
alekuriren  |   nummer 13  |   vecka 14  |   201114

HÅLL ETT 
VAKANDE ÖGA!
Övervaka butiken, kontoret, hemmet eller varför inte båten  
eller sommarhuset. Allt via internet och mobilen, från alla delar 
av världen. 

Vi har larmpaket till bra priser!

FRÅN

179:-
Gäller privat. 
Kamera tillkommer

För företag/butiker 
från 295:-/mån  
inklusive kamera.

/mån

För mer info – ring oss. 
Ola Johansson  031-757 81 01

Per Johannesson 031-757 81 02 
www.intellisight.se

TRYGGA  

DITT HEM INNAN 

SEMESTERN!

579:-/st

www.meca.se

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

DÄCKBYTE DÄCKBYTE DÄCKBYTE DÄCKBYTE

EXTRAÖPPET
LÖRDAG 9/4 & 
16/4 KL 10-14

ZETUM 155x70x13

VÅRT 
PRIS
MONTERAT & KLART!

Ä L V Ä N G E N

Jag ligger ensam på vandrarhemmet i 
Linnéstan och tar igen mig efter en in-
tensiv dag som lägerledare för ung-

domar med olika funktionsnedsättning-
ar. Umgänget med dessa unika ungdomar 
har avväpnat mig totalt; allt som krävs för 
att de ska känna sig lyckliga är att få träffas 
och att få prata med varandra.

Deras kommunikationsproblem är svåra 
men när de väl kommer över den tröskeln 
så lämnas inget över för yt-
lighet; alla ideal är bort-
skalade och det enda som 
räknas är hur man är som 
människa.

I detta underbara till-
stånd så slår jag på teven 
och sugs rakt ned i den 
kommersiella smältd-
egen av materiell status 
och retuscherad yta igen. 
Efter att äntligen ha fått stiga ur min van-
liga värld för en stund, där jag speglar 
mig ängsligt och hoppas att jag duger så 
öppnas detta mörka helveteshål i heltäck-
ningsmattan igen.

Reklamen i tv-rutan stoltserar med tråd-
smala människor som skjuter av bländvi-
ta leenden och budskapet går inte att miss-
tolka; Du duger inte som du är. Människo-
kroppen är ett projekt som aldrig kan full-

bordas, vi ska tvätta bort alla våra fläckar 
tills vi blir kliniskt rena robotar som alla 
kan älska.

Min generation måste vara den första 
där alla har gymkort så att vi kan springa 
dit och lindra vår ångest. När vi inte orkar 
försöka att leva upp till samhällets idealbild 
längre så finns det andra botemedel; sprit, 
knark och datorer.

Jag orkar inte mer; jag tänker inte försö-
ka ställa mig i ledet längre, 
jag har vandrat runt på 
dessa meningslösa vägar 
helt tom i magen alldeles 
för länge. Jag vägrar köpa 
er skit. Ni kan ta era trä-
ningskort för fastare stjärt, 
era spinkiga modeller i 
märkesjeans, era vitmålade 
tandkrämer och era förban-
nade träningsredskap och 

gömma dem i skogen.
Det är konsumtionssamhällets fel att vi 

ägnar oss åt självsvält och missbruk. Över-
allt lurar idealmänniskan som en äcklig räv 
och vill profitera på vår dåliga självkänsla.

Tidigare ungdomsgrupper har skande-
rat Krossa kapitalet, men nu är det vår tur 
att resa oss och låta våra ord spridas över 
vårhimlen: Krossa idealet. Vi duger.

Marcus Berggren

Krossa idealet – vi duger

Överallt lurar idealmän-
niskan som en äcklig räv 
och vill profitera på vår 

dåliga självkänsla.
Marcus Berggren

Modeinspirerad fondkväll!
NÖDINGE. Fonder och 
mode – kan det funka?

Ja, det var till och 
med en tämligen träff-
säker kombination.

150 personer tog del 
av Handelsbankens 
unika koncept.

Handelsbankens tre kontor 
i Ale bjöd in aleborna till en 
modeinspirerad fondkväll 
med de senaste trenderna. 
Erik Wadström, en av ban-
kens främsta marknadsanaly-
tiker, gav tänkvärda tips om 
att inte nödvändigtvis samla 
alla ägg i samma korg. Efter 
det väntade en färgglad och 
innehållsrik modeshow, där 
lokala företag inom konfek-
tion, hårvård och optiker 

visade upp vad som gäller i 
sommar och vår.

Fler bilder hittar du på 
Alekurirens hemsida.

Tina visade en ny kollektion kläder från 
Ljuva Hem på Ale Torg och Rikard från Han-
delsbanken i Nödinge var uppklädd av Team 
Sportia.

Foto: Allan Karlsson

Erik Wadström, en av Handelsbankens främsta marknads-
analytiker föreläste på fondkvällen i Ale gymnasium.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Handelsbanken testade nytt grepp

Käder i alla dess former och för alla kön. Här visar Älvängens Manufaktur upp delar av sitt 
utbud.                  Foto: Allan Karlsson

Erbjudandet gäller t.o.m. 30 april 2011. Passa på - begränsat antal! 

Jøtul arbetar kontinuerligt för att om möjligt förbättra sina produkter, och vi förbehåller 
oss rätten till att ändra specifi kationer, färger och utrustning utan föregående meddelande.

April 2011

 Utvändig asklåda är standard

  Fyra rökrörsanslutningar gör 
kaminen enkel att placera

  Tillbehör: Gnistgaller, extra konvektionsplåt, 
långa ben, prydnadsring för toppanslutning, 
eldstadsplan i plåt eller glas.

April 2011
Jøtul F 3 BP

Spara 
3.000:-

Månadens klipp
Jøtul F 3, svart lack

NU 9.900:-
Rek. ord. pris. 12.900:-

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

e-post: lars@sturesspisar.se • www.sturesspisar.se

Fler erbjudanden i butiken!

Lördagsöppet 9 april kl 10-14 

KAMPANJ

BADRUMSMÖBLER •  BADRUMSPORSLIN •  DUSCHAR   
BUBBELBAD •  BADKAR • ROSTFRITT

20% rabatt, eller mer, på hela 
sortimentet

15% rabatt 
på katalogpriset

20% rabatt 
på katalogpriset 20% rabatt 

på katalogpriset

Ta med ett vattenprov 
när du kommer till oss 
så skickar vi vidare till 
vårt labb. Det skall vara 
0,5 liter vatten i en 
rengjord flaska.

Vattenanalys 

150:- 
(ord pris 475:-) 
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ÄLVÄNGEN: Tel 0303-74 99 99 
Vard. 8-18, Lörd 8.30-15 

ALE TORG: Tel 0303-966 77 
Vard. 9-19, Lörd 9-15, Sönd 11-15

TISDAG 12 APRIL 

FYLLER VI 1 ÅR 
I ÄLVÄNGEN
KOM OCH FIRA MED OSS!

