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LÖDÖSE. Västarvet har tagit 
fram skriften ”Fritidshu-
set – kulturarv & välfärds-
symbol”, ett resultat av en 
flerårig insats som syftar till 
att väcka intresse för fritids-
husen som kulturhistorisk 
företeelse. 

Den stora merparten av 
dagens fritidshusbebyggelse 
har kommit till längs sjöar 
och hav under perioden 
1940 till 1970. Idag har 
många stugor byggts om 
till permanentbostäder och 
förändrats mer eller mindre 
kraftigt. 

– Med den här skriften 
vill vi lyfta fram att fritidshu-
sen är en modern kulturskatt 
som är värd att värna om. Vi 
vill väcka frågan om hur stu-
gorna kan bevaras respektive 
förändras på ett mer varsamt 
sätt, säger Carina Carlsson 
som arbetat i projektet. 

Ambitionen är att det 
ska vara möjligt att kunna 

uppleva välbevarade fritids-
husmiljöer också i framti-
den. Målgruppen är bland 
annat samhällsplanerare och 
fritidshusägare. Från och 
med maj 2011 finns skriften 
tillgänglig på biblioteken 
runt om i länet och på Väs-
tarvets besöksmål, bland 

LILLA EDET. Var finns 
Västsveriges bästa 
vägkrog?

I Lilla Edet!
Det har Motorförar-

nas Helnykterhetsför-
bund slagit fast, som i 
förra veckan delade ut 
diplom till Edet Värds-
hus.

MHF har för första gången 
listat Sveriges sju bästa väg-
krogar. Det är MHF:s eget 
folk som gjort bedömning-
arna. Slutsatserna bygger på 
många års lokal erfarenhet 
av det totala utbudet av väg-
restauranger. Varje region 
har valt ut den vägkrog som 
anses ha den bästa kombi-
nationen av mat, miljö, pris-
värdhet och åtkomlighet.

– Om vi ser till matsedeln 
så är den familjeanpassad. 
Miljön på Edet Värdshus är 
också väldigt fin, det gäller 
såväl invändigt som utvän-
digt. Vi var här i vintras och 

då kunde vi bara föreställa 
oss hur det kunde se ut vår- 
och sommartid. Nu kan man 
konstatera att det överträf-
far våra förväntningar, säger 
Sten Fahlén, ordförande i 
MHF Väst.

– Edet Värdshus ligger 
också strategiskt rätt place-
rad mellan Trollhättan och 
Göteborg. Det är också en 
faktor som vi vägt in i vår 
bedömning.

Jättetillgång
Ägaren till Edet Värdshus, 
Thomas Löfström, hade all 
anledning att sträcka på sig 
när han fick mottaga diplom 
och påskblomma av MHF:s 
ordförande.

– Det känns naturligtvis 
väldigt roligt. Vi har vissa 
givna bra förutsättningar 
som vi drar nytta av. Place-
ringen vid älvkanten är en 
jättetillgång samt vårt geo-
grafiska läge. Under skidsä-
songen har vi väldigt många 

skåningar och danskar som 
besöker oss. Sommartid 
servar vi många interna-
tionella gäster, förklarar 
Thomas Löfström.

Thomas Löfström över-
tog rörelsen i november 2004 
och den populära vägkrogen 
i norra Lilla Edet har där-
efter genomgått en enorm 
utveckling. En som vet är 
veteranen Agneta Karlsson.

– Jag har jobbat här sedan 
invigningen av Edet Rasta 
1985. MHF:s utmärkelse 
ser jag som ett bevis på de 
senaste årens arbete. Jag vill 
verkligen framhålla alla i 
personalen. Vi jobbar mot 
samma mål, nämligen att 
ha nöjda och glada kunder, 
säger Agneta.

Hur ser framtidsvisio-
nen ut?

– Vi har en stor yta norrut 
där vi kan expandera. Till-
sammans med kommunen 
tittar vi på att  använda en del 
av området till handelsplats. 

Det finns konkreta planer 
för sällanköpshandel, säger 
Thomas Löfström.

– I övrigt handlar det om 
att vi vill profilera oss ännu 
mera som ett värdshus. På 

helgerna önskar vi få hit 
lokalbefolkningen i större 
utsträckningen och då hand-
lar det om att erbjuda en till-
talande meny på en prismäs-
sigt acceptabel nivå, avslutar 

Thomas Löfström.

LILLA EDET. Skolverket 
har beslutat att tilldela 
Lilla Edets kommun ett 
stort bidrag till mate-
matikutveckling i kom-
munens skolor.

Lilla Edets kommun 
har tidigare sökt och 
fått bidrag för att 
kunna vidareutveckla 
matematikundervis-
ningen i årskurs 4-6.

I år sökte kommunen 
bidrag för att kunna 
fortsätta de lyckade 
projekten, denna gång 
riktat mot årskurs 7-9.

Skolverket biföll och 
beviljade kommunens 
ansökan på 743 000 kr.

Bidraget skall användas till 
att utveckla nya och intres-
santa metodmaterial till 
undervisningen i syfte att 
öka intresset för matematik 
bland elever i årskurs 7-9. 
Att utveckla nya metodma-
terial innebär förenklat att 
lärarna kan jobba med mate-
matik på ett annorlunda och 
bättre sätt än tidigare.

Genom kompetensutveck-

ling och stöd till lärarna för-
väntas matematikundervis-
ningen bli mer stimulerande 
och utvecklande för eleven 
med högre måluppfyllelse 
som följd. Ett av målen med 
projektet är att eleverna efter 
genomförandet ska uppleva 
större en variation av arbets-
former inom matematik. Un-
dervisningen ska upplevas ro-
ligare och mer stimulerande. 
Projektet förväntas också leda 
till större andel godkända re-
sultat i de nationella proven i 
matematik för åk 9 – målet är 
att antalet godkända resultat 
under läsåret 2012/2013 ska 
öka med 10 %.

– Det är jätteroligt att en 
kommun av Lilla Edets stor-
lek kan få så stort bidrag till 
matematikutveckling, säger 
Mona Tolf, bildningschef. 

– Det tyder på att arbetet 
med attraktiv skola med goda 
resultat är på rätt väg. Nu kan 
vi fortsätta utveckla de fram-
gångsrika satsningar vi ge-
nomfört.

Projektet kommer att 
genomföras under läsåret 
2011/2012 och 2012/2013.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. Lions Club i Lilla 
Edet har beslutat att hjälpa befolk-
ningen i Japan och Nya Zeeland 
och sänder 25 000 kronor till Japan 
samt 10 000 kr till Nya Zeeland för 
nödhjälp. Sedan tidigare har Lions 
över hela världen bidragit med 5 
miljoner US dollar till Japan hit-
tills. Hjälpen samordnas via Lions 
internationella hjälpfond, Lions 
Clubs International Foundation.

