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Vaknapåsen har sålts till förmån för barn och unga i Ale under sex år. Det och en nylansering 
firades med kaffe och tårta i fredags. Birgitta Brinkhed var en av tårtgästerna.

Påsens dag – satsningen ihop med 
Ica har givit Vakna 1,3 miljoner
NÖDINGE. Våfflan och kanelbullen en 
egen dag.

Nu har Vaknapåsen också det.
I fredags firades samarbetet 

mellan Ica Kvantum Ale Torg och 
Vakna sex år – ett samarbete som 
givit nära 1,3 miljoner kronor till 
aktiviteter för barn och unga.

En ny Vaknapåse lanseras i dagarna. Till skill-
nad från den som funnits i butik de gångna 
sex åren är den nya Vaknapåsen miljömärkt.

– Försäljningen sjönk stadigt. Konsumenter 
är väldigt miljömedvetna idag och därför var vi 
tvungna att göra något. Tillsammans med  Ica-
handlare Marianne Sjöö kom vi fram till att 
låta även Vaknapåsen bli en så kallad miljöpå-
se. Det betyder att kunderna inte länge behö-
ver välja mellan att bidra till ett grönare sam-
hälle eller till Vakna – de kan göra både och. 
Vår påse är fortfarande 50 öre dyrare, men ef-
tersom det inte finns några 50-öringar längre 
så borde valet av påse kännas rätt lätt, förkla-
rar en nöjd Thomas Berggren, projektleda-
re för Vakna, tillsammans mot droger, i Ale.

Med anledning av den nya påsen och att 

samarbetet med Ica Kvantum firar sex år bjöds 
kunderna på kaffe och tårta till toner av vio-
listen Stefan Lindström.

– Varje kund som kunde uppvisa en Va-
knapåse kunde också hämta ut en lott där vi 
hade många finfina priser i potten, sa Berg-
gren som konstaterade att Kommunstyrelsens 
ordförande Mikael Berglund (M) tillhörde 
turgubbarna.

– Han vann en av två stora påsk-korgar och 
ville helst att någon annan skulle få den, men 
vinner man så vinner man.

Totalt har insamlingen via Vaknapåsen 
givit 1 285 000 kronor fram till 31 mars 2011. 
Pengar som på olika sätt skapat nya aktiviteter 
och alternativ för barn och ungdomar i Ale. 
I fredags överlämnade Marianne Sjöö årets 
första check som noterade 114 602 kronor.

– Det är Vaknafondens enskilt viktigaste 
intäkt och det känns fantastiskt att vi kan ha 
det här samarbetet. Pengarna gör stor nytta i 
föreningslivet och vi har också möjlighet att 
stötta idéer som normalt är svåra att finansie-
ra, sa Thomas Berggren.

Återigen så drabbas Ale av VG regio-
nens besparningar och omorganisa-
tioner. Denna gång är det Nolam-

bulansen som drabbas. Kungälvs sjukhus 
vill inte upphandla ambulansvården när av-
talet går ut utan nu vill Landstinget ta över 
verksamheten själva och driva alla ambu-
lanser centralt. Detta trots att Nolambu-
lansen är mycket uppskattad av Aleborna 
och att personalen är mycket professionell.
Att detta skulle bli billigare är väl ingen 
som tror, men blir det effektivare? Knap-
past men den styrande majoriteten (S, V 
och MP med stöd av sjukvårdspartiet) kan 
väl göra allt bästa själva. 
Tidigare i våras nåddes Aleborna av rykten 
om att Vårdcentralen i Skepplanda, ett 
rykte som var felaktigt man skulle bara 
bli en filial till Älvängen. Men hur länge 
står sig detta beslut? Redan tidigare hade 
man passat på att stänga folktandvården i 
Skepplanda.

I Bohus stängde vårdcentralen 1 janu-
ari men här finns ju Praktikertjänst. Men i 
Bohus skulle Landstinget tvunget konkur-
rera med denna privata aktör och i oktober 
2009 öppnade två vårdcentraler i Bohus. 
Ett beslut som har kostat skattebetalarna 
många miljoner i bortkastade skattepengar. 
Det har också kostat kommunens bostads-
bolag Alebyggen både pengar och mycket 

extraarbete att föröka tillgodose lokalbe-
hoven. Tyvärr så väljer Regionens politiker 
att ta fel beslut och tycker det är viktigare 
att kämpa mot privata intressen än att till-
godose servicen för Aleborna.

Det är dags att välja politiker till Västra 
Götalandsregion som ser till Alebornas 
bästa och som inte bara finner sig i att ser-
vicen blir sämre. Pengar till vård eller vin-
ster frågar Ales socialdemokratiska kandi-
dat i annonser men det kanske hade varit 
bättre att ställa frågan hur man använder 
skattebetalarnas pengar effektivt. Visst ska 
man rösta med hjärtat den 15 maj men det 
är nog bra att även ha med hjärnan. 
Rösta på Kristdemokraterna i omval 2011 
den 15 maj. Vi kommer att kämpa för att 
även Aleborna har rätt till en god servi-
ce och att Nolambulansen ska vara kvar. Vi 
jobbar också för att småsjukhusen i regio-
nen ska få vara kvar. Att neddragningarna 
av vårdplatser inom medicin och geriatrik 
måste upphöra. Vi har också konsekvent 
krävt mer pengar till psykiatrin och pro-
testerat mot neddragningar av vårdplatser 
inom den psykiatriska vården.

Sune Rydén 
Kristdemokraterna

Regionkandidat

Nolambulansen måste vara kvar

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder   

Vardag 10-19 • Lördag 10-15 • Söndag 11-15
ICA Kvantum 8-22 alla dagar
(Systembolaget, Apotek, Bank och Restauranger har speciella öppettider)

www.aletorg.se
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Fråga Maria Brandin (känd från Mästarnas Mästare) om hälsa, mat och motion på mailen: 

maria.brandin@kvantum.ica.se och få svar direkt på vår hemsida www.ica.se/ale, där kan du även följa hennes hälso-krönika

����������
a dindndidi

Öppet alla dagar 8-22

Pynt, ris, påskägg 
och blommor i 

massor hittar du 
i butiken!

2 för

5 för

2 för
Ekologiskg

Helgskinka

2990/kg
Nybergs Deli. Ursprung Sverige.

2 kg. Kokt. Av gris.

-Välkommen till Mattias 

i mejeriet!

-Prata ost med Liza, och på 

torsdag finns Hugo Eriksson 

på plats och bjuder på ost ur 

sitt fina sortiment!

-Ulrika hjälper dig med 

påskpyntet!
Kalix Löjrom

99k/st

Gräddfil

795/st

GLAD OCH GOD PÅSK!
De 100 första utklädda barnen i målsmans sällskap får 1 påse Konfecta lördagsgodis. Gäller från kl 09.00 på Påskafton

Kiwi, lime

10k/st

Ananas 
extra sweet

10k/st

Avocado

10k

Hallon, 
blåbär i ask

1990/st

Apelsiner

990/kg
Israel, Marocko. I lösvikt.

Klass 1.

Påskvört

50:-

Hel kalkon

49k/kg
Ingelsta Kalkon. Djupfryst.

Ekologiska ägg

30k

2 för

Brännvinsost

99k/kg

Ekologisk hel 
kyckling

59k/kg
Bosarp. Djupfryst

Bruna ägg

1990/st

Potatis 10 kg

50:-/st
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NOL. De har kommit 
drygt halvvägs på sin 
resa.

Nu är Nolskolans 
elever på väg hem efter 
att ha siktat Kapstaden.

– Vi ska klara målet, 
fastslår barnen på Bul-
lerbyn.
Efter Jorden Runt, Europare-
san och Vandra för varandra 
pågår nu Viva la vida – Vandra 
vidare på Nolskolan. Utma-

ningen består i att vandra lika 
långt som en ladusvala flyger, 
Sverige-Sydafrika tur och retur.

– Detta är nog vår tuffaste 
utmaning hittills, säger projekt-
ledare Ragne Bengtsson.

Den 10 juni är slutdatumet 
för vandringen. Då ska Nolsko-
lans elever, med gemensamma 
krafter, ha tillryggalagt 22 000 
kilometer.

– Vi ska göra vårt bästa. 
Tiden är knapp, men vi ska 

greja det, säger Emmi Valppu.
– Det blir roligare att pro-

menera nu när våren kommer, 
förklarar Oskar Karlsson.

Hur kommer det att firas 
om barnen når sitt mål?

– En bra fråga! Det får 
vi fundera på, säger Ragne 
Bengtsson.

För Nolskolans elever gäller 
det bara att vandra vidare och 
plocka kilometer efter kilometer.

JONAS ANDERSSON

Nolskolans elever halvvägs på sin resa
– Har varit i Sydafrika och vänt

Nolskolans elever, här representerade av Emmi Valppu och Oskar Karlsson, har varit i Kap-
staden och vänt. Nu fortsätter vandringen hem till Sverige i projektet Viva la vida – Vandra 
vidare.

Vi är två tjejer som fick 
en dröm uppfylld tack 
vare ett stipendium från 

Vakna och Ale kuriren. Det 
gjorde att vi fick chansen att åka 
till London och se en riktigt mu-
sikal. 

Allt började vårterminen i 
andra ring när vi började spåna på 
idéer till projektarbete. Vår hand-
ledare Eva Gartinger tipsade oss 
om att söka ett stipendium för att 
åka och se en musikal i London, 
så vi gjorde det med hjälp av vår 
andra handledare Bengt Stahl-
man. 

Vi kom i kontakt med Thomas 
Berggren på Vakna och Per-An-
ders Klöversjö på Alekuriren. 
Tillsammans med dem så hade vi 
möten angående stipendiet under 
höstterminen i tredje ring. 

Efter en del planering beställde 
vi till slut alla biljetter som behöv-
des och satte därmed ett datum för 
resan. Den tionde januari träffa-
des vi på Säve City Airport för 
avresa till London Stansted och 
resan tog dryga två timmar. 

Väl i London letade vi rätt 

på vårt hotell, en mysig gammal 
byggnad med smala trappor och 
heltäckningsmatta, stadgade oss 
på rummet som för övrigt var som 
en liten lägenhet med kök. 

Första föreställningen vi såg 
var We Will Rock You samma dag 
vi kom. Det var en otrolig upple-
velse! Det finns så många ord man 
vill kalla den men det tar vi någon 
annan gång. Vi har båda växt upp 
med Queens musik så att höra den 
framföras av så duktiga musiker, 
och att se det skådespelet de fått 
till var helt otroligt. 

Föreställningen var inte full-
satt men ändå kändes det som 
att vi alla i publiken tillhörde en 
grupp som var privilegierade, den 
var väldigt medryckande och mer 
än en gång sjöng man med i lå-
tarna. Musikalen tog oss med på 
en resa som hade allt, man skrat-
tade och grät om vart annat och 
när den var slut ville man bara se 
den igen. 

Vi gick och lade oss ganska sent 
med tanke på att föreställningen 
var ca tre timmar lång inklusive 
paus på femton minuter. Dagen 

efter gick vi ut ganska tidigt ändå 
för att se London innan den 
andra föreställningen som var 
Phantom of the Opera, Andrew 
Lloyd Webbers stora mästervärk. 
Den var också helt fantastisk att 
se, eftersom den finns som film 
så hade man sett många gånger 
innan man fick se den live. Det 
fanns så mycket i filmmusikalen 
som man nästan inte kunde förstå 
att de lyckades göra live och ändå 
är musikalen gjord innan filmen. 
Den hade premiär 1986 i oktober 
och firar 25 års jubileum i år! 

