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Bohusborna diskuterade trafik
BOHUS. Extrastolar 
fick tas fram så att 
alla skulle få plats.

Onsdagens ortsmöte 
i Bohus lockade en bra 
bit över 100 personer.

Temat för kvällens 
möte var den nuva-
rande och framtida 
trafiksituationen.
Det var trångt om salighe-
ten när Lennart Dahl häl-
sade välkommen till vårens 
ortsutvecklingsmöte i Bohus 
Servicehus. Att den pågåen-
de väg- och järnvägsutbyg-
ganden intresserar invånar-
na fick vi återigen ett tydligt 
bevis på.

Projektledare Veli Taati-
la hade bjudits in för att re-
dogöra om de ingrepp som 
görs och som kommer att 
göras i trafikmiljön. Störst 
fokus lades på den trafik-
omläggning som sker vid 
Jordfallsbron i september 
då den nya trafikplatsen ska 
kunna färdigställas. Påfarten 
till bron kommer då enbart 

att ske norrifrån, vilket be-
tyder att till exempel surte- 
och bohusbor måste köra 
upp till Stora Viken och 
vända där för att komma 
över på rätt sida. Likadant 
blir det på hemvägen. Trafi-
kanter på Jordfallsbron som 
ska söderut mot Surte och 
Bohus måste först ner till 
Stora Viken, vända söde-
rut, och köra av mot Bohus 
i korsningen Skårdalsvägen 
(Preem).

– Vi vet att det kommer 
innebära problem för många 
av er. Vi har jobbat med 
frågan i ett och ett halvt år, 
men inte kommit på någon 
bättre lösning, förklarade 
Veli Taatila.

Från presidiet medde-
lade Inga-Lill Andersson 
att Bohus förskola kommer 
att byggas om. Planerad 
byggstart är efter semes-
tern. Under ombyggnaden 
kommer paviljonger att pla-
ceras ut i närheten av idrotts-
hallen.

JONAS ANDERSSON

STRÖM. Positiv stäm-
ning!

Det präglade Lilla 
Edet-mässan 2011.

– Alla utställare som 
jag pratade med var 
nöjda vilket är en förut-
sättning för att det ska 
kunna bli fler sådana 
här arrangemang i 
framtiden, säger mäss-
samordnare Inga-Lill 
Orbelin.

Publiken svek, men det var 
ändå en nöjd mässamordnare 
som sammanfattade helgens 
begivenhet i Strömshallen.

– Roligt, givande, lärorikt 
och nätverkande.

Enda smolket i glädjebä-
garen var besöksantalet, som 
inte ens nådde upp till tusen 
personer.

– Vädret var helt enkelt lite 
för bra, folk ville inte gå inom-
hus, säger Inga-Lill.

Utställarna, drygt 50 till 
antalet, var dock belåtna med 
arrangemanget. Det rådde 
febril aktivitet i montrarna 
under dagarna två.

– Nu fick företagen möjlig-
het att ta hand om besökarna 
på ett annat sätt än vad man 
kanske är van vid. Många kon-
takter knöts, säger Inga-Lill 
Orbelin.

Besöket av tv-snickaren 
Björn Christiernsson var ett 

Lyckad mässa i Strömshallen
– Och Ingvar Svensson blev 
”Årets Företagare”

Tv-snickaren Björn Chris-
tiernsson gjorde en stol som 
Bianca Skargården kunde ta 
med hem till sin docka. Bianca 
besökte mässan tillsammans 
med mamma Frida.

Mimmi, 11 år, tillsammans med Dexter, 4 år, på 
plats i barnens snickarhörna.

uppskattat inslag och tilldrog 
sig ett stort intresse bland 
mässbesökarna. 

– En aktivitet som verkli-
gen gick hem, förklarar Inga-
Lill.

Till ”Årets utställare” 
utsågs Ica Boström. I sam-
band med mässan delades 
också priset ut till ”Årets Fö-

retagare 2010”. Denna he-
dersutmärkelse tillföll Ingvar 
Svensson på Ströms bilser-
vice.

Ica Boströms Konditor Jonas Arkemar frestade Emil och 
Helen Nilsson med lite påskgodis. Boström utsågs för övrigt 
till ”Årets utställare”.

Årets företagare 2010 blev Ingvar Svens-
son på Ströms bilservice.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Bohusborna fick ta del av ritningar för den pågående 
väg- och järnvägsutbyggnaden.

TAGENE TAGENE

TAGENE

MITSUBISHI ASX 1,6 KOMFORT 30
Ord. pris 199.800:-
ACC-klimatanläggning, farthållare,
alu-fälg, tonade rutor m.m.             

fr. 174.800:-

TAGENE

DRIVE THE CHANGE

KÖP DIN BIL HOS 
OSS PÅ TAGENE!

Cee’d & Venga: 4,4-6,9 l/100 km bl. körning. CO2 
115-165 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel. 
Miljöklass 2005. Bilarna på bilderna är extrautrustade.

KÖP TILL 3 ÅRS SERVICE
ORD.PRIS 11.710:- Nu! 4900:-  

KÖP TILL 3 ÅRS SERVICE
ORD.PRIS 11.710:- Nu! 4900:-  

Venga 1,4 EX 
AC, CD-stereo, C-lås, Elhissar, ESP, Antisladd, 

Airbag förare/passagarere, Sidoairbags.

 Ord. pris 144.900:-   Nu! 129.900:-

MITSUBISHI COLT EDITION 30
Ord. pris 128.800:-
ACC-klimatanläggning, farthållare, alu-fälg,
tonade rutor,  Backsensor, takspoiler  m.m.       fr. 114.900:-

MITSUBISHIMOTORS.SE - FITS YOUR LIFE

MITSUBISHI-
GARANTI

ASX: Bränsleförbr. bl. körning 5,9 l/100 km. CO2 från 135 g/km. COLT: Bränsleförbr. bl. körning från 
5,1 l/100 km, CO2 119 g/km. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade.

RENAULT CLIO FLEXFUEL ANNIVERSARY 

Nu! 114.900:- Ord. pris 139.900:- 
Tillägg metallic 4.900:-

Sveriges mest sålda småbil 2010!

www.hedinbil.se

Cee’d 1,6 CRDI SW Komfort 2011
Miljöbil. Inkl Komfort-paket, Klimatanläggning,

Farthållare, Backvarnare, Antispinn m.m. 

Ord.pris 201.900:-  Nu! 184.900:-

ANNIVERSARY-PAKET PÅ KÖPET:
ECC, 15” Alufälgar, Lackade lister, 

Tonade rutor, värde ca 12.000:-

Clio: bränsleförbr. bl.körning 0,59 l/100 km. CO2 från 139 g/km (värde med bensin). Mégane: Bränsleförbr. bl. körning 0,67 l/100 km. 
CO2 159 g/km (värde med bensin). Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade

RENAULT MÉGANE FLEXFUEL SPORT TOURER AUTHENTIQUE

Nu! 139.900:- Ord. pris 168.900:- 
AC, Färddator, Elhiss. fram, Antisladd ESP, Antispinn ASR, CD med MP3 
Tillägg metallic 5.500:-

Omgående 
leverans!

MILJÖBIL
SKATTEFRI I 5 ÅR

MILJÖBIL
SKATTEFRI I 5 ÅR

dacia.se

Dacia Duster 4x4  
från osannolika 134.900:-

Allt du förknippar med en äkta 4x4. Utom prislappen.

*Renault Billån:

119.900:-

179.900:-



SKEPPLANDA. Offerten 
sa 350 000 kronor.

Det var dyrt tyckte 
Sven Rydén och bör-
jade istället såga 
hemma i garaget.

I onsdags lyftes bro-
bygget på plats över 
Forsån.

Den gamla hade gjort sitt och 
behovet av en permanent bro 
för spelare och ledare på väg 
till B-plan i Skepplanda var 
stort.

– Det var en akut säker-
hetsfråga och vi ville helst att 
kommunen hade tagit tag i 
taktpinnen, men jag tror inte 
de förstod allvaret. Vi fick 
tillstånd av Länsstyrelsen att 
bygga bron, djur- och natur-

livet runt Forsån är känsligt, 
men det har vi varit medvet-
na om från början, berättar 
Sven Rydén.

Skepplanda ansökte om 
investeringsmedel via Ale 
kommun som föreslog en 
enklare bro för 65 000 kronor.

– Vi talade inte samma 
språk. Jag sa en permanent 
bro på 15 meter och fick ett 
förslag om en konstruktion 
byggd på slipers som var åtta 
meter lång. Det var ingen idé 
att fortsätta, det var bättre 
att börja bygga själv, säger 
Rydén.

Sagt och gjort.
– Men jag har inte gjort allt 

själv. Framför allt har vi haft 
fantastiskt generösa spon-
sorer som har bistått med 

mycket av materialet. Sedan 
har vi varit tvingade att ta 
hjälp av yrkesfolk för att gräva 
ner brofästena och gjuta fast 
dessa, förklarar Rydén.

