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NÖDINGE. Matte, 
svenska och konst på 
samma gång.

Undervisningen 
i klass 2 Rosa på 
Nödingeskolan spän-
ner över många olika 
ämnen.

– Att integrera de 
teoretiska ämnena med 
de konstnärliga gör att 
de båda delarna befruk-
tar varandra, förklarar 
Kristina Hellström.

Klasslärare Kristina Hell-
ström och konstpedagog 
Anki Knuts har ansökt och 
fått pengar från innovations-
potten för att kunna vidare-
utveckla sitt samarbete.

– Vi har haft möjlighet 
att få samarbeta kring ämnet 
bild och drama under fem 
år. Vi jobbar med estetiska 
lärprocesser och arbetar 
med barnens olika förmå-
gor och utefter varje individ. 
Det innebär ett mer varie-
rat arbetssätt. Vi integre-
rar ämnen som EQ, socialt 
samspel, matematik, svenska, 
muntlig framställning, 
drama och musik, säger Anki 
Knuts och fortsätter:

– Barn är olika och lär 
på olika sätt. Här kan de 

använda fantasi, lust, nyfi-
kenhet och alla sinnen utef-
ter sina egna behov.

När lokaltidningen hälsar 
på i klassrummet på Nöding-
eskolan pratar eleverna om 
öppna och slutna bokstäver.

– Samtidigt som vi tecknar 
väver vi in svenska och mate-
matik utan att barnen egent-
ligen reflekterar över det. Vi 
räknar bokstäver, pratar om 
fler och färre, och barnen får 
mäta olika saker som skapas. 
Med linjalens hjälp lyfter vi 
fram begrepp som centime-
ter och meter, säger Kristina 
Hellström.

Ur boken Eureka hämtas 
en hel del övningar, konstens 

väg till matematiken och 
tvärtom.

– Övningarna är utfor-
made så att barnen ska lyckas. 
Vi tycker att det är viktigt att 
alla känner att de kan och att 
man i möjligaste mån känner 
att man lyckas med det man 
gör. Vår erfarenhet är att 
med detta arbetssätt så ökar 
möjligheterna för barn med 
särskilda behov att lyckas. 
Detta skapar i sin tur bättre 
självkänsla och självförtro-
endet ökar hos barnen, säger 
Anki Knuts.

– På ett lekfullt sätt vill vi 
också träna muntlig fram-
ställning och få barnen att 
agera i olika övningar, genom 

drama och musik.
Ni verkar ha väldigt kul i 

klassrummet?
– Det är viktigt att ge och 

ta, bjuda på sig själv och våga 
göra bort sig. Jag och Anki 
tycker det är roligt att se 
saker växa fram under arbe-
tets gång, göra barnen del-
aktiga, se varandras olikheter 
och förmågor som styrkor, 
avslutar Kristina Hellström.

En blandning av olika ämnen
– Konsten bidrar till ett lustfyllt lärande

PÅ NÖDINGESKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Klassföreståndare Kristina Hellström tillsammans med El-
medin Salihovic.

Konstpedagog Anki Knuts undervisar Frida Eriksson och 
Anton Ekman Illic.

Konst är kul tycker Ajin Talat och Noor Saleh.

BOHUS. Simon Ebs-
worth älskar graffiti.

Hans konstform 
uppskattades också 
av juryn för den lokala 
UKM-festivalen.

I juni åker Simon till 
Sundsvall för att repre-
sentera Ale på riksfina-
len i kategorin konst.

”The original process” är 
namnet på den tågmodell 
som Simon Ebsworth, klass 
8B på Bohusskolan, har 
skapat och sedan målat på ett 
graffitiliknande sätt. 

– Tåget är av plast och 
bakgrunden av trä. Sedan har 
jag använt hönsnät i förgrun-
den, berättar Simon.

Graffiti har länge fasci-
nerat Simon, som till och 
med har fått sin lärare Marie 
Torvad att lyfta fram det i 
undervisningen.

– Simon är så duktig och 
vi är jättestolta över hans 
prestation. Han lyfter graffiti 
till den fina konstart som det 
faktiskt är, berömmer Marie.

I Sverige är annars graffiti 
mest förknippad med negativ 
publicitet och något som ofta 
väcker starka reaktioner hos 
allmänheten.

– Vi har exempelvis ing-
enstans att vara i Göteborg. 
Graffiti är klassat som ska-
degörelse, säger Michael 
Goldbach, som leder graf-
fitikurser på Mötesplats 
Ungdom där Simon Ebs-

worth brukar medverka.
– Annat är det i Berlin. 

Där uppskattas graffiti av 
invånarna och man tycker 
det är något positivt, säger 
Michael.

Simon Ebsworth har sin 
uppfattning klar.

– Graffiti är snyggt och 
den skiljer sig från vanlig 
konst.

UKM:s riksfinal äger rum 
i Sundsvall 19-21 juni och då 
står Ales hopp till Bohussko-
lans unge graffitimålare.

– Det ska bli skoj. Jag har 
det jag har, så får vi se hur 
långt det räcker. Jag tänker 
inte så mycket på hur det ska 
gå, avslutar Simon Ebsworth.

JONAS ANDERSSON

Graffitimålande konstnär från Bohusskolan
– Simon Ebsworth vidare till UKM:s riksfinal

Simon Ebsworth, klass 8B på Bohusskolan, har kvalificerat sig till UKM:s riksfinal i Sunds-
vall som avgörs 19-21 juni. 

I dagens V4-omgång på 
Boden blev det hög utdel-
ning på fyra rätt. En kupong 
inlämnad hos Godislagret 
i Nol gav hela 129 288 
kronor. Kupongen, som 
kostade 480 kronor, var 
en av de 15,33 system som 
lyckades pricka in fyra rätt. 

Kupongen innehöll en rad 
med fyra rätt. 

Den högsta utdelning-
en i ATG:s historia är en 
vinst på 67 312 633 kronor, 
som delades ut 27 februa-
ri 2010, då V75 kördes på 
Axevalla. 

❐❐❐

Storvinst till Nol vann 
129 288 kronor på V4

Kom och provkör 

4-hjulingar!

2 april
kl 10-14

Vi fi nns i Kode, ca 1,5 mil 
norr om Kungälv. Besök vår 
hemsida för vägbeskrivning.
www.kodemarin-maskin.se

Träffa våra leverantörer!

Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...Fack������

Stefan 0708-83 38 00
Erik 0708-83 38 01

www.platslagarnaiale.se
0303-74 81 00

ÄLVÄNGEN

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or
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�����������������

VOLVO NÄRSERVICE ALE

Lunnavägen 6, 449 50 Alafors, www.kbroer.se
Tel 0303-74 20 20. Fax 0303-74 07 56
Öppet: vard 9-18, lunchstängt 12-13, 

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


Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

ALLT INOM BRANSCHEN!
Glas, speglar, isolerglas, bilglas, inramning, 
stöldskyddsmärkning, stenskottslagning mm

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

Gratis vindrutetork samt 1 mån. fri självrisk-
eliminering vid byte av limmad framruta

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

Göteborgsvägen 94 • Älvängen • Tel. 0303-74 65 50

Balltorp 218 • Kontor 0520-66 21 50 • Mobil 0707-73 26 61

BETONGHÅLTAGNING
Sågning • Borrning • Bilning • Rivning 

Asbestsanering • Vajersågning
Betong- och bergtätning

www.alebetongborrning.se

Försäljning & service
Nyckeltillverkning
	����0303-74 86 11�������
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Vi utför elinstallationer
och reparationer
i nybyggnader
och industrier.

Tel. 0303-74 98 98, 0730-64 89 00
Lunnavägen 6, Alafors

E-post: lars@sturesspisar.se

STURES 
SPISAR AB

Braskaminer, vedspisar, 
kakelugnar, installationer...
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RING! 0303-749218 • ztryck.se • ÄLVÄNGEN

500 KUVERT MED TRYCK!
Billigast i Sverige?

Gäller C5-kuvert enfärgstryck exkl moms480:-

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

Märkesverkstad 
för ALLA märken

www.meca.se

Colorama i Älvängen

- En butik för 
både proffs och 

hemmafi xare
COLORAMA ÄLVÄNGEN
GÖTEBORGSV 88, 
TELEFON 0303-74 60 85 WWW.COLORAMA.SE

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

Hos oss hittar du en 

komplett 
bildelsbutik!

www.meca.se

B I L D E L A R



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

0303-72 22 92

0736-26 19 29

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av ekonomitjänster 
för små och medelstora 
företag, föreningar samt 

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

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

• 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

INTENSIVKURS

6.800:-

Sugen på fotboll
Kom upp till ALE-hallen! Vi tränar:

F99/01 mån 17:00-18:30
P98/99 mån 18:30-19:30
P01 tis 17:30-19:00
P00 ons 17:30-9:00

Veckans matcher
Ale Gymnasium 2011-04-03

10:00 F99   Nödinge - Bane'r
10:50 F98  Nödinge - Önnered
11:40 Div6  Nödinge - Ve-eff IF
13:00 FA  Nödinge - Hisingen/Backa

P98/99 tor 17:30-18:00
PF04 sön 09:00-10:00
P02 sön 11:00-12:30
PF03 sön 15:30-17:00

ränar:
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BRIDGE
Vid partävlingen den 22 mars i 
Alvhem deltog 9 par. Medel var 72 
poäng och följande par placerade 
sig över medel:
1. Elsa Persson/Rikard Johansson  87
2. Kåge Samuelsson/Arnold Ivarsson  80
3. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           78
4. Stig Christensson/Nils Lindström   76
5. Sune Johansson/Karl-Eric Nilsson   72

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

NU BÖRJAR SAMLANDET 
TILL FORSVALLENS 
ÅRLIGA PÅSKBRASA. 

Ris, trädgårdsavfall, 
julgranar kan ni lämna på 
anvisad plats på Forsvallen.

VI ÅTERKOMMER MED TIDER 
ANGÅENDE PÅSKFIRANDET.

www.skepplanda.se
Välkomna!

PÅSKBRASA!

Bandymästarinnor
som njuter av guldet

NÖDINGE. De ler ikapp.
Ales två svenska 

mästarinnor i bandy.
Victoria Stiller, 22, 

och Sofia Adolfsson, 15, 
har redan nått största 
möjliga framgång.

Vi träffas på Svenheimers 
konditori i Nödinge, en vecka 
efter Kareby IS SM-guld på 
Studenternas i Uppsala. Den 
flerfaldiga mästarklubben 
AIK stod för motståndet och 
var favorit även i år.

– Men vi kände oss aldrig 
chanslösa. Det kändes som att 
vi var i bra form och i semifi-
nalspelet mot Nässjö stämde 
allt, berättar Victoria Stiller.

Finalen däremot tyckte 
ingen av dem nådde upp i 
några himmelska höjder.

– Det var mest kamp, men 
det passade oss. Vi var väldigt 
taggade, säger Sofia Adolfs-
son.

Båda spelade sin första 
SM-final och blev därmed 
historiska när Kareby IS tog 
sitt första guld genom tider-
na. Att åka in på Studenter-
nas inför nära 1000 åskådare 
var obeskrivligt.

– Särskilt när national-
sången spelades kände jag 
rysningar, erkänner Sofia.

Vad som blev mest min-
nesvärt var de båda helt över-
ens om.

– När domaren blåste av 
matchen, det var karriärens 
skönaste slutsignal, utbris-
ter de.

Hyllade hjältar
Lördagskvällen bjöd på ban-
dygala och ett långt guldfiran-
de. Det fortsatte även i helgen, 
då Kungälvs kommun, spon-
sorer och klubbens eldsjälar 
hyllade sina hjältar på hem-
maplan. Att både Victoria 
och Sofia redan i tidig ålder 
har kvitterat ut det finaste i 
svensk bandy – ett SM-guld 
– påverkar inte motivationen.

– Nej, nu måste vi försva-
ra guldet. Den här upplevel-
sen vill vi gärna vara med om 
igen!

För Victorias del var fram-
gången ett resultat av sex års 

slit i Karebys A-lag. 
– Jag skulle egentligen 

varit i Australien, åkte dit ti-
digare i höst men trivdes inte 
och kom hem efter sju veckor. 
Det är jag väldigt tacksam 
för idag, säger Victoria och 
kramar medaljen.

Sofia Adolfsson gjorde 
debut förra året, då blott 14 
år gammal, och hade mycket 
att glädjas åt förra helgen. 
Inte nog med att Kareby tog 
SM-guld, Ale IBF som Sofia 
också har spelat med under 
året, kvalificerade sig för di-
vision ett nästa säsong.

– Det är makalöst. Jag 
har bara tränat inneban-
dy en gång i veckan i år och 
det hoppas jag kunna fortsät-
ta med. Jag vill inte behöva 
välja idrott redan vid 15-års 
ålder. Det vore kul att kom-
binera spel i division ett med 
allsvensk bandy, säger hon.

De talar gott om laget, Ka-
rebys och Ale-Surtes gemen-
samma satsning på ett damlag 
har givit resultat.

– Det har varit väldigt bra 
att vi har kunnat träna inom-
hus i Ale Arena. Stämningen 
har varit på topp hela säsong-
en och det kändes helt rätt att 
vi fick vinna i år, avslutar Vic-
toria och Sofia.