Det var en dröm som gick i 
uppfyllelse. Resan tog tre dagar 
och vi såg två musikaler, hann 
ändå se lite London och dricka 
kaffe på Starbucks. Det var ett 
ledsamt avsked när vi satte oss på 
planet för att flyga hem till kalla 
Sverige. Vi är otroligt tacksamma 
för chansen vi fick och vi hoppas 
att andra ungdomar ser det som 
en möjlighet att förverkliga sina 
drömmar.

Beatrice Berggren
Sandra Iwarson-Westman

Es3a Ale Gymnasium

Vi såg musikal – i London!

PRISVÄRDA GOURMET-
PAKET HOS EM!

Just nu har vi ett smaskigt erbjudande för dig som vill förnya matrummet inför vårens 
alla fester. Vi har kombinerat prisvärda matsalspaket för alla smaker, kompletta med bord och stolar. 

Ett av dem innehåller vår nya möbelserie ”Lodge”, med skön New England känsla. Alla 
paket märkta med ”snabb leverans” kommer inom tio dagar. Lite mera du!

SNABB 
LEVERANS!

MÖJA Matbord i vitlack. L 180 cm B 90 cm H 75 cm 
2295:- L 140 cm 1995:- Tilläggsskiva 50 cm 495:-
STINA Stol med kort klädsel 1095:- lång klädsel 1195:-

ADA Stolsdyna Ø 35 cm 
99:-/st. Finns i fl era färger.

4-PACK 

Du sparar 97:-
  299:-

PARIS Matbord i vitlack med ben i krom. L 170/270 cm 
B 100 cm H 73 cm 4295:- inkl. två iläggsskivor à 50 cm. 
THEO Stol 695:- Finns i fl era färger.  5995:-

PAKETPRIS! 
MATBORD OCH SEX STOLAR

Du sparar 2470:-

SNABB 
LEVERANS!

www.em.com
INRED NU, BETALA OM 6 MÅNADER. Ingen ränta eller avgiftertillkommer. Kreditgivare 
Handelsbanken Finans. Erbjudandena gäller så långt lagret räcker eller längst t.o.m. 17 april.

0%
RÄNTA I

6 MÅNADER

7995:-
Du sparar upp till 1470:-

PAKETPRIS! 
MATBORD 180 CM OCH SEX STOLAR

LODGE Matbord L 190 cm 
B 95 cm H 75  cm 4995:- 
inkl. två iläggsskivor 
à 50 cm. Stol 1195:- 
STINA Stol med kort 
klädsel 1095:- lång 
klädsel 1195:- Buffé 
B 160 cm 5995:- LEXÖ 
Kökssoffa L 140 cm 
4995:-STINA Soffdyna 695:-

EM Bäckebol
Bäckebol Köpcentrum. Tel 031-52 77 00.
Mån-Fre 10-19. Lör 10-16. Sön 11-16.

NÖDINGE. Isabell Korn 
(M) är Sveriges yngsta 
nämndordförande.

I måndags fyllde 
hon 19 år – och var på 
Kommunfullmäktige så 
klart.

Att regera i Kultur- 
och fritidsnämnden 
utan rutin är hon inte 
det minsta rädd för.
– Nej, det finns så mycket er-
farenhet i nämnden för övrigt 
att det inte ska vara något pro-
blem. Monica Samuelsson 
(S) är vice ordförande och har 
varit med jättelänge. Hon är 
en stor tillgång och en väldigt 
bra människa, liksom vår egen 
Dan Björk (M). Jag behöver 
inte kunna allt. Vi är trots allt 
en nämnd som ska bestämma 
tillsammans. Jag är ordföran-
de och det betyder inte att man 
ensam fattar beslut, säger hon 
bestämt.

Isabell läser sista året på 
Samhällsprogrammet i Ale 
gymnasium. I höst väntar för-
hoppningsvis juridikstudier. 
Hon är övertygad om att det 
går att kombinera heltidsstu-
dier med ett brett politiskt en-
gagemang.

– Ja, men det blir en del dub-
belbokningar och det räcker 
inte med en vanlig kalender. 
Det går åt en mängd post-it-
lappar också. Jag har förståen-
de lärare, annars skulle det här 
aldrig funka, men jag särbe-
handlas inte. Tids nog får jag 
kämpa tappert för att komma 
ikapp.

Under året har hon som 
mål att hinna besöka alla verk-
samheter och att föra en bred 
dialog med ungdomsrådet om 
hur fritidsgårdarna bäst ska 
drivas i framtiden.

– Det som hände i vint-
ras var inte bra. I efterhand 
kan jag medge att min bild 
av verksamheten var fel. Jag 
trodde fritidsledarna gjorde 
mest nytta på kvällstid, men 
har nu förstått att deras roll är 
minst lika viktigt under dagtid. 
Vi har ett stort problem med 
missbruk och ungdomar i ut-
anförskap. Att förändra och 
förbättra för denna målgrupp 
anser jag är den mest akuta 
frågan och här har vår nämnd 
ett ansvar, säger Isabell Korn.

Andra prioriterade frågor 
är biblioteken, konstgräspla-

nerna och turismen.
– Ale Fritid försöker nu 

räkna fram kalkyler på hur de 
klubbar som är aktuella för att 
starta byggnation av konstgräs 
ska få så rimliga förutsättning-
ar som möjligt att betala tillba-
ka lånet. Vi har 6 Mkr att satsa 
i år och vi vill gärna börja gräva 
i sommar, säger Isabell Korn.

Hur blir det med biblio-
teken?

– Vi ska genomföra en 
grundlig utvärdering tillsam-
mans med personal, brukare 
och intresseorganisationer. Vi 
ska ta reda på vilken verksam-
het som är bäst för Ale, svarar 
Isabell Korn tvärsäkert.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Nu finns vi 
i Nödinge!

Öppettider: Vardagar 8–18  Lördagar 9–13

Rödjans väg 2
Tel. 0303-35 09 90

Vi har reservdelar och 
till behör till alla bilar.

10 % 
rabatt
på alla tillbehör med 
Mekonomenkortet.

• 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:
�����������������������������

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

Sveriges yngsta befälhavare
– Isabell Korn (M) berömmer sin motståndare

ISABELL KORN

Ålder: 19.
Bor: Lägenhet i Bohus.
Civilstånd: Sambo.
Intressen: Böcker. "Helst vill jag 
bara andas när det blir lite tid över".
Förebild: Henrik Ripa (M). "Han var 
bara 23 år när han blev ordförande 
för Socialtjänsten i Lerum".

Drömjobb: Företagsjurist.
Politiska uppdrag: Ordförande i 
Kultur- och fritidsnämnden, ledamot 
i Kommunstyrelen, ersättare i Kom-
munstyrelsens arbetsutskott, pre-
sidiet för Ortsutvecklingsmötet i 
Nödinge.

Isabell Korn (M) blev Sveriges yngsta nämndordförande då 
hon tog över Kultur- och fritidsnämnden i april 2011.
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För dig som värdesätter service och tillmötesgående även efter köpet!

Välj bland ca 50 beg. modeller 
från olika fabrikat från 99.000:-

Ordinarie öppettider:
Mån-tors 10-18. Fre 10-16.
Intill riksväg 42 mellan 
Alingsås och Trollhättan
www.prhusbilar.com Tel 0322-832 10

STOR HUSBILSMÄSSA I PÅSK!
Vi visar ca 70 husbilar!

Öppettider: Långfredag, Påskdagen
Annandag Påsk kl. 12-15, Påskafton stängt. 

4,95% ränta 

under påsken!

PREMIÄR! 
691FF Style Edition

I  SOLLEBRUNN AB

Vi bjuder på 

kaffe & våffla

& saft till barnen

från 645.500:- från 538.800:-från 597.500:-

Längta bort...

Öppet: Skärtorsdag 10-18,  Långfredag, 
Påskdagen och Annandagpåsk  11-15

PÅSKRABATT!
25 000:- i RABATT när du 

köper en av våra begagnade
husbilar i påsk!

PÅSKRABATT!
25 000:- i RABATT när du 

köper en av våra begagnade
husbilar i påsk!

- Endast kvalité -

Butik, utställning och hämtlager i Rinkaby utmed väg 118 
mellan Kristianstad-Åhus och på N Hedenstorp i Jönköping 
Öppet måndag-fredag 7-17  
Webbutik och postorder
www.rinkabyror.se

Dagens testbil är 
resultatet av enbart 
undersökningar och det 
borde ge resultat eller 
hur? 

Tja, låt oss presen-
tera nya Toyota Verso-
S. 

Precis så här vill mål-
gruppen att en praktisk 
familjebil ska se ut - i 
alla fall om vi ska lita 
på japanerna. 

Vi har kollat upp san-
ningshalten! 

Med Verso-S gör Toyota co-
meback bland alla mini-MPV 
efter att ha varit helt borta i 
sju år då Yaris Verso försvann 
2004. Det är bara namnet 
som är detsamma – boksta-
ven S och resten är helt nytt. 
Vad sägs om en totallängd 
på 399 centimeter men som 
ändå tar fem åkande och en 
rejäl mängd bagage? Boksta-
ven ”S” i modellbeteckning-
en står just för ”small, spaci-
ous & smart”.   

En riktig fackpamp 
Utseendet på den lilla kuben 
á la 157 900 kronor är slå-
ende lik en förlängd iQ och 
det hela ser riktigt fräscht ut. 
Kupén är trots det bantade 
yttermåttet rymligt och in-
steget går lekande lätt. 

Framsätena har gjorts spe-
ciellt tunna men är ändå be-
kväma för att ge maximalt 
benutrymme för resenärerna 
i baksätet. Även om man kan 
åka tre vuxna i aktersoffan så 
är utrymmet mer lämpat för 

två. 
I Verso-S finns gott om 

småfack – totalt nitton styck-
en inklusive en utdragnings-
bar låda under det främre pas-
sagerarsätet. I mitten på in-
strumentpanelen sitter en 

stor pekskärm där man kan 
styra luftkonditionering och 
ljudanläggning men också 
navigatorn samt backkame-
ran. 

Alla instrument och reg-
lage är logiskt placerade och 
hela inredningen andas kvali-
tet. Men det riktigt stora i den 
lilla bilen är utrymmena. Att 
kunna skryta över ett bagage 
på 430 liter där vi dessutom 
kan fälla baksätet varpå ut-
rymmet växer till 1 388 är 
inte illa.

Tuff match väntar
Ett motoralternativ finns 
att välja på för den svens-
ka marknaden: en bensinfy-
ra med start/stopp-system på 
99 hästar som drar 0,55 liter 
milen och släpper ut 125 gram 
koldioxid per kilometer. 

Maskinen har en sexväxlad 
manuell låda som standard 
men mot ett tillägg på 13 000 
spänn kan man få japanernas 
automatiska CVT-låda. 

Med den sjunker soppa-
törsten till halvlitern medan 
koldioxidutsläppet hamnar på 
117 gram, vilket betyder fem 
års befrielse av fordonsskat-
ten. Efter ett par dagars kör-
ning är vi faktiskt sålda på nya 
Toyota Verso-S. 