Alekuriren fanns på plats 
när trafiken fick ledas om 
på Skepplandavägen i ons-
dagseftermiddag. Jannessons 
Åkeri behövde nyttja ett kör-
fält under några spännande 
minuter. Skulle bron passa?

– Mitt i prick, över förvän-
tan. Det hade varit utmanan-
de om jag mätt fel...

Det var en mäkta stolt bro-
konstruktör som tog första 
färden över den nya förbin-
delsen över Forsån.

– Att våra barn och ungdo-
mar kan ta sig över till B-plan 
tryggt och säkert har varit 
prioritet, men det hoppas jag 
även Ale kommun håller med 
om. Trots alla ideella insatser 

och sponsorer har bron kostat 
närmare 90 000 kronor. Vi 
hoppas kommunen är bered-
da att åtminstone bidra med 
lite, avslutar Sven Rydén.
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Här lyfter Jannessons Åkeri Sven Rydéns egenkonstruerade gångbro över Forsån på plats. Ett enastående precisionsarbete 
hemma i garaget ger nu alla en trygg väg till B-plan.

Nu är bron på plats

Sven Rydén, brokonstruktör.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

*Vid köp av däck som monteras på egen fälg

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

www.meca.se

Ä L V Ä N G E N

 Hos oss ingår alltid 
balansering och montering!*

Sista dagen för 
dubbdäck - 15 april

EXTRAÖPPET
LÖRDAG 16/4 

KL 10-14

VÅRERBJUDANDE!
Upp till 40 000 kr rabatt

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Kontakta våra VW-säljare          Transportbilssäljare

ÖPPETTIDER: Vardagar 9-18 • Lördagar 10-15
Trollhättevägen 18 • Kungälv

Tel. 0303-620 00 • Bilförs. 0303-620 10        www.bilab.se

Lars
Borg

0303-620 76

Mikael
Nilsson

0303-620 17

Emil
Runfelt

0303-620 18

Kontakta våra Audi-säljare

Niklas
Johansson

0303-620 56

Daniel
Svennemar

0303-620 57

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

GOLF TSI 122

179 000 kr

Bränsleförbrukning blandad körning 4,1-6,2 l/100km. CO2-utsläpp 107-144g/km. Miljöklass EU5.

Maximalism.

Audi A1

159.900 kr
ord.pris 170.000 kr

A1 miljöbil
Nya Audi A1 är en stor liten bil. 
Vi lovar att du får riktigt roligt bakom ratten:
• Klimat • CD-radio • Alufälgar • Elhissar 
• Elspeglar • ESP • Fjärr centrallås • Easy Entry

Välkommen in och provkör.

”Köregenskaper, kvalitetsintryck, komfort och
bränsleekonomi är på topp. MIKAEL SCHULTZ, 
VI BILÄGARE, 28.7 2010

Bränsleförbrukning 5,1 l/km, CO2 utsläpp 119 g/km, Miljöklass 
2005. Bilen på bilden är extrautrustad.

Golf Dark Label
179 000 kr

Skattefri 
i 5 år!

GOLF TDI 105 189 900 KR

•  5-dörrar
• 16” LM-fälgar
• Farthållare
• Multiratt läder
• Färddator

• Dimstrålkastare
• Sportstolar
• Sportchassi
• Mörktonade rutor
• CD-radio MP3

Dark Label 
paket:

Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren

Mån - Fre 9-18, Lör 11-14
Verkstad Mån - Fre 7-17 
Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr. 
Tel 0303-24 57 70 
www.toyotakungalv.se

Ring vår servicerådgivare
Ernes så hjälper han dig  
att boka en tid.  
Tel 0303-24 57 77

När gav du 
din Toyota 
en service 
senast?
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GÖTEBORG. Eget kläd-
märke, egen hemsida 
med en av landets mest 
lästa bloggar – Sabahu-
din Sabanis liv är fasci-
nerande.

– Drömmar är till 
för att uppfyllas, det 
är därför du har dem, 
säger han.

Nu blir 16-åringens 
liv tv-serie på nätet.

Sabi som han kallas är egent-
ligen som vem som helst. Han 
går i årskurs nio i Kyrkbysko-
lan i Nödinge och kämpar 
hårt med studierna, men han 
har också ett annat liv.

– Min blogg har gjort Sabi 
till en idol. Många följer den 
och det har gjort företag in-
tresserade. Jag får många 
roliga förslag, men jag för-
söker verkligen hålla mig på 
jorden. Egentligen vill jag 
vara som vem som helst, men 
samtidigt vill jag förverkliga 
mina drömmar. Alla gör inte 
det, säger Sabi.

Det började med att han 
arrangerade en liten galaföre-
ställning hemma på Klöver-
stigen för sex år sedan, sedan 
dess har det blivit åtskilliga 
musikaler och dansföreställ-
ningar. Sabi har låtit alla in-
trtesserade få följa hans pro-
jekt via nätet. Han startade 
tidigt en egen blogg och när 

idolen Michael Jackson gick 
ur tiden såg Sabi till att "hela" 
Göteborg fick dansa spontant 
till popkungens klassiker.

– Dansen betyder mycket 
för mig och det var så jag kom 
i kontakt med Alexandra, be-
rättar Sabi.

Alexandra Arcari Gimdal, 
3e, är tjejen som också har 
gått sin egen väg. Till yrket 
är hon dokumentärfilmare 
och när hon lärde känna Sabi 
kände hon direkt att han var 
speciell.

– Vilket föredöme, tänkte 
jag. Han gör allt han känner 
för och visar att hårt arbete 
lönar sig. Dessutom tar han 
tydligt avstånd från droger, 
vilket gör honom till en mot-
bild från alla andra kändisar 
som tv lyfter fram i sina ka-
naler. Jag vill göra en doku-
mentär som visar ett gott fö-
redöme, att du kan nå fram-
gång utan alkohol, silikon-
pattar och förstorade läppar, 
säger Alexandra öppet.

Åtta avsnitt
Dokumentären om Sabi ska 
bli åtta avsnitt och sändas på 
olika nöjessajter.

– Vi börjar med att spela in 
och lansera de två första av-
snitten. Dessa kan vi spela in 
med stöd av olika partners. 
Vi hoppas resultatet ska bli 
så bra att vi sedan kan få ihop 

tillräckligt med nya intres-
senter för att göra de reste-
rande, berättar Alexandra.

Avsnitt två ska spelas in 
under två veckor i Thailand.

– Det har varit en av mina 
stora drömmar att få resa dit 
och rida elefant, mata små 
apor och njuta i solen, säger 
Sabi.

Inspelningen kommer att 
äga rum i samband med påsk-
lovet och Sabi behöver bara 
begära ledigt en dag.

– Annars hade jag inte 
gjort det. Skolan går först och 
även om jag har mängder av 
erbjudanden så kommer jag 
inte sväva iväg. Till hösten 
väntar Schillerska gymnasiet 

i Göteborg där jag ska fördju-
pa mig inom dans och musik. 
Som det känns just nu så lever 
jag ett liv där jag har det bästa 
av två världar, säger Sabahu-
din Sabani.

– Åker till Thailand för inspelning
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0303-74 61 79 
Göteborgsv 56, Älvängen 

Fax 0303-749637  
Email info@hardesjobil.se 
www.hardesjobil.se

Välkomna!
/Niclas med personal

NU ÄR DET DAGS FÖR
DÄCKBYTARKVÄLLAR

Välkomna in

tisdag 19 april & 
torsdag 28 april 
då vi har våra traditionella 
däckbytarkvällar med 

öppet 17-20

Boka tid 
för skifte på 
74 61 79 eller 
74 66 57

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Sabahudin Sabani är bara 16 år, men har redan eget klädmärke, en av landets mest lästa bloggar och nu blir hans liv tv-serie. 
Dokumentärfilmaren, Alexandra Arcari Gimdal, tycker Sabi är ett föredöme och en kontrast till många andra ungdomar. "Han 
når fram till ungdomar utan alkohol, silikonpattar och förstorade läppar". I första avsnittet träffade Sabi barndomskamraten 
Christian Gherman i Göteborg.

SÖKES!
Hus eller villa 

önskas hyras i Ale 
eller Lilla Edets 

kommun.

Tel 0708-304 604

Sabis liv blir tv-serie på nätet
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• Bergkross • Makadam • Sand 
• Singel • Kullersten • m.m.

Fraktkedjan Väst är Kvalitetscertifierade enligt SS-ISO 9001:2000 och Miljöcertifierade enligt SS-ISO 14001

Mark 0320-330 75 • Bollebygd 033-28 40 10
www.fraktkedjanvast.se

Vi levererar:
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Legendar och 
ikon. Sven Pers-
son som höll i 
klubban när Nö-
dinge SK bilda-
des 1946 hade 
samma upp-
gift när den nya 
handbollsför-
eningen med 
samma namn 
grundades.