SOFIA ADOLFSSON
Ålder: 15
Bor: Bohus
Dagtid: Bohusskolan. ”Till hösten 
ska jag läsa samhäll på Hvitfeldt-
ska i Göteborg”.
Kvällstid: ”Mest träning, är det 
inte bandy så är det innebandy 
med Ale IBF”.
Bästa egenskap: Go o glad.
Bästa egenskap som bandyspe-
lare: ”Ettrig med bra spelupp-
fattning”.
Sämsta egenskap: Envis.
Drömyrke: Egen företagare. ”Vill 
gärna driva en egen boutique”.
Moderklubb: Ale-Surte BK.
Position: Spelfördelare på mitt-
fältet.
Bonusfakta: Har att brås på. 
Pappa Göran Adolfsson och 
dennes bror Peter Adolfsson är 
ikoner i Ale-Surte BK:s historie-
böcker.

– Karebys SM-tecken en 
dröm för Sofia och Victoria

- Älska handboll

www.klubben.se/alehf

27 april
Alla hälsas välkomna till
HANDBOLLENS DAG!

Vi samlas ca 17.00 
i Älvängens kulturhus,

servering, lotterirer m.m.

Mer info inom kort

Njuter av segerns sötma gör Sofia Adolfsson och Victoria Stiller. Aletjejerna var med och 
fixade Karebys första SM-guld i bandy på Studenternas i Uppsala förra helgen.

FOTBOLL
Träningsmatcher
Bollebygd – Ahlafors 2-1 (1-0)
Mål AIF: Jihad Nashabat.

Ahlafors – Skepplanda 2-2 (1-1)
Mål AIF: Martin Johansson, Fer-
nando. SBTK: Självmål, Daniel 
Larson.

IFK Emtunga – Skepplanda 1-4 
(1-3)
Mål SBTK: Mattias Johansson, Linus 
Carlsson, Daniel Larson, Christian 
Rönkkö.

Bosna – Lilla Edet 1-2 (0-0)
Mål LEIF: Martin Erlandsson, Emil 
Lundblad.

Älvängens IK – Alvhems IK 8-1
Mål ÄIK: Patric Skånberg 3, Anders 
Wester 2, Mattias Ögren, Niklas 
Ahlbom, Albin Leyonlund. AIK: Ronny 
Gidlund.
 

VICTORIA LENA 
STILLER

Ålder: 22
Bor: Nödinge
Dagtid: Pluggar social kontroll.
Kvällstid: ”Om jag inte tränar 
umgås jag med kompisar”.
Bästa egenskap som person: 
Omtänksam.
Bästa egenskap som bandyspe-
lare: ”Jag är ganska bra på skrid-
skorna”.
Sämsta egenskap: Slarvig.
Drömyrke: Psykolog, socionom 
eller polis.
Bonusfakta: Kallas ”geten” i 
delar av kompiskretsen.
Moderklubb: Ale-Surte BK.
Position: Anfall.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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S60 D3 Momentum teknikpaket, Tidur Embersvart-
metallic

NU 295 000:-
(333 600:-)

S60 D3
Momentum teknikpaket, Tidur, 
Nyckelavst passbag

Electrum 
guld

NU 295 000:-
(334 200:-)

S60 D3 
Kinetic, Tidur, Nyckelavst 
passbag

Cosmic vit NU 275 000:-
(311 200:-)

S60 D3 
Aut

Momentum teknikpaket, Volvo 
OnCall,Exteriörpkt

Vit NU 329 000:-
(362 400:-)

S60 D3 
Aut

Momentum teknikpaket, Tidur, 
Nyckelavst passbag

Embersvart-
metallic

NU 309 000:-
(352 700:-)

V60 D3
Summum, Teknikpkt, RTI, 
Volvo OnCall

Vit NU 329 000:-
(364 500:-)

V60 D3 
Aut

Momentum, Driver Supportpkt, 
Elinfällb. backsp, Volvo On Call

Vibrant 
copper

NU 329 000:-
(378 000:-)

Lilla Edet
Brovägen 20,
0520– 49 40 90
www.stendahlsbil.se

Stenungsund
Munkerödsvägen 3A,
(Vid Bilprovningen)
0303-36 03 30

S60 & V60 I LAGER
FÖR OMGÅENDE LEVERANS

* Gäller utvaljda bilar. Kan ej kombineras med övriga erbjudanden

Läs mer på www.stendahlsbil.se

ÅRS SERVICE-AVTAL INGÅRMax 3000mil/ år 
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STARRKÄRR. Ute föll 
snön.

Fast inne i Starrkärrs 
bygdegård hälsades 
våren välkommen med 
sång och musik.

Det var lite upp och 
nedvänt när Skratta & 
Sjung arrangerades i 
söndags eftermiddag.

Snön blev ett samtalsämne 
bland besökarna till Skratta & 
Sjung. Störst uppmärksamhet 
tilldrog sig ändå yrvädret från 
Romelanda – Mona Esken-
gren. Hon stod i centrum till-
sammans med vännerna från 
Kode Dragspelsklubb.

– Att ha Mona tillbaka här i 
Starrkärr är nästan jämförbart 
som när Greta Garbo kom 
hem till Sverige, sade den 
charmerande dragspelsmäs-
taren och tillika allsångsleda-
ren Lennart Thorstensson 
när han presenterade efter-
middagens huvudperson.

Mona Eskengren är upp-
växt i Nol, men bor sedan ett 
antal år tillbaka i Romelanda. 
Det var många välbekanta 
ansikten i publiken och för 
Mona blev det rena kram-
kalaset när kaffepausen var 
kommen.

– Det är så roligt att få 
komma hit och träffa gamla 
bekanta. Vilken grej!

Precis som tidigare gånger 
blev det fullt hus i bygde-
gårdslokalen. Närmare 

hundra personer trängde 
ihop sig för att få lyssna till 
sköna dragspelstoner och all-
sång därtill.

– Vi trodde nog inte att 
det skulle bli fullt hus den här 
gången också. Bara hälften 
av biljetterna var sålda inför 
söndagen, men resten gick åt 
här idag. Tack och lov har vi 
laddat upp med mackor och 
kaffebröd så att det räcker, 
förklarade Inga-Britt Karl-
bom, ordförande i Starrkärrs-
Kilanda Hembygdsförening, 
när hon hälsade välkommen.

Under den första akten 
avverkades den ena sommar-
lika låten efter den andra. 
”Maj på Malö” och ”Dans på 
Brännö brygga” förde tan-
karna till sol och salta hav. 

– Titta inte ut, löd Thor-
stenssons rekommendation.

Ett och annat solonummer 
blev det från Mona Eskengren, 
som även hade plockat med sig 
sin ukulele dagen till ära.

Som sig bör serverades det 
också roliga historier. Det 
finns väl inget bättre sätt än 
att med sång och skratt hälsa 
våren välkommen? De vita 
fjunen från himmelen sågs 
bara som ett sista farväl av en 
lång och kall vinter.