När katastrofer har slagit till 
hjälper Lions till. Detta var fallet 
när Japan i förra månaden drabba-
des av den värsta naturkatastrofen 
någonsin. Lions runtom i världen 

var redo att vara ”En strimma av 
hopp”, genom att tillhandahålla 
hjälpinsatser och sprida ljus i en tid 
av mörker. 

Att genomföra snabba insatser 
efter det att naturkatastrofer har 
slagit till är naturligtvis inget nytt 
för Lions. När den kraftiga jord-
bävningen drabbade Christchurch, 
Nya Zeeland, bara några veckor 
tidigare var Lions redo. Med mer 
än 107 000 medlemmar i Japan 11 
000 medlemmar i Nya Zeeland, är 
Lions redo att ge omedelbar och 
långsiktig hjälp.

❐❐❐

Lilla Edet har Västsveriges bästa vägkrog
– Edet Värdshus diplomerade av MHF

GRATTIS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Edet Värdshus är Västsveriges bästa vägkrog. Thomas Löfström fick ta emot diplom och 
Agneta Karlsson en blomma av ordföranden i MHF Region Väst, Sten Fahlén.

Fritidshuset – ett modernt kulturarv värt att värna om
– Skriften tillgänglig på Lödöse Museum

Lilla Edet får pengar till 
matematikutveckling

Lions Club i Lilla Edet ger hjälp 
till Japan och Nya Zeeland

annat Lödöse Museum.
Projektet har delfinansie-

rats av Länsstyrelsen Västra 
Götaland ända sedan starten 
2008. Det ingår i Moderna 
Västra Götaland (MVG), en 
satsning som syftar till att 
samla och sprida berättel-
serna om det moderna sam-

hällets kulturarv. MVG är en 
samplanerad insats där bland 
annat Västarvet, Göteborgs 
stadsmuseum, Göteborgs 
universitet och Länsstyrel-
sen Västra Götaland deltar.

❐❐❐

Fritidshusen anses vara kulturhistoriskt värdefulla.

Bildningschef, Mona Tolf.

SJÖBERGS BYGG 
& PORTTEKNIK 

0702-28 14 60 • sjobergportteknik@gmail.com

Port-
automatik

ingår! Garageport

från 8.895

VÄRLDENS STÖRSTA TILLVERKARE AV GARAGEPORTAR

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

LE KOMMUNA

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!



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

Veckans matcher
Tisdag 26 april 18:00 PF03 NSK –Skepplanda BTK
Torsdag 28 april 19:00 F00 NSK–Ytterby IS
Söndag 1 maj  14:00 P00  NSK–IK Kongahälla
 15:00 P01  Vit NSK–Surte/Bohus Svart
 16:00 01  Blå NSK–Surte/Bohus Gul

Välkomna! Cafeterian är öppen

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

Besök vår hemsida: www.laget.se/nskfotbol

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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FOTBOLL
Division 3 NV Götaland
IFK Åmål – Ahlafors IF 1-1 (1-0)
Mål AIF: Jihad Nashabat. Matchens 
kurrar: Johan Elving 3, Jihad Nashabat 
2, Henrik Andersson 1.

Lilla Edet – IFK Uddevalla 0-2 (0-2)

Division 5 A Göteborg
Mossen – Älvängen 1-1
Mål ÄIK: Niklas Ahlbom.
Matchens kurrar: Jonas Rhodén 3, 
Markus Hedberg 2, Axel Lindegren 1.

Division 5 Västergötland västra
Säven/Hol – Skepplanda 0-2 (0-2)
Mål SBTK: Christian Rönkkö 2. 
Matchens kurrar: Mattias Ohtzén 3, 
Christian Rönkkö 2, Mathias Holm-
ström 1.

Division 6 D Göteborg
Nödinge – Cruz Azul 1-2 (0-2)
Mål NSK: Vladan Jovanovic.

Nol – Hyppeln 1-3 (0-1)
Mål NIK: Pontus Åkerhage.

Division 6 Alingsås
Alvhem – Stora Mellby 3-0 (1-0) 
Mål AIK: Martin Stensson, Emanuel 
Stensson, Jesper Lindvall.
Matchens kurrar: Jesper Lindevall 
3, Emanuel Stensson 2, Mattias 
Hansson 1.

Division 7 D Göteborg
Bohus – Hjuvik 1-2 
Mål BIF: Mikael Gannve.

Division 2 V Götaland, damer
Jitex – Skepplanda 5-0 (2-0)

Division 4 A Göteborg
Älvängen – Kärra/KIF 2-4 (1-4)
Mål ÄIK: Irina Roussakoff, Stefania 
Citraro.
Matchens kurrar: Stefania Citraro 3, 
Ylva Fritzon 2, Ulrika Saarinen 1.

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 19 
april deltog 8 par. Medel var 84 
poäng och följande par placerade 
sig över medel: 
1. Elsa Persson/Rikard Johansson 107
    Lilly Karlbom/Curt Nilsson          107
3. Ole J Jensen/Rune Jansson        99
4. Göte Olsson/Bo Severinsson       84

AHLAFORS IF
Division 3 NV Götaland

VS

FÄSSBERGS IF
FREDAG 29 APRIL 

KL 18.30
SVENSKA STENHUS ARENA/

SJÖVALLEN

Matchsponsor

www.ahlaforsif.se

Stöd AIF 
- Gå med i Klubb 1913!

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!

Fre 29/4 kl 18.30
Sjövallen

Ahlafors – Fässberg

Fre 29/4 kl 18.30
Forsvallen

Skepplanda – 
Halvorstorp

Fre 29/4 kl 19.00
Älvevi

Älvängen – 
Vardar/Mak.

Lör 30/4 kl 15.00
Forsvallen

SBTK dam – Derome 

FOTBOLL I ALE

Ahlafors håller ställningarna
– Knep en pinne och är fortfarande obesegrat
ÅMÅL. AIF:s mest hän-
givna supportrar hade 
chartrat en buss till 
Åmål på påskaftonen.

De fick vänta på 
påskgodiset, men inte 
förgäves.

Jihad Nashabat kvit-
terade med en välriktad 
frispark.

Ahlafors IF som tippades få 
svårt i årets tuffa upplaga av 
division tre nordvästra Göta-
land har överraskat alla. Efter 
två omgångar är laget fortfa-
rande obesegrat och kunde 
med lite flyt tillhört lagen 
med full pott.

– Sett till hela matchen är 
nog oavgjort ganska rättvist. 

De har första halvlek och vi 
andra. Om allt gått vår väg 
hade vi avgjort i slutet, men 
vi får vara nöjda, säger lag-
kapten Michel Berndtsson-
Gonzales.