NÖDINGE. I söndags 
blev Nödinge SK Hand-
boll en egen förening.

Samtidigt presente-
rades damlagets nya 
tränare och en huvud-
sponsor.

Sven Persson höll i 
klubban under bildan-
demötet, samme Pers-
son var med och grun-
dade Nödinge SK 1946.

På årsmötet i Nödinge SK 
beslutades att föreningens två 
sektioner, fotboll och hand-
boll, ska drivas i två separata 
föreningar. I söndags bildades 
således Nödinge SK Hand-
boll där Thomas Poppen 
valdes till ordförande. Den 
nybildade föreningen kunde 
också redan presentera en 
huvudsponsor. Mikael Bill, 
Beijer Byggvaror i Älvängen, 
fanns på plats och lyckönska-
de handbollsentusiasterna.

– Vi har kommit överens 
om ett kontrakt som löper 
över två år. Jag ser det inte 
som ett sponsoravtal, utan 

mer som ett samarbetsavtal. 
Vi satsar mycket pengar i för-
eningen, men min förhopp-
ning är att det ska bli en vinn-
vinn-effekt som gör att även 
vi tjänar pengar på det här, sa 
Mikael Bill och fortsatte:

– Beijer i Älvängen är en 
av få byggvarubutiker som 
fortfarande ökar på konsu-
mentsidan. Den trenden vill 
vi behålla och med hjälp av 
Nödinge SK:s medlemmar 
kanske vi kan få fler från södra 
Ale att åka norrut.

Träningskultur
Mikael Bill har ett förflutet 
inom Alehandbollen. I många 
år var han ungdomsledare i 
Skepplanda och senare även 
i Ale HK.

Mötesdeltagarna fick 
också träffa damlagets nya 
tränarduo, Markus Bengts-
son och Johan Flodin, båda 
med förflutet i Kungälvs HK. 

– Det är en spännande ut-
maning att få vara med och 
starta något nytt. Nödinge 
har aldrig lyckats etablera 
ett elitlag och det är väl inte 

syftet på kort sikt heller, men 
i framtiden kanske. Nummer 
ett blir att skapa en tränings-
kultur, där tjejerna förstår att 
det krävs träning för att ut-
vecklas. Sedan behöver inte 
träning vara monotont och 
tråkigt, understryker Markus 
Bengtsson som drillat Kung-
älvs damer i allsvenskan och 
herrlaget i division ett.

Nytt försvarsspel
Det blir en del nyheter för 
Nödinges handbollsvänner. 
Bengtsson/Flodin tänker 
lansera ett för NSK nytt för-
svarsspel, utgrupperat 3-2-1.

– Det är krävande, men om 
vi kan få det att fungera är för-
delarna många. Varje gång vi 
stjäl bollen har vi  närmare 
till mål. Du får ett helt annat 
kontringsspel, säger Bengts-
son.

I division två är de överty-
gade om att Nödinge kan eta-
blera sig. Nästa steg är däre-
mot större.

– I damettan har många 
elitserielag sina b-lag, vilket 
gör att du möter väldigt 

skickliga lag med spelare som 
krigar om en plats i högsta di-
visionen, säger Johan Flodin.

För att kunna ta det sista 
steget och bli ett elitlag är det 
framför allt en egenskap som 
blir viktig att lära sig.

– Tjejerna måste förstå att 
handboll gör ont och att det 
ska kännas att möta oss. Du 
måste vara lite småful och på 
den punkten har vi en del att 
lära ut, ler Bengtsson.

I juni ska truppen sättas 
och klubben har flera krokar 
ute.

– Vi hoppas få napp på 
några positioner. Ett par ny-
förvärv hade varit önskvärt 
för att öka konkurrensen, av-
slutar ledarduon.

I Kungälvs HK finns bland 
andra systrarna Larsson med 
Nödinge som hemvist. Det är 
ingen överdriven gissning att 
telefonen har ringt hos Per-
nilla, Sandra och Sofia.

579:-/st

www.meca.se
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SISTA DAGEN FÖR DUBBDÄCK - 15 APRIL

EXTRAÖPPET
LÖRDAG 16/4

KL 10-14

ZETUM 155x70x13

VÅRT 
PRIS
MONTERAT & KLART!

Ä L V Ä N G E N

Ny handbollsförening bildad
– Nödinge SK Handboll är namnet

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Nol segrade i premiären
NOL. Nol IK tillhör inte 
seriefavoriterna i divi-
sion 6 D Göteborg.

Ändå blev det en 
övertygande premiär-
seger.

Martin Eriksson 
målade två gånger om.
Det var en nöjd tränare i 
Peter Karlsson som lokal-
tidningen fick en pratstund 
med.

– Riktigt rolig. Killarna 
var sugna och 
spelade inspi-
rerat. Det var 
närmare både 
3 och 4-0.

Nol har 
en tämligen god besättning 
med både gammalt och ungt 
i truppen.

– När alla kan träna är vi 
väldigt många, men de äldre 
har ju svårt med närvaron 
emellanåt, säger Karlsson.

I lördagens uppställning 
fanns två 16-åringar med från 
start. Mikael Hinse och Se-

bastian Espe.
– De spelar både med oss 

och Ale Junited. Det är ut-
vecklingsbara talanger som 
skvallrar om en rolig fram-
tid, menar Karlsson.

Målet för säsongen är en 
plats bland de fem främsta.

– Vi har sagt att vi vill sluta 
bättre än i fjol och då var vi 
sexa. Inom ett par år hoppas 
klubben vara mogen att avan-
cera en serie, berättar Karls-
son.

F ö r u t -
om ungdo-
mar åter-
finns mäng-
der av rävar i 
Noltruppen. 

Namn som Anders Brandt, 
Anders Isaksson, Martin 
Johansson och Magnus 
Källvik inger respekt.

– Sen hoppas vi att Stefan 
Berndtsson gör oss sälllskap 
till hösten, då kan vi bli rik-
tigt luriga, avslutar Karlsson.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

FOTBOLL
Div 6 D Göteborg
Nol IK – IFK Hindås 2-0

NÖDINGE. Nödinges 
herrar förlorade årets 
fotbollspremiär.

Säve vann med udda-
målet, 3-2.

Segermålet kom med 
blott fem minuter kvar 
att spela.
Nödinge SK lyckades komma 
igen och kvittera två gånger 
borta mot Säve på Klarebergs-

vallen. Rasmus Ekström 
gjorde 1-1 och Vladan Jova-
novic fixade 2-2 i slutet av den 
andra halvleken. Det räckte 
emellertid inte till poäng. 

Nu gäller det för NSK att 
snabbt komma över premiär-
nederlaget. Ny match väntar 
på söndag då IFK Hindås 
kommer på besök till Vim-
mervi.

JONAS ANDERSSON

NSK premiärföll mot Säve
Sven Persson.

BOHUS. Ale-Surtes 
huvudtränare Peter 
Rönnqvist slutar.

Han lämnar klubben 
redan efter en säsong.

– Min familje- och 
arbetssituation tvingar 
mig tillbaka till Stock-
holm och sedan ser 
Ale-Surtes framtid 
mycket osäker ut, 
säger han till lokaltid-
ningen.

Ale-Surte slutade tvåa i All-
svenskan södra och fick kvala 
till elitserien, där blev IFK 
Vänersborg för svåra.

– Lagets prestation är jag 
mycket nöjd med. Killarna 
kämpade tappert trots tur-
bulensen runt klubben. Det 
är beklagligt att Ale-Surte 
inte orkar fortsätta sin sats-
ning. Jag har bara fått negati-
va besked från ledningen och 
då var det inte så svårt för 
mig att sluta. Jag saknar täv-
lingsinstinkten i styrelsen och 
tror det kommer ta tid innan 
Ale-Surte, om ens någonsin, 
når elitserien. Det blir ju inte 
lättare av att kommunen helt 
saknar intresse i frågan, säger 
Peter Rönnqvist.

Beskedet satte omgående 
igång spekulationer. Ryktes-
spridningen kring flera spe-
lare har pågått en längre tid. 
Enligt Rönnqvist är nio spe-
lare i truppen seriöst uppvak-

tade. Något som bland andra 
Johan Grahn bekräftar.

– Jag har pratat med 
Gripen och det skulle kunna 
vara ett bra alternativ för mig 
eftersom jag studerar i Troll-
hättan, men helst av skulle vi 
se att Ale-Surte orkade fort-
sätta satsa. Sammanhållning-
en är suverän i laget och jag 
har haft fyra fantastiskt roliga 
år här, men finns det ingen 
möjlighet att utvecklas vidare 
måste jag gå. Gripen har ut-
talat en vision om att försöka 
vara tillbaka i elitserien inom 
ett par år och det känns spän-
nande, säger Grahn.