Bilen har bra vägegenska-
per och även att vi försök-
te provocera testkärran så 
har den hela tiden känts fast 
och stabil i hullet. Det är till 
och med så att ordet körgläd-
je tornar upp sig i våra huvud. 

Det här räcker gott för att ge 
konkurrenterna en match om 
kunderna - så huka er för här 
kommer nya Toyota Verso-S! 

STAFFAN SWEDENBORG
JOHANNES GARDELÖF

Liten, rymlig & smart

Toyota Verso-S 1,33.

TOYOTA VERSO-S 1,33
Motor: 4-cyl bensinmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cylinder. Max effekt: 
99 hk vid 6 000 varv/minut. Max vrid-
moment: 125 Nm vid 4 000 varv/
minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, fram-
hjulsdrift. 6-växlad manuell. Start/
stopp-system.
Fjädring: Skruvfjädring runt om. 
Fram: fjäderben med undre triangel-
länkar och krängningshämmare. Bak: 
halvstel axel.
Styrning: Kuggstång med elservo. 
Vändcirkel 10,8 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och bak. 

ABS. ESP.  
Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 
255, längd 399, bredd 170, höjd 160. 
Tjänstevikt 1 190. Bränsletank 42 liter.  
Prestanda: Toppfart 170 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 13,3 sek.
Förbrukning/miljö: 5,4 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
125 g/km. 
Pris: 157 900 kronor. 
Plus för: Trevliga köregenskaper, S+ 
suveräna utrymmen, kvalitetskäns-
lan, bra komfort.
Minus för: kiljer fem gram för att 
kallas miljöbil, dålig bakåtsikt utan 
backkamera.

fr1095:-
/däck

225/45R17 94W XL

KLART PÅ BILEN-PRIS

ROCKSTONE
F105

Värdecheck Rabatten gäller alla personbilsdäck 
från Goodyear och Pirelli

100 150
Exportgatan 22 | 031-742 32 30 | www.dackia.se

Erbjudandet gäller privatpersoner så långt lagret räcker, 
dock längst t o m 15 maj 2011. Kan ej kombineras med 
andra erbjudanden eller avtal. På hemsidan är rabatten 
redan avdragen och klar.

NAMN TEL

fr993:-
/däck

185/60R14 82H

KLART PÅ BILEN-PRIS

fr1091:-
/däck m värdecheck

185/60R14 82H

KLART PÅ BILEN-PRIS

200kr/däck
Gäller 15”
och mindre

kr/däck
Gäller 17”
och större

kr/däck
Gäller 16”

YOKOHAMA
C DRIVE 2

GOODYEAR 
EFFICIENTGRIP

Däcken du kan vara säker på i sommar 

Vi kallar till 
regionstämmor i 
OK ekonomisk förening. 

GÖTEBORG
4 maj Kl. 17.30
Ullevi Lounge, Nya Ullevi
Skånegatan

För underhållningen står
Mikael Neumann.

Föredragshållare är Birgitta Hellgren, 
Trafikdirektör i Göteborgs stad.

Tel. 031-7900820 • Tagenev. 17, H-Kärra 
Mån-fre 9–18 • Lör–Sön 11–15

Tel. 031-7900820 • Tagenev. 17, H-Kärra 
Mån-fre 9–18 • Lör–Sön 11–15TAGENE TAGENE

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

fr. 174.900:-

Tel. 031-7900820 •  Tagenev. 17, H-Kärra 
Mån-fre 9–18 • Lör–Sön 11–15TAGENE

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! 119.900:-

MITSUBISHI COLT EDITION 30
Ord. pris 128.800:-
ACC-klimatanläggning, farthållare, alu-fälg,
tonade rutor,  Backsensor, takspoiler  m.m.       fr. 119.900:-

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! 109.900:- 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! 179.900:-

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

MITSUBISHI-
GARANTI

MITSUBISHIMOTORS.SE - FITS YOUR LIFE

Köp till SERVICEPKT 
4.900:- (värde ca 12.000)

Köp till SERVICEPKT 
4.900:- (värde ca 12.000)

Tel. 031-7900820 • Tagenev. 17, H-Kärra 
Mån-fre 9–18 • Lör–Sön 11–15TAGENE

�

DRIVE THE CHANGE
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SVERIGES TRYGGASTE TAK
Vi på Benders vet hur man gör betongtak-
pannor som är lika starka som de är snygga. 
Därför ger vi dig hela 30 års garanti 
Läs mer om garantin på vår hemsida eller 
tala med din återförsäljare. Sedan kan du 
sova garanterat gott under ditt snyggaste, 
tryggaste tak i trettio år framåt. Minst!

BENDERS.SE

TRETTIO ÅR
TAKGARANTI

KUNGÄLVS 

TRÄ 

   -  En lönande 

bekantskap

Benders Palema | svart, tegelröd, röd 59:-/m2

Torsdagen den 7 
april kallade PRO 
Ale Norras frisk-

vårdskommitté till samling 
i Skepplanda bygdegård för 
några timmars trivsam ge-
menskap. Ett 70-tal med-
lemmar mötte upp. Laila 
Haarala hälsade alla välkom-
na och presenterade sedan 
våra underhållare för dagen, 
nämligen populära Lars-
Eric Frendberg och sonen 
Johan Frendberg. Det blev 
ett mycket uppskattat pro-
gram och de båda tolka-
de visor av Nils Ferlin och 
Ewert Taube samt Lasse 
Berghagen, Elvis Presley 
och Gunnar Wiklund. Lars-
Eric bidrog som vanligt med 
ett helt knippe av Kal å Ada 

historier.
Johan Frendberg visade 

sin styrka som vissångare 
med största bravur. Både far 
och son Frendberg har pri-
sats för sina vistolkningar. 
Laila tackade för den fantas-
tiska underhållningen och 
överräckte blommor till tru-
badurerna. 

Sedan var det dags för att 
smaka på den läckra fruktiga 
buffén med exotiska inslag 
som dukats upp för oss. Efter 
information vidtog så den 
med spänning emotsedda 
lotteridragningen. Som van-
ligt fördelade Fru Fortuna de 
uppskattade vinsterna någor-
lunda rättvist. Tack för en 
trevlig eftermiddag!

Stig

Friskvårdsträff i Skepplanda bygdegård

Lars-Eric Frendberg (bilden) 
gästade PRO Ale Norras 
friskvårdsträff i Skepplanda 
bygdegård tillsammans med 
sin son Johan Frendberg.

Arkivbild: Jonas Andersson

Götaälvdalsbygdens SPF-
förening hade påskfest i 
Alegården, Nygård fredagen 
den 8 april. Drygt 120 med-
lemmar hade hörsammat 
inbjudan. Festen inleddes 
med traditionellt påsk-
bord med allt som tillhör. 
Där fanns ”Janssons”, sill, 
köttbullar och äggost och 
mycket annat smått och gott. 
Allt ”hemlagat” av de duk-
tiga damerna i köket. 

Efter maten framförde 
trubaduren Ingvar Örner 
sånger av bland andra Allan 
Edwall, Cornelis Vreeswijk 
och Olle Adolphson. 

Scenen intogs därefter av 
Hobbygänget. De spelade 

upp till dans. I pausen serve-
rades kaffe och kaka. Drag-
ningen på ”årorna” var som 
vanligt mycket populärt. 

Dansen fortsatte därefter 
långt inpå kvällen.

❐❐❐

Stig Larsson från Nygård hade turen att bli en av de första 
till påskbordet.       Foto: Mats Berglund 

Påskfest i Alegården

STORT 
dansgolv

Tel. 0702-08 76 34, 0303-642 22INFO & BOKNING:

Idrottshallen Kungälv

Påskdagen 24 april 
18.00-01.00

Idrottshallen KuungälvIdrottshallen KKKKKKKKKKKKKKKKKKuuuuungälv
Dansgala

STORT S RTTRTT
vdansgolvddansgolvddddansgolvvlvvdansgolvdadddandaansan olvvlvvlv       Rogers Dansotek

            20.00-21.00 & 23.00-23.30

Mat inkl. entré 18.30-20.00  Pris 375:- | OBS! Endast förköp
Restaurang | Öl - vin - cider

Ålder 18 år i baren

Entre´ 200:-  |  Förköp 180:- Rosenstams Kiosk
OBS! Begränsat antal platser

HAMBURGERBAR
Oskar
Tel. 0303 125 48

Kareby

Att hålla masken är konsten
NÖDINGE. Snart blir det 
maskteater i Ale gym-
nasium.

"Parfymen – en mör-
dares historia" har pre-
miär 30 april.

Det är slutproduktion 
för sex elever i vid det 
estetiska programmet.

Den franska boken som ut-
spelar sig under upplysning-
ens 1700-tal har inte spelats 
som teater tidigare, men finns 
däremot på film. Berättelsen 
om Grenouville är gripande. 
Han är född utan doft, men 
har istället begåvats med ett 
luktsinne som ingen annan 
har. Hans livsmål är att bli 

parfymör och skapa sin egen 
parfym.

– Manuset innehåller 36 
roller och eftersom vi är 
fem skådespelare blir det sju 
masker per person. Trots att 
det är så många olika roller 
har alla sin speciella och unika 
karaktär, säger Lisa Svens-
son, en av skådespelarna.

– Det roliga är att alla 
spelar Greouville någon gång 
under pjäsen.

Eleverna är minst sagt fas-
cinerade av dramat. De har 
gått på djupet och känner en 
enormt stor passion.

– Vad är det som gör en 
männsika? Är det vad vi ser, 
hör eller känner doften av? 
frågar Angelika Przybyl.

Det har inte bara hand-
lat om att repetera repliker. 
Mask, kostym och rekvisita 
skapas också av eleverna.

– Den här formen av halv 
mask bygger, som comme-
dia alltid gör, väldigt mycket 
på improvisation. Ingen fö-
reställning kommer att vara 
den andra lik, säger Yolanda 
Mäkelä som sköter mycket av 
det praktiska.

Fyra kvällsföreställningar 
är inbokade och ensemblen 
poängterar att den är avsedd 
för en vuxen publik. Mer in-
formation ges via Ale gymna-
siums hemsida.

Det väntas un-
derhållande 
maskteater när 
en grupp es-
tettreor sätter 
upp "Parfy-
men – en mör-
dares histo-
ria" i regi av 
Eva Garting-
er. Här visar 
Lisa Svensson, 
Angelika Przy-
byl och Marlin 
Ahleinius upp 
sina favorit-
masker.

– Esteterna i Ale gymnasium antar utmaningen

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Bara en månad kvar för Elise
31 år i Nödinge församling.

I nästa månad går Elise Friman i pension.
Nu får hon mer tid över till familjen och sommarhuset på Brännö.

Vad gör en diakon?

– Det är en diversearbetare. 
Det är ganska sällan som 
någon ringer och är glad. 
Jag samtalar ofta med perso-
ner som har problem i livet, 
man kanske har mist någon 
nära anhörig till exempel. 
Som diakon ansvarar jag 
också för olika grupper, har 
trivselträffar och besöker 
äldreboenden.
Vad förde dig in i Svenska 
Kyrkan?

– Som väldigt liten gick 
jag i söndagsskolan i Haga 
kyrka. Livet rullade på och 
1972 flyttade min familj till 
Nödinge. Jag ville att min 
son skulle gå i söndagssko-
lan, precis som jag gjorde 
som ung, men just då fanns 
det ingen plats. Jag kände 
att jag gärna skulle vilja 
jobba i Nödinge församling 
och snart blev det en tjänst 
ledig.