Ahlafors IF valde att samla 
laget lågt i matchinledning-
en. Det utnyttjade hemmala-
get som satte gästerna under 
hårt tryck. AIF hade svårt att 
vaska fram några egna mål-
chanser.

Högre press
– Det blev inte riktigt som vi 
tänkt oss och ändrade därför 
taktik i paus. Vi satte högre 
press och vann fler andrabol-
lar. Det blev en total scenför-
ändring och killarna visade en 

härlig tåga, säger Michel och 
tillägger:

– Inställningen är bästa 
tänkbara och jag måste er-
känna att bättre lagsamman-
hållning har jag inte upplevt 
i Ahlafors IF under mina fem 
år. Alla tar ett 
mycket större 
ansvar i år 
och jobbar 
hårt för var-
andra. Det ser 
bra ut och vi 
kommer vara en mardröms-
motståndare för många lag.

Frispark i krysset
Precis som IFK Åmål tog 
Ahlafors vara på en frispark 
när en knapp kvart återstod.

Jihad Nashabat borrade 
upp bollen i bortre krysset.

– Det var en superspark 
och nu lär vi få svårt att sno 
några frisparkar från honom, 
skrattar lagkaptenen.

Ahlafors ställde upp med 
samma elva 
som man 
hemmabese-
grade Skär-
hamn i pre-
miären.

– Ingen har 
fallit ur ramen och så länge 
det går bra är det onödigt att 
mixtra med nya uppställning-
ar, funderar Michel.

På bänken finns etablerade 
namn som till exempel Peter 
Antonsson. Han fick nöja sig 
med 25 minuters spel, vilket 
kanske var lagom med tanke 
på den knäskada han nyligen 
rehabiliterat sig från.

Imponerar
Den lagdel som impone-
rar mest är ändå fyrbacks-
linjen. Trots att ankare som 
Markus Hansson och Jo-
nathan Henriksson har 
lämnat laget är försvaret ram-
starkt. Årets nya mittback-
spar, Rikard Nylander och 
Henrik Andersson, spelar 
som de aldrig gjort annat 
ihop. Ytterbackarna Pontus 
Otter och Anders Anders-
son gör backlinjen komplett.

– Sen har vi ju säkerheten 
själv i mål. Andreas Skån-
berg tillhör seriens absolut 
främsta burväktare och ger 
hela laget en enorm trygghet, 
avslutar Michel Berndtsson-
Gonzales på en trasslig mo-
billinje.

Gästernas enskilt bäste 
spelare i bortamötet med 
IFK Åmål utnämndes Johan 
Elving till. Mittfältaren stod 
för både briljans, kamp och 
moral. 

Ahlafors IF hälsar Fäss-
bergs IF välkommen till Sjö-
vallen på fredag.

Jihad Nashabat skruvade in 
frisparken som gav Ahlafors 
IF en rättvis poäng i borta-
mötet med Åmål.

Arkivbild: P-A Klöversjö

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTBOLL
Div 3 nordvästra Götaland
IFK Åmål – Ahlafors IF 1-1 (1-0)



HOL. Skepplanda gjorde 
processen kort i premi-
ären.

Två snabba mål i 
första halvlek, båda av 
Christian Rönkkö, tog 
udden ur matchen.

– Skönt att börja med 
en seger, men vi har lite 
att jobba med, sum-
merade SBTK-tränaren 
Jonas Andersson sina 
intryck.

Nu ska det enligt oberoen-
de utsago på plats bekräftas 
att premiären 
i division 5 
Västergötland 
västra aldrig 
nådde några 
högre höjder.

– En ganska typisk första 
match. Vi kan självklart be-
tydligt bättre än så här, men 
vi måste börja någonstans. 
I fjol inledde vi med en sur 
förlust trots att vi spelade bra. 
Nu fick vi full pott utan att 
egentligen ha bevisat någon-
ting, konstaterade Jonas An-
dersson uppriktigt.

Christian Rönkkö fick äran 
att premiärmåla för Skepp-
landa två gånger om. Båda 
målen var enkla och föran-
leddes av mer eller mindre 

bjudningar från hemmala-
gets sida.

Säven/Hol tog överras-
kande över taktpinnen efter 
paus och med lite otur kunde 
det blivit spänning. Så långt 
utmärkte mittbacken Niclas 
Hylander utvisades nämli-
gen med tjugo minuter kvar 
att spela.

– Han visste nog inte rik-
tigt vad han gjorde. Han tog 
bollen med händerna och det 
var inte mycket att säga om, 
sa Jonas Andersson.

Nu blev det aldrig någon 
riktig fara på taket, men ut-

visningen 
innebär att 
lagledningen 
måste ändra 
på sitt super-
täta mittlås till 

hemmapremiären mot Halv-
orstorp.

Med spelare som Mattias 
Johansson i bagaget är oron 
troligtvis tämligen begrän-
sad. Skepplanda har en bra 
trupp med många alternativ, 
men nu har serien börjat och 
det är hög tid att varva upp.
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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 torsdag 5 maj
Anmälan: 031-322 41 65  |  moppe@skepplanda.se
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FOTBOLL
Division 5 Västergötland västra
Säven/Hol – Skepplanda 0-2 (0-2)

Rönkkö premiärmålade för SBTK
BOHUS. Det posi-
tiva först, Alexander 
Wetterberg kommer 
att vakta Ale-Surtes 
bandymål även nästa 
säsong.

Det negativa sen, 
klubben har fort-
farande inte hittat 
någon A-lagstränare.

På ett medlems-
möte i måndagskväll 
informerades om 
situationen i såväl 
laget som klubben.

Annandag påsk hindra-
de inte bandyvännerna att 
lämna eftermiddagssolen 
och ta plats i Paradisstu-
gan vid Jennylund. Ale-
Surte BK bekräftade för 
medlemmarna att Johan 
Grahn lämnar laget för 
spel i Gripen, Fredrik 
Korén går till Gais och 
Johan Malmqvist lär inte 
fortsätta resa från Lidkö-
ping. Det är också osäkert 
kring spelare som Andreas 
Linde, Felix Nyman och 
Marcus Hillukkala.

–Erik Olovsson har vi 
kontrakt med och än så 
länge har vi inget kon-
kret bud på honom. Han 
är positiv till en fortsätt-
ning, säger ordföranden, 
Carl Ahlgren.

Föreningen samtalar 
med ett antal tänkta nyför-
värv, men det finns ett stort 
bekymmer i Ale-Surte.

– Vi har en mycket be-
gränsad budget och att 
hitta bra billiga bandyspe-
lare som gärna är gratis är 
inte så lätt, säger Ahlgren 
som är medveten om att 
truppen måste breddas.