Att Ale-Surte dessutom 
mister tränaren Peter Rönn-
qvist gör inte saken bättre.

– Det är väldigt tråkigt. 
Peter har betytt otroligt 
mycket. Han var oerhört pro-
fessionell, menar Grahn som 
hoppas att styrelsen snart ger 
besked om hur nästa år ser ut.

– Vi är ju ganska många 
som funderar just nu och 
snart måste vi ta beslut. Vi har 
förvisso inga kontrakt, utan är 
fria att gå men vi känner för 
klubben och det hade varit 
roligt att veta hur de tänker.

När bestämmer du dig?
– Jag tänker ta beslut i 

veckan, säger Johan Grahn 
och menar att det inte är rätt 
mot någon part att dra ut på 
det.

Lokaltidningen nådde 

Ale-Surtes ordförande, Carl 
Ahlgren, under måndagen.

– Vi har ett avgörande sty-
relsemöte på tisdag (den här 
veckan) och måste då ta beslut 
rörande en del spelarfrågor. 
Vi har fått ihop en budget, 
men som alla förstår rymmer 
inte den någon elitsatsning. 
Vi måste konsolidera fören-
ingen ett par säsonger. Nu 
fokuserar vi på att betala till-
baka medlemslånen, men det 
betyder inte att vi måste ha 
ett jättedåligt bandylag. Det 
finns spelare som inte kostar 
skjortan. Fast killar som strä-
var efter att nå elitserien inom 
kort är inget för oss just nu, 
säger Ahlgren uppriktigt.

Han är medveten om att 
det kan bli en viss spelarflykt 
från laget, men det finns också 
krokar ute för nyförvärv.

– Idag vet jag att Johan 
Malmqvist inte blir kvar. 
Hans resor blir för dyra för 
klubben. Det är också fråge-
tecken för Johan Grahn och 
Marcus Hillukalla. Vidare 
finns det bud på flera andra, 
säger Ahlgren.

Årets komet, Erik Olovs-
son, är ensam om att stå 
under kontrakt, men det be-
tyder inte att han garanterat 
blir kvar.

– Självklart har vi fått för-
frågningar om Erik. Det är 
en av huvudfrågorna när sty-
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FOTBOLL

BRIDGE

Division 5 A Göteborg
Finlandia – Älvängen 0-3 (0-0)
Mål ÄIK: Rahel Faraj 2, Niklas Albom. 
Matchens kurrar: Niklas Albom 3, 
Rahel Faraj 2, Axel Lindegren 1.

Division 6 D Göteborg
Nol – IFK Hindås 2-0
Säve SK – Nödinge SK 3-2

Division 7 D Göteborg
Backatorp – Surte IS 3-3
Mål SIS: Fredrik Thelaus 2, Tony 
Pemaj. Matchens kurrar: Fredrik 
Thelaus 3, Daniel Sidji 2, Martin 
Melander 1.

Träningsfotboll
Annelund – Ahlafors IF 1-1 (1-0)
Mål AIF: Rasmus Johansson.

Division 4 Göteborg
Kärra/Klareberg – Ahlafors IF 4-2
Mål AIF: Cecilia Gustavsson

Vid partävlingen i Alvhem den 5 
april deltog 11 par. Medel var 80 
poäng och följande par placerade 
sig över medel:
1. Elsa Persson/Rikard Johansson  100
2. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           93
3. Arnold Ivarsson/Kåge Samuelsson 91
4. Torsten Johansson/Ole J Jensen   89
5. Karl-Eric Nilsson/Sune Johansson 88
6. Ingrid Andersson/Ronny Andersson 80
    Nils Lindström/Stig Christensson  80

Rönnqvist lämnar Ale-Surte

En föreläsning om: 

Ledarskap & Föräldrarskap
2 av Sveriges bästa föreläsare på området

TORBJÖRN NILSSON 
(Tränare Kopparbergs/Göteborg FC)

LISA EK 
(Spelare Kopparbergs/Göteborg FC)

27 april 
Ale Gymnasium
Kl: 17.30-20.30 

200:- ink. fika 
först till kvarn, max 300 biljetter

Anmäl till: 
k.skanberg@telia.com
Biljett finns även att köpa hos 
Allans i Älvängen

Lörd 16 april kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – Skärhamn

Sönd 17 april kl 18.00
Vimmervi

Nödinge – Hindås

Onsd 20 april kl 18.30
Nolängen

Nol – Hyppeln

Onsd 20 april kl 18.45
Jennylund

Bohus – Hjuvik

Onsd 20 april kl 18.45
Älvevi

ÄIK dam – Kärra KIF

Onsd 20 april kl 19.00
Gläntevi
Alvhem – 

Stora Mellby

FOTBOLL I ALE

N Ö D I N G E
G O L F K L U B B

Nybörjarkurser och 
Kom-igång-kurser!
Vi hjälper dig hela vägen!

SÄSONGSSTART 

på Nödinge Golf!

www.nodingegolf.se •  0303-636 18

Peter Rönnqvist lämnar Ale-Surte som tränare redan efter en säsong.

Arkivbild: Allan Karlsson

Johan Malmqvist slutar 
också….

Och det gör nog även Johan 
Grahn som har förhandlat 
med Gripen Trollhättan. 

– Har bara fått negativa signaler från klubben

relsen sammanträder. Spela-
re som Erik kostar också att 
behålla…

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

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 drar Bohus IF igång 

friidrottsträningen 
i Jennylund, Bohus

Alla barn och ungdomar 
6 -14 år är välkomna!

Vi startar 

onsdag 4 maj kl 17.30 
och håller på till kl 19.00

Vi kommer fortsättningsvis bedriva 
friidrottsträning på  måndagar och onsdagar 
kl.17.30-19.00

Vid frågor ring Bohus IF 
kansli 031-98 14 11

Välkomna!



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 
elinstallation

Kilanda
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

Nödinge SK VS IFK Hindås
Söndag 17 april 18:00

Välkomna till Vimmervi IP!

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

FOTBOLL
HERRAR DIV 6 D

• 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:

Mån 17:30 –19:00  Pojkar 00, Pojkar 01, Flickor 99/01
Tis 17:30 –19:00 Pojkar 98, Pojkar 99, Pojkar/Flickor 03
Ons 17:30 -19:00 Pojkar 00, Pojkar 01, Pojkar/Flickor 04
Tors 17:30 –19:00 Pojkar 98, Pojkar 99, Pojkar 02

Nagelvård  &  Hudvård
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”På tider som passar dig”
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Bohus centrum • Tel: 031 – 98 22 98
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ALAFORS. Ahlafors IF:s 
tidigare så starka trupp 
har tunnats ut.

Markus Hanssons 
och Jonathan Henriks-
sons avhopp inför årets 
seriespel är tunga.

– Det känns ändå rätt 
bra, vi utvecklas och är 
på rätt väg, säger lag-
kapten Michel Bernts-
son-Gonzales.

Ahlafors IF har inte impone-
rat under försäsongen, men 
lagom till seriepremiären på 
lördag har de gulsvarta visat 
antydan till form.

– Vi hade ett väldigt bra 
träningsläger i helgen och 
i genrepet mot Annelund 
gjorde killarna årets bästa 
insats, berömmer årsfär-
ske tränaren, Lars-Gunnar 
Hermansson.

AIF kommer att ha en 
tydlig spelidé som bygger på 
att äga mycket boll och visa 
stort tålamod.

– Vårt spel ska vara varia-
tionsrikt och jag hoppas lära 
killarna att spela med riktigt 
snabba omställningar, säger 
Hermansson.

Han har inte diskute-
rat någon målsättning med 
laget ännu. Truppen har varit 
osäker och skadorna många.

– Nu börjar det se bättre 
ut, men visst lider vi av att ett 
antal tongivande spelare har 
lämnat klubben. Glädjande 
nog har vi ersatt dem med 

unga ambitiösa killar som 
med tiden kan bli riktigt bra, 
berättar Hermansson.

Nyckelspelarna blir som 
väntat målvakten Andreas 
Skånberg och mittförsva-
rarna Henrik Andersson 
och Rikard Nylander.

Vem ska göra målen?
– Det får gärna Jihad 

Nashabat ta hand om. Han 
har sätt riktigt bra ut och visar 
en fin inställning, avrundar 
Lars-Gunnar Hermansson 
som tippar Velebit, Lärje-
Angered och IFK Uddeval-
la i serietoppen.
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AHLAFORS IF 
VS

 SKÄRHAMNS IK
LÖRDAG 16 APRIL KL 15.00

SVENSKA STENHUS ARENA/SJÖVALLEN

AHLAFORS IF 
VS

 SKÄRHAMNS IK
LÖRDAG 16 APRIL KL 15.00

SVENSKA STENHUS ARENA/SJÖVALLEN

www.ahlaforsif.se

Stöd AIF - Gå med i Klubb 1913!