ALAFORS. Dramatik och 
spänning från början 
till slut.

Råttfällan håller 
publiken i ett fast grepp 
och mördaren avslöjas 
först efter två och en 
halvtimmes spekula-
tioner.

Det överraskande 
slutet ombeds publi-
ken enligt tradition att 
inte föra vidare för nu 
väntar förhoppningsvis 
rusning till Pelartea-
tern i Alafors.

Premiärhelgen för Pelar-
teaterns uppsättning av 
Agata Christies mäster-
verk Råttfällan är avkla-
rad. Ensemblen som kallar 
sig för Teatergruppen Gul 
kan sträcka på sig – rejält. 
Föreställningen sammanfat-
tas bäst med orden briljans 
briljant! Det är ett strålande 
utförande av världens mest 
spelade pjäs som fortfarande 
lockar fulla hus i London. 
Pelarteatern har skämt bort 
besökarna genom åren med 
oförglömliga föreställningar 
såsom Ondskan, En upp-
stoppad hund, Gökboet och 
Se dig om i Vrede. Raden kan 
göras längre och bland dessa 
fenomenala ögonblick hör 
även Råttfällan.

Pelarteaterns version 
imponerar med sina många 
träffsäkra detaljer. Radion 
med det tidsidentiska ljudet, 
den flammande brasan, den 
blinkande bordslampan och 
sminket som förvandlar 
ungdomar till åldringar. Siri 
Leifsdotter som Mrs Boyle 
är med kostym och smink 
inget annat än en gammal 
kärring. Det går inte att ta 
miste. Det är för övrigt bara 
ett exempel. Varje gestalt på 
scenen har otroligt starka 
karaktärsdrag och skådespe-
larna viker inte en tum från 
sitt fokus under den långa 
pjäsen. Det är alla små detal-
jer – från minspel till dialek-
ter – som ger gruppen rätt till 
stående ovationer.

”Råttfällan” utspelar sig 
på ett nyöppnat pensio-
nat som drivs av Giles och 
Mollie Ralston. Redan första 
kvällen blir de insnöade med 
fyra gäster och en förbipas-
serande som kört fast i snön. 
I London har ett mord ägt 
rum och polisen hittar en 
koppling till pensionatet 
eller någon av gästerna. Kri-
minalassistenten Trotter som 
Andreas Svensson gestaltar 
perfekt tar sig ut till hotellet 
på skidor för att varna eller 
om möjligt gripa mördaren. 
Till sist står vi inför fullbor-

dat faktum, en av de sex på 
scenen är mördaren, en kan 
vara nästa offer.

Det är självklart ett suve-
ränt manus som lägger grun-
den till Råttfällans framgång 
i världen – och på Pelartea-
tern – men när detta dess-
utom kryddas med rollpres-
tationer, rekvisita, smink och 
kostym av bästa märke blir 
resultatet slående. Nu gäller 
det bara för oss som bevitt-
nat föreställningen att sprida 

detta vidare, allt utom slutet, 
så att bänkraderna fylls upp. 
Det var sorgligt att så få 
orkat ta sig dit i söndags, men 
det var inte synd om oss som 
var där – vi fick en upplevelse 
att bära med oss länge.

För regin, ljud och ljus 
svarar Andreas Henriksson 
– och som han gör det!

Högsta betyg rakt igenom!

Älvängen  |  0303 74 80 40

ÖPPET

8-22 
ALLA DAGAR

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

Med manuell 
delikatess & 

självscanning 
Välkomna!

Just nu

Rybergs Falukorv, 
ring, 800g
Närproducerad med 
svenskt kött

1990

Just nu

Kycklingbröstfile 
fryst, 1kg

4990

Just nu

ICA TACO 
–sortiment
När du köper 3 produkter 
ur ICA Tacosortiment 
erhåller Du den billigaste 

Just nu

Grytbitar av nöt
Svenskt kött, 
styckat i butiken

6990

Älvängen, Ale!

Priserna gäller tom 10/4. Reservation för slutförsäljning

Råttfällan fångar publiken
– Ny succé på Pelarteatern

Ständiga korsförhör av kriminalassistent Trotter. Någon på 
hotellet är ju mördaren...

Pensionatet drivs av Giles och Mollie Ralston som spelas av 
Anna Konnberg och Osian Veronese.

I PUBLIKEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Sofie Arnkil och Andreas Jyrkinen i en av många dialoger. 
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Jan Erik 
Axelsson

 Roger 
Borg 

Elisabeth 
Bruhner 

Birgitta 
Gunnarsson

Hans 
Götestam

Fredrik 
Hellberg

Pierre 
Karlsson

Christina 
Olson

Ingrid 
Piazza

Claes 
Tevell 

Sanna 
Rasmussen

Lena 
Sjöberg

Lars
Staberg

David
Strid

Birgitta 
Ström

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

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

Sanna 
Markström

Claes 
Tevell 

Ingrid 
Piazza

Lena 
Sjöberg

Fredrik 
Hellberg

Camilla
Brettmo

Hans 
Götestam

Roger 
Borg 

Jan Erik 
Axelsson

Lars
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta 
Gunnarsson

Byggherre med 
visioner för Surte

Att kalla honom Mr Surte är ingen överdrift.
Olle Skoglund är en visionär och entreprenör ut i fingerspetsarna.

Hans nästa projekt att förverkliga blir Pyramid house.

Vad är du mest stolt över 
hittills i ditt yrkesverk-
samma liv?

– Jag är stolt över Surte cen-
trum och Fridhems äldre-
boende.
Framtidsdröm?

– Jag har ju fått uppleva The 
Big Five. Jag har stått tre 
meter från de indiska tig-
rarna, varit nära lejonen i 
Afrika och åkt på havet med 
60 tons stora valar simman-
des under båten. Det jag 
mer vill uppleva är orangu-
tangerna som lever söder 
om Thailand.
Om du inte blivit bygg-
herre vad hade du gjort 
då?

– Blivit fotbollsproffs i 

Milan 1956.
Vad kännetecknar en 
lyckosam entreprenör?

– Att stå för sitt ord!
Vad är ditt nästa bygg-
projekt i Surte?

– Det är Pyramid house, 
det som tidigare benämn-
des som Surte Circle Tower 
men som nu ritats om 
och blir kvadratiskt utfor-
mat istället. Det är helt och 
hållet förankrat i kommu-
nen och byggstart förvän-
tas bli till hösten. Ett annat 
projekt som jag har på gång 
är ett TGS-boende (trygg-
het, gemenskap och service), 
men då gäller det att få med 
de ledande politikerna i 
kommunen.

Vad är det bästa med 
Surte?

– För mig är det samhället.
Om du blivit tvungen att 
flytta från Surte, vad 
hade du bosatt dig då?

– Söder om Garden Route 
i Sydafrika, ett stenkast från 
The Cape of Good Hope.
Vad har du för planer för 
sommaren?