– Vi behöver ett antal 
kompletteringsspelare och 
det jobbar vi på.

Överst på dagordningen 
står dock något helt annat. 
Klubben måste hitta en ny 
A-lagstränare.

– Faktum är att hela or-
ganisationen runt laget 
ser ut att försvinna. Johan 
Larsson som har varit lag-
ledare i många år har av-
iserat sin avgång. Göran 
Adolfsson är på väg till 
Karebys damer och sen 
är det inte så mycket kvar, 
konstaterar Ahlgren som 
är väl medveten om att 
just tränaren också brukar 
kosta en slant.

– Eftersom vår budget 
redan är mer eller mindre 
intecknad blir det särskilt 
svårt att övertyga någon 
om uppdraget. Vi hoppas 
självklart att vi ska hitta 
nya pengar och vi behöver 
verkligen allt stöd vi kan få 
från våra medlemmar och 
mötet ikväll kändes posi-
tivt, avslutade Carl Ahl-
gren.

Ale-Surte för också 
samtal med Ale kommun 
om hur Ale Arena ska 
drivas den kommande sä-
songen. Förhoppningen 
är att det åtminstone ska 
finnas is 1 oktober.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Christian Rönkkö gjorde 
Skepplandas båda mål i serie-
premiären borta mot Säven/
Hol som vanns med 2-0.

Ale-Surte 
letar billigt

Ale GK tog lärdom av förra vintern och i år har klubbens 

Det våras för Ale Golfklubb
– Greenerna öppnar nästa helg

PÅ KUNGSGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Tisdagsgruppen på Ale GK har under vintern arbetat med 
att iordningställa ett klubbrum på Kungsgården.

personal arbetat med att ta 
bort is på banan. Dessutom 
har tio av greenerna försetts 
med täckduk för att på så sätt 
åstadkomma en växteffekt. 
Den senaste tidens solsken 
och värme har också gjort 
sitt till.

– Det är viktigt att inte 
öppna banan för tidigt utan 
att gräset tillåts växa och får 
klippas ett par gånger innan 
spelarna släpps på, säger 
Henning Lundström.

– Vill man vara riktigt säker 
på att banan är öppen gör man 
klokt i att ringa vårt kansli.

Ale GK ser fram emot årets 
säsong med tillförsikt. Under 
vintern har tisdagsgruppen, 
som består av ett tiotal pen-
sionärer, arbetat med att iord-
ningställa ett klubbrum i an-
slutning till restaurangen.

– I klubbrummet ska det 
finnas lite sköna möbler där 
folk ska kunna slå sig ner, 
ta något gott att dricka och 
snacka lite grann. Vi ska också 
ha en tv med sändningar från 
Viasat Golf, berättar Stig 
Larsson.

– Vi vill att Kungsgården 
ska vara en social mötesplats, 
inte bara för golfare. Vi har 
exempelvis en utsökt restau-
rang som är väl värd ett besök. 
Nu kommer också en tid då 
naturen här uppe visar sig 
från sin allra bästa sida, av-
slutar Stig Larsson.

ALVHEM. Det grönskar på Kungsgården.
Nästa lördag öppnar sommargreenerna på Ale 

GK.
– Lördag 7 maj är ett preliminärt datum som vi 

siktar på. Greenerna har tagit sig riktigt bra, för-
klarar Stig Larsson.

Tacobuffé med alla 
klassiska tillbehör
1 glas: Öl eller Vin 
Från kl: 17.00
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 SJÄLVMÅLET...
PÅ VADBACKA

PREMIÄR 

FREDAG 29 APRIL

Herr div 5, VÄSTRA, 

Forsvallen 18.30

99:-

SKEPPLANDA BTK- 

HALVORSTORPS IS
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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:

��3
��5
��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 

ALVHEM. Ny säsong 
och mycket bra fotboll 
blev det för Alvhem 
i seriepremiären mot 
Stora Mellby. 

Det fina underlaget 
på Gläntevi bidrog till 
att matchen blev både 
underhållande och 
sevärd.

3-0 slutade tillställ-
ningen i hemmalagets 
favör.

Det helvita hemmalaget satte 
redan från början press på 
laget från Skaraborg. Men 
gästernas målvakt visade stort 
kunnande och höll målet fritt 
under en dryg halvtimma. I 
den 35:e minuten kom hem-
malagets första mål. Efter att 
bollen studsat 
fram och till-
baka lycka-
des Martin 
S t e n s s o n 
till publi-
kens stora förtjusning sätta 
kulan i nät. Den fullträffen 
var mycket rättvis då Alvhem 

under första halvtimman haft 
ett flertal bra tillbud.

Strax före pausvilan tving-
ades gästernas målvakt lämna 
över jobbet efter fotskada.

I den andra 
h a l v l e k e n 
visade hem-
malaget upp 
ett stort kun-
nande och 

man såg att tränaren Kennet 
Stensson var nöjd med 
manskapets agerande. De 

två övriga fullträffarna kom 
med jämna mellanrum. Först 
genom Emanuel Stensson 
och sedan i slutskedet genom 
Jesper Lindvall. Båda målen 
var riktiga praktpärlor.

Kan Alvhem visa upp 
samma gnista och spelglädje 
i fortsättningen, bör manska-
pet se framtiden an med stor 
tillförsikt.

Alvhem segrade i premiären
– 3-0 mot Stora Mellby

PÅ GLÄNTEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

Efter flera bra anfall kunde Martin Stensson pricka in sä-
songens första fullträff på Gläntevi som gav 1-0 i första 
halvlekens 35:e minut. Alvhem vann till slut premiären mot 
Stora Mellby med 3-0.

G Ö T E B O R G – K I E L

*Priset gäller båtresa Göteborg–Kiel t/r med bil inkl frukost och 2-bäddshytt utan havsutsikt, vid 2 personer i hytten.  
  Totalpris 3710:-. Läs mer på stenaline.se/tyskland.

Läs mer och boka på stenaline.se, 031-704 00 00 eller din lokala 
resebyrå. Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.

fr

GÖTEBORG–KIEL 

Weekend-special
 1855:-

Checka in på vårt fl ytande hotell och koppla av i trevligt sällskap 
samtidigt som vi kör dig till golfparadiset Tyskland. Ät gott och ta 
en shoppingtur. Sov gott och vakna utvilad, redo att välja bland 
Tysklands 650 golf banor. Du bokar själv ditt boende, många golf-
anläggningar har fi na erbjudanden. Läs mer på stenaline.se/tyskland.

God natt i Göteborg, 
god morgon i paradiset.

per pers* 1/3–30/6 & 1/8–28/12

LILLA EDET. Inledningen 
på årets seriespel har 
inte alls blivit vad Lilla 
Edets IF hade tänkt sig.