Hur länge har du jobbat i 
Nödinge församling?

– I 31 år. Tiden har gått 
så fort och det har hänt så 
mycket under den här peri-
oden.
Om du valt ett annat 
yrke?

– Under skolåren sade folk 
till mig att du blir antingen 
försäljare eller politiker. 
Sedan hade jag en dröm om 
att bli sjuksköterska. Det 
kan man säga att jag har 
arbetat som under de här 
åren, fast jag har skött de 
inre såren.
Vad betyder påsken för 
dig?

– Väldigt mycket! Kärleken 
visar sig i att Jesus dött för 
oss alla. Han visar att döden 
inte är slutet utan att det 
finns en fortsättning.
Vad önskar du dig i årets 
påskägg?

– En god hälsa.
Hur ska du leva livet som 
pensionär?

– Jag ska tillbringa mer tid 
på Brännö. Min man har 
varit pensionär i sex år, så 
han har väntat länge nu. 
Jag tänker lära mig att spela 
ukulele. Sedan ska jag bli en 
ännu större resurs för Ale 
Besöksverksamhet. Dess-
utom kommer jag fort-
sätta som ideellt arbetande i 
Nödinge församling.
Vad är det bästa med 
sommaren?

– Det är att åka ut på en 
holme och bara vara. Att 
lägga sig ner, blunda, och 
höra hur vattnet kluckar. 
Fötterna får gärna vara i 
vattnet.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

VECKANS 

PROFIL

Namn: Elise Friman.
Ålder: 65.
Yrke: Diakon.
Bor: Nödinge.
Intressen: Familj och barn-
barn, vår hund, promenader, 
sommarhuset på Brännö.



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 Cruz Azul IF
Torsdag 21 april 18:30

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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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

Torsd 21 april kl 18.30
Vimmervi

Nödinge – Cruz Azul

Torsd 21 april kl 18.45
Surte IP

Surte – Evins

Månd 25 april kl 17.00
Sjövallen

Ahlafors dam – 
Fräntorp

FOTBOLL I ALE

FOTBOLL
DM Västergötland omg 3
Skepplanda – Heimer 3-2 (2-0)
Mål SBTK: Jonathan Westlund, 
Martin Svensson, Svante Larson.

Division 3 NV Götaland
Ahlafors – Skärhamn 1-0
Mål AIF: Martin Johansson.
Matchens kurrar: Johan Elving 3, 
Martin Johansson 2, Rikard Nylan-
der 1.

Division 5 A Göteborg
Götebors Studenter – Älvängen 
1-2 (0-1)
Mål ÄIK: Niklas Ahlbom, Patric 
Skånberg.
Matchens kurrar: Markus Hedberg 3, 
Jonas Rhoden 2, Johan Parinder 1.

Division 6 D Göteborg
Cruz Azul – Nol 3-3 (2-1)
Mål NIK: Michael Hintze, Hadi Namro, 
Hardi Kalkali.

Nödinge – Hindås 2-0 (0-0)
Mål NSK: Victor Snow, Vladan Jova-
novic.

Division 7 D Göteborg
Evins KIF – Surte IS FK 4-0 (1-0)
Matchens kurrar: Anders Godhe 3, 
Martin Hallberg 2, Mathias Berner 1.

Diseröd SK – Surte IS FK 1-3
Mål SIS: John Landstedt, Martin 
Hallberg, Mathias Berner.
Matchens kurrar: Mathias Berner 3, 
Fredrik Thelaus 2, Martin Hallberg 1.

Division 4 A Göteborg
Hisingsbacka – Ahlafors 10-3 
(5-3)
Mål AIF: Madelene Lindberg, Åse 
Hagborg, Andrea Lindgren.

Ytterby – Älvängen 4-1 (1-1)
Mål ÄIK: Tesa Enyck.
Matchens kurrar: Mikaela Ögren 
3, Emelie Johansson 2, Stefania 
Citraro 1.

Centerpartiets ungdoms-
förbund har den 2 mars 
startat en avdelning för 
Lilla Edets och Ales kom-
muner. 

– Vi ska driva frågan 
om ungas möjligheter och 
hela kommunens levnad, 
till exempel skolor i hela 
kommunen vilket medför 
en levande landsbygd säger 
vice ordförande Emil 

Nilsson. 
Styrelsen består 

av följande personer: 
Ordförande Gustaf 
Svenungsson, Hjärtum, 
vice ordförande Emil Nils-
son, Tunge, kassör Jacob 
Andersson, Nygård och 
ledamot Mattias Parkås, 
Nygård. 

❐❐❐

Göta Älvdalens CUF-avdelning

ALAFORS. 16 minuter.
Längre än så dröjde 

det inte förrän Martin 
Johansson noterades 
för sitt första seriemål 
i den gulsvarta tröjan.

Fullträffen blev 
matchens enda och 
Ahlafors IF besegrade 
Skärhamns IK i lörda-
gens premiär på Sjöval-
len.

Träningsresultaten har knap-
past imponerat och många 
satte ett stort frågetecken 
bakom Ahlafors IF:s status 
inför premiären i division 3 
Nordvästra Götaland. Hem-
malaget gav dock tvivlarna 
svar på tal och vann fullt rätt-
vist mot gästerna från Tjörn.

– Riktigt skönt, sade en 
lättad AIF-tränare i Lars-
Gunnar Hermansson 
direkt efter slutsignalen.

Segersången ekade från 
Ahlafors omklädningsrum 
och mitt i glädjeyran satt 
matchhjälten Martin Johans-
son med det bredaste av 
leenden.

– Så viktigt att få den här 
starten, konstaterade han när 
lokaltidningen gratulerade 

till årets första nätrassel.
Ahlafors var det bättre 

laget under den första halv-
leken och förutom Martin 
Johanssons mål noterades 
ytterligare ett par kvalifice-

rade tillbud. Jihad Nashabat 
hade en frispark i ribban och 
Michel Berntsson Gonza-
lez var också nära att öka på 
hemmaledningen.

Matchkvaliteten sjönk 
i den andra halvleken och 
underhållningsvärdet blev 
därefter. Nära kvittering var 
det när SIK:s Alban Tahiri 
prickade kryssribban med en 
frispark från 25 meter. När-

mare än så kom inte gästerna, 
ty hemmalagets målvakt, 
Andreas Skånberg, lycka-
des hålla tätt i 90 minuter.

Ahlafors hade två debu-
tanter med i startelvan. 
Förutom Martin Johans-
son huserade även Rasmus 
Johansson, ny från FC Ale, 
på mittfältet. Ett sparkapital 
finns i Peter Antonsson, 
som är på väg tillbaka efter 

skada. Antonsson hoppade 
in i den andra halvleken och 
visade med sitt djupledsspel 
hur viktig han är för AIF.

För Ahlafors gäller det nu 
att ladda om. På påskafton 
smäller det igen då IFK Åmål 
väntar på bortaplan.

Nyförvärvet sköt Ahlafors till premiärseger
– Martin Johansson avgjorde mot Skärhamn

PÅ SJÖVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Premiärdagen till ära gästades Sjövallen av IFK Göteborgs mittfältsstjärna Sebastian Eriksson, som innan avspark intervju-
ades av Ahlafors IF:s ordförande, Claes Berglund.

Målskytt i sin seriedebut för Ahlafors blev Martin Johans-
son, som med matchens enda fullträff fixade tre poäng mot 
Skärhamns IK.

Välkomna!

PÅSKFIRANDE
MED PÅSKBRASA

Påskafton 23/4
vid Lödöse museum

Brasan tänds 20.30
Fyrverkeri 21.30

LN 70 säljer lotter, korv med bröd 
och kaffe & bulle

Nygård/Lödöse Intresseförening



SKEPPLANDA. Han är 
gaisare i själen, men 
kommer direkt från 
Kamratgården och IFK 
Göteborg till Forsvallen.

Mathias Holmström 
är Skepplandas dröm-
värvning inför årets 
säsong i femman.

När han förlorade 
kampen om målvakts-
posten i Blåvitt valde 
Mathias att ta en mel-
lansäsong på Forsval-
len.

Orken tog slut, liksom lusten. 
Därför valde målvaktslöftet 
Mathias Holmström att söka 
efter glädjen igen – på gång-
avstånd från hemmets trygga 
vrå i Skepplanda.

– Det fanns andra alterna-
tiv, men jag orkade inte ta tag  
i det. Jag provtränade i divi-
sion två fast hittade inte mo-
tivationen. Självförtroendet 
hade kanske fått sig en knäck, 
säger Mathias Holmström 
när lokaltidningen träffar 
honom två veckor innan den 
gulsvarta premiären.

Nu verkar dock självkäns-
lan vara tillbaka. Med Ma-
thias på plan har Skepplan-
da inte förlorat en match. I 
söndags fick division 3-laget 
Heimer respass ur DM med 
3-2.

– Mathias gjorde återigen 
en kanonmatch i kassen. Kil-
larna spelar med stort själv-
förtroende nu, säger SBTK:s 
tränare Jonas Andersson.

Beskriv er nya supermål-
vakt!

– Det är en skolad och 
mycket reaktionssnabb mål-
vakt. Han agerar med pondus 
och sprider lugn i försvaret. 
Ett stort plus är spelet med 
fötterna, svarar Andersson.

Huvudpersonen själv 
hyllar backlinjen.

– Mikael Maliniemi och 
Niklas Hylander är oer-
hört trygga. Vi kommunice-
rar redan mycket bra. Jag litar 
på dem och jag tror att de litar 
på mig, säger Mathias.

Killar som tränar på Kam-
ratgården har i regel stora 
ambitioner, Mathias Holm-
ström utgjorde inget undan-
tag.

Proffsdrömmar
– Målet var att ta plats i A-
truppen och sedan gå vidare 
ut i proffslivet. Tyvärr fick 
jag aldrig riktigt chansen. Jag 
kände inget förtroende sista 
året. Nu är jag kanske mer re-
alistisk när det gäller proffs-
drömmar, men visst vill jag 
spela högre upp än i femman.

I fjol, när han gjorde sista 
året i U-truppen, fick han 
träna med IFK Göteborgs 
A-lag ett 30-tal tillfällen. Lä-
rorikt förstås.

– Det är en enorm tempo-
skillnad och tufft både psy-
kiskt och fysiskt. Spelare på 
den nivån har ett stort själv-
förtroende och är inte lite 
kaxiga, berättar Mathias.

Vem är kaxigast i Blåvitt?
– Hmmm...Stefan Sela-

kovic snackar rätt duktigt.
Som ungdomsspelare i en 

av Sveriges ledande fotbolls-
klubbar har det inte varit 

brist på duktiga målvaktsträ-
nare, men den som Mathias 
Holmström nämner är långt 
ifrån färdigutbildad som in-
struktör.

– Kim Christensen har 
lär mig mest. Han var grymt 
tuff när han körde med oss.

Skepplanda har förberett 
sig föredömligt. Ett lyckat 
träningsläger i Hamburg 
har inspirerat en skadefri 
trupp som förutom Mathi-
as Holmström har kryddats 
med Martin Svensson från 
Lödöse/Nygård.

– Han är en reptilsnabb 

spelare som kan användas 
både som yttermittfältare och 
forward. Martin har impone-
rat under träningsspelandet 
och kommer bli en stor till-
gång i årets seriespel, kom-
menterar Jonas Andersson.