Sjövallens 

Bangolf öppnar 

för säsoonnggeenn!! 

LLöörrddagg 1166//44 
kkll 1222....00000000000...

Division 3 NV Götaland

Matchsponsorer

Sebastian Eriksson 
från IFK Götegorg finns på 
plats kl 14.30 för att skriva 

autografer

Sebastian Eriksson

Hoppet lever i AIF

ÄLVÄNGEN. En återvän-
dare som levererade 
direkt i sin come back.

När Älvängens IK 
premiärvann mot Fin-
landia/Pallo med 3-0 
var Niklas Ahlbom en 
av målskyttarna.

– Skönt att få börja 
med en seger, säger 
Niklas som punkterade 
tillställningen på Klare-
bergsvallens konstgräs.

När Älvängens IK trillade 
ur division 5 för två år sedan 
lockades Niklas Ahlbom till 
Yttern och spel med Ytter-
bys juniorer. Något kontrakt 
med A-truppen blev det inte 
inför den här säsongen och 
då valde Niklas att återvända 
till fadershuset.

– Det kändes rätt när ÄIK 
tagit steget upp i femman 
igen. Det märks att klubben 
är på gång, förklarar Niklas.

Han har fått ett bra 
intryck av klubbens nye trä-
nare Tommy Svensson. 
Niklas hoppas och tror att 
Tommys tankar och idéer ska 
ge en framskjuten placering i 
division 5 A Göteborg.

– Tommy har som målsätt-
ning att vi ska ta tre poäng i 
varje match. Jag tror väl att 
övre halvan är ett realistiskt 
mål.

Har du utvecklats som 
spelare under tiden i 
Ytterby?

– Det tycker jag. Jag är en 
bättre spelare idag än när jag 
lämnade ÄIK. Tekniken är 
förbättrad och jag har fått en 

bättre spelförståelse.
I lördagens premiär mot 

Finlandia/Pallo kontrolle-
rade gästerna händelserna. 
Efter en mållös första halvlek 
lossnade det i den andra.

– Hemmalaget tröttnade 
och vi fick utdelning. Segern 
var rättvis, konstaterar 
Niklas.

Rahel Faraj fixade 1-0 
och 2-0 innan Niklas Ahlbom 
fastställde slutresultatet till 
3-0 med bara sekunder kvar 
av matchen.

– Patric Skånberg gav 
mig öppet mål, så det var inte 
svårt, skrattar Niklas.

Nästa match för Älvängen 
är borta mot Göteborgs SIF 
på lördag.

JONAS ANDERSSON

Återvändaren punkterade premiären
– Niklas Ahlbom målskytt när ÄIK vann

Niklas 
Ahlbom är 
tillbaka på 
Älvevi efter 
en säsong i 
Ytterby IS. 
Niklas gjorde 
ett av målen 
när Älväng-
ens IK pre-
miärvann 
borta mot 
Finlandia/
Pallo med 
3-0.

Foto: Allan 
Karlsson

Handbollens dag
27 april
Vi samlas kl 16.30 – 17.00 i Älvängens Kulturhus
Det bjuds på glass, korv och läsk till alla spelare!
 håller på fram till kl 21.00.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Jihad Nashabat får gärna bli AIF:s nye målkung.
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www.happydays.nu 
eller ring 020 79 33 84

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

6 dagars semester på trevligt hotell i Frankrike

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

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 5 x 3-rätters 
 middag/buffé

Ibis Beaune La Ferme aux Vins
Bourgogne är känt för sina goda 
viner, och staden Beaune fungerar 
som huvudstad på vinrutten. Ni bor 
på det mycket stämningsfulla och 
trevliga Ibis Beaune La Ferme aux 
Vins, strax utanför den gamla stads-
delen i Beaune: Njut av de goda mid-
dagarna på hotellet, smaka på några 
av Bourgognes stora och kända 
viner i vinbaren, sola i trädgården 
eller ta ett svalkande dopp i poolen. 
Ni kan också ta er in till Beaunes 
vackra och gamla medeltidsdel som 
är berömt för sitt vinmuseum och 
det gamla sjukhuset Hôtel-Dieu (2 
km) från 1443 – det är ett måste att 
besöka den enastående och beta-
gande byggnaden med möjlighet 
för rundvisning och museumsbesök. 
Lägg särskilt märke till det karak-
täristiska, mönstrade taket. Om ni 
vill på utflykt kan ni t.ex. köra längs 
vinrutten Côte d’Or, som löper från 
Dijon (47 km) till Chagny (17 km) syd 
om Beaune. 

Danmarks charm

Montra Hanstholm Hotel 

I Danmarks nordvästliga hörn, 2 
timmar från Frederikshavn, är det 
himmel, hav och horisont i oändliga 
mängder – det är hit du ska åka 
om det är de danska vita badsträn-
derna och sandkullarna du letar 
efter! Och fi nns det något som heter 
“inre ro”, fi nns den här på Montra 
Hotel Hanstholm, där ni kan hänge 
er åt att bli ordentligt bortskämd 
i de danska och faktiskt mycket 
romantiska omgivningar. Svalka er i 
inomhuspoolen efter en tur i bastun 
eller spela lite minigolf på hotellets 
egna bana, när vädret tillåter det. 
Omgivet av fridlyst naturskog är 
det inte svårt att njuta av varandras 
sällskap och de inkluderade midda-
garna från hotellets à la carte-res-
taurang. 

Pris per person i dubbelrum

2.749:-

Pris per person i dubbelrum

1.149:-

3 dagars semester på 4-stjärnigt hotell i Nordjylland

Vid vinrutten 
i Bourgogne

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

Extranatt inkl. 
frukostbuffé

Endast 399:-

Montra Hanstholm Hotel 

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Ankomst: 
Mån-fre t.o.m. 16/6 2011.

BRA BARNRABATT 

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 2-rätters middag
• 1 x 3-rätters middag

Ankomst:
Söndagar 12/6-21/8 2011.

Ibis Beaune 
La Ferme aux Vins

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

BRA BARNRABATT 

NÖDINGE. På fredag blir 
det musikal i Ale gym-
nasium.

På scenen står elever 
från Kulturskolan.

– Visst är man lite 
nervös, men samtidigt 
ska det bli så himla 
roligt, säger en av 
huvudrollsinnehavarna, 
Emelie Kastberg.

Utflykten är skriven av Willy 
Russell. Musikalen sätts nu 
upp i ny tappning av Kultur-
skolans elever, som även bistås 
av vuxna skådespelare från 
Teatervinden.

– Dessutom har vi en 
levande orkester, poängterar 
regissören Eva Malmgren.

Repetitionerna började 
i höstas och är nu inne i sitt 

slutskede. Bara finslipning 
återstår innan fredagens enda 
offentliga framträdande.

– Den sista tiden har vi 

repeterat varje dag. Det råder 
en fantastisk gemenskap i 
gruppen och vi sitter verkligen 
ihop, säger Emelie Kastberg 
som spelar Kicki i föreställ-
ningen.

– Jag och min kompis är 
båda kära i musikläraren och 
vi tävlar om hans uppmärk-
samhet. Det är en jätterolig 
roll att spela.

Varför ska man se Utflyk-
ten?

– För att det är en helgalen 
musikal som innehåller glädje, 
kärlek, sorg och spänning. 

Den har allt, säger Emelie.
– Sedan är skådespelarna 

fantastiskt duktiga. Jag är 
imponerad och de är värda 
en stor publik, inflikar Eva 
Malmgren.

Biljetter till fredagens 
musikal säljs på biblioteket i 
Nödinge.

Utflykten visas i Ale gymnasium
– Helgalen musikal med elever från Kulturskolan

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Här är gänget som står på scenen i Ale gymnasiums teatersalong på fredag. Utflykten är en musikal skriven av Willy Russell 
och som Kulturskolans elever nu framför i ny tappning.

Utflykten bjuder på många spektakulära sång- och dansnummer.  

Bohus IF

PÅSKAFTON PÅ
JENNYLUND

Kl. 18.00-19.00 startar vi vår 
POÄNGPROMENAD för vuxna och barn 

med många fina priser.

Vid skymningsdags tänds PÅSKELDEN och 
därefter skjuts BIF:s stora FYRVERKERI upp.

Massor av andra aktiviteter:
 • Fiskdamm • Servering
 • Bollkastning • Chokladhjul

• Lotterier

Välkommen att fira 
påsk med oss!!

Välkommen till 
Ale Golfklubb

- oasen vid riksväg 45
18-hålsbana

Korthålsbana

Restaurang / Alfhems Wärdshus

Fullutrustad konferensanläggning

Nybörjarutbildning med kontinuerlig start

Bli medlem hos oss!
Flera olika alternativ. 

till exempel 425:-
per månad med autogiro.