Våren hälsades välkommen med sång och skratt
– Mona Eskengren var tillbaka i Starrkärr

I BYGDEGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lennart Thorstensson 
ledde allsången i vanlig 
ordning.

Mona Eskengren, tillsammans med Kode Dragspelsklubb, 
gästade Starrkärrs bygdegård och arrangemanget Skratta 
& Sjung i söndags eftermiddag.
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Felicia Eidenby från Löftet – Unga arrangörer, och Elina Waegle-Karlsson, gläds åt årets Fes-
tivalborg som kan bli den mest besökta. Bland annat ska en scooter lottas ut, som Elina med 
hjälp av ett antal företag i Ale har skänkt.              Foto: Allan Karlsson

Scooter lottas ut på Festivalborg
NÖDINGE. Nu släpps 
biljetterna till årets 
största ungdomsar-
rangemang, Festival-
borg 2011.

På scen står bland 
andra en superhet 
Daniel Adams-Ray.

Minst lika eftertrak-
tad är möjligen också 
den scooter som lottas 
ut bland besökarna.

Festivalborg firar fem år och 
arrangören har inte sparat på 
krutet. Programmet är stor-
slaget och i förra veckan blev 
det klart med en extra krydda. 
Företagare och förälder, 
Elina Waegle-Karlsson, fick 
via sin dotter Sandra reda på 
hur Göteborg gjort vid ett lik-
nande event.

– För att locka så många 
ungdomar som möjligt lot-
tades en sponsrad scooter ut. 
Jag tyckte det var riktigt smart 
och tänkte; ”kan de så kan väl 
vi”, berättar initiativtagaren.

Sagt och gjort. Elina lyck-
ades hitta en scooterleveran-
tör i Stockholm som svarade 
för transporten och en åter-
försäljare som hjälpte till med 
monteringen. Övriga kostna-
der sökte hon lokala sponso-
rer till.

– Det var inte svårt. Jag tror 
att många med mig tycker att 
det här med Festivalborg är 
toppen. Vi erbjuder ungdo-
marna något extra på hem-
maplan som hindrar dem från 
att göra annat, säger hon.

Löftet – unga arrangörer, 
gläds oerhört åt Scooterlot-
teriet. En av medlemmarna, 

Felicia Eidenby, anser att det 
är ett steg i rätt riktning.

– Festivalborg utvecklas 
hela tiden. Med scootern tror 
jag att arrangemanget kan bli 
riktigt populärt. Vårt mål är 
alltid att locka så många som 
möjligt, säger hon.

Biljettförsäljningen är 
redan igång och i priset ingår 
en lott till scootern.

– Varje biljett har ett 
nummer och vi i Löftet 
kommer att kontrollera drag-
ningen, lovar Felicia Eidenby.

På fritidsgårdarna och i 
Ale Bibliotek samt via Löf-
tets medlemmar kan intres-
serade köpa sina biljetter.

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:- 

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Nu blir det drag i biljettförsäljningen

Varje år drabbas 
45000 svenskar 

av cancer
www.cancerfonden.se

pg 90 1986-0



alekuriren  |   nummer 12  |   vecka 13  |   2011NÖJE22

www.happydays.nu 
eller ring 020 79 33 84

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

6 dagar på 4-stjärnigt hotell i Arezzo, Italien

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

Etrusco Hotel Arezzo ★★★★

Välkommen till ”den toscanska 
konststaden” – Arezzo! Här bor 
ni på ett stilrent, ljust inrett och 
4-stjärnigt hotell. Hotellet och sta-
den ligger mitt i en fruktbar dal och 
omgivet av höga berg, och Arezzo 
har så otroligt mycket att erbjuda 
för den som älskar Italien och dess 
italienska själ: Många påvar är 
härifrån, och det finns en mängd 
historiska praktbyggnader från 13- 
och 1400-talet, skulpturer, fresker 
och kyrkor. Som t.ex. den romanska 
kyrkan Santa Maria delle Pieve eller 
den gotiska kyrkan St. Donatus. 
Men mitt i stadens inre har ni även 
kända och mycket populära medel-
tida torget Piazza Grande med en 
mängd där ni kan shoppa, fika, ta 
en expresso och leva La Dolce Vita. 
Har ni sett den italienska filmen La 
Vita è Bella, ”Livet är Underbart” av 
Roberto Benigni, så känner ni nog 
igen er här.

Nordens vackraste: 
Stockholm

First Hotel Amaranten ★★★★

Mitt bland Stockholms alla fina 
och kända kvarter; Gamla Stan, 
Vasastaden, Östermalm och 
Södermalm, placerat helt i centret 
av ”Nordens vackraste storstad”, 
ligger ert hotell på Kungsholmen. 
Ett mycket stilfullt inrett hotell som 
erbjuder allt från lounge, spa, pool 
och en underbart fräsch restau-
rang där ni får er frukost serverad 
om morgonen. Inomhuspoolen är 
Speciellt populär då ni har gratis 
entré till den året runt - det gör 
detta hotell och dess lilla spaavdel-
ning oerhört attraktivt. Shoppa loss 
i NK (1,5 km), ta en fika i något av 
de otroligt mysiga caféerna i Gamla 
Stan (2 km) där stämningen och de 
läckra dofterna från nybakat fyller 
ens luktsinnen.

Pris per person i dubbelrum

1.999:-

Pris per person i dubbelrum

1.299:-

3 dagar på 4-stjärnigt hotell i centrala Stockholm

Mona Lisas Toscana

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

First Hotel Amaranten

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Ankomst: 
Fredagar t.o.m. 17/6 och 19/8-
16/12 samt valfri påsk 20-23/4, 
Kristi himmelsfärd 2-3/6 och 19/6-
16/8 2011.

BRA BARNRABATT 

BRA BARNRABATT 

Ankomst:
Valfri t.o.m. 27/10 2011.

Etrusco Hotel Arezzo

Öppet vardagar
+ skärtorsdag,
långfredag
& annandag påsk
kl. 8.00 – 15.30

Fyra av elva författare till boken "Historia från ett jaktvårdsområde". Från vänster: Bosse Andersson, Marie Andersson, Uno 
Andreasson och Claes Billingsdal.

Skepplandas jakthistorier samlade

Han var en av initiativtagarna 
till att  föreningen startade en 
studiecirkel i syfte att samla 
alla spännande episoder och 
historier som har hänt i jakt-
vårdsområdet.

– Flera av våra eldsjälar 
började komma till åren och 
det kändes angeläget att få 
teckna ner deras skrönor. Vi 
visste inte hur rätt vi hade, 

under tiden som boken fär-
digställts gick Bengt Carls-
son och min far Göte Bil-
lingsdal bort. Innan dess 
hann vi dock få ur dem det 
mesta, säger Claes.