20 år gammal har Mathias 
Holmström redan konkurre-
rat med de allra bästa. Frågan 
är vad som måste bli bättre 
till nästa gång han ska utmana 
eliten?

– Tidigare hade jag sagt 
spelet med fötterna, men det 
har redan blivit bättre. Re-
flexerna har alltid varit min 

starka sida. Det handlar nog 
bara om att skaffa sig rutin 
och återvinna självförtroen-
det, avslutar Forsvallens nya 

målvaktsidol.
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Fotboll  Bordtennis
Handboll  Gymnastik

1948

Påskafton
Påskeld 

vid Forsvallen  
Brasan tänds 19.30

Fyrverkeri 21.00
Serveringen öppen

 www.klubben.se/alehf

- Älska handboll

HANDBOLLENS DAG
Onsdag 27 april 
Samling kl 16.30-17.00
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Mer info hittar du på:

MISSA INTE

i samaerbetar med:
www.ahlaforsif.sew ahlaforsiiifff se

VALBORGSFIRANDE I 
FURULUNDSPARKEN
LÖRDAG 30 APRIL 18.30-24
18.30 Grindarna öppnar
19.00 PRO-pojkarna underhåller
19.30 Skolelever från Alafors sjunger
20.00 Körsång
20.15  Vårtal av Ahlafors IF:s ordförande, 

Claes Berglund
20.30 PRO-pojkarna underhåller
24.00 Grindarna stänger

Entré: 20 kronor. 

Barn under 18 år 

går in gratiss..
Väällkkoommna!!

En gaisare har återvänt från Blåvitt
–Mathias Holmström bytte Kamratgården mot Forsvallen

SKEPPLANDA BTK 2011

Serie: Division 5 Västergötland 
västra.
Tränare: Jonas Andersson.
Nyförvärv: Mathias Holmström, mål-
vakt från IFK Göteborg, Martin Svens-
son, Lödöse/Nygård IK, Emil Frii, 
Älvängens IK, Emil Rydén, do, Tobias 
Ottosson, Ahlafors IF.
Förluster: Kristoffer Karlsson (mv), 

slutat, Johan Lorensson, slutat.
Seriefavoriter: Trollhättans BoIS, 
Vänersborgs FK, Halvorstorps IS.
Målsättning: Toppstriden.
Nyckelspelare: Mathias Holmström 
och Svante Larson.
Slutplacering 2010: Tvåa.
Premiären spelas borta mot Säven/
Hol på annandag påsk.

Ålder: 20
Bor: Skepplanda
Yrke: Vikarie på Nödingeskolan.
Moderklubb: Skepplanda BTK.
Andra klubbar: IFK Göteborg U-trupp
Vinner Allsvenskan 2011: Elfsborg.
Vinner Champions league: FC Bar-
celona.
Målvaktfantom: Valdes i FCB.
Favoritlag: GAIS.
Gaisidol: Wanderson.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Mathias Holmström är gaisaren som har spelat och tränat med IFK Göteborg sedan 2008, men som nu har återvänt till 
Forsvallen och Skepplanda BTK. I division fem kan Holmström troligtvis briljera som aldrig tidigare.

MATHIAS HOLMSTRÖM
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SURTE IS IBK
hälsar välkomna till
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på Surte Kulturhus

Motioner inkomna senast 25 april

Under helgen 9-10 
april avgjordes Final 
Four, vilket är slut-

spelet i basketen i västra 
Sverige. Ale baskets tjejer 
födda 98-99 gjorde i höstas 
debut i seriespelsamman-
hang. Höstens omgång gick 
de igenom helt obesegra-
de och även under våren har 
de spelat mycket bra vilket 
ledde till en 2:a placering 

innan det var dags för slut-
spel. Den fina placering-
en i seriespelet innebar att 
de gick direkt till semifinal 
i slutspelet där Lerum stod 
som motståndare. En tuff 
match som slutade i Ales 
favör med 58-41 och final 
väntade mot Varberg.

Ale tog direkt kom-
mandot i matchen och 
tog ledningen. Men lagen 

följdes sedan åt och växlade 
mellan att ligga lika och ha 
ledningen. In i det sista var 
det en hård kamp men Ales 
tjejer fick ge vika och förlo-
rade till sist med 42-37.

Men resultatet är sensa-
tionellt. Det var många år 
sedan Ale basket hade repre-
sentation i Final Four final 
och med tanke på att det är 
tjejernas första år i seriespel 

ser vi med spänning fram 
emot att följa dem framöver. 
Än är säsongen inte helt 
över. Nu väntar cupspel i 
Skövde Basketcup helgen 29 
april-1maj och Göteborgs 
Basketbollfestival 2-5 juni.

Marie Olsson

Sensationell silvermedalj till 
Ale Basket F98/99

Stående från vänster: 
Rebecca Charlesson, Ida 
Slettvold, Louise Svens-
son, Elin Andersson, 
Linda Karlsson, Mariel-
le Melander, Estefania 
Valdivia, coach Niklas 
Svensson. Sittande från 
vänster: Wilma Löfgren, 
Emma Olsson, Emilia 
Bengtsson, Matilda 
Olsson, Lina Bengtsson, 
Alexandra Söderlind.

Vi är många barn 
och ungdomar i 
Nol som gillar att 

spela fotboll och det gör vi 
helst utomhus. På grund 
av dåliga planer så blir fot-
bollssäsongen alldeles för 
kort. Sjumanna planen har 
blivit uppgrävd och mer 
eller mindre förstörd av 
kommunen. Meningen var 
nog att det skulle bli bättre 
men det blev tvärtom. Sju-
mannaplanen som blev 
uppgrävd har fått ett mini-
dike tvärs över. Här samlas 

vatten och det blir geg-
gigt redan vid lite regn. Vid 
vanligt regn blir alla gräs-
planerna snabbt fulla med 
vatten på grund av dålig 
dränering och en massa 
ojämnheter. I Nol har vi 
då endast en grusplan som 
ska delas mellan alla lagen. 
Det blir lite tid för träning 
och spel. 

En konstgräsplan skulle 
göra stor skillnad för alla 
barn och ungdomar i Nol. 
Med en sådan skulle vi 
kunna börja spela tidigare 

på våren och längre in 
på hösten oavsett vädret. 
Säsongen skulle bli längre 
och göra att vi kan hålla på 
med det som vi gillar mest. 
Problemet är att en konst-
gräsplan är dyr. Nol IK har 
inte råd med en sådan plan 
utan behöver hjälp av kom-
munen. Nol IK:s planer är 
i klart sämre skick än andra 
planer i kommunen. Snälla 
hjälp alla fotbollsspelare 
som vill spela boll.

FL

Gärna konstgräs till Nol

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!

Erbjudandet gäller tom 10/5-11

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

Våra personliga tränare hjälper dig 
att komma i gång till sommaren
Köp ett guldkort så får du ett All inklusive paket:

SISTA MINUTEN
BEACH 2011

Silverkort 1490:-*

Bronskort 999:-*
Gäller endast nytecknade 3 mån.
Lokala avvikelser av träningskort kan förekomma

349:-
Köp ditt träningskort hos oss idag

GULDKORT 
Hela LIFEs utbud ingår i Guldkortet
24 månaders trygghetsavtal, eller 449:- 12 månaders basavtal

*Medlemsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro- och kontantavtal

12 månader kontant 3790:- 

*

*All inklusive paket:

149:-
   240:-

 250:-
               Totalt värde  818:-

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

0303-74 16 50 (Folketshusvägen 1) 
Hisings Backa,  031-15 52 20 (Folkvisegatan 15)
GBG Centrum,  031-15 70 75  (Odinsgatan 6)  

Gårda, )
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)

FRIKORT SILVER

Prova på styrke - grupp - konditionsträning på 

valfri LIFE Health & Fitness träningsanläggning.
Prova på styrke - grupp - konditionsträning på 

valfri LIFE Health & Fitness träningsanläggning.

PERSONLIGTRÄNING

1
2

3

Medl.nr   namn

Instruktör_______________________________

Nr:
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��10

jöBjöBjöBjöBjö kkrkerkerkekäkäkärkärkärrrr , 000031313131-25252525 29292929 00000000 ((S(Sm(Sm(Smööörsörsörsll tlotlotlotttsgtsgtsg tataataata 2n 2n 2n 2 )6)6)6)6)

m.lifeclub.se

Inspirera till 
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Skepplanda BTK  
inbjuder till

RISVEDSRALLYT
för Veteranmoppar

Forsvallen, Skepplanda
Lördag 7 maj

Samling kl. 09:00

Startavgift 100 kr. Sista anmälningsdag onsdag 5 maj
Anmälan: 031-322 41 65  |  moppe@skepplanda.se
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BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 12 
april deltog 11 par. Medel var 80 
poäng och följande par placerade 
sig över medel:
1. Conny Törnberg/Åke Wänström 103 
2. Elsa Persson/Rikard Johansson 98
    Ole J Jensen/Torsten Johansson
4. Ingrid Andersson/Ronny Andersson    92
5. Nils Lindström/Stig Christensson   81

– Kommunen har förstört vår sjumannaplan



NÖDINGE. Daniel 
Adams-Ray i all ära, 
det är The Cloud och 
Bulletproof Veins som 
regerar i Ale.

Banden har ett starkt 
fäste hos den unga 
publiken och spelar för 
andra gången på Fes-
tivalborg.

– Det är en stor ära 
att få vara med igen, 
säger Mattias Salek i 
The Cloud.

Biljett försäljningen är i full 
gång inför årets stora ung-
domsarrangemang, Festiv-
alborg, i Ale gymnasium. 
Daniel Adams-Ray är evene-
mangets stora namn med ra-
diohits som Gubben i Lådan 
och Dum av dig. The Cloud 
och Bulletproof Veins har 
ännu inte spelats lika flitigt 
i radion, men för den lokala 
publiken är de minst lika be-
kanta som Daniel Adams-
Ray.

– Vi får hoppas att vår skiva 
slår. Den är klar i maj, då 
kanske vi kan ta upp kampen. 
Den innehåller bara eget ma-
terial och vi känner oss väl-
digt nöjda med resultatet, 
säger Viktor Larsson.

När bandet inte är i studi-
on jagar de spelningar.

– Vi har haft förmånen att 
få spela mycket live i Göte-
borg. Vi har varit med i en 
tävling  som kallas Emergen-
za och där vann vi nyligen 

semifinalen på Sticky Fing-
ers. Den 13 maj är det Gö-
teborgsfinal och sen kan det 
bära av till Stockholm. Täv-
lingen öppnar många dörrar 
och det kan sluta med att vi 
hamnar i Tyskland, säger 
Mattias Salek förväntansfullt.

The Cloud har expande-

rat. Numera är de sex perso-
ner på scen och snart väntar 
Festivalborg, där också vän-
nerna i Bulletproof Veins ska 
spela.

–  Vi skulle också vilja göra 
som The Cloud, in med lite 
mer folk i bandet och sen ut 
på krogarna. Problemet för 
oss har varit att vår trummis 
inte har varit myndig. Det är 
han nu och vi ser fram mot att 
försöka börja konkurrera om 
lite spelningar i stan, säger 
bandets frontfigur Jonny 
Björnhager.

Han lovordar The Cloud.
– De har utvecklats väldigt 

fort. Det är ett mysigt band 
med otroligt skickliga musi-
ker.

