poäng mot bottenla-
gen.

Vilka lag tror du kommer 
slåss om seriesegern?

– Mellerud är ett av lagen, 

sedan tror jag också att IFK 
Uddevalla har blivit ett snäpp 
bättre. Göteborgslagen 
Warta och Väster blir säkert 
också att räkna med.

Seriepremiären för Lilla 

Edets IF äger rum lördagen 
den 16 april borta mot Lärje/
Angered.

Daniel Lennartsson är ny tränare för Lilla Edets fotbollsher-
rar. LEIF har imponerat under träningsmatcherna och blir 
säkert att räkna med i division 3 NV Götaland.

- Älska handboll

www.klubben.se/alehf för mer info

Nu har Claes & Håkan 
hängt fram ALE HF ś nya: 

overaller, träningströjor, 
shorts m.m. 

på TEAM SPORTIA 
I NÖDINGE 

De hälsar oss välkomna!
Ale-Surte BK och Kareby IS samarbetar på tjejsidan. Här är laget födda 97-99.

Svenska bandymästarinnor från Ale 
ALE. Kareby IS och Ale-
Surte Bandyklubb sam-
arbetar inom tjejbandy.

Frukten av samarbe-
tet bidrog till att Kare-
bys damlag överras-
kande vann SM-finalen 
i lördags.

Studenternas i Uppsala, SM-
final i dambandy med AIK 
som motståndare. Mycket 
större än så kan det inte bli. 
Att sedan Kareby IS gick 
vinnande ur striden med 3-2 
gjorde inte saken sämre. I det 
segrande Kungälvslaget spe-

lade dessutom två tjejer från 
Ale. Sofia Adolfsson, 16, från 
Bohus och Victoria Stiller, 
22, Nödinge. SM-guldet är 
klubbens första.

Lokaltidningen hoppas få 
träffa guldhjältarna i veckan.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖSofia Adolfsson. Victoria Stiller.

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



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:
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Boka på www.stenaline.se/LEGOLAND eller 
ring 031-704 00 00. Bokn avg vid personlig 
service. Boende i samarbete med Sembo.

*Lillsemester 3 nätter inkl 1 dags entré till LEGOLAND. Prisexempel: Båtresa t/r per bil fr 1290:- 
boende i 8-bäddshus 2 eller 3 nätter fr 5048:-, 1 dags entré fr 2030:-. Totalpris från 8368:-. 
Ankomst tis 5/4–14/4, 26/4–26/5, 7/6–16/6, 16/8–13/10, 25/10–30/10 samt ankomst 
sön–mån: 3/4–13/4, 25/4–15/6, 14/8–12/10, 23/10–30/10 (ej 12/6) 2011.

Mer äventyr 
än någonsin!
Låt fantasin från dina LEGO® byggen hemma bli till verklighet 
på LEGOLAND® På andra sidan vägen lockar upplevelsecentret 
Lalandia Billund med jättelekland och 10 000 kvadratmeter 
tropiskt badparadis.

Bo 3 nätter betala för 2  
fr1046:-*

/person inkl. boende, entré och båtresa  

GÖTEBORG – FREDERIKSHAVN • VARBERG – GRENÅ
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Musik
på Glasbruksmuseet

Kvarnvägen 6 i Surte

Onsdag 23 mars kl 19.00

Schlagers 
- som du aldrig hört det förut..

Med värme och musikalisk finess bjuder de mångsidiga 
musikanterna Örjan Hjort & Christer Ågren på versioner av 

50- och 60- tals-schlagers av bl.a Ulf Peder Olrog,  
Owe Thörnqvist, Gunnar Wiklund.

Då en del av sångerna har sitt ursprung i USA, kan en doft 
av country och blues finnas med.

Entré 60:- Förköp: Glasbruksmuseet
0303-33 01 06

ARRANGÖR:

INBJUDER TILL SVÄNGIG  
JAZZ- & GOSPELKVÄLL

SÖNDAGEN 3 APRIL 17.00 
MIMERS HUS TEATERN

www.opus83.se

ENTRÉ 200:- BILJETTFÖRSÄLJNING FR.O.M.  
1 MARS PÅ MIMERS HUS TEL. 0303-23 82 02

DIRIGENT: JACK SVANTESSON

PEORIA 
      JAZZBAND  

ALAFORS. Furulund-
sparkens program för 
2011 är nu fastställt.

Säsongspremiären 
äger rum lördagen den 
30 april.

– Vi planerar för ett 
valborgsfirande för 
gammal och ung, säger 
Ahlafors IF:s ordfö-
rande Claes Berglund.

Snön ligger fortfarande kvar 
på marken och därför känns 
festligheter i AIF:s folkparks-
idyll som en avlägsen tanke. 
Dock återstår bara drygt 
sex veckor innan Furulund 
slår upp portarna för en ny 
säsong.

– Det stämmer! På själv-
aste valborgsmässoafton 

kommer premiären att äga 
rum. Det blir en familjefest 
där vi hoppas på besökare i 
alla åldrar, förklarar Claes 
Berglund.

Valborgsfirande i Alafors 
är ingalunda något nytt feno-
men. Det har funnits tidigare 
i olika utformningar, men nu 
vill föreningen införa ett helt 
nytt koncept.