Efter premiärförlus-
ten borta mot Lärje/
Angered blev det en ny 
smäll i hemmapremiä-
ren på Ekaråsen.

Mötet med IFK Udde-
valla på långfredagen 
slutade 0-2 (0-2).

En ny tränarkonstellation, ett 
koppel nya spelare och impo-
nerande resultat under tränings-
matcherna. Det har skruvat upp 
förväntningar bland LEIF-an-
hängarna inför årets säsong. 
Magplasket i premiären mot 
Lärje/Angered, förlust 5-1, ge-
nererade emellertid en del frå-
getecken om hu-
ruvida det rödblå 
manskapet verk-
ligen är ett lag för 
toppen i division 
3 NV Götaland 
eller inte. För-
hoppningen om en snabb re-
vansch i hemmapremiären mot 
favorittyngda IFK Uddevalla in-
friades inte heller. Gästerna säk-
rade segern med två fullträffar 
under den första halvleken.

– Visst var vi lite sargade efter 
premiären och hade önskat oss 
en bra start mot Uddevalla. Vi 
hade en fast situation där vi var 
nära att forcera in ett lednings-
mål, men ett misstag gjorde att 
vi istället hamnade i underläge 
efter en kvart. Samtidigt måste 
jag säga att IFK agerade väldigt 
piggt och efter målet blev det 
en 20-minutersperiod då vi inte 
alls fick grepp om dem, förklarar 
LEIF:s tränare, Daniel Len-
nartsson.

Uddevallas spelövertag re-

sulterade också i en utökad led-
ning. 0-2 kom i den 34:e minu-
ten.

– Vi ändrade lite i vår upp-
ställning inför den andra halv-
leken och fick lite bättre tag om 
mittfältet. Passningsspelet var 
emellertid för dåligt och vi hade 
svårt att skapa några riktigt heta 
chanser. Vi försökte, men det 
ville sig inte, säger Lennartsson.

Hur orolig är du inför fort-
sättningen?

– Självklart vill jag och laget 

komma in i serien och ta poäng. 
Man ska dock beakta att det bara 
gått två matcher och jag vet 
vilket hjärta som de här killar-
na förfogar över. Vi måste kriga, 
så kommer poängen. Vi behö-
ver lite medflyt känns det som.

Närmast väntar Väster på 
bortaplan, ett lag som också 
inlett serien med två raka ne-
derlag. Därefter stundar Göta 
älvdalsderby hemma mot Ahla-
fors IF, lördag 7 maj.

JONAS ANDERSSON

Tung start för Lilla Edets IF
– Ny förlust i hemmapremiären

Jonathan Gustafsson och övriga LEIF-are har fått uppleva 
en motig serieupptakt med två raka nederlag. I fredags föll 
laget hemma mot IFK Uddevalla med 0-2.
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FOTBOLL
Division 6 Trollhättan
Alvhem - Stora Mellby 3-0

FOTBOLL
Division 3 NV Götaland
Lilla Edet - IFK Uddevalla 0-2 (0-2)
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ÄLVÄNGEN. Söndagen den 1 
maj inbjuder Repslagarmuse-
et till en stor lekdag för stora 
och små, där lek, lust och ska-
pande står i centrum. Kom 
som du är och lek! Ta med dig 
barn och barnbarn. Återuppli-
va gamla lekar från det att du 
själv var liten. Ha skoj är ledor-
det för dagen.

Det kommer att finnas 
massor med stationer att leka 
vid: Hoppa hage, styltgång, 
dragkamp, pilkastning, spela 
kula, rockringar, hopprep, snör-
lekar, frågequiz och så vidare. 
Uspastorp deltar med labyrin-
ten och magneten. Lekar där 
samarbete ställs på sin spets.

Vi får dessutom se otroliga 
cirkuskonster av 17-årige Johny 
Maurtizen från Lilla Edet, en 
mästare på enhjuling och jong-
lering. En möjlighet att själv 
prova på kommer att finnas

Alla som provar på ett antal 
lekar eller femkampen har en 
lottsedel i lotteriet med fina 
priser skänkta av företaga-
re i Ale.

Förutom alla aktiviteter ovan 
har Västgötalin sin årliga spinn-
dag. Den som vill kan prova 
på att lära sig spinna. En konst 
som mormorsmor behärska-
de med den äran, men dagens 
unga knappt vet vad det är.

Biblioteket i Ale kommer att 
erbjuda sagostund för de minsta 
i mysrummet. Där kan man få 
lyssna på kattresan med mera. 
ALEgato från Ale kulturskola 

stämmer upp sina fioler.
De fina teckningarna från 

teckningstävlingen på tema 
Ivar Arosenius visas och det blir 
stor prisutdelning då vinnar-
na koras.

Mitt i allt lekande kan 
magen behöva få sitt med hem-
bakt i caféet eller en god gril-
lad korv.

Dagen avslutas med Sally 
Säl, en musikteaterföreställning 
för de allra yngsta av och med 
Britt-Marie Näverbrant och 
Peter Wiklund.

Föreställningen handlar om 
Sally Säl och hennes äventyr 
i de djupa haven. En fartfylld 
musikteater där barnen själv får 
delta. Barnen visar en sprud-
lande glädje när de sjunger med 
och helhjärtat deltar i Sallys 
äventyr.

Idén till Sally säl föddes 
2003 när en förskollärare påpe-
kade bristen på bra musikteater 
för de minsta. Britt-Marie och 
Peter tog detta till sig och blev 
inspirerad och ur den inspira-
tionen föddes Sally Säl. Sally 
har bland annat visats i Sim-
rishamn, Karlstad, Stockholm, 
Åmål och runt om i Göteborgs-
området. Genom boken Sally 
Säl har föreställningen fått eget 
liv och barn över hela landet 
spelar Sally på förskolor och 
skolor. Originalakvarellerna till 
boken Sally Säl, målade av Anki 
Knuts, visas i samband med fö-
reställningen på museet.

Till denna del av program-
met krävs det 
biljetter, 40 
kronor per 
person eller 
familjebiljett 
100 kronor 
per familj.

Vi hoppas 
på en fart-
fylld lekdag 
för stora och 
små!

❐❐❐

Familjedag i Arosenius 
anda med lek och teater

Johny Maurtizen från Lilla Edet visar sina konster på enhju-
ling och som jonglör.

Föreställningen Sally Säl avslutar familjedagen på Repsla-
garmuseet.

Söndagen den 1 maj blir det lekdag för stora och små på Rep-
slagarmuseet i Älvängen.
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Tal, sång och brasa

Kaffeservering i bygdegården

Hjärtligt Välkomna!
Nödinge Sockens Hbf

www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84 Telefonerna är öppna 

vardagar kl. 8-15.30.