Arbetet med boken som 
bär titeln "Historia från ett 
jaktvårdsområde" inleddes 
på årsmötet i januari 2007 
och sedan träffades intresse-
rade medlemmar en gång i 
veckan för att berätta histo-
rier och samla material.

Fantastiskt roligt
– Det har varit fantastiskt 
roligt att ta del av allt, men 
inte alldeles enkelt att få ner 
på papper, berättar Bosse 
Andersson som har varit en 
av elva författare.

En som har varit med från 
jaktvårdsområdets start är 

Uno Andreasson och han 
har också varit en stöttepela-
re i arbetet med att dokumen-
tera händelserna.

– Vi har haft mycket roligt, 
förutom vår gemensamma 
älgjakt har det varit en och 
annan fest i föreningen, säger 
Uno och skrattar.

Jaktvårdsområdet godkän-
des av Länsstyrelsen 1945 och 
har sedan förnyats var 15:e år.

– 2001 kom en ny lag som 
medförde vissa förändringar 
bland annat bytte vi då namn 
till Skepplanda Östra jakt-
vårdsområdesförening. Vår 
främsta uppgift är att värna 
viltet, inte att jaga, poängte-
rar Bosse Andersson.

Det är med stolthet som 
boken presenteras och de 
hävdar bestämt att Skepp-
landa Östra jaktvårdsområ-

de är ett av de mest välskötta.
– Här råder en total ord-

ning och reda. Det krävs med 
tanke på att området omfat-
tar 3000 hektar, men vi har 
bra kontroll på avskjutning-
en så att aveln är säkrad, säger 
Claes Billingsdal.

Författarna säljer nu boken 
som har en tryckt upplaga om 
200. 

Fotnot: I boken har elva författare del-
tagit. John Duff, Gert Billingsdal, Alf 
Andersson, Uno Andreasson, Marie 
Andersson, Sven-Bertil Thelander, 
Claes Billingsdal, Bengt Carlsson, Bo E 
Andersson, Sven Eriksson och Göte 
Billingsdal. 

SKEPPLANDA. 1945 god-
kändes bildandet av 
Skepplanda Östra jakt-
vårdsområde.

65 år senare låg boken 
om dess alla jakthisto-
rier klar för tryck.

– Vi ville dokumentera 
allt som hänt innan 
många av våra kulturbä-
rare gått ur tiden, säger 
Claes Billingsdal.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Boken "Historia från ett jaktvårdsområde" är färdig

Exponeringen på nätet blir allt viktigare.
Att alltid vara sökbar och att ge kunderna chansen till
nödvändig information om ditt företag är ett måste.

Är hemsidan gammal och tråkig, eller har du kanske inte
skaffat någon?

Sedan årsskiftet har Alekuriren en lokal IT-avdelning som 
snabbt och enkelt producerar en hemsida efter dina

önskemål. Vår prisidé: 4 900:- (startsida + 4 undersidor).
Har du redan en hemsida som behöver utvecklas hjälper vi 

gärna till. Du kanske vill ha en fi lm om företagets unika
verksamhet på hemsidan?

Lösningen hittar du på www.alekuriren.se

Kontakta gärna våra webbutvecklare redan idag.

Adam Eriksson
0303-333 734

Emil Lindén   
0303-333 736

Björn Amneskog
0303-333 732

Hemsida?
Snabbt och enkelt.

– Vi hjälper dig! -
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ALAFORS. Lördagen den 
9 april blir det konsert med 
Blåsorkestern Larmet, kören 
Lerum Vocalis och Claes 
Änglar (bilden), en brass-
kvartett från Ale Kulturskola. 
Arrangemanget äger rum i 
Medborgarhuset, Alafors.

– Det blir en härlig musik-
mix och vi hoppas på mycket 
folk, säger Kent Carlsson, 
en av initiativtagarna.

– Larmet står som 
arrangör tillsammans med 
Folkets Hus i Ale och ABF. 
Fri entré gäller och i pausen 
kommer publiken att kunna 
köpa mat och dryck, säger 
Kent Carlsson.

Redan nu på lördag är 
Kent Carlsson i elden då 
Skepplanda Hembygds-
förening och Skepplanda 
Bygdegårdsförening gör ett 
gemensamt arrangemang. 
Bygdespelet ”Som dansen 

går” visas i storbildsformat i 
Skepplanda bygdegård.

Musikkonsert i Medborgarhuset

Charlies Änglar medverkar på den musikkonsert som äger 
rum i Medborgarhuset lördagen den 9 april.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

ÄLVÄNGEN. ”Tar du upp 
i dig det onda du möter 
var dag kommer du att 
vissna. Gör du något 
för att se det goda 
kommer du en dag att 
blomstra!”

Detta är ledord för 
Anki Knuts, skapare till 
Repslagarmuseets vår-
utställning.

En utställning som 
verkligen passar nu när 
våren står i sin vack-
raste skrud.

Utställningen visar under-
bara, vackra, skira tavlor 
drömskt målande på siden-
tyg med fritt broderi, där 
nålen och tråden har fung-
erat som pensel. Motiven är 
oftast små, det lilla vackra, 
kärleksfulla och längtans-
fulla. Anki försöker se och 
uppleva det stora i det lilla.

Anki Knuts är uppväxt i 
Ale kommun. Hon har bott i 
Göteborg, Kungälv och även 
i Norge under ett antal år. 
Sitt konstnärliga intresse har 
hon haft hela livet. Hon har 
gedigna utbildningar bakom 
sig, bland annat Högskolan 
för design och konsthant-
verk.

Anki har under många år 
inspirerat lärare och elever 
i skapande verksamhet och 
konstnärligt arbete.

– Det är så viktigt att 
arbeta med de konstnärliga 
ämnena i skolan och att upp-
muntra kreativiteten!

Hon har bland annat fort-
bildat de flesta lärare som 
arbetar i årskurs 1-5 i 
Lerums kommun, hur man 
kan arbeta med de estetiska 
läroprocesserna i matematik 
och svenska. Hon arbetar 
för närvarande på Nöding-
eskolan och på Kultursko-

lan i Lerum som konst- och 
kulturpedagog. Hon är tex-
tilkonstnär, men har arbetat 
med många olika tekniker 
såsom teckning, collage, 
akvarell, bildväv och fritt 
broderi. För närvarande 
arbetar hon mest med akva-
rell som hon använder som 
skiss till sina fria broderier. 
Hon har varit i Frankrike 
under några somrar och fått 
inspiration.    

I samband med utställ-
ningen visas originalakva-
reller ur boken ”Sjung och 
lek med Sally Säl” som är 
skriven av Peter Wiklund 
och Britt-Mari Näverbrant 
och illustrerad av Anki. Den 
1 maj spelas den som musik-
teater på Repslagarmuseet.