– Vi har en fantastisk 
vacker folkpark som ska 
utnyttjas till mycket mer 
än bara danstillställningar. 
Se bara vilken succé det har 
blivit för vår julmarknad med 
tillhörande luciakröning som 
förr om åren arrangerades 
i Medborgarhuset, säger 
Gittan Otter i Ahlafors IF:s 
Furulundskommitté.

– Nu är förhoppningen 

att vi ska skapa en nygammal 
tradition med valborgsfi-
rande i klubbens regi. Furu-
lund är den perfekta platsen 
för ett sådant evenemang.

Arrangören utlovar aktivi-
teter för alla åldrar. Lotterier, 
körsång, trubadurunderhåll-
ning och vårtal är några av de 
programpunkter som besö-
karna kan se fram emot.

Motionsdanserna
Första veckan i maj, när-
mare bestämt den 3 maj, är 
det premiär för de populära 
motionsdanserna. Trippix 
står på scenen vid den första 
av totalt tolv danser, sju på 
våren och fem på hösten.

– Det brukar komma 
ungefär 100 dansare varje 
tisdagskväll, en del långväga 

gäster, säger Gittan Otter.
Övriga festkvällar som är 

inbokade i Furulundsparken 
under våren är traditionell 
Gökottedans med No Tjafs 
den 1 juni samt en dansafton 
med populära Streaplers, fre-
dagen den 10 juni.

– I fjol hade vi väldigt otur 
med vädret och besöksanta-
let blev inte vad vi hade hop-
pats på. Nu håller vi tum-
marna och önskar att solen 
skiner när vi genomför våra 
arrangemang, avslutar Claes 
Berglund.

Furulundsparkens program är spikat
– Valborgsfirande inleder årets säsong

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Den 30 april slår Furulundsparken upp dörrarna för en ny säsong. Ahlafors IF planerar som bäst för ett valborgsfirande i den 
vackra folkparken. Senare i vår gästas Furulund av bland andra No Tjafs och dansbandet Streaplers. 

Arkivbild: Allan Karlsson

www.alekuriren.se
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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:

3 dagar på 4-stjärnigt designhotell i Silkeborg

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

Radisson Blu Papirfabrikken
★★★★

Tillhör du dem som vill prova på 
något nytt så bör du stifta bekant-
skap med en dansk hotellupple-
velse som är lite utöver den vanliga. 
Hotellet blev byggt 2002 i stadens 
gamla pappersfabrik omgivet av ett 
av Danmarks vackraste naturområ-
den med badvänliga sjöar. Här bor 
du mitt i ett levande stadskvarter 
med musikhus, museum, galleri, 
spa- och hälsocenter, caféer och 
biografer och en kort promenad från 
gågatorna och hjulångaren Hjejlen 
i Silkeborg hamn. Hotellet är ett 
exempel på förnäm, ny arkitektur 
med trendig, ljus och luftig design 
men med respekt för husets histo-
ria och hotellets restaurang är ett 
av stadens absolut bästa matstäl-
len. Upplev Jyllands semesterpärlor 
som alla ligger inom en radie av en 
timmes bilresa från Silkeborg – t.ex. 
fantastiska Legoland, regnskogen i 
Randers eller lejonparken i Givskud. 

Storstaden Berlin

Derag Hotel Königin Luise
★★★★

Berlin är en storstad som förnyar 
sig varje gång man vänder ryggen 
till. Så om du tror att du redan kän-
ner Berlin så är det nog på tiden 
att resa tillbaka igen. Ert hotell gör 
att din storstadssemester får en 
perfekt start och utgångspunkt för 
att upptäcka Tysklands huvudstad. 
Hotellet ligger i förorten Weissensee 
i en lugn parkmiljö med en härlig 
badsjö. Några få steg härifrån kan 
man hoppa på spårvagnen med det 
inkluderade transportpasset och på 
15 minuter är man i metropolens 
mittpunkt: Alexanderplatz. Härifrån 
är en promenad ”Unter den Linden” 
eller längs de nya fasaderna på Karl 
Marx Allee en härlig mix av ultra-
moderna avantgarde och Berlins 
historia.

Pris per person i dubbelrum

1.349:-

Pris per person 
i dubbelrum

1.449:-

4 dagar på 4-stjärnigt hotell i Weissensee, Tyskland

Minisemester i Danmark

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

Hotel Königin Luise

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Ankomst: 
Valfri 1/6-27/12 2011.

 

 

Ankomst: 
Fredagar t.o.m. 17/6 och 
19/8-16/12 samt valfri 
påsk 20-23/4, Kristi himmelfärd 
1-3/6, pingst 9-11/6, 13-21/10 
och 27/10-4/11 2011. 

Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

Foto: Mikkel Grabowski

En föreställning om Frödings sista dagar, 
specialskriven för Sven Wollter. 

Ale gymnasium Teatern

Torsdag 17 april kl 19.00
Biljetter från 26/3 på Ale bibliotek, Nödinge och 

www.riksteatern.se Biljettpris: vuxen 180:-, 
scenpassrabatt 40:-, ungdom 100:-

EN DÅRES 
SÅNGER MED SVEN WOLLTER

Bli medlem och 

få rabatt på 

föreställningarna!
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LILLA EDET. Efter 
många turer fram och 
tillbaka är det nu klart 
att Streaplers 50-års-
dokumentär kommer 
att visas på tv.