Båda banden lovar att 
komma taggade till Festiv-
alborg. Det finns alla förut-

sättningar för att Festival-
borg 2011 blir det mest be-
sökta. I veckan avslöjades att 
den scooter som lottas ut, inte 
bara innehåller en scooter.

– Velocipedskolan i Lilla 
Edet som hjälpt till med scoo-
tern har nu lovat att också er-
bjuda en körutbildning till ett 
värde av 5000 kronor. Det gör 
de för att garantera den som 
vinner att verkligen kunna 
ha glädje av sin vinst. Dess-
utom ingår det en service av 
scootern efter 30 mil, berättar 
Sandra Waegle-Karlsson.

Det är med andra ord inte 
bara banden som lockar till 
Festivalborg, det gör en viss 
scooter också.
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www.happydays.nu 
eller ring 020 79 33 84

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

8 dagar på mysig fjällstuga i Sälen

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

• 7 övernattningar
• El, vatten & värme

Sälfjällsbyn
En semester i Dalarnas storslående 
natur innehåller allt det som vi älskar 
med den svenska sommaren: De ljusa 
nätterna, de kristallklara sjöarna och 
brusande älvar. Samtidigt bjuder den 
lokala traditionen på själva symbolen 
av Sveriges kulturskatt: Dalahästen, 
som fortfarande kan besökas i Nils 
Olssons Hemslöjd i Nusnäs där de har 
blivit framställda genom århundrade. 
I Sälen gränsar de roingivande fjällen 
med Västerdalsälven tills den flyter 
förbi Sälen by. Härifrån går vägen 
upp till den lilla byn Lindvallen där 
er stugby ligger. Det är här ni kom-
mer att bo i en av de trevliga röda 
stugorna med vita fönster i ett här-
ligt skogsområde precis vid foten av 
fjället. Familjer föredrar Lindvallen då 
man i detta område både har swim-
mingpool inomhus och utomhus, man 
kan även besöka Snögubbeborg där 
snömännen bor om sommaren, sen 
kan man också hitta en säterstuga 
med tama djur.

Härliga Harz

A.L.Harzhotel Fünf Linden

Den vuxna publiken kan se fram-
emot att bli bortskämda på det 
4-stjärniga hotell, för här tar man 
hand om gästerna med god mat, 
bl.a. härlig frukost med champagne 
och ni kan unna er själva en spa-
behandling. Harz är ett populärt 
semestermål för många. Här fi nner 
man vackra nationalparker, disiga 
skogslandskap, lena berg och fl era 
fantastiska städer som man gå på 
upptäcktsfärd i. Den atmosfärfyllda 
staden Quedlinburg (52 km) är bara 
en av dem och här ligger 1200 frid-
lysta korsvirkeshus inne i centrum. 
Dessa hus ligger på UNESCOs lista 
över världskulturarv och en prome-
nad innanför stadsmuren ger en 
känsla av att man befi nner sig i en 
helt annan tid.  

Pris per stuga till max 5 personer

1.999:-

Pris per person i dubbelrum

FRÅN 1.899:-

4 dagar på 4-stjärnigt hotell i Nordtyskland

Stugsemester i Dalarna

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

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 20/12.2011.

• 3 övernattningar
• 3 x champagnebrunch
• 3 x eftermiddagste 
 med kaka
• 3 x 4-rätters middag
• Champagne på 
 rummet vid ankomst
• 25 % rabatt på 
 spabehandlingar
• Kuravgift

Ankomst:
Söndagar 19/6-31/7 2011. 

Sälfjällsbyn

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

Alla priser & perioder:
T.o.m. 30/05 2011:  1.949:-
31/5-20/12 2011:  1.899:-

A.L.Harzhotel Fünf Linden

Boka på 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.

Psst! Barnen får fri entré till 89 danska attraktioner i 
sommar. Visa bara upp er biljett från LEGOLAND resan. 
Läs mer på stenaline.se/barnsligt skoj 

Bo 3 nätter betala för 2  
fr1046:-*

/person inkl. boende, entré och båtresa  

GÖTEBORG – FREDERIKSHAVN • VARBERG – GRENÅ
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De ska rocka fett på Festivalborg

Bulletproof Veins med Sebastian Larsson och Jonny Björnhager samt (Robin Lundin (ej bild). 
Sittande The Clouds Viktor Larsson och Mattias Salek. Ibandet ingår också Martin Grönvall, 
Robin Lillfors, Marcus Uddh och Joakim Erlandsson.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Vid sitt senaste må-
nadsmöte gästades 
Aktiva Seniorer av Sir 

Bourbon Dixieland Band. I 
samarbete med Aktivas egen 
jazzklubb hade man satt ihop 
ett mycket omväxlande pro-
gram där härliga swinglå-
tar blandades med New Or-
leansjazz.

Som inledning fick vi 
lyssna till välkända Tin roof 
blues tätt följd av You driving 
me crazy med både sång och 
visselsolo. Ute sken vårsolen 
och vad kunde passa bättre 
än att fortsätta med Bär ner 
mig till sjön med ett fantas-
tiskt trumsolo.

Sir Bourbons bjöd på 
många fina klassiker som 
Wild cat blues, Bourbon 
street parade, bandets signa-
turmelodi, och Saint Louis 
blues. Varje instrument fick 
plats för solon, där de sex 
musikerna fick möjlighet att 
visa sin skicklighet. Denna 
glada och svängiga förmid-
dag gick alldeles för fort. Till 
stormande applåder spelades 
sista låten When the saints 
go marching in.

Efter all glad musik fick 
mötesdeltagarna ta del av in-
formation. Insamlingen till 
Barncancerfonden gav 2 357 
kronor i februari. Vårfesten 
äger rum den 8 april, anmä-
lan sker till Laila W. Höstre-
sa till nordvästra Skåne pla-
neras av Kerstin E. Infor-

mation kommer i höstens 
program och på hemsidan. 
Biljetter till Profeten i Västra 
Götaland den 20 april säljs 
av MariAnne C. Bouleba-
nan i Ytterby är klar för spel. 
Äventyret med dubbeldäcka-
re den 16 april är inställt.

Inga Isaksson

Härlig stämning med dixielandjazz
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VI HAR PÅSK-STÄNGT:
Skärtorsdag 21/4 till 
Annandagpåsk 25/4

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

GLAD
PÅSK

Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren

THE CLOUD
BULLETPROOF VEINS
STEFANS: STILL BY MY SIDE
KINGS AVENUE, MISS ALBATROSS, WALKING DISORDER

DDDDDDDDDDDJJJJJJJJJJJ  CCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAPPPPPPPPPPPLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNN  CCCCCCCCCCC33333333333

LE KOMMUNA

DDDDDDRRRRRROOOOOOGGGGGGFFFFFFRRRRRRIIIIIITTTTTTTTTTTT!!!!!!

EEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 77777777777000000000000KKKKKKKKKKKRRRRRRRRRRR
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!
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0303-444 000
Först med det senaste?
Nyhetsbrev på www.mittiale.se

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

Tisdag 19 april

Älvängens Blå kyrka 
Musikmeditation 19.00 

Sara Josefsson sång och
 Lajo Roxenwell sång och gitarr

Präst: Mikael Nordblom

Onsdag 20 april

Älvängens Blå kyrka 
Musikmeditation 19.00 

Sabina Nilsson solosång
Präst: Per-Martin Andersson

21 april, Skärtorsdagen

Kilanda kyrka 
Skärtorsdagsmässa 16.00 

Präst: Mikael Nordblom

Nols kyrka 
Skärtorsdagsmässa 18.30 

Präst: Mikael Nordblom

Älvängens Blå kyrka
Skärtorsdagsmässa 19.00 

Kyrkokören medverkar under 
ledning av Åsa Gunnervik.

Präst: Per-Martin Andersson

22 april, Långfredagen

Nols kyrka 
Långfredagsgtj. 11.00 
Medverkan av Walter Wessel 

Präst: Björn Nilsson

Älvängens Blå kyrka
Andakt 15.00 

Präst: Per-Martin Andersson

Starrkärrs kyrka 
Musikgudstjänst 18.00

Kammarkören VocAle med solister 
sjunger H. Schütz Johannes-

passionen på svenska.
I text och sång följer vi med i 

Johannesevangeliets berättelse om 
Jesu lidande, korsfästelse och död. 

Präst: Björn Nilsson

24 april, Påskdagen

Starrkärrs kyrka 
Påskdagsmässa 11.00 
Medverkan av Kammarkören 

VocAle Damkören Vox feminale 
Flickkören, Familjekören och 

församlingsorkestern. 
Präst: Björn Nilsson

24 april, Påskdagen

Älvängens Blå kyrka
Påskdagsmässa 11.00
gospel.kom och kompband 

medverkar. 
Efter gudstjänsten är det 

knyt-kalas-lunch!
Ta med mat till dig och ditt 

sällskap så dukar vi upp till buffé. 
Blå kyrkan bjuder på påsktårta. 

Präst: Per-Martin Andersson

Nols kyrka 
Påskdagsmässa 11.00 

Medverkan av Magnoliakören 
samt Walter och 
Joachim Wessel. 

Påskbrunch serveras efteråt!
Präst: Mikael Nordblom

25 april, Annandag påsk

Kilanda kyrka 
Mässa 11.00 

Trio Acantus sjunger 
Missa brevis av P-G Petersson.

Präst: Mikael Nordblom

0303-444 000

iljekören och
orkestern.
n Nilsson

Glad Påsk!

NÖDINGE. ”Av längtan till 
dig” är en vår tids mest 
älskade visor.

När Åsa Jinder framförde 
stycket tillsammans med 
Blue´n Joy Gospel gick 
det nästan att ta på stäm-
ningen i Nödinge kyrka.

– En fantastiskt lyckad 
kväll, sammanfattade kör-
ledare Karin Nilsson.

Drygt 150 personer hade sökt sig 
till Nödinge kyrka i onsdags kväll 
för att lyssna på Åsa Jinder. Hon 
gjorde ett starkt intryck såväl på 
publiken som på medlemmarna i 
Blue´n Joy Gospel.

Stämningsfull konsert i Nödinge kyrka

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

PÅSKHELGEN I VÅRA KYRKOR 

Tisdag och onsdag  
Middagsbön kl 12.00 i S:t Peders kyrka 

Skredsvik 

Skärtorsdag 
S:t Peder 18.00 Mässa Broman 

Skepplanda 19.15 Mässa Broman 

Långfredag 
Hålanda 10.00 Gudstjänst Wetterling 

Kyrkokören 

Catrine Martinsson - violin 

Ale-Skövde 12.00 Gudstjänst Wetterling 

Lödöse kyrkokör  

Skepplanda 18.00 Gudstjänst Wetterling 

Jesu sju ord på korset  –  J. Leijon 

Andreas Wendelholt, solo 

Skepplanda kyrkokör 

Påskafton 
S:t Peder 23.00 Påsknattsmässa Skredsvk 

Påskdagen 
Skepplanda 10.00 Mässa Broman 

Pierre Torwald, trumpet 
Skepplanda Kyrkokör 

S:t Peder 10.00 Familjegudstjänst Skredsvik, 

kyrkkaffe 

Lödöse änglakör och kyrkokör 

Marie Lindqvist: Tvärflöjt 

Ingemar Martinsson: Trumpet 

Hålanda 12.00 Mässa Broman 

Kyrkokören 

Erik Hultstrand-Ahlin -  trumpet 

Tunge 12.00 Familjegudstjänst Skredsvik 

Barn och ungdomar framför ett påskspel 

Ingemar Martinsson: Trumpet 

Annandag påsk 
Ale-Skövde  11.00 Pastoratsmässa Wetterling 

 

www.svenskakyrkan.se/skepplanda
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Betraktelse

Påskdagsmorgon
Medan det ännu var 

mörkt gick Maria 
från Magdala till 

graven. Man kunde ana 
morgonsolens första rosa 
ljus. Maria såg inte detta för 
hon var fylld av sorg efter 
sin älskade Mästare Jesus. 
Han var död och döden ger 
inte tillbaka vad den en gång 
har tagit. Det vet vi alla 
människor av egen erfaren-
het. Framme vid graven fick 
hon se att stenen var bort-
rullad. Hon sprang tillba-
ka in i staden och hämta-
de två av lärjungarna; Petrus 
och Johannes. De andra 
vågade sig tydligen inte ut. 
Jesu kropp fanns inte kvar 
i graven. Båda lärjungar-

na gick in i graven och såg 
linnebindlarna och huvud-
duken ligga där på stenen i 
grottan, men kroppen var 
borta! Vem har stulit Jesu 
kropp? Var det inte nog med 
att han blev avrättad? 