– Då firar jag 35-årsjubi-
leum som gift, i hundår 
räknat. Riktigt hur det ska 
firas är inte bestämt.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

VECKANS 

PROFIL

Namn: Olle Skoglund.
Ålder: 72.
Bor: Surte.
Intressen: Verksamheten är 
min hobby. Bodybuilding plus 
att jag gärna tittar på fotboll, 
Blåvitts matcher.



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

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

0303-74 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:-

SISTA MATCHEN FÖR SÄSONGEN
Veckans handbollsmatch i Ale Gymnasium

2011-04-10
10:50 P98 Nödinge - Alingsås

Handbollssektionen i Nödinge SK vill 
härmed tacka för sig och önskar alla

välkomna till nästa säsong då vi är den 
egna föreningen Nödinge SK

Handboll. Vi tackar fotbollssektionen 
för samarbetet med denna annons

och hänvisar i fortsättningen till vår 
egna annons.
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I  SOLLEBRUNN AB

För dig som värdesätter service 
och tillmötesgående även efter köpet!

Passa på att boka Er 
nya husbil nu för säker 

leverans till våren!

Telefon 0322-832 10 
Mån-tor 10-18. Fre 10-16. Sön 12-15.

Intill riksväg 42 mellan 
Alingsås och Trollhättan
www.prhusbilar.com

Vi har ca 75 husbilar i lager.

SÖNDAGSÖPPET 12-15

- Älska handboll

ÅRSMÖTE
Fredag 15 april

kl 18.30
Forsvallen Skepplanda

Motioner kan lämnas t o m 14/4

Välkomna!
/Styrelsen

ALE HF
håller

FOTBOLL
Träningsmatcher
Lilla Edet – Skultorp 4-1 (2-1)
Mål LEIF: Marcus Olsson 2, Jonathan 
Gustafsson, Tim Klaar.

Velebit – Ahlafors 3-0

Älvängen – Ahlafors 0-1
Mål: Johan Elving.
 
Sjövik Älvängen 0-4 
Mål: Johan Parinder, Axel Linder-
gren, Simon Enyck, Jonas Rhodén.

Halvorstorp – Lödöse/Nygård 4-1
Mål LNIK: Joakim Lorentzen.

DM Västergötland, omgång 2
Levene/Skogslund – Skepplanda 
0-1 (0-0)
Mål: Linus Carlsson. 

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 29 
mars deltog 12 par. Medel var 110 
poäng och följande par placerade 
sig över medel: 
1. Kåge Samuelsson/Arnold Ivarsson  132
2. Nils Lindström/Stig Christensson 127
3. Elsa Persson/Rikard Johansson  124
4. Sune Johansson/Karl-Eric Nilsson   119
5. Åke Wänström/Conny Törnberg 113
6. Bo Severinsson/Göte Olsson       112
7. Lilly Karlbom/Curt Nilsson            111

NÖDINGE. Kjell Carl-
gren fick vända till-
baka från Kanada utan 
medalj.

Ändå är han nöjd 
med VM-äventyret.

– Jag noterades 
för två fjärdeplatser, 
vilket jag är väldigt 
stolt över, säger Kjell 
till Alekuriren.

Kjell Carlgren, OK Alehof, 
fick avstå årets Vasalopp för 
att istället ta sikte på Vete-
ran-VM i Vancouver. Han 
försvarade de blågula fär-
gerna med den äran och 
utöver fjärdeplatserna blev 
han femma på 10 km och 
15 km.

– Jag grämer mig inte 
över missad medalj utan 
gläds över bra prestationer.

Hur var det att tävla på 
hög höjd?

– Det var oerhört jobbigt 
till en början. Andningen 
var plågsam.

Hur var skidföret?
– Kanon! Spåren var fan-

tastiskt fina och naturen 
runtomkring som ett vykort, 

avslutar Kjell Carlgren.

JONAS ANDERSSON

Carlgren nöjd trots missad pallplats

Kjell Carlgren, OK Alehof.

Selar – svensk mästare i diplomboxning
NÖDINGE. Ale kommun 
har fått ännu en svensk 
mästare.

Sarwar Selar, 14, 
vann helgens SM i dip-
lomboxning.

– Det är den största 
framgången för Ale 
Boxningsklubb – hit-
tills, säger Jean Altun.

SM i diplomboxning avgjor-
des i Värnamo. 150 elitboxare 
från hela Sverige deltog. Ales 
stora ungdomslöfte, Sarwar 
Selar, visade att han redan är 
en man för de stora match-
erna. Han vägde in i 42 kg 
klassen. I finalen mötte han 
värste rivalen Remi Saddo 
från anrika Göteborgsklub-
ben, Redbergslids IK. Vid 
ett av fyra möten har Sarwar 
lyckats få oavgjort, de övriga 
har slutat med förlust.

– De möttes i en uppvis-
ningsmatch i Nödinge, då 
vi arrangerade stadskampen 
mellan Stockholm och Gö-
teborg. Den gången vann 
Remi, men sedan dess har 
Sarwar tränat stenhårt. SM 
har varit hans stora mål, säger 
Jean Altun.

Finalen blev som väntat 
en stenhård batalj. Det var 
omöjligt att sia om utgång-
en, men när domarna räknat 
samman resultatet stod ale-
boxaren som segrare med 
minsta möjliga marginal, 
23-22.

– Det är helt otroligt. Vi tar 
vår första SM-medalj sedan 
elitsatsningen startade för 
två år sedan och för Ale kom-
muns del är detta den störs-
ta framgången sedan Sha-
drach Odhiambo vann Box-
nings-SM, menar Jean Altun 
bestämt.

Diplomboxning är en 
snällare variant och anpas-
sad för yngre boxare. Här 
bedöms inte antalet träffar, 
utan domarna tittar på teknik 
och uppförande i ringen.

Sarwar Selar, 14, från Nödinge, tog i helgen Ales första SM-guld i Diplomboxning. Det skedde 
i Värnamo och mot värsta rivalen Remi Saddo.

Arkivbild: Allan Karlsson

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Sarwar Selar med sin första 
SM-medalj!

Foto: Privat
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HÄLJERED. Represen-
tanter från Göteborg & 
Co var på genomresa 
i Göta älvdalen i tors-
dags.

Ett av flera stopp 
gjordes på Ale Vikinga-
gård.

– Jag tror det kan 
betyda mycket för vår 
turistnäring på sikt, 
säger Bo Larsen, pro-
jektledare för Götaälv-
dalen.se.

Det var första gången som 
personal från Göteborg & 
Co gjorde ett officiellt besök 
i Ale kommun. Med i sällska-
pet fanns också två stadsgui-
der.

– Att ha ett bra samarbete 
med Göteborg & Co ökar 
naturligtvis våra möjlighe-
ter att få hit fler turister. Jag 
är övertygad om att dagens 
besök kommer att generera 
några extra besökare redan 
den här säsongen, säger Bo 
Larsen.

Göteborgsdelegationen 
kom med buss från Göte-
borg där Ale i Trollhättan 
och slutligen Älgens Berg i 
Vänersborg.