Det kommer att ske i 
SVT på annandag påsk.

– Jätteroligt att det 
äntligen blir av, säger 
Kjetil Granli, sångare 
och trummis i det 
populära dansbandet.

För två år sedan firade Stre-
aplers 50-årsjubileum med en 
storslagen show på Liseberg, 
där samtliga sångare från de 
fem decennierna medverkade 
på scenen. Som extra krydda 
på jubileumsåret beslutade 
Streaplers att ge ut en jubi-
leumsskiva och en dokumen-
tär.

– Tyvärr har dokumentär-
filmen dragit ut på tiden. Det 
är först nu som SVT har gett 
klartecken att sända den. Det 
kommer att ske på annandag 
påsk, förklarar Kjetil Granli.

– Det är naturligtvis en 
seger för oss med tanke på 
allt det arbete vi lade ner 

inför 50-årsjubileet. Det 
känns också roligt att svens-
ka folket nu får möjligheten 
att ta del av produktionen 
och Streaplers anrika histo-
ria, säger Kjetil.

Dokumentärfilmen 
kommer naturligtvis att inne-
hålla mycket bra musik från 
förr och nu. Det blir en del 
klipp från showen på Lise-
berg med fokus på gruppens 
tidigare sångare.

– Det blir inte bara orkes-
terbuss och musikaliska upp-
levelser. Tittarna kommer 
även att få stifta bekantskap 
med dagens bandmedlem-
mar, lite grann om våra pri-
vata intressen och så vidare, 
berättar Kjetil.

I och med SVT:s löfte om 
att sända dokumentären har 
Streaplers beslutat att skjuta 
på sitt planerade skivsläpp, 
från vår till höst.

– Att släppa en ny skiva nu 
hade varit att ta udden ur ju-
bileumsplattan. Nu väljer vi 
att vänta med vår nästa cd, 
som istället släpps till försälj-
ning i höst. Sex låtar är redan 
klara och vi fortsätter att spela 
in återstående material under 

våren.
Efter två 

veckors se-
mester åter-
upptog Stre-
aplers tur-
nerandet i 
fredags på 
Stenungs-
baden. Nu 
är helgerna 
uppbokade 
för lång tid 
framöver.

– Så är 
det! Vi är 
fulltecknade 
och det är vi 
naturligtvis 
väldigt glada 
och samti-

digt stolta över. 
Den 30 april drar 
vi igång utomhus-
säsongen genom 
att i vanlig ord-
ning spela på Lane 
Loge. Nämnas 
bör också att vi 
kommer till Fu-
rulundsparken i 
Alafors fredagen 
den 10 juni, avslu-
tar Kjetil Granli.

JONAS
ANDERSSON

Klartecken för Streaplers dokumentärfilm
– Visas i SVT på annandag påsk

Kjetil Granli, sångare och trummis i Streaplers, gläds över 
att SVT äntligen gett klartecken för att sända dansbandets 
dokumentärfilm från 50 år i branschen.

Arkivbild: Jonas Andersson

I samband med Streaplers 50-årsjubi-
leum på Liseberg 2009 släppte bandet 
en jubileumsplatta. Den blir åter aktu-
ell nu när Sveriges Television beslutat 
sig för att sända dokumentärfilmen om 
Streaplers.

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

ÄNGLAGÅRD

Mycket händer i ett samhälle på 
femton år. Människor förälskar sig, 

gifter sig, får barn, skiljer sig. Några 
flyttar, någon dör – i Yxared precis 

som på andra ställen.

Fanny, Zac och dottern Alice reser 
tillbaka till det lilla samhället i 

Västergötland. Det är Alice som får 
dem att återvända – var kommer 
hon ifrån, vilka är hennes rötter? 
Fråganom vem som egentligen är 

Fannys pappa blir åter aktuell. Och 
Alice, vem är hennes pappa?

Entré 80 kr, barntillåten
Onsdag 23/3 kl 19
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ÄLVÄNGEN. Han är 
killen som föddes med 
en envis CP-skada.

Jonas Helgesson har 
gjort det många skulle 
kalla omöjligt – prata, 
gå, köra bil och mycket 
mer.

Måndagen den 28 
mars föreläser Jonas 
i Smyrnakyrkan, 
Älvängen.

Statens folkhälsoinstitut har 
ett utifrån Nationell strategi 
för ett utvecklat föräldra-
stöd initierat tio nationella 
pilotprojekt. Ett av dessa 
är ” Föräldrastöd från A till 
Ö” – en samverkan mellan 
Ale, Kungälv, Stenungsund, 
Tjörn och Öckerö. Som ett 
led i detta arrangeras en före-
läsningsserie i Ale kommun, 
som vänder sig till föräldrar 
som har barn i åldern 0-18 år.

Motivation – en injektion 
av hopp och tro på livet och 
framtiden! Det är rubriken 
för föräldrakvällen i Smyrna-
kyrkan måndagen den 28 
mars.

– Jag hoppas och tror att 
vi ska kunna fylla kyrkan 
med besökare. Jag kan varmt 
rekommendera Jonas Hel-

gessons föreläsning. Att 
lyssna till honom är på alla 
sätt berikande, säger Sol-
veig Markebo Sanders-
son, församlingspedagog i 
Starrkärr-Kilanda försam-
ling, som står som värd för 
arrangemanget tillsammans 
med Ale kommun, Rådet för 
Hälsa och trygghet samt Stu-
dieförbundet Vuxenskolan.