Vernissage sker söndag 
den 10 april.

Vårutställning på Repslagarmuseet
– Anki Knuts ser det stora i det lilla 

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Anki Knuts är skapare till Repslagarmuseets vårutställning, som har vernissage söndagen 
den 10 april.

THE CLOUD
BULLETPROOF VEINS
STEFANS: STILL BY MY SIDE
KINGS AVENUE, MISS ALBATROSS, WALKING DISORDER
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LE KOMMUNA
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BILJETTER FINNS ATT KÖPA HOS:
LÖFTET, FRITIDSGÅRDAR & ALE BIBLIOTEK
FRÅN ÅRSKURS 7

ALE GYMNASIUM
Lördag 30/4 19-01

VAR MED I UTLOTTNINGEN

AV EN SCOOTER!

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

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

VARMT
VÄLKOMNA!

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20
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0303-444 000
Först med det senaste?
Nyhetsbrev på www.mittiale.se

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

Musik i kyrkan
Medeltid och Rock

3 april kl.18.00 
Starrkärrs kyrka 

Kammarkören VocAle och 
damkören Vox feminale sjunger

 tillsammans med 
folkmusikgruppen Anda. 

Gruppen består av Mattias Ristholm och 
Anders Peev som spelar nyckelharpa och 
turkisk långhalsluta. 
Folkliga koraler och medeltida ballader 
blandat med nykomponerat i en kärleksfull 
symbios med orientaliska kryddor och 
pulserande rockriff!

Thor Eliasson, som med 
kort varsel fick ersätta en 
sjuk Kent Carlsson som 
konferencier, skötte uppgif-
ten med den äran. Domaren 
Ing-Britt Andersson och 

bisittaren Åke Björmander 
löste sina uppgifter utmärkt. 
För underhållningen svarade 
PRO-pojkarna (Gösta Eng-
ström, Rolf Rhodén och 
Yngve Lundsten) under-
höll.

Ansvariga med god hjälp 
av sina klubbkamrater var 
Lennart Mattsson, SPF 
Alebygden, och Helge Hell-
man PRO Ale Norra. 

Publiken eggade sina 
kompisar med hemsnickrade 
hejaramsor. I pausen bjöds på 
kaffe med hembakad fralla.

Frågorna var tjugo till 
antalet och av skiftande svå-
righetsgrad. RPG (Riksför-
bundet Pensionärsgemen-
skap) Alebygden upprepade 
segern från fjolåret och mis-
sade bara en enda fråga. Tvåa 
blev åter SPF Alebygden. 

Såväl deltagare som publik 

verkade nöjda så allt talar för 
en tredje tävling nästa år. 

Lennart Mattsson

Ale Allvetare – ny succé
– RPG Alebygden försvarade titeln

RPG Alebygden försvarade mästartiteln i Ale Allvetare. Björn och Lena Sundelid, tillsam-
mans med Daniel Höglund, missade bara en enda fråga. Ett imponerande facit!

Hans Åström ledde hejaram-
san för SPF Alebygden. T v 
ses Thor Eliasson, som fick 
hoppa in som konferencier i 
Kent Carlssons sjukfrånvaro.

Foto: Jonas Andersson

PRO-pojkarna, bestående av Gösta Engström, Yngve Lund-
sten och Rolf Rhodén, underhöll publiken.

Sten-Åke Carlsson hade 
stoppuret i handen och såg 
till att de tävlande lagen 
lämnade in sina svar i tid.

Foto: Jonas Andersson

RESULTAT
1. RPG Alebygden (Daniel Höglund, 
Lena och Björn Sundelid) 19 p.
2. SPF Alebygden (Thomas Elf-
ving, Marita Schmitt och Uno Pet-
tersson) 17.
3. PRO Ale Nnorra (Ivar Nielsen, 
Eva Grolander och Lennart Holm-
berg) 14.
4. SPF Skepplanda-Hålanda (Peter 
Miller, Anna Sjöberg och Claes Fer-
kinghoff )13.
5. PRO Ale Nödinge (Rune och Eva 
Dahl samt Stig Alfredsson) 12.
    PRO Surte-Bohus (Hugo Johans-
son, Elisabeth Funke och Holger 
Johannesson) 12.

ALAFORS. Tävlingen i 
frågesport mellan kom-
munens pensionärsför-
eningar, Ale Allvetare, 
har anordnats för andra 
året i rad.

Publiken uppgick till 
enastående 150 perso-
ner och de fick sig till 
del en spännande och 
underhållande tillställ-
ning.

Segrade i tävlingen 
gjorde, precis som förra 
året, RPG Alebygden.
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Surte missionskyrka
Onsd 30/3 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 30/3 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Fred 1/4 kl 
20, BatCave. Fritidsgård för 
alla från klass 8 och äldre. 
Lörd 2/4 kl 16, Vårkonsert 
med Lerum Surte Sympho-
nic Band. Sönd 3/4 kl 11, 
Gudstjänst. Henrik Frans-
son. Lisen Kihl. Enkelt 
kyrkfi ka. Månd 4/4 kl 18:30, 
Samtalsgruppen för alla 
åldrar. Månd 4/4 kl 19, 
Musikkåren övar. Tisd 5/4 kl 
18:30, Scout. Onsd 6/4 kl 15, 
Onsdagsträff för daglediga. 
Roland Stahre: Vad som rör 
sig i hjärta och huvud i en 
själavårdare. Onsd 6/4 kl 
18:30, Tonår. Onsd 6/4 kl 21, 
Innebandy i Surteskolan.
www.surtemissionskyrka.se

Guntorps missionskyrka
Onsd 30/3 kl 18.30, Tonår - 
ÄventyrarScout. Torsd 31/3 
kl 19.15, Styrelsemöte För-
samlingen. Sönd 3/4 kl 16, 
SCOUTGUDSTJÄNST 
AnneMarie Svenninghed, 
Scoutinvigning, fi ka. Onsd 
6/4 kl 18.30, SpårarScout - 
UpptäckarScout.

Elimförsamlingen,
Alafors pingstkyrkan
Sönd 3/4 kl 11, Gudstjänst, 
Elvor o Janne Ohlin. Torsd 
7/4 kl 18, Bön o samtals-
möte, Ohlins.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 3/4 kl 10, 
Mässa Broman, kyrkkaffe. 
Onsd 6/4 kl 18.45, Vecko-
mässa. Hålanda sönd 3/4 
kl 12, Gudstjänst Broman. 
Onsd 6/4 kl 10.30, Gemen-
skapsträff. S:t Peder sönd 
3/4 kl 17, Musikgudstjänst 
Wetterling. Ale-Skövde sönd 
3/4 kl 12, Mässa Wetterling. 
Onsd 6/4 kl 18.30, Försam-
lingskväll, Birgitta Olsson 
berättar om Lepramissionens 
arbete. Tunge sönd 3/4, se 
ovanstående.