– Vi har valt ut ett smult-
ronställe i varje kommun. 
Här i Ale kändes det natur-

ligt att visa upp vikinga-
gården och dess fantastiska 
omgivning, säger Larsen.

Tina Friis Hallberg 
guidade runt bland sevärd-
heterna på Ale Vikingagård 
och gästerna fick bland annat 
testa på att kasta yxa och 
skjuta pilbåge.

– Om vi tänker oss ett 
träd så är Göteborg kronan 
och Ale dess rötter, förkla-
rade Tina Friis Hallberg 
som verkligen lyckades fånga 
sällskapets nyfikenhet och 
intresse.

– Förhoppningsvis kan vi 
göra dessa turer genom Göta 

älvdalen till ett årligt arrang-
emang och visa upp nya plat-
ser. Göteborgs turistguider 
har nu något annat än Lise-
berg och Slottsskogen att 
rekommendera sina besö-
kare, avslutar Bo Larsen.

0303-180 50
www.lansfast.se 

Välplanerat och trivsamt enplanshus med generösa ytor. Stort 
vardagsrum i nivå, rymligt kök och 3-4 sovrum, varav ett med 
egen ingång. Badrum samt bastu och helkaklad dusch. Stor 
trädgård med frukträd och insynsskyddad uteplats. Carport.

BOYTA 180M² /6 ROK
TOMTYTA 1 060 KVM
PRIS 1 775 000 KR/BUD

VISAS 7/4 OCH 10/4
MÄKLARE MAGNUS 
BERGSTRÖM 0303-180 55

SKEPPLANDA - EKENÄSVÄGEN 6

Påkostat och kvalitivt parhus med generösa 184 kvm fördelat 
på 5 rum och kök, varav 3 sovrum, ett stort vardagsrum samt 
en mysig gillestuga med öppen spis. 2 helkaklade badrum, 
tvättstuga/groventré och förråd. Genomgående ljus färgsättning 
och fina materialval. Två uteplatser med trädäck. Garage i länga.

BOYTA 92 + 92M² /5 ROK
TOMTYTA 348 KVM
PRIS 2 175 000 KR/BUD

VISAS 13/4
MÄKLARE CLAES  
HELLSTRÖM  0303-180 53

ÄLVÄNGEN - HÖVÄGEN 74

Göteborgsguider besökte Ale Vikingagård
– Ett sätt att locka fler turister

PÅ VIKINGAGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Tina Friis Hallberg på Ale Vikingagård visade runt delegationen från Göteborg & Co.

Gästerna fick prova på att skjuta pilbåge. En uppskattad ak-
tivitet.

Releaseparty!
Boka söndagen den 10 april 11-16!
Då kommer vi att visa en underbar kollektion av utemöbler från Green Garden 
Home. Evenemanget hålls på bryggan vid Hotell Fars Hatt i Kungälv.

Vi bjuder på bubbel och snittar, välkommen hit och mingla!

Psst! Passa på att kombinera med Hotell Fars Hatts goda Söndagsmiddag 
efter allt möbeltittande!

Uddevallavägen 1 Kungälv
0303-173 56

www.greengardenhome.se
Inspiration för hem & trädgård

Gamla Torget 2
Kungälv 0303-109 70
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LILLA EDET. Natur, 
sommar och vila.

Det löper som en röd 
tråd i de vackra konst-
verk som just nu visas 
på Folkets Hus i Lilla 
Edet.

I tisdags var det ver-
nissage för Sabina Kal-
lies och Helene Norks 
gemensamma utställ-
ning.

Sabina Kallies och Helene 
Nork är två konstnärer från 
Kilanda, som lärt känna var-
andra på senare tid tack vare 
sitt gemensamma intresse.

– Sabina besökte mig på 
Älvkultur. Vi konstaterade 
att vi båda bodde i Kilanda 
och att Sabina också sysslade 
med konst. Jag fick ta del av 
hennes produktion och blev 
imponerad, berättar Helene 
Nork.

Det var på något sätt 
mötet med Helene som fick 
Sabina Kallies att återuppta 
sitt målande, efter att ha låtit 
penseln vila i nästan 15 år.

– Jag har prioriterat annat, 
jobb, familj, hus och hem. 
Nu har jag återfått lusten att 
måla igen och den senaste 
tiden har jag varit väldigt 

aktiv, säger Sabina.
Två Kilandabor som 

väljer att ställa ut i Lilla 
Edet, varför inte i hem-
kommunen?

– Vi gillar den här lokalen 
väldigt mycket, den lämpar 
sig ypperligt för konst. I 
Ale finns det ingen självklar 
plats, säger Helene Nork.

Utställningen i Folkets 
Hus pågår till och med den 
19 maj. Totalt visas 31 konst-
verk varav de flesta är till för-
säljning.

– Det är bara några 
enstaka som är privata, för-
klarar Sabina.

Har utställningen något 
namn?

– Nej, det har den faktiskt 
inte. Det har vi glömt.

Det spelar å andra sidan 
mindre roll. Konstverken 
talar sitt tydliga språk ändå.

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)

BRONSKORT 
 

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

****

BROBROBROBROROROROROOBROBROBROBROB NNNNNSNSNSNSNSNSKNSKNSKSKORTORTORTORTORTORTORTORTORTORTORTRTOBBBBBBBBRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNSSSSSSSSKKKKOOKKKOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRTTTTTTTTTTTTT
299:-

örkekärr, kärr Lilla BLilla Bommenommen, M jMajornaMajorna Hisini i, Hisin *gen *gen.  *** Brons* Bronskort gääkort gällller ejller ej på Åby på Åby Björkjö k, Björk kekärrekärr, Lilla bLilla bommenommenr, LLiiilllla bboooboooomomo mmeeeennn

12 månader kontant 2990:- ordpris 4548:-  

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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Somrig utställning i Lilla Edets Follkets Hus
– Kilandakonstnärer gör gemensam sak

PÅ VERNISSAGE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sabina Kallies och Helene Nork, båda från Kilanda, välkomnade besökarna till tisdagens ver-
nissage i Lilla Edets Folkets Hus.

Konstutställningen i Folkets Hus pågår till och med den 19 
maj. 

NÖDINGE KYRKA
13/4  |  KL 19.00  |  PRIS 150:-

www.asajinder.com

ÅSA JINDER
Nyckelharpa/Sång

”Konsert i Folkton”

JONAS OTTER
Gitarr/Sång

Förköp:
Nödinge församling

031-98 00 12

Medverkande:
Blue ´n Joy Gospelkör

Biljetter säljes en timme
innan konserten i kyrkan

”Ett proffs ut i de nyckelharps-
spelande fi ngerspetsarna – men

konstigt vore annars för en artist som 
fi rar tre decennier...” /GD

Storslagen natur. 
Smultronställen. Livet runt 
omkring oss. Hjälp till att 
bevara vår natur och miljö 
för framtida generationer.