Jonas Helgesson är en 
mycket uppskattad förelä-
sare, som kan konsten att 

beröra sin publik. Han växlar 
hejdlöst mellan galghumor 
och gravallvar. Med många 
känslor beskriver Jonas sitt 
liv och sin vardag med en 
oemotståndlig värme och är 
samtidigt knivskarpt tydlig 
i frågor om människovärde, 
fördomar och vad som 
egentligen är normalt.

JONAS ANDERSSON

Växlar mellan galghumor och gravallvar
– Jonas Helgesson föreläser i Smyrnakyrkan

Måndagen den 28 mars blir det föräldrakväll i Smyrnakyr-
kan, Älvängen, då Jonas Helgesson föreläser om motivation.

SKEPPLANDA. Minns 
ni bygdespelet ”Som 
dansen går” från 1992?

Lördagen den 2 april 
kommer föreställningen 
att visas i storbildsfor-
mat i Skepplanda byg-
degård.

– Det blir en nostalgi-
tripp, säger initiativta-
garen Kent Carlsson.

I samarrangemang med Skepp-
landa Bygdegårdsförening har 
Skepplanda Hembygdsför-
ening bestämt sig för att visa 
Martin Rossings mästerverk 
från tidigt 90-tal. Handlingen i 
”Som dansen går” byggdes upp 
kring händelser som inträf-

fade i Skepplanda med omnejd 
under 1800-talet.

– Jag minns att vi fram-
förde bygdespelet under några 
underbara försommarveckor 
1992 och 93, berättar Kent 
Carlsson, som själv var pro-
ducent och som spelade den 
bestämda kyrkoherden.

– Det var en uppskattad och 
välbesökt föreställning som 
Aleborna nu får chansen att 
återuppleva.

Spelmanslaget Kafferast 
kommer att finnas på plats i 
bygdegården den aktuella lör-
dagen för att spela några av de 
gamla sångerna som var med i 
föreställningen.

– Vi kommer att ha fri entré. 

Sedan ordnar vi med kaffeser-
vering för besökarna. Det kan 
bli en riktig festlig lördagskväll, 
avslutar Kent Carlsson.

JONAS ANDERSSON

Dansen går igen i Skepplanda bygdegård
– Filmvisning i storbildsformat

Kent Carlsson står som värd 
för den filmkväll som plane-
ras i Skepplanda bygdegård 
lördagen den 2 april.
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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:

ÄLVÄNGEN. Söndagen den 10 april är det 
vernissage för den årliga teckningstävlingen 
på temat Ivar Arosenius. Ett flertal klasser i 
kommunen deltar med underbara teckning-
ar inspirerad av Älvängens största konstnär 
genom tiderna.

Denna tävling har blivit en återkommande 
tradition och precis som föregående år så ställs 
ett flertal färgglada och roliga teckningar ut. 
Naturligtvis hittar vi både Lillan och Katten 
i ett otal olika skepnader, men även fria kom-
positioner tydligt inspirerade av Ivar Arose-
nius. Barnen verkar ha haft riktigt roligt när 
de har målat. Undrar om vi inte bland dessa 
talangfulla elever kan hitta kommunens nästa 
stora konstnär?

Det går att rösta på teckningarna på museet 
ända fram till den 27 april.

Priset, som är 1000 kronor för det vinnande 
bidraget, går till klassen att göra något trev-
ligt för. Konstnären själv får ett fint diplom 

med en Aroseniusreproduktion samt att det 
vinnande bidraget kan komma att användas 
som affisch. Vinnarna presenteras på Arose-
niusdagen – museets stora lekdag den 1 maj.

❐❐❐

Söndagen den 10 april är det vernissage för 
teckningstävlingen på temat Ivar Arosenius.

Dags för den årliga teckningstävlingen
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Diplomutdelningen ägde tra-
ditionsenligt rum på Hotell 
Surte där Rotarys medlem-
mar hade samlats för att hylla 
årets pristagare.

– Jack Svantesson har 
gjort sig synnerligen väl för-
tjänt av utmärkelsen genom 
att sprida musikalisk glädje 
i Ale, runtom i Sverige och 
internationellt med kören 
Opus -83, framhöll Ola Jo-
hansson, president i Ale Ro-
taryklubb, vid diplomutdel-
ningen.

Jack Svantesson startade 
kören för 28 år sedan. Som 
dirigent leder och utvecklar 
han fortfarande Opus -83.

– Det är 160 personer som 
har vandrat genom kören 
under årens lopp, förklarar 
Jack Svantesson, som själv 
började sin musikaliska bana 
som nioåring i Surte Mis-
sionskyrkas musikkår.

– Jag har fått uppleva så 
otroligt mycket tack vare 
musiken. Ett minne är natur-
ligtvis uppträdandet i Royal 
Albert Hall tillsammans med 
Cliff Richard. 

Innan starten av Opus -83 
hann Jack med att grunda, 
leda och medverka i en rad 
musikkårer och körer samt 
framträda som trombonsolist 
i olika sammanhang. Jack har 

också varit djupt engagerad i 
kommunens musikskolor.