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

3 dagar i lägenhet på badhotell i Danmark

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

Løkken Badehotel
På Lökken Badehotel är det plats 
till både stora och små i de trevliga 
och ljusa hotellägenheter som blev 
inrättade 1985. Men det har faktisk 
vart ett badhotell sedan 1895 och 
hotellets gamla huvudbyggnad lig-
ger strax ute vid den lilla semester-
byns centrala torg. I Lökken är det 
liv året runt, och i de många butiker 
finner man ofta goda erbjudanden 
förutom högsäsongen. Här kan man 
också smaka de lokalt framställda 
varorna på t.ex. Lökken Bryghus 
eller Bolsjeriet. Det är endast några 
få hundra meter till Vesterhavets 
brusande vågor och den breda sand-
stranden där fiskebåtarna dras upp 
på stranden, och de karaktäristiska 
vita badhusen ligger sida vid sida 
och kikar ut över havet under bad-
säsongen. Här är det upplagt med 
avstressande promenader – och 
avrunda ev.

Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

Österrike med barnklubb

Hotel Almrösl ★★★★

Porten till barnens semesterparadis 
finner ni i år, när ni kör in genom 
den vackra Grossarltal. Längst in i 
dalen hittar ni Landhotel Almrösl, 
där Happydays egna barnklubb 
HappyKids skandinaviska guider 
står redo att ge barnen en fantastisk 
sommar med massor av aktiviteter, 
som t.ex. barndisco, biograf och 
matlagning med barnens favoriträt-
ter. I barnklubbens egna klubbhus 
serveras det glass varje dag, barnen 
kan leka av sig medan ni kan njuta 
av den fredliga belägenheten eller 
använda er av några av de andra 
aktiviteterna som finns på hotellet.

Ankomst: 
Lördagar 14/5-27/8 2011. 
Ankomst med barnklubb
lördagar 25/6-5/8 2011.

Pris per person i lägenhet

1.399:-

Pris per person i dubbelrum

3.799:-

8 dagar på 3-stjärnigt hotell i Hüttschlag

Lökkens strand-
och badidyll

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

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

 

 (25/6-5/8 2011):

Ankomst:
Valfri t.o.m. 9/6 2011.

Løkken Badehotel

Hotel Almrösl

Foto: Visit Denmark
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VÅRA ÖPPETIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

VARMT
VÄLKOMNA!

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

KOLLANDA. På torsdag 
inleds årets Dragspels-
stämma på Skogsval-
len.

Den officiella invig-
ningen sker dock på 
fredagseftermiddagen.

– Vi hoppas på en 
stor tillströmning av 
besökare, säger värd-
paret Ingrid och Bengt 
Tilly.
Förberedelserna inför årets 
Dragspelsstämma har pågått 
sedan ett par månader till-

baka. Det har snickrats och 
donats inför det som komma 
skall.

– Det ska bli så trevligt. 
Fjolårets arrangemang blev 
en succé även om vi hade lite 
otur med vädret på lörda-
gen. Har vi tur så slipper vi 
regnmolnen i år, säger Bengt 
Tilly.

I fjol var det ett knappt 
60-tal husvagnar och hus-
bilar som tog Skogsvallens 
gräsmatta i anspråk. Det 
finns emellertid plats för fler.

– Det är inga som helst 
problem. Vi har gott om 
utrymme, betonar Bengt 
Tilly.

Förra året kom spelmän 
från olika delar av landet och 
det hördes musik från tidig 
morgon till sena kvällstim-
man.

– En underbar stämning 
som är svår att beskriva. Det 
ska upplevas, avslutar Ingrid 
Tilly.

JONAS ANDERSSON

Dragspelsstämma på Skogsvallen
Torsdag-lördag, 28-30 april, arrangeras årets Dragspelsstämma på Skogsvallen i Kollanda.

ALAFORS. På lördag blir 
det Valborgsfirande i 
Furulundsparken.

Det är en nygammal 
tradition som återupp-
tas.

– Valborg firades i 
Alafors under en lång 
följd av år, men det 
här konceptet är helt 
nytt, säger Marianne 
Andersson i arrangörs-
kommittén.

Solgården var träffpunkten 
för Ahlafors IF:s valborgs-
firande under ett antal år. 
Senare hölls traditionen vid 
liv med ett enklare arrang-
emang på gräsområdet vid 
Sjövallavägen.

– De senaste åren har det 
inte funnits något Valborgs-

firande alls i samhället. Detta 
är ett försök att starta en ny 
tradition, säger Marianne 
Andersson.

Arrangemanget är tänkt 
som en familjefest med sång, 
musik, fiskdamm, choklad-
hjul och lotterier. Serve-
ringen kommer att ha öppet 
under hela kvällen. Dess-
utom utlovas ponnyridning 
på parkeringen.

– Grindarna slås upp 
klockan halv sju och parken 
håller öppen fram till mid-
natt, förklarar Marianne.

Ett vårtal kommer att 
hållas av Ahlafors IF:s ord-
förande, Claes Berglund, 
som föregås av körsång och 
underhållning av PRO-poj-
karna.

– Vi hoppas på en trev-

lig kväll med fint väder och 
mycket folk, avslutar Mari-
anne Andersson.

JONAS ANDERSSON

Valborgsfirande i Furulundsparken

Ahlafors IF:s ordförande, 
Claes Berglund, kommer 
att hålla ett vårtal i sam-
band med det Valborgsfiran-
de som sker i Furulundspar-
ken på lördag.

Klass 2 rosa på Nödinge-
skolan har varit på Nordiska 
Akvarellmuseet. En dag med 
massor av social gemenskap 
och viktig lärdom. Man be-
sökte den danske konstnä-
ren Julie Nords fantastiska 
utställning och pratade om 
olika känslor som väcktes i 
oss när vi studerade hennes 
verk. Bilderna är både läs-
kiga och fina tyckte barnen. 
Att hon tycker om att måla 
flickor, ögon, kaniner, he-
likoptrar med mera kunde 
barnen tillsammans konsta-
tera. I verkstaden fick alla 
sedan måla i tusch och akva-
rell som är hennes främsta 
tekniker. Dagen avslutades 
med glass.

I skolan bearbeta-
des sedan besöket genom 

att fundera över vad glas-
sen kostat och hur mycket 
man fått tillbaka. Eleverna 
gjorde sedan en tankekar-
ta och funderade över vad 
vi fick lära oss om hennes 
liv när guiden berättade för 
oss. Utefter tankekartan 
fick sedan barnen göra be-
rättelser på datorerna kring 
hur de upplevt dagen. Det 
är viktigt att samla och re-
flektera över sina intryck. 
Sedan kunde man också 
söka på Julie Nord och ta 
fram någon av hennes bilder 
och infoga i dokumentet. 
Allt barnens arbete är do-
kumenterat utanför klass-
rummet. En allmän känsla 
bland barnen var: Vad fint 
det är, jag njuter när jag ser 
hur de står och läser varan-

dras alster.
En dag fylld av nyfiken-

het, engagemang, gemen-
skap, lust och fantasi,  många 
viktiga delar i det för barnen 
livslånga lärandet. 