Bli medlem i Svenska Natur-
skyddsföreningen eller stöd 
vårt arbete med en gåva.
För privatpersoner finns flera 
olika stödformer och som före-
tag kan ni bli Företagsfadder.

Läs mer på www.snf.se

Upptäck. 
Upplev. 

Utforska.

*

* Stickande brännässlor

Att få vara barn
är en mänsklig

rättighet.
Post/bankgiro 90 2003-3

Tel. 0771-90 20 03, www.rb.se
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www.happydays.nu 
eller ring 020 79 33 84

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

3 dagar på 4-stjärnigt hotell i Karlskrona centrum

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

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 2-rätters middag

First Hotel Ja
Den anrika örlogsstaden Karlskrona 
är en av kustens vackraste platser: 
Staden breder ut sig över 30 öar 
och holmar i Blekinge skärgård och 
1998 kom staden med på UNESCO:
s världsarvslista tack vare sin ena-
stående historia och arkitektur. Det 
fantastiska läget, kungamaktens 
praktresidens och de välbevarade 
trähusen från stadens glansperiod 
under 1700-talet gör Karlskrona 
till en perfekt weekenddestination, 
speciellt om man frestas av historisk 
atmosfär, skärgårdsidyll och upple-
velser i ett av Sveriges naturskönaste 
landskap. First Hotel Ja är ett elegant 
och stilfullt hotell helt i linje med 
Karlskronas ståtliga historia och lig-
ger mitt i stadens renässanscentrum. 
Här bor man 4 stjärnigt med prome-
nadavstånd till det gamla torget, 
gågatorna, caféer och restauranger 
samt stadens internationellt kända 
marinmuseum och inte minst skär-
gårdsbåtarna. 

På upptäcktsfärd i 
Nordtyskland

Grand City Hotel Bad Oldesloe
Man behöver faktiskt inte köra 
särskilt långt ner i Tyskland för att 
få spännande semesterupplevelser. 
Den härliga staden Bad Oldesloe 
ligger endast en och en halv timmes 
med bil från den danska gränsen, 
och här fi nner ni det toppmoderna 
Grand City Hotel Bad Oldesloe i 
utkanten av staden. Från hotel-
let har ni ett riktigt överfl od med 
utfl yktsmöjligheter, och de är otro-
ligt lätt att ta sig till – t.ex. både 
Hamburg (47 km) och Lübeck (31 
km) då motorvägen är så lätt att 
åka på från hotellet. Metropolen 
Hamburg är ett rent shopping-
mecka men bjuder samtidigt på 
kulturella upplevelser för alla sma-
ker och inte minst möjlighet för en 
trevlig hamnrundtur om vädret till-
låter det. 

Pris per person i dubbelrum

1.099:-

Pris per person i dubbelrum

1.349:-

4 dagars semester på hotell i Schleswig-Holstein

Weekend i 
Blekinges skärgård

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

Extranatt inkl. 

frukostbuffé

Endast 499:-

Hotel Bad Oldesloe

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 10/6 2011.

BRA BARNRABATT 

BRA BARNRABATT 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters 
 middag/buffé
1 Välkomstdrink

Ankomst:
Fredagar t.o.m. 17/6 samt val-
fri Kristi himmelsfärd 1-3/6 och 
pingst 10-11/6 2011.

First Hotel Ja

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

Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

NÖDINGE. Gitarr, fiol, 
trummor eller rentav 
bild och digitalt ska-
pande?

Ale Kulturskola 
visade upp ett smör-
gåsbord av olika inrikt-
ningar i torsdags.

Efter kvällens musik-
konsert bjöds barn och 
föräldrar till instru-
mentvisning.

Ale Kulturskola håller på 
traditionen att varje vår visa 
upp sin verksamhet inför 
publik och samtidigt locka 
nya intressenter till sina olika 
grupper. Årets instrument-
visning var förlagd till Ale 
gymnasiums teatersalong 
dit samtliga elever i årskurs 
2 hade fått en särskild inbju-

dan.
Två dagsföreställningar 

gjordes för skoleleverna och 

på kvällen gavs även föräld-
rarna en möjlighet att ta del 
av arrangemanget. Konser-
ten följdes av en instrument-
visning där respektive lärare 
medverkade för att svara på 
frågor.

Musikkonserten väckte 
stor beundran hos publiken 
och deltagarna belönades 
med ljudliga applåder. Det 
serverades alltifrån finstämda 
melodier på stråkinstrument 
till betydligt rockigare toner 
med gruppen Nameless. 
Brassgängets framförande av 
låten ”The train” var också 
fartfylld liksom den fenome-
nala avslutningen med sång- 
och dansnumret till Journeys 
”Don t Stop Believing”.

Däremellan fick åskådarna 
se en filmsekvens som vitt-
nar om den bredd som finns 
inom Ale Kulturskola. Bild- 
och digitalt skapande är ett 
bevis på det.

Musik, dans och film i Ale gymnasium
– Kulturskolan bjöd in till instrumentvisning

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ale Kulturskola bjöd på sång- och dansnummer i teatersalongen i torsdags.

Trumpet, ett av många in-
strument som publiken fick 
lyssna till.

Finstämt blev det när stråkarna stod i rampljuset.

Mot Alzheimers 
sjukdom finns bara 

ett botemedel:
Forskning.

Stöd hjärnforskningen!

Hjärnfondens Postgiro 90 1125-5.

Bankgiro 901-1255.
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NÖDINGE. Gustaf Fröding 
hyr Villa Gröndal på Djur-
gården i Stockholm. Det är 
den sista tiden i Frödings 
liv. Endast kokerskan Lotten 
och Syster Signe har till-
träde till hans arbetsrum. 
Han är orolig att inte hinna 
få sitt bokslut i ordning. 
Böcker ska rensas undan, 
några sista dikter ska plitas 
ner och många minnen ska 
gås igenom och sorteras. 
Fröding pendlar mellan 
klarsynt cynism, busigt lek-
lynne och barnslig småsint-
het – och frampå natten slår 
demonerna till ...

En Dåres Sånger är ett 
slags författartestamente, full 
av anekdoter och autentiska 
detaljer. Men mer än någon-
ting annat är det pjäsen om 
Gustaf och Signe, två män-

niskor som livet på olika sätt 
farit illa fram med, och deras 
närmande till varandra under 
Frödings sista tid. Signe går 
från att älska diktaren Frö-
ding till att kanske faktiskt 
också älska människan där-
bakom.

Sven Wollter spelar 
Gustaf Fröding, i en för 
honom specialskriven roll. 
Wollter har tidigare med 
stor succé levandegjort Carl 
Michael Bellman i ”Märk 
hur vår skugga” som också 
turnerade med Riksteatern.

Rollen som Signe görs av 
Iwa Boman, rollerna Lotten 
och Ida Bäckman spelas av 
Sandra Malmquist. Iwa 
Boman ses i Aniara på Stock-
holms stadsteater tillsam-
mans med bland andra Sven 
Wollter, och Sandra Malm-

quist, som tillhör Rikstea-
terns fasta ensemble, spelar 
under hösten i Hedda Gabler 
på Riksteaterturné.