– Ale Rotary Diplom är en 
bekräftelse på det jobb man 
har lagt ned och kommer att 
lägga ner, säger Jack Svan-
tesson.

Nästa konsert med Opus 
-83 blir den 3 april på Mimers 
Hus i Kungälv.

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Jack Svantesson med 2011 
års Ale Rotary Diplom.

Jack Svantesson tar emot 2011 års Rotary Diplom av Ola Johansson, president i Ale Rotary.

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

gg

Förmiddagscafé
Starrkärrs församlingshem

24 mars kl 10.00-12.00

Provsmakning!

Diakon Elise Friman,
från Nödinge församling,  
berättar om choklad och 
dess historia. 

Jungfru Marie Bebådelsedag
27 mars 

Nols kyrka
Mässa  kl. 11.00

Kyrkokören medverkar under 
ledning av Åsa Gunnervik. 
Präst: Per-Martin Andersson. 

Älvängens Blå kyrka
"Unspeakable Joy 
And Full Of Glory"

Musikgudstjänst  kl.18.00 
gospel.kom samt 

kompbandet Real Groove 
under ledning av Åsa Gunnervik. 

Präst: Per-Martin Andersson.

Starrkärrs kyrka
Mässa kl. 11.00

Kilanda kyrka
Mässa kl. 9.30

Körledare diplomerad på hemmaplan
– Jack Svantesson hyllad av Ale Rotary

SURTE. Ale kommuns kanske mest meriterade 
körledare och dirigent prisades i förra veckan.

Jack Svantesson erhöll då 2011 års Ale Rotary 
Diplom.

– Jätteroligt och naturligtvis en riktig höjd-
punkt, säger Svantesson till lokaltidningen.  

Stöd
Astma- och Allergiförbundets

Barnallergifond

Pg 90 09 06-9
barnallergiaret.nu
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MEDDELANDE TILL GRAVRÄTTSINNEHAVARE 
Borttagning av granris och vinterdekorationer från gravar på Skepplanda, 
Hålanda,S:t Peder, Ale-Skövde och Tunge kyrkogårdar kommer att 

påbörjas måndagen den 28 mars. Detta gäller även de gravar som 
inte ingår i förvaltningens skötselåtagande. 
  
För information & frågor går det bra att ringa till 
Christina Eliasson 0721-61 95 20 kl. 09.00-10.00 vardagar 

”Lutherhjälpskväll” 
onsdag 30 mars 

kl 18.30 
Skepplanda församlingshem 

Brödlotteri 
Dragning på listor 

Kaffeservering 
Allt till förmån för Svenska 

kyrkans internationella arbete 
 

Hjärtligt välkomna! 
Skepplanda Hålanda församling 

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna till ett

ANNORLUNDA MÖTE
S:t Peders kyrka Lödöse

Söndag 27 mars kl 15.00
Författaren och journalisten 

Göran Skytte
talar över ämnet:

Att säga Ja till Jesus
Välkomna - fri entré!

OBS! Tänk på sommartiden Senaste nytt på alekuriren.se

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 27/3 kl 10, 
Gudstjänst Broman. Onsd 
30/3 kl 18.30, Lutherhjälp-
skväll i församlingshemmet. 
Hålanda sönd 27/3 kl 12, 
Mässa Broman. S:t Peder 
sönd 27/3 kl 15, Annor-
lunda möte med Göran 
Skytte som gäst. Tema: ”JA 
till Jesus”. Tisd 29/3 kl 18, 
Mässa med fördjupnings-
kväll. Ale-Skövde sönd 27/3  
se övriga. Tunge sönd 27/3 kl 
10, Mässa Skredsvik.

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

Åsbräcka kyrka
Sön 18 Mässa, Isacson.

Starrkärr-Kilanda
försmaling
Tisd 22/3 Nols kyrka kl 8, 
Morgonbön med fru-
kost. Nols kyrka kl 18.30, 
Musikcafé, Café med 
underhållning av ungdomar 
i församlingen. Onsd 23/3 
Starrkärrs kyrka kl 9.30, Var-
dagsmässa. Torsd 24/3 Nols 
kyrka kl 18.30, Veckomässa 
Nordblom. Sönd 27/3, 
Jungfru Marie bebådelsedag. 
Kilanda kyrka kl 9.30, Mässa. 
Nols kyrka kl 11, Mässa 
Kyrkokören medverkar 
Andersson. Starrkärrs kyrka 
kl 11, Mässa. Älvängens 
kyrka kl 18, Musikgudstjänst 
Andersson. gospel.kom och 
kompbandet medverkar. 
Tisd 29/3 Nols kyrka kl 8, 
Morgonbön med frukost.

Elimförsamlingen,
Alafors pingstkyrka
Torsd 24/3 kl 18, Musik-
cafe, Ohlins. Tisd 29/3 kl 
17, Stickgruppen. Sönd 3/4 
kl 11, Gudstjänst, Elvor o 
Janne Ohlin.