Nu har solen gått upp 
över denna sorgens dag. Inte 
nog med att Jesus är både 
död och begraven. Någon 
har dessutom tagit bort 
hans kropp. Petrus och Jo-
hannes har återvänt in till 
stan och Maria står gråtan-
de kvar utanför den tomma 
graven. Nu låter hon sorgen 
och saknade komma fram. 
Sorgen griper tag i henne 
och hon skakar i hela sin 
varelse. 

En man kommer fram till 
henne och frågar varför hon 
gråter. Han undrar vem hon 
letar efter och hon förklarar 
hela situationen för honom. 
Han talar till henne och 
nämner henne vid namn. 
”Maria” – säger han. Detta 
enda ord skall hon aldrig 
mera glömma. Hon känner 
igen rösten och genom tå-
rarna ser hon att det är Han; 
Jesus själv som står där med 
henne. Hur är det möjligt? 
Den som var död kan väl 
inte bli levande igen? Men 
där står han lika fylld av 
kärlek som tidigare. 

Runt omkring hela jorden 
kommer kristna att höra 
denna berättelse under 

påsken. Med Jesus får vi gå 
från dödens mörker till upp-
ståndelsens ljus. Döden 
har inte längre sista ordet. 
Jesus har förvandlat graven 
från ett slutet tyst rum till 
ett plats av förväntan. Han 
säger själv: ”Jag är uppstån-
delsen och livet. Den som 
tror på mig ska leva om han 
än dör.”

”Herre Jesus Kristus, du 
har uppstått för att vi ska 
leva. Hur ska vi kunna fatta 
det? Hjälp oss att tro på det 
och glädjas! Amen.”

Glad påsk önskar
Björn Nilsson

Kyrkoherde i 
Starrkärr-Kilanda församling

– Åsa är en jättefin människa och 
vi ser gärna ett förnyat samarbete 
någon gång i framtiden. Det har 
varit väldigt utvecklande och kon-
ceptet suveränt, säger Karin Nils-
son.

Blue´n Joy Gospel inledde 
konserten med låtar från sin egen 
repertoar. Därefter fick publiken 
lyssna till musik av och med Åsa 
Jinder, där kören också satte sin 
speciella prägel på framträdandet.

Att Åsa Jinder är en riksspele-
man, och behärskar en nyckelharpa 
som ingen annan, gav hon ett tyd-
ligt bevis på. Åskådarna kunde inte 
annat än att njuta och applådera 
Åsas mästerliga arrangemang.

Mot slutet av kvällen kom den 
visa som många väntat på, ”Av 

längtan till Dig”. En hel del i 
publiken nynnade med i tonerna.

– Flera personer kom fram 
efteråt och förklarade sina 
minnen till just denna melodi. 

Det är en mycket populär visa 
i samband med bröllop, säger 
Karin Nilsson.

JONAS ANDERSSON

Åsa Jinder uppträdde tillsammans med Blue´n Joy Gospel i Nödinge 
kyrka i onsdags kväll.      Foto: Allan Karlsson

Surte missionskyrka
Onsd 20/4 kl 15, Onsdträff 
för daglediga. Marianne Jo-
sefsson: Att besöka sin barn-
dom. Onsd 20/4 kl 18:30, 
Vårkören övar inför Valborg. 
Onsd 20/4 kl 21, Innebandy i 
Surteskolan. Fred 22/4 kl 11, 
Gudstjänst. Långfredagen. 
Per Kjellberg. Orgelmusik 
Sven Karlsson. Sönd 24/4 kl 
11, Gudstjänst. Påskdagen. 
Per Kjellberg. Lisa Hylén. 
Nattvard. Månd 25/4 kl 11, 
Ekumenisk gudstjänst i Surte 
missionskyrka. Annandag 
påsk. Leif Karlsson. Ser-
vering. Tisd 26/4 kl 18:30 
Scout. Onsd 27/4 kl 18:30 
Vårkören övar inför Valborg. 
Onsd 27/4 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 27/4 kl 21, Innebandy i 
Surteskolan.
www.surtemissionskyrka.se

Smyrnaförsamlingen i
Älvängen
Tisd 19/4 kl 8-9, Bön. Onsd 
20/4 kl 19.30, Smyrnakören 
övar. Torsd 21/4 kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Kl 19, Get-
semanestund med Nattvard. 
Fred 22/4 kl 11, Långfredags-
gudstjänst, Marie Nordvall, 
Smyrnakören. Sönd 24/4 
kl 11, Påskdagsgudstjänst, 
Marie Nordvall. Kyrkkaffe. 
Tisd 26/4 kl 8-9, Bön. Kl 14, 
Bibelsamtalsgruppen.

Elimförsamlingen,
Alafors pingstkyrkan
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. Tisd 
26/4 kl 17, Stickgruppen.

Skepplanda pastorat
Skepplanda skärtorsd 21/4 
kl 19.15, Mässa Broman. 
Långfred 22/4 kl 18, Guds-
tjänst Wetterling. Påskd 
24/4 kl 10, Mässa Broman. 
Hålanda långfred 22/4 kl 10, 
Gudstjänst Wetterling. Påskd 
24/4 kl 12, Mässa Broman. 
S:t Peder tisd 19/Onsd 20/4 
kl 12, Middagsbön Skreds-
vik. Skärtorsd 21/4 kl 18, 
Mässa Broman. Påskafton 
23/4 kl 23, Påsknattsmässa 
Skredsvik. Påskd 24/4 kl 10, 
Familjegudstjänst Skredsvik, 
kyrkkaffe. Tisd 26/4 kl 18, 
Mässa m fördjupnings-
kväll, gästtalare präst Hans. 
Weichbrodt inspiratör från 
Oasrörelsen, talar över 
ämnet ”Ditt möte med den 

uppståndne”. Ale-Skövde 
långfred 22/4 kl 12, Gudtjänst 
Wetterling. Annand påsk 
25/4 kl 11, Pastoratsmässa 
Wetterling. Tunge påskd 
24/4 kl 12, Familjegudstjänst 
Skredsvik. Påskspel med barn 
och ungdomar.

Guntorps missionskyrka
Onsd 20/4 kl 18.30, Spå-
rarScout & UpptäckarS-
cout. 21-25/4 PåskFestival 
med Teamevangelisation I 
Lindesberg. Fred 22/4 kl 11, 
GUDSTJÄNST sammanlyst 
till  Älvängens Missionskyrka. 
Sönd 24/4 kl 11, Påskdags-
Gudstjänst sammanlyst till 
Älvängens Missionskyrka. 
Onsd 27/4 kl 18.30, Tonår & 
ÄventyrarScout.

Fuxerna kyrka
Fred kl 15, Långfredags-
gudstjänst, Isacson. Lörd kl 
23, Påskvaka, Westergaard. 
Sönd kl 10, Högmässa, 
Westergaard, Fuxiakören. 
Sönd kl 13, Suomenkielinen 
jumalanpalvelus. Månd kl 10, 
Högmässa, Isacson. Tisd kl 
8:30, Mässa i församlings-
hemmet, Westergaard. Onsd 
kl 18:30, Mässa, Isacson. Fred 
kl 18, Mässa, Kristensson.

Starrkärr - Kilanda
församling
Tisd 19/4 Nols kyrka kl 8, 
Morgonbön med frukost. 
Älvängens kyrka kl 19, 
Musikmeditation, Nordblom. 
Onsd 20/4, Älvängens kyrka 
kl 19, Musikmeditation, An-
dersson. Torsd 21/4 Kilanda 
kyrka kl 16, Skärtorsdags-
mässa, Nordblom. Nols kyrka 
kl 18.30, Skärtorsdagsmässa, 
Nordblom. Älvängens kyrka 
kl 19, Skärtorsdagsmässa, 
Andersson. Fred 22/4 Nols 
kyrka kl 11, Långfredags-
gudstjänst, Nilsson. Älväng-
ens kyrka kl 15, Andakt, 
Andersson. Starrkärrs kyrka 
kl 18, Musikgudstjänst, Nils-
son. Kammarkören Vo-
cAle med solister sjunger H 
Schütz Johannespassionen på 
svenska I text och sång följer 
vi med i Johannesevangeliets 
berättelse om Jesu lidande 
korsfästelse och död. Sönd 
24/4, Påskdagen. Älvängens 
kyrka kl 11, Påskdagsmässa, 
gospelkom och kompband 
Andersson. Starrkärrs kyrka 
kl 11, Påskdagsmässa, Nils-
son. Körmedverkan av Kam-
markören VocAle Damkören 
Vox feminale Flickkören Fa-

miljekören och församlings-
orkestern. Nols kyrka kl 11, 
Påskdagsmässa, Nordblom. 
Medverkan av Magnoliakö-
ren. Månd 25/4, Annandag 
påsk. Kilanda kyrka kl 11, 
Mässa, Nordblom. Tisd 26/4 
Nols kyrka kl 8, Morgonbön 
med frukost. Nols kyrka kl 
18.30, Musikcafé, Café med 
underhållning av Sabina Nils-
son, Walter Wessel mfl . Onsd 
27/4 Björkliden kl 14.30, 
Mässa, Nordblom.

Älvängens missionskyrka
Onsd 20/4 kl 19.30, Köröv-
ning. Torsd 21/4 kl 19.30, 
Getsemanestund med 
nattvard. Fred 22/4 kl 11, 
Långfredagsgudstjänst. AM 
Svenninghed. Sång: Mari-
anne Collvin. Sönd 24/4 kl 
11, Påskdags - gudstjänst. Am 
Svenninghed. Sång: Kören 
och smultron. Tisd 26/4 kl 
10-13, tisdagscafé- Kl 14.30, 
Läxläsning. Kl 18, Smultron 
övar. Kl 19, Styrelsen. Torsd 
28/4 kl 18.30, Tillsammans 
i bön.

Filadelfi aförsamlingen,
Bohus pingstkyrkan
Torsd 20/4 kl 18, Getsema-
nestund, nattvard. Långfre-
dag 21/4 kl 11, Gemensam 
gudstjänst med Elim Alafors, 
servering. Leif Karlsson o 
sång. Annandag påsk 25/4 
kl 11, Ekumenisk gudstjänst 
i Surte missionskyrka, Leif 
Karlsson.