Föreställningen har fått 
strålande recensioner. Hel-
singborgs Dagblad skriver 
så här:

”Sven Wollter är fantastisk, 
i minsta skakiga handrörelse, i 
varje illmarigt ögonkast närva-
rande. Han stammar, sluddrar, 
för att i nästa ögonblick briljera 
som spänstig, ekvilibristisk ord-
vrängare. Det märks att pjäsen 
varit ett önskeprojekt för Woll-
ter och han fyller den döende 
skalden med nerv och blod...”  

En dåres sånger gästar 
Nödinge söndagen den 17 
april. Biljetter säljs på biblio-
teket i Nödinge.

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

VARMT
VÄLKOMNA!

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

Sven Wollter återvänder till Nödinge
– Gestaltar Gustaf Fröding i ”En dåres sånger”

En dåres sånger är på turné med Riksteatern under våren. Söndagen den 17 april visas före-
ställningen i Ale gymnasium. På bilden Iwa Boman och Sven Wollter.

Fotograf: Carl Thorborg

Sven Wollter i rollen som Gustaf Fröding.                                        Fotograf: Carl Thorborg
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ÄLVÄNGEN. SPF Götaälv-
dalsbygden hade en ”Hemlig 
resa” i veckan som gick. 35 
pensionärer gick ombord på 
bussen. Resan gick först till 
Volvo Torslanda-fabriken 
där de resande fick se pro-
duktionen genom att åka 
”Blå tåget”. Därefter stod 
Kronhusbodarna på tur.

Efter en rundvandring 
bland de kulturrika bodarna 
styrdes resan till Lökebergs 
konferenshotell för lunch. 
Efter en rent fantastiskt 
underbar lunch som hade 
allt, från sill till äggost, styr-
des resan mot Repslagarmu-
seet i Älvängen. Efter kaffe 
och en guidad tur var den 
hemliga resan slut och hem-

färden påbörjades.
Det var den sista resan 

med pensionärer som rese-
ledaren Dick Bergström 

ansvarade för och han tacka-
des med en varm applåd.

❐❐❐

NÖDINGE. Nödinge 
kyrka får fint besök.

Onsdagen den 13 april 
uppträder Åsa Jinder 
tillsammans med 
Blue´n Joy Gospel.

– Det ska bli fantas-
tiskt roligt att få upp-
leva detta, säger kantor 
och tillika körledare 
Karin Nilsson.

Karin Nilsson flyttade 
från Hålta församling 
till Nödinge församling i 
augusti. I samma veva fick 
hon kontakt med Åsa Jinder, 
som erbjöd sig att sjunga 
tillsammans med den lokala 
kören.

– Det hoppade vi på 
direkt. Vi tyckte det var ett 
roligt projekt att se fram 
emot och snart är tiden inne. 
Vi har tränat under hösten 
och vintern, men det är först 
på senare tid som repeti-
tionerna har intensifierats, 
säger Karin Nilsson.

Åsa Jinder har försett 
Blue´n Joy Gospel med 
noter, som kören studerat 
och övat in. Flera av låtarna 
som kommer att framföras i 
Nödinge kyrka är dessutom 
kända för den breda allmän-
heten. ”Av längtan till dig”, 

”Stilla ro och nära” samt 
”Rör vid min själ” är texter 
som bär Åsa Jinders signatur.

– Det är en oerhört duktig 
musiker och textförfattare 
som vi nu får förmånen att 
jobba tillsammans med. 
Hennes musik passar bra in 
i ett kyrkligt sammanhang, 
säger Karin Nilsson.

Nödinge kyrka rymmer 
250 personer och lika många 
biljetter hoppas arrangören 
kunna sälja till onsdagens 
musikkonsert. 

– Vi har ordnat med för-
köpsförsäljning, men man 
kan också lösa entré vid 
dörren, avslutar Karin Nils-
son.
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Hemlig resa för SPF-are

SPF Götaälvdalsbygdens medlemmar vid besöket på Repsla-
garmuseet i Älvängen.                           Foto: Dick Bergström

Åsa Jinder kommer till Nödinge kyrka
– Uppträder med Blue’n Joy Gospel

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Åsa Jinder gästar Nödinge 
kyrka nästa onsdag.

Åsa Jinder och Blue´n Joy Gospel uppträder tillsammans i 
Nödinge kyrka den 13 april. Arrangören hoppas på en fullsatt 
kyrka, vilket skulle innebära 250 personer.

Älvängens kyrka

Mässa
Söndag 10 april kl11

Medverkar gör Lisa Gillsjö, 
sång och tvärflöjt och

Marcus Larsson, piano 
och sång.

Söndagsskola och 
kyrkfika som vanligt

Välkomna!

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

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

Det är ännu svårare 
om man hör dåligt. 
Ring Hörsellinjen 

0771-888 000. 
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Svårt att 
hänga med i
radiosporten?

Surte missionsförsamling
Onsd 6/4 kl 15, Onsdags-
träff för daglediga. Roland 
Stahre: Vad som rör sig i 
hjärta och huvud i en själa-
sörjare. Onsd 6/4 kl 18:30, 
Samtalskväll för alla åldrar. 
Onsd 6/4 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Lörd 9/4 
kl 18, Församlingshelg. 
Per Kjellberg. Nattvard. 
Servering. Sönd 10/4 kl 
9:30, Kyrkfrukost. Sönd 
10/4 kl 11, Gudstjänst. 
Per Kjellberg. Sång och 
musik av Malte och Lasse. 
Utgångskollekt. Månd 11/4 
kl 19, Musikkåren övar. 
Tisd 12/4 kl 18:30, Scout. 
Onsd 13/4 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 13/4 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan.
www.surtemissionskyrka.se

Elimförsamlingen,
Alafors pingstkyrkan
Torsd 7/4 kl 18, Bön o sam-
talsmöte, Ohlins. Tisd 12/4 
kl 17, Stickgruppen.

Guntorps missionskyrka
Onsd 6/4 kl 18.30, Spå-
rarScout & UppäckarScout. 
Torsd 7/4 kl 18.30, Ledar-
träff  Tonår. Onsd 13/4 kl 
18.30, Tonår & ÄventyrarS-
cout.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 10/4 kl 10, 
Gudstjänst V Wetterling. 
Onsd 13/4 kl 10, Storcafé. 
Hålanda sönd 10/4 kl 12, 
Mässa V Wetterling. S:t 
Peder sönd 10/4 kl 10, 
Mässa L Ingvarsson. Tisd 
12/4 kl 18, Mässa med för-
djupningskväll. Ale-Skövde 
sönd 10/4 kl 12, Gudstjänst 
L Ingvarsson. Tunge sönd 
10/4 kl 17, Gudstjänst L 
Ingvarsson.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Isacson SPF kören. Tisd 
kl 8:30, Mässa i försam-
lingshemmet, Westergaard. 
Onsd Mässa, Isacson. Torsd 
kl 18:30, Högmässa, Wes-
tergaard.