Smyrnaförsamlingen
i Älvängen
Tisd 22/3 kl 8-9, Bön. Onsd 
23/3 kl 19.30, Smyrnakö-
ren övar. Torsd 24/3 kl 
10-12.30, SmyrnaCaféet. Kl 
15, RPG i Missionskyrkan, 
”Från predikstolen” med 
pastor Ragne Fransson. Kl 
18.15, Hobby (7-12 år). 
Fred 25/3 kl 19, Green-
house (åk 7 och uppåt). 
Kl 20.30, Effect – Café & 

Öppet hus för ungdomar. 
Lörd 26/3 kl 10-13, Second 
Hand & Café. Sönd 27/3 
kl 11, Familjegudstjänst 
med Håkan Wickelius från 
Sävsjö. Servering. Tisd 29/3 
kl 8-9, Bön. Kl 14, Bibel-
samtalsgruppen.

Guntorps missionskyrka
Onsd 23/3 kl 18,30, Spå-
rarScout - UpptäckarScout. 
Onsd 30/3 k l 18.30, Tonår 
- ÄventyrarScout.

Filadelfi aförsamlingen - 
Bohus pingstkyrkan
Onsd 23/3 kl 19, Bibelläs-
ning, sång och bön. Sönd 
27/3 kl 11, Gudstjänst Leif 
Karlsson, sång. Onsd 30/3 
kl 19, Bibelläsning, sång och 
bön.

Älvängens missionskyrka
Onsd 23/3 kl 12, Babymas-
sage. Kl 15.30, Konfi rman-
derna. Kl 19, Bibelstudium 
med Jan Erixon. Torsd 24/3 
kl 15, RPG i Missionskyr-
kan "Från min predikstol". 
Ragne Fransson kåserar. Kl 
18.30, Tillsammans i bön. 
Sönd 27/3 kl 11, Gudstjänst. 
Pastor Julienne Kukangisa 
från Kongo. AM Svenning-
hed. Sång av Paus. Månd 
28/3 kl 18.30, Scout. Tisd 
29/3 kl 10-13, Tisdagscafé.
Kl 14.30, Läxhjälp. Kl 18, 
Smultron övar. Kl 19, 
Styrelsen. Onsd 30/3 kl 12, 
Babymassage. Torsd 31/3 kl 
18.30, Tillsammans i bön.

Surte missionskyrka
Onsd 23/3 kl 15, Onsdags-
träff 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. 
Fred 25/3 kl 18:30, Spel- 
och fi lmkväll för alla åldrar. 
Sönd 27/3 kl 11, Gudstjänst. 
Per Kjellberg. Saxofonica. 
Enkelt kyrkfi ka. Månd 28/3 
kl 19, Musikkåren övar. 
Tisd 29/3 kl 18:30, Scout. 
Onsd 30/3 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 30/3 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan.

Nödinge församling
27/3 Jungfru Marie Bebå-
delsedag kl 11, Nödinge 
kyrka Familjegudstjänst H 
Hultén. Kl 17, Surte kyrka 
Gudstjänst H Hultén. Månd 
28/3 kl 18.30, Nödinge 
kyrka Mässa H Hultén.

Vill d h d i t

Tänk på 

av en bortgången släkting eller vän?

Cancerfonden!

020-78 11 79 (öppet dygnet runt)

www.cancerfonden.se
pg. 90 1986-0

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

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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Tack
Till Er alla som på olika

sätt hedrat minnet av 
vår älskade 

Ulf Torin
vid hans bortgång,

framför vi vårt 
varma tack. 

BERIT och OLOV

Bo, Marie

Döda

Min älskade Make

Evert 
Johansson

* 24 september 1927

har i dag lämnat mig,
övrig släkt och vänner i
stor sorg och saknad.

Nygård 9 mars 2011

KARIN

I ungdomens år vi satte
vårt bo

Och sedan vi strävat
tillsammans

I med och motgång vi
hållit ihop

Som en gång vi lovat
varandra

Låt oss minnas de soliga
dagar

Då sorg och smärta oss
fjärran var

Låt oss minnas de
glädjedagar

Då vi alla tillsammans var 

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredag 25 mars
kl. 11.00 i Ale-Skövde
kyrka, där samling sker.
Efter akten inbjudes till en
minnesstund i försam-
lingshemmet. Svar om
deltagande önskas till
Lilla Edets Begravnings-
byrå tel. 0520-65 01 39
senast onsdag 23 mars.

Birgitta Kjelltoft, Fiske-
bäck har avlidit. Född 1941 
och efterlämnar maken Bo, 
barnen Ulrika, Per med 
familj och Björn samt syskon 
med familjer som närmast 
sörjande.

Margareta Holm, Älvängen 
har avlidit. Född 1913 
och efterlämnar barnbarn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Ingrid Persson, Älvängen 
har avlidit. Född 1924 och 
efterlämnar syskonbarn som 
närmast sörjande.

Karin Othzén, Vadbacka 
har avlidit. Född 1928 och 
efterlämnar UllaKarin, 
Ingemar och Åke med famil-
jer som närmast sörjande.

Rune Ögren, Älvängen 
har avlidit. Född 1937 och 
efterlämnar barnen Joakim 
och Madeleine med familjer 
som närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Birgitta Karlsson. I Skepp-
landa kyrka hölls torsdagen 
17 mars begravningsguds-
tjänst för Birgitta Karlsson, 
Älvängen. Offi ciant var 
komminister Bengt Broman.

Lisbeth Klevéus. I Starr-
kärrs kyrka hölls torsdagen 
17 mars begravningsguds-
tjänst för Lisbeth Klevéus, 
Älvängen. Offi ciant var kyr-
koherde e.m Göte Siverbo.