Alfhems Kungsgård 195
Alvhem, 0303-33 60 33
www.alegk.se

18 hål
+ korthåls-

bana
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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!

ALAFORS

Vårpremiär 
på Sjövallens Bangolf

Lördag 16 april kl 12.00

Vardag 17-21
Lördag 10-17

Öppettider

Söndag & 
helgdag 12-20

WWW.SJOVALLENSBANGOLF.SE

SPELA 2 
BETALA FÖR 1
Mot uppvisande av denna 
kupong i bangolfkiosken 

under april-maj månad. 

Klipp ut och tag med!
1 kup. gäller endast för 2 spelande

Västsveriges 
roligaste bana!
Klarar du ”Öresundsbron”, 
”Vinkelvåningen”, ”Tutten”, 
eller ”Flipperbanan”

Speltips på alla banor

3 bollar att välja på

Spikchans 
på ALLA banor

Kiosk med fi ka, 
GB-glass, dricka 
och godis

SURTE. En utställning 
om resandefolket och 
deras levnadsförhål-
landen i Sverige och 
genom tiderna.

Det är vad som visas 
på Glasbruksmuseet till 
och med den 27 april.

– Målgruppen är hög-
stadieelever och intres-
serad allmänhet, säger 
utställningsproducent 
Anna Sjölander.

”Jag har resande i mitt 
hjärta – om resandebyn 
Snarsmon” är en utställning 
i mindre format som upp-
märksammar resandefolkets 
livsvillkor och kultur genom 
tiderna. Den bygger på en 

utgrävning av resandebo-
platsen Snarsmon i norra 
Bohuslän, alldeles i närheten 
av den norska gränsen, och 
som Resande romers riks-
förening och arkeologer vid 
Bohusläns museum gemen-
samt utfört. 

– Utställningen sker i Väst-
arvets regi. Vi har tidigare 
besökt Kungälv och Ström-
stad. Efter Surte drarpro-
duktionen vidare till Herr-
ljunga bibliotek, säger Anna 
Sjölander.

Utgrävningarna i Snars-
mon skedde under perioden 
2004-2007. Totalt hittades 
elva husgrunder varav tre 
grävts fram.

– Man fann en del läm-

ningar. Föremål i form av 
grytor, flaskor och fat hitta-
des, förklarar Anna Sjölan-
der.

Som en koppling till 
utställningen arrangerar 
Kulturverket, i samarbete 
med Glasbruksmuseet och 
ABF Västra Götaland, en 
musikföreställning tisdagen 
den 26 april. Författaren 
Bennie Åkerfeldt berättar 
om sina rötter i resandefol-
kets Sverige, de som kallats 
”tattare”. Trubaduren Pelle 
Jageby sjunger visor om och 
av resandefolket. 

Jag har resande i mitt hjärta
– Ny utställning på Glasbruksmuseet

PÅ GLASBRUKSMUSEET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Anna Sjölander hoppas att många alebor kommer till Glasbruksmuseet för att ta del av ut-
ställningen ”Jag har resande i mitt hjärta – om resandebyn Snarsmon”.
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VÅRA ÖPPETIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

VARMT
VÄLKOMNA!

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

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

Familjegudstjänst
kl.17.00 

Barnkören sjunger och
efteråt blir det vernissage med tilltugg.

Lördagen den 16 april kl 12.00 Starrkärrs församlingshem
Tombola – för stora och små
Lotterier
Försäljning av hembakat – bröd, bullar och kakor
Andakt
Auktion kl 13.30
Kaffe och fika till försäljning

Behållningen går oavkortat till Hela Världen – Svenska kyrkans 
internationella arbete som stöder olika projekt. 
Hjälp till att göra ALLT för att utrota hungern.

Syföreningens Basar

Varmt välkommen hälsar Syföreningen 
i Starrkärr-Kilanda församling

Nols kyrka
Palmsöndagen 17 april

ÄLVÄNGEN. Efter de två 
föregående succéerna med 
Musikcafé på Repslagarmu-
seet är det dags igen, lörda-
gen den 16 april.

Tre musikanter står denna 
gång för kvällens underhåll-
ning. De som spelar var för 
sig eller tillsammans är Klas 
Westerdahl, (Mölndal) key-
board, känd bland annat från 
tv, Jan Kjellström (Varekil) 
klarinett, (mera känd som 
Klarinett-Janne) men trak-
terar även andra instrument, 
samt vår allas Stig Alfreds-
son, (Nödinge) gitarr. Alla 
tre har spelat i olika band 
och är otroligt duktiga 
musiker. Missa inte chansen 
till en oförglömlig musika-

Musikcafé på Repslagarmuseet
– Tre musikanter står för underhållningen

Den första gemensamma 
utställningen för Skepplanda 
akvarellgrupp ägde rum på 

Lödöse bibliotek förra våren. 
Det följdes upp med en välbe-
sökt visning på Repslagarmu-
seet i höstas och nu är det alltså 
dags igen.

– Riktigt roligt att få arrang-
era en utställning på hemmap-
lan. Allt som visas här är nypro-
ducerad konst, som våra med-
lemmar skapat under hösten 
och vintern, förklarar Ronny 
Eriksson.

Något särskilt tema för 
utställningen finns inte. Moti-
ven är varierande även om 
naturen dominerar.

– Det står alltid varje individ 

fritt att skapa det hon eller han 
känner för, poängterar Ronny.

Utställningen på Skepp-
landa bibliotek pågår till och 
med den 12 maj. Vad som 
händer sedan återstår att se.

– Vårt önskemål är att få 
ställa ut på Glasbruksmuseet i 
Surte. Där finns en väldigt fin 

utställningslokal och där skulle 
vi kunna få plats med 200 
tavlor, avslutar Ronny Eriks-
son.

Akvarellgrupp visar upp sig på hemmaplan
– Vacker konst ställs ut på biblioteket

I SKEPPLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ronny Eriksson från Skepp-
landa akvarellgrupp.

Kjell Claesson är en av konstnärerna som bidrar med verk till 
den pågående utställningen på Skepplanda bibliotek. 

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

 

Älvängens kyrka 
Musikmeditation 

i Stilla veckan

Måndag 18/4 kl.19.00 
Andreas Hector, solosång

Präst: Björn Nilsson

Tisdag 19/4 kl. 19.00
Sara Josefsson, sång 

Lajo Roxenwell, sång och gitarr
Präst: Mikael Nordblom

Onsdag 20/4 kl. 19.00
Sabina Nilsson, solosång

Präst: Per-Martin Andersson

Betraktelse

Döda

En erfaren lots
Dimman låg tjock 

över havet i morse 
när jag tog min 

morgonpromenad. Ändå 
var luften fylld av förvän-
tan, fåglarnas kvittrade och 
tjattrade visste ingen hejd. 
Det lät som en riktig lov-
sångskonsert. Trots höst-
likt väder dämpas inte fåg-
larnas glädje, de vet vad 
som väntar! 

När Jesus rider på den 
lånade åsnan ner för Olje-
bergets sluttning är luften 
fylld av förväntan. Lov-
sången ljuder, inte av fåglar 
utan av människor som 
äntligen ser hoppet om be-
frielse närma sig. Men hos 
Jesus låg dimman tät. Vad 
det lovsjungande folket 
inte visste, var att han var 
på väg mot sin egen av-
rättning. Han var kung, ja 

visst! Men djuret han rider 
på vittnar om en annorlun-
da kung. Som skulle nå sin 
kungavärdighet på ett helt 
annat sätt än folket vänta-
de sig. 

Påsken är brytningstid, 
både i det andliga livet och 
i naturen, då ljuset bryter 
fram efter en tid av mörker. 
Även i det mänskliga 
livet kan vi tala om bryt-
ningstider emellanåt. När 
dimman liksom sänker sig 
över vår vardag, och vi har 
svårt att se vägen framåt. 
Då vill Gud vara med oss 
mitt i det svåra och leda oss 
framåt. För han har redan 
varit där, i det mörkaste 
mörka. Och han kan vägen 
igenom!

Marie Nordvall, Pastor i 
Smyrnaförsamlingen, Älvängen

Vår Älskade
Mamma, Farmor

och Syster

Barbro Lindvall
* 3/10 1937

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Hålanda
6 april 2011

CLAES
John

Bengt och Lisa
Släkt och vänner

Vila i ro

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen 19

april kl. 13.00 i Hålanda
kyrka. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet,

dit Ni är välkomna.

Jordfästningar
Karin Othzén. I Skepplanda kyrka hölls 
tisdagen 5 april begravningsgudstjänst för 
Karin Othzén, Vadbacka. Offi ciant var kyr-
koherde e.m Åke Reinholdsson.

Rune Ögren. I Starrkärrs kyrka hölls 
onsdagen 6 april begravningsgudstjänst för 
Rune Ögren, Älvängen. Offi ciant var kon-
traktsadjunkt Lars Ingvarsson.