❐❐❐

Nödingeskolan besökte Akvarellmuseet

Elever från Nödingesko-
lan klass 2 rosa under deras 
vistelse på Akvarellmuseet.
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Vandring i vår 
Herres hage!

Söndagen den 1 maj
Start kl. 11.00 vid 

Prästalunds hembygdsgård 
i Starrkärr.

Medtag fi kakorg!
Samarrangemang!

Starrkärr-Kilanda hembygdsförening
Starrkärr-Kilanda församling
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SKEPPLANDA. Tisdagen 
den 3 maj har man chans 
att lyssna på historisk musik 
i världsklass. Då gästas 
Skepplanda kyrka av grup-
pen Serikon som framför 
sång och instrumentalmusik 
från renässansens tidevarv på 

tidstypiska instrument såsom 
basun, sinka, dulcian, teorb 
med mera.

Serikon är en Göteborgs-
baserad ensemble bestående 
av historiska instrument och 
sångare som fokuserar på 
improvisation i renässans-

musik samt 
samarbete 
med nutida 
tonsättare. 

Den 3 maj bjuder ensem-
blen på releasekonsert av 
ensemblens första cd ”Along 
uncharted routes – Impro-
visations over standards 
from the Renaissance” samt 
uruppförande av ”Via vid 
Floden” av Paula af Malm-
borg Ward och ”Sutra” av 
Anna Eriksson.

❐❐❐

Praktfull renässansmusik i Skepplanda kyrka

ÄLVÄNGEN. SPF Alebyg-
dens årliga mannekäng hade 
samlat ett 100-tal åskå-
dare i Smyrna Älväng-
en. Daniel Höglund pre-
senterade mannekänger-
nas uppträdande på catwal-
ken. Ny mannekäng för året 
var Axel Sager. Övriga sex 
som nu börjar bli rutine-
rade var Göta Lööf, Berit 
Johansson, Britt-Ma-
rie Jirle, Barbro Birgers-
son, Christer Lindahl och 
Tage Svensson. Kläder-

na de visade kom från Ma-
nufakturen och Älvängens 
Skor. Framträdandet ack-
ompanjerades med passande 
vårmelodier av Lis-Marie 
Ohlsson och Holger Ra-
nebjörk.

Därefter följde kaffe med 
tilltugg och information. 
Föreningen har fått 36 nya 
medlemmar sedan årsskif-
tet och antalet uppgår nu 
till 564.

Aktuella resor är en till 
Åsle tå den 15 juni, en till 

Åland den 19 juni samt en 
till Baltikum i september.

Fredagsvandringarna är 
mycket populära. Rekor-
det, 41 personer, slogs när 
vi gick kring Hältorpssjön. 
Vi fick se ymnigt med blå-
sippor och spår efter bäv-
rarnas idoga arbete. Den 29 
april är det poängpromenad 
i Prästalund och då kan vi 
också njuta av massor av vit-
sippor.

Lennart Mattsson

NÖDINGE. Förra lörda-
gen var det dags för säsong-
ens sista författarfrukost. Ale 
bibliotek i Nödinge gästades 
av Johan Theorin, som har 
gjort succé med sina böcker 
som utspelar sig på Öland. 
Johan Theorin berättade om 
sitt författarskap i drygt en 
timma. Besökarna fick också 
chansen att ställa frågor.

– Våra författarfrukostar 
har varit väldigt uppskattade, 
men om det blir någon fort-
sättning i höst återstår att se. 
Vi har inte de ekonomiska 
möjligheterna som det ser ut 
i dagsläget, säger biblioteks-
chef Margareta Nilson.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

RENÄSSANSMUSIK 
I SKEPPLANDA KYRKA

Tisdag 3 maj kl 19.00
 

”Along uncharted routes”
improvisation över standards från 

renässansen blandat med nyskriven musik  

ENSEMBLE SERIKON
Välkommen!

Mannekänguppvisning i vårens tecken

Mannekängerna på bilden är från vänster: Tage, Berit, Göta, Axel, Britt-Marie, Christer och 
Barbro.

– 100-tals åskådare kom till Smyrnakyrkan

– Men oklart om 
det blir någon 
fortsättning

Författarfrukost med Johan Theorin

Förra lördagen var det författarfrukost med Johan Theorin 
på Ale bibliotek.

Frukostgästerna i 
Ale bibliotek såg 
ut att trivas.

FÅGELDAMMARNA 
I SURTE

Valborgsmässoafton 30/4 
kl 17.30

• Kyrkoherde Harry Hultén
• Lerum-Surte Symphonic

• ”Vår kören”

Ta med kaffekorg/korv, 
grillmöjlighet finns.

VÄLKOMNA!

Surte Missionsförsamling/SMU
Nödinge Församling
Föreningen Svanen

Skrivtävlingen 
avgjord

Välkommen till 
Skepplanda bibliotek
Torsdag 28 april kl 19

Prisutdelning och 
uppläsning av vinnande 

bidrag, musikunderhållning 
och något litet att äta

• Bibliotekets vänner i norra Ale 
• Studieförbundet vuxenskolan 

• Biblioteken, Surte-Bohus 
biblioteks- och kulturförening

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Surte missionskyrka
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. 
Fred 29/4 kl 18:30, Spelkväll 
med fi ka och andakt. För 
alla åldrar. Fred 29/4 kl 20, 
BatCave. Fritidsgård för alla 
från klass 8. Lörd 30/4 kl 
17:30, Valborgsmässofi rande 
vid Fågeldammarna. Musik-
kår och kör. Ta med fi kakorg. 
Lörd 30/4 Filmkväll i kyrkan 
efter Valborgsfi randet. För 
alla åldrar. Månd 2/5 kl 19, 
Musikkåren övar. Tisd 3/5 kl 
18:30, Scout. Onsd 4/5 kl 15, 
Onsdagsträff för daglediga: 
Vårfest. Onsd 4/5 kl 18:30, 
Samtalskväll. Onsd 4/5 kl 21, 
Innebandy i Surteskolan.
www.surtemissionskyrka.se

Nödinge församling
1 maj 2:a i påsktiden kl 11, 
Surt kyrka Mässa H Hultén. 
Kl 15, Bohus Servicehus 
Gudstjänst H Hultén. Kl 17, 
Nödinge kyrka Gudstjänst H 
Hultén. Måndagen 2 maj kl 
18.30, Nödinge kyrka Mässa 
R Bäck.