Smyrnaförsamlingen
i Älvängen
Tisd 29/3 kl 8-9, Bön. Kl 14, 

Bibelsamtalsgruppen. Onsd 
30/3 kl 19.30, Ledarutbild-
ning för smågruppsledare. 
Torsd 31/3 kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Kl 15, An-
dakt på Soläng, Lödöse. Kl 
18.15, Hobby (7-12 år). Kl 
19, Styrelsemöte. Fred 1/4 kl 
19, Oscarsgala i Missionskyr-
kan, för och med ungdomar. 
Lörd 2/4 kl 10-13, Second 
Hand & Café. Sönd 3/4 kl 
11, Gudstjänst, Marie Nord-
vall, tema: ”Rättfärdighet 
– en del av Guds rustning”. 
Nattvard. Äventyret (3-12 
år). Kyrkkaffe. Tisd 5/4 kl 
8-9, Bön.

Älvängens missionskyrka
Torsd 31/3 kl 18.30, Tillsam-
mans i bön. Sönd 3/4 kl 11, 
Gudstjänst med tonår. Ted 
Manfredsson. AM Svenning-
hed. Nattvard - söndags-
skola. Församlingsmöte efter 
gudstjänsten. Kl 18, Tonår. 
Månd 4/4 kl 18.30, Scout. 
Tisd 5/4 kl 14.30, Läxhjälp. 
Kl 18, Nyingscout. Onsd 
6/4 kl 12, Babymassage. Kl 
15.30, Konfi rmanderna. Kl 
18, Föräldramöte + kon-
fi rmander. Torsd 7/4 kl 15, 
Dagledigträff. Vårinspiration 
med Älvblomman. Kl 18.30, 
Tillsammans i bön.

Filadelfi aförsamlingen
Bohus pingstkyrkan
Onsd 30/3 kl 19, Bibelläs-
ning, sång och bön. Sönd 
3/4 kl 11, Gudstjänst med 
Gideoniterna, sång. Onsd 
6/4 kl 19, Bibelläsning, sång 
och bön.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Westergaard. Tisd kl 8:30, 
Mässa i församlingshemmet, 
Westergaard. Onsd kl 8:30, 
Mässa, Isacson. Torsd kl 14, 
Gemenskapsträff, försam-
lingshemmet. Fred kl 18, 
Mässa, Kristensson.

Starrkärr - Kilanda
församling
Sönd 3/4 Midfastosöndagen 
Nols kyrka kl 11, Mässa 
Nordblom. Älvängens kyrka 

kl 11, Mässa Andersson 
Söndagsskola. Starrkärrs 
kyrka kl 18, Musikgudstjänst 
Andersson. Kammarkören 
VocAle och damkören Vox 
feminale sjunger tillsammans 
med folkmusikgruppen Anda 
(se annons).

Nödinge församling
3/4 Midfastosöndagen kl 11, 
Surte kyrka Gudstjänst H 
Hultén. Kl 15, Bohus Servi-
cehus Gudstjänst H Hultén. 
Kl 17, Nödinge kyrka Mässa 
H Hultén. Månd 4/4 kl 
18.30, Nödinge församlings-
hem Mässa H Hultén. Onsd 
6/4 kl 11, Fridhem Guds-
tjänst H Hultén

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Predikoturer

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 1

DYGNET RUNT
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Födda

Välkommen vår älskade
Sofie

Född den 15:e mars.
3855 gr och 53 cm

Hjärtligt tack till alla som 
hjälpt oss på vägen.
Viktoria Gerlin och
Mats Petersson och 

Storebror Vidar

Välkommen
Julia

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

på Bohus MVC.
Anders Boberg

Susan Voudinmäki

Sven Martinsson, Skepp-
landa har avlidit. Född 1917 
och efterlämnar barnen Mo-
nica och Ove med familjer 
som närmast sörjande.

Martin Jonasson, Hålanda 
har avlidit. Född 1963 och 

efterlämnar makan Kirsi, 
barn med familjer, mor och 
far samt syskon med familjer 
som närmast sörjande.

Siv Löfgren, Älvängen har 
avlidit. Född 1934 och ef-
terlämnar maken Einar samt 

barnen Roger och Anna 
med familjer som närmast 
sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Rigmor Ahlenius Ahlquist. 
I Surte kyrka hölls onsdagen 
23 mars begravningsguds-
tjänst för Rigmor Ahlenius 
Ahlquist, Surte. Offi ciant var 
kyrkoherde Harry Hultén.

Tina Tagge. I Nödinge 
kyrka hölls torsdagen 24 
mars begravningsgudstjänst 
för Tina Tagge, Nödinge. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Jennifer Arvestrand. I 
Smyrnakyrkan, Älvängen 
hölls fredagen 25 mars 
begravningsakt för Jennifer 
Arvestrand, Älvängen. Of-
fi ciant var Johan Ekstedt.

Vårt varma tack
till alla Er som hedrade
minnet av min älskade

Maka och vår Kära
Mamma

Lisbeth Klevéus
vid hennes hastiga
bortgång. Tack för

blommor, brev, kort,
telefonsamtal och besök.

Tack till alla Er som
gjorde begravningen till

ett ljust och vackert
minne med vackra

blommor i kyrkan och
minnesgåvor till Hjärt-
Lungfonden. Tack till

släkt, vänner, grannar,
arbetskamrater och
BRF Vä Lekskär 1.

Speciellt tack till Tina för
den vackra sången i

kyrkan. Tack även till
ambulans och IVA

personalen på Kungälvs
sjukhus samt Ale
Begravningsbyrå.

WENDEL
MARIE och LINDA

med familjer

Vår Älskade

Martin Jonasson
* 24/2 1963 i Råda

har efter tappert kämpande lämnat
oss i stor sorg och saknad.

Hålanda 20 mars 2011

KIRSI
NICKLAS och SAYEH

MARCUS och VIKTORIA
LINDA

Emma, Marcus
MOR och FAR

Monica och Mats
Håkan och Margaretha

Maria och Jonas
Syskonbarn

Övrig släkt och många vänner

Ett hjärta av godhet har slutat att slå
Två flitiga händer har domnat

Oändlig är saknaden, smärtsam och stor
Dock finns en tröst, Du sover i ro

Begravningsgudstjänsten äger rum tisdagen 12 april
kl. 11.00 i Hålanda kyrka. Efter akten inbjudes till
minnesstund i Bygdegården. Svar om deltagande
meddelas Ale Begravningsbyrå tel. 0303-33 33 99

senast fredagen 8 april. Hedra gärna Martins minne
med en gåva till Cancerfonden tel. 020-59 59 59.