Sven Martinsson. I Skepplanda kyrka hölls 
onsdagen 6 april begravningsgudstjänst för 
Sven Martinsson, Skepplanda. Offi ciant var 
komminister Bengt Broman.

Siv Löfgren. I Missionskyrkan, Älvängen 
hölls torsdagen 7 april begravningsguds-
tjänst för Siv Löfgren, Älvängen. Offi ciant 
var pastor AnneMarie Svenninghed.

Margareta Holm. I Starrkärrs kyrka hölls 
fredagen 8 april begravningsgudstjänst för 
Margareta Holm, Älvängen. Offi ciant var 
komminister Per-Martin Andersson.

SKEPPLANDA. 41 vackra konstverk finns nu att 
beskåda på Skepplanda bibliotek.

Det är tredje utställningen på mindre än ett år 
för Skepplanda akvarellgrupp.

– Vi är en produktiv grupp, förklarar Ronny 
Eriksson.

lisk kväll. Det blir allt från 
Evergreens, Taube, Dan 
Andersson, schlagers och 
andra populära toner i en 
härlig blandning. Bland 
dessa svängiga toner är det 
svårt för benen att vara stilla 
och kanske en och annan 
vågar sig upp på dansgol-
vet. Många har nog svårt att 
låta bli att sjunga med i de 
välkända melodierna. Möj-
lighet att önska sina egna 
favoritlåtar finns.

I pausen kan man som 
vanligt njuta av kaffe och 
bullar.                          ❐❐❐

Jan Kjellström kommer till 
Repslagarmuseets Musikca-
fé på lördag…

…liksom Stig Alfredsson…

…och sist men inte minst 
Klas Westerdahl.

Surte missionskyrka
Onsd 13/4 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 13/4 kl 21, Innebandy i 
Surteskolan. Fred 15/4 kl 20, 
BatCave. Fritidsgård för alla 
från klass 8. Sönd 17/4 kl 17, 
Gudstjänst. Palmsöndagen. 
Per Kjellberg. SMU-med-
verkan. Servering. Utgångs-
kollekt. Månd 18/4 kl 19, 
Musikkåren övar. Tisd 19/4 
kl 18:30 Scout. Onsd 20/4 kl 
15, Onsdagsträff för daglediga. 
Marianne Josefsson: Att be-
söka sin barndom. Onsd 20/4 
kl 18:30, Vårkören övar inför 
Valborg. Onsd 20/4 kl 21, 
Innebandy i Surteskolan.
www.surtemissionskyrka.se

Elimförsamlingen,
Alafors Pingstkyrkan
Tisd 12/4 kl 17, Stickgrup-
pen. Skärtors 21/4 kl 18, 
Musikcafé, Elvor o Janne 
Ohlin. Långfred. 22/4 kl 11,  
Förs. inbjuden till Gudstj. 
i Pingstkyrkan,Bohus. Leif 
Karllson talar o sjunger.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 17/4 kl 10, 
Familjegudstjänst Broman, 
kyrkkaffe. Skärtorsdag 21 
april kl 19.15, Mässa Broman. 
Långfred 22 april kl 18, Guds-
tjänst Wetterling. Påskdagen 
24/4 kl 10, Mässa Broman. 
Hålanda sönd 17/4 kl 12, 
Familjegudstjänst Broman. 
Långfred 22/3 kl 10, Guds-
tjänst Wetterling. Påskdagen 
24/4 kl 12, Mässa Broman. S:t 
Peder sönd 17/4 kl 10, Guds-
tjänst Skredsvik, kyrkkaffe. 
Skärtorsdag 21/4 kl 18, Mässa 
Broman. Påskafton 23/4 kl 
23, Påsknattsmässa Skredsvik. 
Påskdagen 24/4 kl 10, Famil-
jegudstjänst Skredsvik, kyrk-
kaffe. Ale-Skövde sönd 17/4 kl 
12, Mässa Skredsvik. Långfred 
22/4 kl 12, Gudtjänst Wet-
terling. Annand påsk 25/4 kl 
11, Pastoratsmässa Wetterling. 
Tunge sönd 17/4 se ovanstå-
ende. Påskdagen 24/4 kl 12, 
Familjegudstjänst Skredsvik.

Guntorps missionskyrka
Onsd 13/4 kl 18.30, Tonår & 
Äventyrarscout. Sönd 17/4 
kl 16, GUDSTJÄNST på 
PALMSÖNDAGEN  An-
neMarie Svenninghed  Sång 
av Paus. Onsd 20/4 kl 18.30, 
SpårarScout & UpptäckarS-
cout.

Filadelfi aförsamlingen
Bohus Pingstkyrkan
Onsd 13/4 kl 19, Bibelläsning, 
sång och bön. Sönd 17/4 kl 
11, Gudstjänst Leif Karlsson, 

sång. Torsd 20/4 kl 18, Getse-
manestund, nattvard.

Älvängens missionskyrka
Onsd 13/4 kl 12, Babymas-
sage. Torsd 14/4 kl 15, RPG 
i Smyrnakyrkan "Katastrof 
- fi nns det hopp?" Lennart 
Sjöholm. Kl 15, Andakt på 
Vikadamm. Kl 18.30, Tillsam-
mans i bön. Lörd 16/4 kl 11, 
Bönedygn startar andakt. Sönd 
17/4 kl 11, Gudstjänst. Anne 
Marie Svenninghed. Sång: 
Ingrid Levin. Kl 18, Tonår. 
Tisd 19/4 kl 10-13, Tisdags-
cafe. Kl 18, Nyingscout. Torsd 
21/4 kl 19.30, Getsemanstund. 
Nattvard.

Starrkärr-Kilanda
församling
Tisd 12/4 Nols kyrka 8, 
Morgonbön med frukost, 
Nols kyrka kl 18.30, Rådslag, 
Under våren kommer vi att ha 
tre rådslag om gudstjänsten i 
Nols kyrka. I kväll handlar det 
om Ordet. 
Onsd 13/4 Björkliden kl 
14.30, Andakt. Starrkärrs 
kyrka kl 19, Bön för försam-
lingen , Välkommen till Starr-
kärrs kyrka för en gemensam 
bönestund för församlingen. 
Lörd 16/4 Starrkärrs försam-
lingshem kl 12, Syföreningens 
basar, Tombola – för stora och 
små Lotterier. Försäljning 
av hembakat - bröd bullar 
och kakor Andakt Auktion 
kl 13.30, Kaffe och fi ka till 
försäljning! Behållningen går 
till Svenska kyrkans interna-
tionella arbete som stöder 
projekt med markvård bättre 
utsäde och husdjursraser rent 
vatten utbildning och träd-
plantering. Sönd 17/4 Palm-
söndagen. Älvängens kyrka kl 
11, Gudstjänst, Söndagsskola. 
Nordblom. Starrkärrs kyrka 
kl 11, Mässa. Nilsson. Nols 
kyrka kl 17, Familjegudstjänst 
där barnkören sjunger. Nord-
blom. Efter gudstjänsten blir 
det vernissage med tilltugg. 
Måndag – onsdag Älvängens 
kyrka kl 19, Musikmeditation. 
Tisdag 19/4 Nols kyrka kl 8, 
Morgonbön med frukost.

Smyrnaförsamlingen
i Älvängen
Tisd 12/4 kl 8-9, Bön. Kl 14, 
Bibelsamtalsgruppen. Onsd 
13/4 kl 19-21, Ledarutbild-
ning för smågruppsledare. 
Torsd 14/4 kl 10-12.30, Smyr-
naCaféet. Kl 15, RPG med 
missionsläkaren Lennart Sjö-
holm. Kl 18.15, Hobby (7-12 
år). Fred 15/4 kl 20.30, Café 
& Öppet hus för ungdomar. 

Lörd 16/4 kl 8, STÄD- och 
ARBETSDAG i och utanför 
kyrkan. Kl 10-13, Second 
Hand & Café. Sönd 17/4 kl 
11, Gudstjänst med Martin 
Kvidal som berättar lite om 
Elidas verksamhet. Äventyret 
(3-12 år). Kyrkkaffe. Tisd 
19/4 kl 8-9, Bön.

Nödinge församling
Onsd 13/4 kl 10, Nödinge 
kyrka Vardagsgudstjänst R 
Bäck. Kl 19, Nödinge kyrka 
konsert med Åsa Jinder & 
Blue´n Joy. 17/4 Palm-
söndagen kl 11, Nödinge 
kyrka Gudstjänst H Hultén 
Söndagsskola. Kl 11, Surte 
kyrka Familjegudstjänst R 
Bäck. Kl 15, Bohus Servi-
cehus Gudstjänst R Bäck. 
Månd 18/4 kl 18, Surte kyrka 
Passionsandakt E Friman. Kl 
19, Nödinge kyrka Passions-
andakt E Friman. Tisd 19/4 
kl 11, Trollevik Gudstjänst  
R Bäck. Kl 18, Surte kyrka 
Passionsandakt E Friman. Kl 
19, Nödinge kyrka Passions-
andakt E Friman. Onsd 20/4 
kl 10, Surte kyrka Vardags-
gudstjänst  R Bäck. Kl 18, 
Surte kyrka Passionsandakt E 
Friman. Kl 19, Nödinge kyrka 
Passionsandakt E Friman.