Solveig Nordström. I S:t 
Peders kyrka hölls fredagen 
18 mars begravningsguds-
tjänst för Solveig Nord-
ström, Lödöse. Offi ciant var 
komminister Bengt Broman.

Vår Kära

Ingrid Persson
* 21/11 1924

har idag lämnat oss.

Älvängen
14 mars 2011

SYSKONBARN
Övrig släkt och vänner

I minnet Du lever,       
Du finns alltid kvar

I minnet vi ser Dig, 
precis som Du var

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen
29 mars kl. 12.30 i

Hålanda kyrka.
Efter gravsättningen

inbjudes till minnestund i
församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå tel.

0303-33 33 99 senast
fredagen 25 mars.

Ett varmt tack till
Hemtjänsten för

god vård.

Vår Kära

Margareta Holm
* 2/11 1913

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Älvängen
11 mars 2011

MATHIAS
MARTIN och LINA
Maximiliam, Tristan

TOMMY och
MAGDALENA

Lucia
Else-Marie

Övrig släkt och vänner

Du gick så stilla Din  
väg i livet

Så tyst och troget Din 
plikt Du gjort

Tack för allt Du i kärlek 
givit

Ditt minne lever, det   
går ej bort

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 8 april

kl. 13.00 i Starrkärrs
kyrka. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
onsdagen 6 april.

Vår älskade
Mamma, Mormor

Farmor och Svärmor

Karin Othzén
* 23/5 1928

har idag lämnat oss i
stor sorg och saknad

Vadbacka
17 mars 2011

ULLAKARIN och JAN
AnnTherese, AnnLouise

Ingemar, Åke
med familjer

Släkt och vänner

Du har varit ljuset i
tunneln, den som
hållit min hand vid
klippans brant.

Stigen genom snåret.
Du har varit det enda

säkra när allt annat
varit kaos.

"Titta" sa du, "inte ett
grässtrå är likt det
andra"

"Ta vara på varje
ögonblick - det
kommer aldrig åter"

Och jag minns.
Pam Brown

Den regeln har ej
blivit överträdd:

är Gud på jorden,
vandrar han förklädd

Hjalmar Gullberg

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen 5 april

kl. 14.00 i Skepplanda
kyrka. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå tel.

0303-33 33 99 senast
fredagen 1 april.

Enligt Karins starka
önskan, tänk gärna på

verksamheten i Ale
Aerobic & Dansstudio
bg. 5160-5889 som låg

henne varmt om hjärtat.

Tusen tack till mina 
arbetskamrater och till Ale 
kommun för blommor och 
presenter med anledning av 
min pensionsering.

Ewa Svensson, Älvängen

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

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

SÄLJES

Utbyte av köksluckor. 

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

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

EU-Moped. PGO T-rex 50. V-röd 
-07. 757 mil. Pris: 9 495:-
tel. 0736-78 38 67

Stor Herrgårdskrona. Extra 
stor 10 ljus. OBS! 1,15 meter tupp-
hängning. Finaste kristall Tak 
upp till 6 meter. Nypris: 40 000:-. 
Nu billigt p.g.a flytt, 9700:-.
tel. 0708-64 76 26

Garageport Hörnmann Vipport. 
Vit. 2250*1920. Isolerad.
Pris: 2000:-
tel. 0303-33 86 62

Smålandsstaket bygger du 
lätt själv. Senvuxen gran i rätt 
dimension säljes.
tel. 0707-33 00 80

Propeller Volvo Penta i rost-
fritt 15*19 R, 2000:-. Motor-
såg Jonsered, 1000:-, Balkong-
dörr, ny, brun, 1500:-. Damcykel 
shimano, 600:-. Objektiv, Penta-
con 5.6 500mm.
tel. 0765-50 93 09

Volvo 940 med SE pkt fr 1994. 
Mycket bra bil, låg milare 17 
000mil. Besikt. Skattad, grön 
metallic. Ingen rost, fin, bör ses. 
Säljes i GBG, sommardäck. Ring:
tel. 0703-96 56 12

UTHYRES

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

Fräsch, nyrenoverad kontors-
lokal i Älvängen, 120 m2 uthyres 
omgående. Ring
tel. 0702-88 55 50

Behandlingsrum/kontor.
2st behandlingsrum uthyres i 
fräsch hud- och fotvårdsalong i 
Ale kommun.
tel. 0739-16 88 53

Liten stuga. 1 rok. Ca 40-45 m2. 
Fräsch! Helkaklat duschrum med 
vattentoa, tvättmaskin. Kom-
munalt vatten. Malörtsvägen 9 
i Nödinge.
tel. 0709-69 27 03

Ö HYRA

Lägenhet 3:a eller 2:a sökes i 
Älvängen, Alafors eller Nol.
tel. 0765-72 72 09

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

Lägenhet hyres. Rök och djur-
fri, skötsam tjej önskar hyra 
lägenhet i minst 3 månader eller 
tillsvidare. För max 5000/mån.
tel. 0707-55 64 03
Camilla

SÖKES

Hundvakt i Nödinge. Vi behö-
ver hjälp med att rasta vår lilla 
Shihtzu. Är du intresserad så 
ring.
tel. 0303-96 828
el. 0704-89 23 13