Vår älskade Pappa
Farfar och Morfar

Rune Ögren
* 8/10 1937

har i dag lämnat oss i
stor sorg och saknad.

Älvängen
17 mars 2011

JOAKIM och ANETTE
Mattias, Mikaela

Anton, Melvin
MADELEINE

Christoffer
Siv

Övrig släkt och vänner

Ditt hjärta som klappat 
så varmt för de Dina

Ögon som vakat och 
strålat så ömt

Har stannat och 
slocknat till sorg för 
de Dina

Men vad Du oss gjort 
skall aldrig bli glömt

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen 6

april kl. 13.00 i
Starrkärrs kyrka. Efter
gravsättningen inbjudes

till minnesstund i
församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå tel.

0303-33 33 99 senast
måndagen 4 april.

Min älskade Maka
Vår Finaste

Siv Löfgren
* 29/5 1934

har i dag stilla lämnat
oss i stor sorg och

saknad.

Älvängen
22 mars 2011

EINAR
ROGER och MONICA
Simon, Axel, Wilma
ANNA och BENGT

Andreas, Niklas
Övrig släkt och vänner

Du ville oss alla så 
innerligt väl

Du månade om oss med 
hela Din själ

Du sparade aldrig Dig 
själv för de Dina

Minnena av Dig är så 
ljusa och fina

Tack för våra lyckliga år 
tillsammans

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen

7 april kl. 10.00
i Älvängens

Missionskyrka.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. Svar om

deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99, senast
tisdagen 5 april.

TackDöda
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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

4st sommardäck. Miche-
lin 175/70 R13 på fälg. Körda 2 
säsonger. Säljes för 1700:-
tel. 0702-19 42 80

En markis 3,50m bred, nytt tyg. 
Säljes billigt. Svar till:
tel. 0303-74 89 47

Ungefär 20-22 kvm ny ekpar-
kett. 3200:-
tel. 0303-33 88 57

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

Ö HYRA

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

ÖVRIGT

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

Lägenhetsbyte. Lägenhet i cen-
trala Göteborg, 3:a, 86kvm. Hyra 
8300 inkl värme. Önskar 2:a el. 3:a 
mellan älvängen och alvhem.
tel. 031-18 55 12
el. 0707-18 55 12

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

Film till DVD. Rädda dina 
minnen för över gammal film/
videoband till DVD. Öppet må-fr 
10-18; lö 10-13. Bomans Foto, 
Nytorget , Kungälv.
tel. 0303-21 11 51
www.bomansfoto.se

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

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

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

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

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 hembesök 
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

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

Medicinsk fotvård, fot och 
underbensmassage. Hälsan i 
Centrum. Västra gatan 43, Kung-
älv.
tel. 0303-44 22 22
www.halsanicentrum.se

Backens hunddagis. Dagiset i 
Bohus har lediga platser from. 
maj. Ring för info.
tel. 0735-05 19 73

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

Alekuriren, Göteborgsv 94
446 33 Älvängen

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

övriga 
tjänster

övriga 
tjännnssstttteeerrrrrrr
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Vem känner du
som snart fyller år?

Grattis 
Chrille

21 år 3 april
önskar Benja

Massor av pussar & kramar
till vårt underbara barnbarn

Celia
som blir 1 år 3 april

Grattis önskar
Farmor & Farfar

Grattis
Våran snälla kille
Martin Landin

på din 8-årsdag den 31-3-11
Många grattiskramar från

Mamma, Pappa, Jerker, 
Ricky, Peter, Robin 

och Mormor

Grattis
Oskar

på 11-årsdagen 3/4
Kram Farmor

Vi vill gratulera 
världens bästa 

Jacob
på 5-årsdagen den 30 mars! 

Massor av kramar från
Alexander, Mamma & Pappa

Ett stort grattis goa
Emma

som fyller 1 år den 29 mars
Kramar från

Farmor & Farfar

Grattis 
Sofia

på 20-årsdagen 
den 2:a April!

 Kram från familjen

Grattis
Oliver

på 6-årsdagen 31/3
Kramar

Mamma, Pappa, 
Hampus & Alexander

I Höne bäck bor en kille 
så käck. Den 29 mars han 

fyller tre. Att det är 
Fabian Sköld
kan väl alla se.

Kram & Puss, Mormor

Grattis
Lovisa & Viktor 

Holmqvist
Viktor 1 år den 5/4

Lovisa 4 år den 15/4
Många kramar från
Farmor & Farfar och

kusinerna Isak & Adam

Grattis
Molly

på 7-årsdagen
önskar

Mamma, Pappa, Viggo, 
Ronny & Jerry

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen.                    Gunnar Vik
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT

��

p
y

SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

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

8 4 6 2
4 5 6
8 2 9 4 1

1 7 4 9 2

7 3 8 1 9
7 6 1 3 5

2 5 4 8
6 7
1 8

4 9 5 3 2
3 8 6 1

2 4 7
8 9 7 5 3

Stor fräsch FRUKOSTBUFFE inkl. gröt

mån-fred 7.30-10.30, lör 8.00-10.30
45:-
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ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄLLLLLLLLLLLVVVVVVVVVVVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEE LLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAA EEEEEEEEEEEDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTT BADHUSET MAJORSGATAN 11, TEL 
0520-65 11 34 KKKKKKKKKKUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄLLLLLLLLLLVVVVVVVVVV KKKKKKKKKKKUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄLLLLLLLLLLLVVVVVVVVVVV CCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRUUUUUUUUUUUMMMMMMMMMMM VÄSTRA GATAN 71, TEL 0303-199 40

SSSSSSSSSTTTTTTTTTEEEEEEEEENNNNNNNNNUUUUUUUUUNNNNNNNNNGGGGGGGGGSSSSSSSSSUUUUUUUUUNNNNNNNNNDDDDDDDDD  WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW...SSSSSSSSSSSPPPPPPPPPPPOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTTLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFEEEEEEEEEEE...SSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEE

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).

Kortet är lokalt 
Gäller Älvängen och Nödinge

KR
/MÅN

TRÄNA ALLA AKTIVITETER

PROVTRÄNA GRATIS 
EN HEL VECKA!

ÅRETS PÅSKKARAMELL!
Gäller from 28/3 tom 25/4

HALVA PRISET PÅ 10-KORT  NU: KR 
(max 3 per kund)
 

HALVÅRSKORT   NU: KR

TA DEL AV VÅRT FANTASTISKA UTBUD UTAV 

GRUPPTRÄNING 
OCH KÄNN GLÄDJEN I GRUPPTRÄNINGSSALARNA! 

DU KAN VÄLJA PÅ 57 PASS 
PÅ VÅRA ANLÄGGNINGAR I ALE