Filadelfi aförsamlingen
Bohus pingstkyrkan
Onsd 6/4 kl 19, Bibelläs-
ning sång och bön. Sönd 
10/4 kl 11, Gudstjänst Leif 
Karlsson, sång. Onsd 13/4 
kl 19, Bibelläsning sång och 
bön.

Nödinge församling

Onsd 6/4 kl 11, Fridhem 
Gudstjänst H Hultén. 10/4 
5:e i Fastan kl 11, Surte 
kyrka Gudstjänst H Hultén. 
Kl 15, Bohus Servicehus 
Gudstjänst H Hultén. 
Kl 17, Nödinge kyrka 
Lovsångsmässa H Hul-
tén. Månd 11/4 kl 18.30, 
Nödinge församlingshem  
Mässa R Bäck. Tisd 12/4 
kl 14, Nödinge Servicehus 
Gudstjänst H Hultén.

Smyrnaförsamlingen
i Älvängen
Tisd 5/4 kl 8-9, Bön. Onsd 
6/4 kl 8-9, 19.30, Smyrnak-
ören övar. Torsd 7/4 kl 
10-12.30, SmyrnaCaféet. 
Kl 18.15, Hobby (7-12 år). 
Fred 8/4 kl 19, Greenhouse 
(åk 7 och uppåt). Kl 20.30, 
Effect – Café & Öppet hus 
för ungdomar. Lörd 9/4 
kl 10-13, Second Hand 
& Café. Sönd 10/4 kl 11, 
Gudstjänst, Marie Nord-
vall, ”Fredsbudskapet – en 
del av Guds rustning”. 
Smyrnakören. Församlings-
möte. Äventyret (3-12 år). 
Kyrkkaffe. Tisd 12/4 kl 8-9, 
Bön. Kl 14, Bibelsamtals-
gruppen.

Älvängens missionskyrka
Onsd 6/4 kl 12, Babymas-
sage. Kl 15.30, Konfi rman-
derna. Kl 18, Konfaför-
äldrarmöte. Torsd 7/4 kl 15, 
Dagledigträff Blomsterin-
spiration med Älvblomman. 
Kl 18.30, Tillsammans i 
bön. Kl 19.30, Körövning. 
Sönd 10/4 kl 11, Psalm-
sångsgudstjänst med texter 
av Britt G Hallqvist. Kl 18, 
Tonår. Månd 11/4 kl 18.30, 
Scout. Tisd 12/4 kl 10-13, 
Tisdagscafe. Kl 14.30, Läx-
hjälp. Kl 18, Nyingscout. 
Torsd 14/4 kl 15, RPG i 
Smyrnakyrkan. "Katastrof 
fi nns det hopp?" Lennart 
Sjöholm.

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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Vår käre Pappa, 
Farfar och Svärfar

Lars 

Corneliusson

* 3 juli 1930

har i dag stilla insomnat
i sitt hem omgiven av

sina kära.

Nygård 
25 mars 2011

PER och DEEPIKA

Daniel, Linnéa

BO och GERDA

Jerry och Ida

Josefine

KJELL

Frida, Johannes 

Du möter oss ej mer

som förr

Välkomnande

därhemma

Vid hemmets kära dörr

Där hörs ej mer Din

stämma

Din plats är tom vid

fönstrets karm

Där du oss väntat ofta

Kring Din gestalt, Din

blick så varm

Blott minnets rosor

dofta

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredag 15 april

kl. 12.00 i Ale-Skövde
kyrka, där samling sker.
Efter akten inbjudes till

en minnesstund i
församlingshemmet. Svar
om deltagande önskas till
Lilla Edets Begravnings-

byrå tel. 0520-65 01 39
senast tisdag 12 april.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Cancerfonden tel. 

020-59 59 59.

Förlorat
Du som tog mina nya Ecco 
skor efter motionsdansen 
den 9 febr 2011 i Skepplanda 
bygdegård, lämna dem till-
baka! Vill inte ha Dina skor 
som Du lämnade kvar!
          Anita Eriksson, Alingsås

Veckans ris 
Till Svenska stenhus som 
står för nybyggnation i 
Ragnars hage. Vi vore tack-
samma om ni tog hand om 
all plast, frigolit och annat 
skräp, innan det blåser ner 
i våra hagar och skrämmer 
hästarna. Har redan vid ett 
flertal gånger plockat skräp 
som kommit flygande.

Grannfastigheten

Dagens värsta risbuske till 
den ynkrygg som rånade en 
80-årig åldring med rollator 
i Surte. Fy fan va du är feg! 
Ge sig på en så gammal och 
försvarslös person. Skäms på 
dig! Men du är väl inte ens 
läskunnig, så min insändare 
är väl inte till någon nytta.

Häls. Surtebo

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen.             Bengt Evaldsson

Veckans ros 
Till grabbarna i årskurs 8, 
Bohusskolan, som tillkallade 
ambulans när jag drabbats 
av stroke på Göteborgsvä-
gen i närheten av Montano 
17 mars.
Rune Karlsson, sörgårdsvägen

Till Ale Elförening som 
uppmärksammade Earth 
Hour-dagen och släckte 
gatubelysningen 1 timme.

Kjell & Lisbeth, Nol

Vi vill rikta ett stort tack till 
Jerry Fri för hans mångåriga 
insats som engagerad ledare 
för Ale Surte Bandy P94

Fam. Karlsson

Födda
Välkommen vår dotter 

Julia
Madeleine, Marcus, 

Matilda, Tobias, 
Jonathan, Joakim 

och Evelinas lillasyster.
Näl BB 15/3-2011
Christina Jigfelt 

& Torbjörn Andersson

Alex
(alias lars-gunnar bertill) 

fyller 50 år den 5/4.
Grattas av 

lena carolina,camilla,mats, 
kenneth,sarah och daniel.
Frugan vill oxså passa på 

och tacka för de här 25 åren 
som vi idag varit gifta.

Sievert Forsberg, Bohus har 
avlidit. Född 1933 och efter-
lämnar makan Birgitta, barn 
med familjer samt syskon 
med familjer som närmast 
sörjande.

Dödsfall

Döda

Jordfästningar
Ingrid Person. I Hålanda 
kyrka hölls tisdagen 29 mars 
begravningsgudstjänst för 
Ingrid Persson, Älvängen. 
Offi ciant var komminister 
Bengt Broman.

Leif Fuxin. I Surte kyrka 
hölls onsdagen 30 mars be-
gravningsgudstjänst för Leif 
Fuxin, Bohus. Offi ciant var 
kyrkoherde Harry Hultén.

Ulla Ödebrink. I Mis-
sionskyrkan, Älvängen hölls 
torsdagen 31 mars begrav-
ningsgudstjänst för Ulla 
Ödebrink, Älvängen. Of-
fi ciant var pastor AnneMarie 
Svenninghed.