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
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Döda

Ett varmt och innerligt
tack till Er alla som på
olika sätt hedrat minnet
av min älskade Make 

Evert

Johansson
vid hans bortgång. Ett
särskilt tack till Gunnel
och Ingemar Martinson
för all hjälp och stöd. 

KARIN

Tack

Till alla Er som på olika
sätt hedrat minnet av

min älskade Maka och
vår kära Mamma

Ulla Ödebrink
vid hennes bortgång

framför vi vårt varma
tack.

HASSE
CARINA, MONICA

med familjer

Vår käre  
Far, Svärfar, Morfar  
och Gammelmorfar

Ragnar Isaksson
* 19/10 1916

har i dag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad.

Alafors 
2 april 2011

EVA och KJELL
Mikael och Annika

Mikaela, Cecilia,
Angelika

Marie och Daniel
Kevin, Elias

Malin och Jonas
Stefan och Carina
Ann och Mattias
Jesper, Kristoffer,

Marcus

När Dina steg har  
tystnat finns ändå 
ekot kvar

När Dina ögon slocknat, 
vi alla minnen har

Vi spar dem i vårt 
hjärta, tar fram dem 
då och då

Så kommer Du för alltid 
att vara här ändå

Begravningsgudstjänsten 
äger rum onsdagen  

20 april kl. 13.00  
i Starrkärrs kyrka. Efter 

akten inbjudes till minnes-
stund i församlingshem-
met. Svar om deltagande 
till Ale Begravningsbyrå,  
tel. 0303-33 33 99 senast 

måndagen 18 april.

Ett varmt tack till  
personalen på Björkliden 

för god omvårdnad.

Vår Älskade

Lily Persson
* 28/3 1912
† 5/4 2011

Dalabäcken

EVA
Grim

ULLA och SVEN
Kristina, Lena, Paul

Liselot, Roberto
Släkt och vänner

Tack för allt Du så generöst
gav av Dig själv till så många.

Livsmod, energi och glädje.

Begravningsgudstjänsten äger rum onsdagen 20 april
kl. 10.00 i Starrkärrs kyrka. Efter akten inbjudes

till minnesstund i hemmet, Dalabäcken.

Vår Kära
Mamma, Mormor

och "Mimmi"

Märta Isaksson
* 31/7 1920

har i dag lämnat oss i
sorg och saknad

Bohus
6 april 2011

BIRGITTA
Jonas och Paula

Ebba, Elvira
Mattias

Selma, Lilly, Viggo

Det kom en dag en  
stilla vind

Och smekte ömt Din 
trötta kind

Liksom ett ljus som 
blåses ut

Din levnadsdag har  
nått sitt slut

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen 27
april kl. 11.00 i Surte
kapell. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå
tel. 031-98 32 50 senast

måndagen 25 april.

Vår Älskade

Ester Ahrnberg
* 20/5 1916

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Surte
6 april 2011

LOUISE
SUNE och KERSTIN
ULF och ANNMARIE
Barnbarn med familjer

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

Sov gott "Mimmi"
Barnbarn

Barnbarnsbarn

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

29 april kl. 13.00 i Surte
kyrka. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå,
tel. 031-98 32 50 senast

onsdagen 27 april.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Hjärt-Lungfonden
tel. 0200-88 24 00.

Ett varmt tack till
personalen på Fridhem
avd. 2, för kärleksfull

omvårdnad.

Ragnar Isaksson, Alafors har 
avlidit. Född 1916 och efterläm-
nar dottern Eva med familj som 
närmast sörjande.

Lily Persson, Dalabäcken har 
avlidit. Född 1912 och efterläm-
nar Eva, Grim samt Ulla och 
Sven med familj som närmast 
sörjande.

Märta Isaksson, Bohus har av-
lidit. Född 1920 och efterlämnar 
dottern Birgitta med familj som 
närmast sörjande.

Ester Ahrnberg, Surte har 
avlidit. Född 1916 och efterläm-
nar barnen Louise, Sune och 
Ulf med familjer som närmast 
sörjande.

Barbro Lindvall, Hålanda har 
avlidit. Född 1937 och efter-
lämnar sonen Claes, barnbarn, 
broder samt släkt och vänner 
som sörjande.

Dödsfall
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 
 

KÖPES

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

Symaskin Janome 415, 1000:-. 
Släpvagn för trädgårdstrak-
tor, 500:-.
tel. 0303-33 60 82
el. 0708-69 62 85

Sommarhjul till Ford Fokus 
-07. 5 håls fälg med hjulsidor. 
Kapsåg Jula Galvad.

tel. 0303-74 64 54

Snöslunga Honda fr. 1995, 
500:-. 2 motorsågar, 200:-/st, 
bör servas. 2 megafoner m.batt, 
175:-/st. Samt köpes: förråds-
vagn på hjul.
tel. 031-22 88 85
(Bor nära nödinge)

EU-Moped Peugeot Ludix Ele-
gance -07, svart. OBS! 100 mil. 
12 000 :-
tel. 0705-36 13 08

Herrcykel. Monark. 3-växlad.
tel. 0303-22 92 33
e. 0702-49 33 32

Kök.Kom och riv ner köket och 
ta det med dig. Vitt träkök. Kyl & 
frys, micro, diskmaskin. Spisen 
redan borta.
tel. 031 98 21 24
el. 0703-88 88 38

Moped. Beta RR SM -04. Fint 

skick. 785 mil. Nytt: bakdäck, 
styre, oljepump, drev, kedja 
& framskärm. Hjälm & skiv-
bromslås ingår. 12 000:-
tel. 0734-22 80 05

Beg. Bil däck. Dina gamla i 
byte? Pris fr. 100kr. Nödinge.
tel. 0709-22 95 82

4st sommardäck på aluminium 
fälgar. 165/65-R14.
tel. 031-98 10 16

UTHYRES

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

Ö HYRA

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

SÖKES

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

ÖVRIGT

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

Dags att röja o rensa ? Packa 
bilen full o sälj allt du inte behö-
ver på vårens/sommarens stora 
bakluckeloppisar !
Välkomna ! Maj-Aug strax 
utanför Kungälv.
www.vastkustloppis.se

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

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

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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Grattis
Sebastian

på 5-årsdagen 12/4
Önskar Farmor & Farfar

Grattis
Annie

på 1-årsdagen den 15/4 - 11
Kramar 

Mamma, Pappa & Lowa

Stort grattis till
våran älskade

Ella Ekström
på 6-årsdagen 9/4

önskar
Mamma,Pappa & Vera

Grattis!
Agnes på 2-årsdagen 6/4
Ella på 4-årsdagen 8/4

önskar
Farmor, Fredrik, 
Angelica med fam

Joel Svensson, Nol
Gratuleras på 7-årsdagen

av Farmor & Farfar
Välkommen

Jea
Vi har väntat på dig!

Puss & Kram
Storasystrarna, 

Mamma & Pappa

Välkommen älskade 
Atle

Den 22 februari föddes vår 
efterlängtade bebis.
Stolta föräldrar är 
Erika Sundberg och 
Andreas Pettersson
Minst lika stolta 

morföräldrar Gunilla och 
Cralle Sundberg

Födda

Vigda 

Vi har gift oss!
Anders Nilsson

och
Pernilla Holmén
Vid havet i Varberg
19 Februari 2011

Foto: Lars Nilsson Eventphoto.seVeckans ros 
Veckans ros till Bambaper-
sonalen på Ale gymnasium 
som tog emot oss på ett 
trevligt sätt torsdag 31 mars. 
Vi tackar så mycket för en 
god matstund!

"Nolskolans 2:or"

...till Gerhard Sager som var 
oss behjälplig och ordnade
fram fina träningsförhållan-
den i samband med vårt
läger i Hamburg.

Spelare & Ledare
SBTK:s herrseniorer

Veckans stora rosbukett vill 
vi ge till SPF Alebygden 
festkommite för den trevliga 
vårfesten.  Tacksamma deltagare

Veckans ros till Daniel som 
hjälpte mig, när jag hade 
ramlat på vägen.

"Tanten med stavarna"

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen.              John Johansson

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen.Rune Börjesson, Båstorp

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen.             Kennert Larsson
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

4 3 5 8 1 6
7 1 9 2

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

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

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

3 4
4 7 1 9
8 2 6 5

4 5 1 3
1 9 3

6 8 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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