Rastning. Liten hund. 2 ggr/dag. 
Skepplanda
tel. 0303-74 88 35

Trädgårds hjälp i bohus önskas. 
tel. 0707-71 68 77
el. 031-98 01 55

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

Vävstol bortskänkes. Glimåkra 
(120cm bredd invändigt)
tel. 0303-74 15 53

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, 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

Gör en canvastavla av din bästa 
bild från 350:- .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 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

Sluta Stressa! SISTA KURSEN 
för säsongen 19 april. Avspän-
ningsträning tisdagar kl 1700. 90 
min varannan vecka 3 gånger. 
700:- inkl moms privat/företag 
exkl. moms. CD ingår.
maia Alverby Lära och Hälsa 

Tel. 0303 121 95. Läs gärna 
mer på www.laraochhalsa.com.
Mejl: info@laraochhalsa.com 
Vi tar emot Friskvårdsku-
ponger

HUNDPENSIONAT
Litet familjärt i lantligt miljö med 
sköna skogspromenader. Ej bur-
system.
Ring Annika för mer info. 
Tel. 0703-36 97 52
www.lekvallshundpensionat.se

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

Allt i städ. Privat och före-
tag. Flera år i branchen. Inne-
har F-skattsedel, kolektivavtal, 
ansvarsförsäkring. Kontakt:
Tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se
www.spev.se

Veterinär Värkstan och Hund-
konsult i Väst erbjuder,
- HUNDKURSER-. Under våren 
genomför vi valpkurser, grund-
kurser och fortsättningskurser 
för dig och din hund. Utbildad 
instruktör sedan 1990-talet. Hög-
skoleutbildad i problembeteen-
den, mentalbeskrivare. Rullande 
kursstart var 6:e vecka. Vi åtar 
oss också problemhundskonsul-
tationer. 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

Bilar och transportbilar köpes 
kontant
Årsmodell 2002-2010
Älvdalens Bil & Husvagnar i Bohus
Tel. 031-98 08 90
www.alvdalensbil.com

Sprutlackering av kök. 
20% rabatt v. 12! 
Fria hemb / kostnadsförslag
Tel. 0738-70 27 96

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

Alekuriren, Göteborgsv 94
446 33 Älvängen

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

övriga 
tjänster

övriga 
tjännnssstttteeeerrrrrr
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Grattis
Pernilla Dalberg

på 40-årsdagen
önskar

Lars, Jennifer, Jonny,
Cookie, Cleo

Grattis
Niclas Hylander 

som fyller 20 år
den 22 mars

Grattis på 4-årsdagen
Linnea
önskar

Farmor & Farfar

Hanna
7 år

Många grattiskramar från
Mormor & Morfar

Grattis
Alicia

på 2-årsdagen den 23 mars.
Många kramar från

Mormor, Håkan, Joakim, 
Emma & Casper

Veckans ros 
Vill vi ge ICA Kvantum på 
Ale Torg som till avslut-
ningen i skridsko- och ban-
dyskolan skänkte en godis-
påse till alla barn. Detta var 
mycket uppskattat, barnens 
ögon lyste av glädje. Tack!

Ledarna i Skridsko- 
och bandyskolan. 

Ale Surte Bandyklubb

Veckans ros till mina under-
bara föräldrar Susanne och 
Tony Nilsson för all hjälp 
med allt under och efter 
min stora operation.

"J"

Veckans ris 
Riset är till den man i Röd 
9-5 Saab som morgonen, 
ca 06:40, den 15/3 satte 
både sitt eget men fram-
förallt andras liv i fara då 
han med en väldigt hög 
hastighet körde om på 45:an 
mellan Vikingagården och 
skidbacken när det kom 
mötande bilar. Starta tidi-

gare om du har så bråttom så 
vi slipper ha dig dårkörande 
på vägarna eller ännu hellre 
- lämna in ditt körkort och 
ta bussen.

Marie i Älvängen

Födda

Välkommen
Julia

Elins och Hannes lillasyster.
Född 28/1. Tack till Kristina T 

på Bohus MVC.
Anders Boberg

Susan Voudinmäki
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT

��

p
y

SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

5 8 2 6
6 4 7 9 2

1 3 5 8
9 8 1 6

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

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

1 3 5
6 4 5 7

2 1 6 9 3
3 6

7 2 1 9 3
9 5 8 7

Stor fräsch FRUKOSTBUFFE inkl. gröt

mån-fred 7.30-10.30, lör 8.00-10.30
45:-
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Conny
Personlig Tränare

Malin
Personlig Tränare

6 KLUBBAR NÄRA DIG
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Kortet är lokalt 
Gäller Älvängen och Nödinge

KOM I FORM TILL SOMMAREN 
MED VÅRA PERSONLIGA TRÄNARE 
JUST NU FÅR DU 
GÅ 2 BETALA FÖR EN. 
(Gäller bokningar fram till och med sista april).

TA DEL AV VÅRT FANTASTISKA UTBUD UTAV GRUPPTRÄNING 
OCH KÄNN GLÄDJEN I GRUPPTRÄNINGSSALARNA!

KOLLA IN VÅRT UTBUD I GRUPPTRÄNING
KR
/MÅN

TRÄNA ALLA AKTIVITETER

PROVTRÄNA GRATIS 
EN HEL VECKA!