Nödinge församling
Onsd 20/4 kl 10, Surte kyrka 
Vardagsgudstjänst  R Bäck. 
Kl 18, Surte kyrka Passions-
andakt Elise Friman. Kl 19, 
Nödinge kyrka Passions-
andakt Elise Friman. 21/4 
Skärtorsdagen kl 18, Surte 
kyrka Mässa H Hultén. Kl 
19.30, Nödinge kyrka Mässa  
H Hultén, Solosång Stefan 
Håkansson. 22/4 Långfre-
dag kl 11, Nödinge kyrka 
Gudstjänst R Bäck Körsång 
medlemmar ur Blue´n Joy. Kl 
15, Surte kapell Korsandakt 
R Bäck. 24/4 Påskdagen kl 
11, Nödinge kyrka ”Påskdag 
för stora och små” H Hultén.
Lilla Påskekören och The 
Real Groove, Kyrkkaffe. 
Kl 11, Surte Kyrka Guds-
tjänst Kyrkkaffe R Bäck. 
25/4 Annandag Påsk kl 11, 
Ekumenisk Gudstjänst i Surte 
Missionskyrka R Bäck. Kl 13, 
Surte kyrka Finsk gudstjänst 
Satu Rekola

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

   Din låga har slocknat
   Din kamp är nu över
   Din kropp nu funnit vila
   Din själ har fått ro

Vår arbetskamrat

Rune Mårtensson
* 6 april 1955
† 8 april 2011

Arbetskamraterna på Axet

Vår Älskade

Elsy Hedén
* 21/8 1921

har i dag stilla insomnat
och lämnat oss i stor

sorg och saknad.

Skepplanda
13 april 2011

MONA
TOMMY och KARIN

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Övrig släkt och vänner

Far har räckt ut handen
Mor har fattat den
På den andra stranden
Mötas de igen

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen
27 april kl. 11.00 i

Skepplanda kyrka. Akten
avslutas i kyrkan.

  --------------
Ett varmt tack till

Personalen på
Klockarängen för god

och kärleksfull
omvårdnad.

Till Er alla som hedrade
minnet av vår Älskade

Ingrid (Inga)
Ellström

vid hennes bortgång, för
de vackra blommorna

och minnesgåvorna samt
till Hemtjänsten i Surte

för kärleksfull
omvårdnad av Inga,

framför vi vårt
varma tack.

BO
Kerstin

Karl-Gustav med familj

Till minne
Vår Älskade

Karen Sörensen
* 6 maj 1933

† 17 april 2010

Ett år av saknad har gått

NIELS
Barnen med familjer

Majli Carlberg 
Skoog

Det finns inte ord  
att beskriva hur mycket 

jag älskar Dig.  
Det är en sådan stor 
sorg att ha fått mista 

Dig så tidigt, men också 
en lättnad över att Du 

inte ska behöva lida mer. 
Aldrig har jag sett någon 

kämpa såsom Du.  
Du är min starka, roliga, 
finurliga, älskade, god-

hjärtade och kaffe- 
drickande mormor.  

En sådan kärlek och 
värme Du gav är minnen 
jag bär med mig för evigt.  

Det finns ingen 
som Du mormor. 

Evig och obeskrivlig 
kärlek.

Din Diana

Min älskade Maka
Vår kära lilla Mamma

och Mormor

Majli
Carlberg Skoog

* 9/11 1944

har efter en lång tids
sjukdom stilla lämnat

oss i stor sorg
och saknad.

Surte
7 april 2011

WEIMAR
ANNELI

och KARL-HENRIK
Diana, Joel, Paul

LISELOTT
David, Jonathan

CECILIA
Victor, Sebastian

Övrig släkt och vänner

Du var så god, Du var 
så glad

Du lämnar bara vackra 
minnen 

Så svår är ändå denna 
dag

Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt vad 

Du oss skänkt
Vi vet Du på oss alltid 

tänkt
Tack för alla lyckliga år 

tillsammans

Begravningsakten äger
rum torsdagen 28 april
kl. 12.00 i Bergsalen,
Kungälv. Efter akten

inbjudes till minnesstund
på Fars hatt. Svar om

deltagande till Ale
Begravningsbyrå tel. 031-
98 32 50, senast tisdagen
26 april. Lika välkommet
som blommor är en gåva

till Alzheimerfonden,
tel. 020-30 11 30.

Valfri klädsel.

Ett varmt tack
till personalen

på Ringblomman,
Björkliden för kärleksfull

vård.

Tack

Till minne

Majli Carlberg Skoog, 
Surte har avlidit. Född 1944 
och efterlämnar maken 
Weimar samt döttrarna 
Anneli, Liselott och Cecilia 
med familjer som närmast 
sörjande.

Rune Mårtensson, Alafors 
har avlidit. Född 1955 och 
efterlämnar kusiner med 
familjer samt vänner som 
närmast sörjande.

Elsy Hedén, Skepplanda 
har avlidit. Född 1921 och 
efterlämnar dottern Mona 
och sonen Tommy med fa-
miljer som närmast sörjande.

Taimi Ahto, Surte har 
avlidit. Född 1914 och efter-
lämnar barnen Kirsti, Juoko 
och Keijo med familjer som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Martin Jonasson. I Hå-
landa kyrka hölls tisdagen 12 
april begravningsgudstjänst 
för Martin Jonasson, Hålan-
da. Offi ciant var kyrkoherde 
Vivianne Wetterling.

Sievert Forsberg. I Surte 
kyrka hölls torsdagen 14 
april begravningsgudstjänst 
för Sievert Forsberg, Bohus. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

2011  |   vecka 16  |   nummer 15  |   alekuriren 33FAMILJ



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

Traktorburen potatiskup 
köpes.
tel. 031-22 73 27

Resepresentkort köpes. Fri-
tidsresor, solresor, apollo, ving, 
ticket eller resia. Även kort 
datum. Ring:
tel. 0760-20 54 54

SÄLJES

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

3st vävstolar säljes billigt, 
pga flytt. I bef skick. 1st med 
bredd 120cm + 2st med bredd 
150cm. Pris högstbjudande. En 

hel del matt-trasor finns med.
tel. 0707-60 27 82

Lägenhet säljes. 18,5 kvm. Hyra 
760kr/mån inkl parkering. Ligger 
i bransbo i Nol. 150 000 kr /bud.
Inflytt snarast.
tel. 0704-56 55 80
Erica Cederholm

El golfvagn. Hill Billy Terrain. 
Har använts 2 säsonger. 2000 :-
tel. 0303-74 24 42

Beg. laminatbänk-skivor teak. 
222*63, 300:-. 100*60, 200:-. 
90*60, 150:-. Utmärkt till garage 
eller hobbyrum.
tel. 0702-91 81 08

UTHYRES

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

SÖKES

Hushållshjälp önskas. Städ och 
matlagning. Gärna kunnig i asi-
atisk mat.

tel. 031-98 01 55
el. 0707-71 68 77

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

Jaktarrende sökes! Jaktlag i 
Kungälv/Ale söker jaktarrende 
om minst 100 ha inom Västra 
Götalands- och Hallands län 
för ett långsiktigt samarbete. 
Vi har tillgång till tränad efter-
sökshund och kommer bedriva 
utfordring, tillsyn och ansvars-
full jakt. Vänligen kontakta:
tel. 0702-82 48 04
Jonas

Uppstallning med helinackor-
dering för sto med föl önskas i 
Ale kommun med omnejd. Helst 
tillsammans med andra fölston i 
lösdrift eller på box.
tel. 0709-14 74 72

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

Påskmarknad. Allt inför påsken 
på onsd 20/4 kl 15-18 och torsd 
21/4 kl 15-20 i kvarterslokalen på 
Ivar Aroseniusväg. Välkomna!
tel. 0303-97 125
Emma Sundman

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
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Födda (100:-)
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Datorhjälp på plats. Virussane-
ring, uppkoppling till internet,
installation av programvara,
seg dator eller totalkrasch,
ominstallation, utbildning,
optimering av hårddisk.
tel. 076-245 33 44 Tomas
www.datatomas.se

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

Vi tar id- och körkortsbil-
der. Drop in. Pris 180:- . 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

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

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

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

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

Trött på dyra elräkningar?
Passa på att byta dina gamla 
fönster till mer energieffektiva!
Glöm heller inte att du kan spara 
pengar genom att tilläggsisolera 
ditt hus.
Vi utför även köksmonteringar, 
lägenhetsrenoveringar, golv-
läggning, altanbyggen, friggebo-
dar, garage eller carportar. ROT-
avdrag 50% på arbetskostnaden.
Momsregistrerad och F-skattse-
del finns.
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44

Alebygdens biodlarförening 
har platser kvar till våren och 
sommarens praktiska och teo-
retiska kurs i biodling. Kursen 
börjar tisdag den 3 maj.
Anmälan till 
Bernt Johansson:
tel. 0303-33 83 28 eller
Björn Winroth:
tel. 0303-74 40 66

Medicinsk fotvård
Fot & underbensmassage. Hälsan 
i centrum, Västra gatan 43, Kung-
älv.
tel. 0303-44 22 22
www.halsanicentrum.se

Rebbens Städservice AB
Kvalitetsgaranti
Fönsterputs, veckostäd, flytt-
städ mm
Privat & Företag
tel. 0703 - 65 66 24
el. 0303 - 74 70 02

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

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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alekuriren.se

Tack till alla fantastiska 
tränare i Aleibf P-02 för ert 
engagemang och en rolig 
säsong. Vi syns till hösten.

02-killarna med föräldrar

Stort tack till alla som var 
med och gjorde vårat påver-
kanstorg till ett toppenar-
rangemang.
Talesgruppen, Ale ungdomsråd

Tack

Hipp hipp hurra för
Lukas M

som fyller 6år den 24/4
Grattiskramar

Peter & Marianne

Grattis!
Vår härliga tjej
Alexandra

fyllde 9 år den 16/4.
Grattis önskar

Mamma & Pappa, Emilia, 
Mormor & Morfar,
Farmor & Farfar

Linda Folkesson
11 år 21/4

Grattis önskar
Mamma, Pappa & Emma

Våran
Wilma

har fyllt 1 år 2011-04-13.
Grattis önskar

Mamma & Pappa, Storebror, 
Farmor, Mormor & Morfar

Grattis våran stora kille
Noel Kilmyr
som redan fyller 
5år den 24 april.

Puss och kram från
Mamma, Pappa 
& lillsyster Moa

Grattis goa
Teo

på 4-årsdagen
Mormor & Morfar

Upphittad
Liten svart katt, okastrerad 
hane. Upphittad alafors, 
lövåsvägen. Cirka 1år?

0731-53 78 73

Veckans ros 
Stort tack till alla som var 
med och gjorde vårat påver-
kanstorg till ett toppenar-
rangemang!
Talesgruppen, Ale ungdomsråd

Veckans ros till alla er som 
medverkade till att lördagen 
(16/4) på SJÖVALLEN 
blev så fantastiskt lyckad!! 
Ingen nämnd ingen glömd!

"Stolt AIF-are"

alekuriren  |   nummer 15  |   vecka 16  |   2011GRATTIS34

HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

4 9 3
8 2 9 7 4 1

7 1 2
4 1 6

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

2 5 8 4

7 5 2 8
6 9 1

4 9 3 2
3 9 6 1

8 7 1 3
1 7 9 4 6

4 8 7
2 1 6 7

5 3 9 4

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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