Rose-Marie Kjellblad. I 
Skepplanda kyrka hölls tors-
dagen 31 mars begravnings-
gudstjänst för Rose-Marie 
Kjellblad, Skepplanda. 
Offi ciant var komminister 
Bengt Broman.

Birgitta Kjelltoft. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 
1 april begravningsguds-
tjänst för Birgitta Kjelltoft, 
Fiskebäck. Offi ciant var 
komminister Per-Martin 
Andersson.

Vår Älskade

Sievert

Forsberg

* 14 oktober 1933

har i dag lämnat oss.

Bohus
27 mars 2011

BIRGITTA
ANNIKA och ARI

Jonas, Johanna
LOTTA och LARS-ERIK

Micaela, Mathilda
MAGNUS och ZANDRA

Jennifer, Emma
Syskon med familjer

Övrig släkt och vänner

Du kämpade så tappert
mot sjukdom som var 

svår
Du såg det som var 

vackert
och längtade mot vår
Och vi som stod Dig 

nära
vår saknad är så stor
Från alla Dina kära,
vårt tack och sov i ro

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen

14 april kl. 11.00 i Surte
kyrka. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå
031-98 32 50 senast
tisdagen 12 april.

Ett varmt tack till
all berörd personal

på Kungälvs sjukhus
och Hemsjukvården.

Sara Liljeblad
11 år 5/ 4

Grattis

Grattis i efterskott
Ida

 2 år 22/3
önskar

Farfar & Farmor, Patrik
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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

Lantbruk eller gård. Köpes, 
högst 10 mil från Göteborg. 
Minst 10ha. Helst 2 boningshus.
tel. 0702-99 44 49

SÄLJES

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

Kyl/frys. Höjd 1.75. Två kompres-
sorer, 400:-. Överskåp plåt höj 
och sänkbart, 300:-. Diskbänk 
2.20, 150:-. Blandare Mora.
tel. 0703-96 89 63

Herrcykel. Monark. 3-växlad.
tel. 0303-11 92 33
e. 0470-24 93 33 2

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

1:a uthyres i Nol
tel. 0709-21 53 37

Ö HYRA

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

SÖKES

Romelandabo! Upplysningar 
om Greta Stenvall gift med Max 
Mathiasson på Hägnan, önskas.
tel. 031-22 73 27
Dan Stenvall

Lägenhet 2:a el 3:a. Sökes i 
Älvängen-Nol-Alafors-Nödinge 
till mamma med 2 barn.
tel. 0706-82 21 84

Lägenhet sökes
Ensamstående kvinna, 70 år, 
söker liten lägenhet, nära kom-
munikationer.
tel. 073-93 152 63
Ulla-Britt Johansson

ÖVRIGT

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

Bytesdag för barnartiklar!
Lör. 9/4 kl 10-15, Sönd 10/4 kl 
10-13. Alegymnasiums bamba, 
Ale torg, Nödinge. Försäljning av 
beg. kläder, leksaker, cyklar mm. 
Välkomna att fynda!
Bytesdag

Loppmarknad. Skepplanda Byg-
degård. Lörd 21 Maj kl 10-14. Du 
som har saker att sälja, ring och 
boka bord:
tel. 0303-33 82 36
el. 0708-33 82 36
Pris 75kr / bord

Lägenhetsbyte. Lägenhet i 
centrala 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. Virussa-
nering, uppkoppling till inter-
net,
installation av programvara,
seg dator eller totalkrasch,
ominstallation, utbildning,
optimering av hårddisk.
tel. 076-245 33 44 Tomas
www.datatomas.se

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

Framkall dina digitala bilder 
över nätet och hämta ut bil-
derna hos oss. 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

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 fortsättningskur-
ser för dig och din hund. Utbil-
dad instruktör sedan 1990-
talet. Högskoleutbildad i pro-
blembeteenden, mentalbeskri-
vare. Rullande kursstart var 6:e 
vecka. Vi åtar oss också pro-
blemhundskonsultationer. Kon-

takta oss för mer info. Veteri-
när värkstan i Zoonets lokaler 
har öppet måndag och onsdag 
15-19 samt en lördag i månaden. 
Utför även hembesök vid katt-
unge/valpkulls besiktningar.
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

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

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

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

Allt inom trädfällning och 
undanröjning. Stort som smått. 
Låga priser. 
F-skatt & försäkring.
tel. 0765-76 17 29

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

Café Alafors. Vi har ett stort 
urval av olika smörgåsar helt 
efter dina önskemål. Kom in och 
njut av våran delikata räksmör-
gås eller en av våra baugetter 
eller varför inte bara ta en kopp 
kaffe och slapna av? Vi har allt 
mellan kaffe och kondistårtor. 
Nu erbjuder vi även stekt pota-
tis med korv, bacon & ägg.
I samband med större beställ-
ningar erbjuder vi utkörning!
Varmt välkomna in till oss i Ala-
fors. Månd-Torsd kl 6.30-15. Fred 
kl 6.30-14. Helgdagar stängt.
tel. 0303-74 11 10
CafeAlafors@hotmail.com

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

Alekuriren, Göteborgsv 94
446 33 Älvängen

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

på 11-årsdagen 4 april
önskar

Carina, Håkan,
Joakim & Emma

Grattis
Ida Molin

på 20-årsdagen 
den 7/4 - 2011

Mamma, Pappa och Niklas

Grattis
Sofia

på 18-årsdagen 3 april
önskar

Mamma, Erik,
Mormor, Moster

Grattis
Alexander Wahlström
på 6-årsdagen den 9 april

Många kramar från 
Mormor & Morfar

Vårat lilla "busfrö" 
fyller 1 år den 3 april.

Grattis Celia!
Önskar Storebror Elliot

Mamma & Pappa

Olivia Johansson
i Bohus

Fyller 2 år den 6 april
Grattis och kramar

från
Farmor & Farfar

Grattis!
Elisabeth "Bettan" 

Andersson
på 35-årsdagen 11 april

önskar
Släktingarna

Ja må han leva...
Grattis snyggingen
Hampus Kock

på din stora dag den 11 april
Kramar från

Mamma, Philip o Mikaela,
Mormor o Morfar
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT

��

p
y

SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

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

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

2 9 3 6 5 8

7 1 5 3 6
1 4 8

9 4 2 5
2 7 9

3 5 7 1
2 6 4

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

Stor fräsch FRUKOSTBUFFE inkl. gröt

mån-fred 7.30-10.30, lör 8.00-10.30
45:-
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HALVÅRS-
KORT  KR

Gäller t.o.m 25/4 2011

HALVA PRISET
PÅ 10-KORT  KR

GÄLLER I 3 MÅN
GÄLLER EJ EXCLUSIVE

ORD PRIS 
900KR

HELA SVERIGES
TRÄNINGSKLUBB!

TRÄNA ALLA AKTIVITETER
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