Guntorps missionskyrka
Onsd 27/4 kl 18.30, Tonår 
& ÄventyrarScout. Onsd 
4/5 kl 18.30, SpåarScout & 
UpptäckarScout.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa med 
konfi rmation, Westergaard. 
Sönd kl 14, Högmässa med 
konfi rmation, Westergaard. 
Onsd kl 18:30, Mässa, 
Isacson.
 
Åsbräcka kyrka
Lörd kl 19, Valborgseld, 
SPF kören. Lörd kl 20, 
Aftonbön, Westergaard.

Elimförsamlingen,
Alafors pingstkyrkan
Tisd 26/4 kl 17, Stick-
gruppen. Sönd 1/5 kl 11, 
Gudstjänst, Elvor o Janne 
Ohlin. Torsd 5/5 kl 18, Bön 
o samtalsmöte, Ohlins.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 1/5 kl 10, 
Gudstjänst Broman, kyrk-
kaffe. Hålanda sönd 1/5 kl 
12, Mässas Broman. Onsd 
4/5 kl 10.30, Gemenskaps-
träff. S:t Peder sönd 1/5 kl 
10, Gudstjänst Skredsvik, 
kyrkkaffe. Ale-Skövde sönd 
1/5 kl 12, Husmöte Rödjan/
Prässebo Skredsvik. Tunge 

sönd 1/5, se ovanstående.

Smyrnaförsamlingen i
Älvängen
Tisd 26/4 8-9, Bön. Kl 
14, Bibelsamtalsgruppen. 
Torsd 28/4 kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Kl 18.15, 
Påskdrama med Hobby för 
föräldrar, släkt och vänner. 
Fred 29/4 kl 19, Green-
house (åk 7 och uppåt). Kl 
20.30, Effect – Café & Öp-
pet hus för ungdomar. Sönd 
1/5 Vårmarknad kl 12-16, 
Pizzacafé & ”Öppet hus” i 
kyrkan. Kl 12-16, Second 
Hand. Tisd 3/5 kl 8-9, Bön.

Starrkärr - Kilanda
församling
Tisd 26/4 Nols kyrka 
kl 8, Morgonbön med 
frukost. Nols kyrka kl 
18.30, Musikcafé Café med 
underhållning av Sabina 
Nilsson Walter Wessel mfl . 
Sönd 1/5 - 2 i påsktiden 
Starrkärrs kyrka kl 11, 
Gudstjänst med pilgrims-
vandring vid Prästalunds 
hembygdsgård. Medtag 
fi kakorg! Älvängens kyrka 
kl 11, Mässa Söndagsskola 
Andersson. Nols kyrka kl 
17, Lovsångsgudstjänst 
Nilsson. Tisd 3/5 Nols 
kyrka kl 8, Morgonbön med 
frukost.

Älvängens missionskyrka
Torsd 28/4 kl 18.30, 
Tillsammans i bön. Sönd 
1/5 kl 11, Gudstjänst Ulf 
Olsson, Inga-Britt Holgers-
son. Sång: Nils Holgersson. 
Söndagsskola. Månd 2/5 
kl 18.30, Scout. Tisd 3/5 
kl 10-13, Tisdagscafé. Kl 
12, Babymassage. Kl 18, 
Nyingscout. Onsd 4/5 kl 
15.30, konfi rmanderna. 
Torsd 5/5 kl 15, RPG i mis-
sionskyrkan. "Tre systrar" 
Lis-Marie Olsson berättar. 
Kl 18.30, Tillsammans i 
bön.

Vill d h d i t

Tänk på 

av en bortgången släkting eller vän?

Cancerfonden!

020-78 11 79 (öppet dygnet runt)

www.cancerfonden.se
pg. 90 1986-0

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Predikoturer

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 1

DYGNET RUNT
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Kjell Löfström, Älvängen 
har avlidit. Född 1924 och 
efterlämnar barnen Chris-
ter, Lillan, Ann och Ewa 
med familjer som närmast 
sörjande.

Bertil Blomqvist, Trollevik 
har avlidit. Född 1921 och 
efterlämnar makan Inge-
gärd, barnen Britt-Marie 
och Rikard samt barnbarn 
och barnbarnsbarn som 
närmast sörjande.

Helge Magnusson, Nol 
har avlidit. Född 1917 och 
efterlämnar sonen Benny 
med familj som närmast 
sörjande.

Rut Hansson, Bohus har 
avlidit. Född 1926 och 
efterlämnar barnen Karl-
Erik, Inga-Lill och Lennart 
med familjer som närmast 
sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Barbro Lindvall. I Hålanda 
kyrka hölls tisdagen 19 april 
begravningsgudstjänst för 
Barbro Lindvall, Hålanda. 
Offi ciant var komminister 
Bengt Broman.

Lily Persson. I Starrkärrs 
kyrka hölls onsdagen 20 
april begravningsgudstjänst 
för Lily Persson, Dalabäck-
en. Offi ciant var kyrkoherde 
Björn Nilsson.

Ragnar Isaksson. I Starr-
kärrs kyrka hölls onsdagen 
20 april begravningsguds-
tjänst för Ragnar Isaks-
son, Alafors. Offi ciant var 
komminister Per-Martin 
Andersson.

Min älskade Make
Vår käre Far,
Morfar och

Gammelmorfar

Bertil Blomqvist
* 7/3 1921

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Trollevik
17 april 2011

INGEGÄRD
BRITT-MARIE

och NILS
RIKARD
Barnbarn

Barnbarnsbarn

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 13

maj kl 11.00 i Starrkärrs
kapell. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå tel.

0303-33 33 99 senast
onsdagen 11 maj.

Valfri klädsel.

Döda

Vår käre Pappa
Svärfar och Morfar

Kjell Löfström
* 8/7 1924

har i dag lämnat oss
i sorg och saknad.

Älvängen
13 april 2011

CHRISTER och EVA
LILLAN och STEFAN

Marleén, Filiph
ANN och CHRISTER

Richard, Josefin, Hanna
EWA och CHRIS
Släkt och vänner

Stor var Din kärlek,
   god var Din själ
Käraste Pappa,
   tack och farväl

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen

12 maj kl. 11.00
i Ale-Skövde kyrka.

Akten avslutas i kyrkan.
Lika välkommet som
blommor är en gåva

till Hjärt-Lungfonden
tel. 0200-88 24 00.

Vår älskade Mamma

Rut Hansson
* 24/3 1926

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Bohus
17 april 2011

KARL-ERIK och
HJÖRDIS

INGA-LILL och KJELL
LENNART och

MONICA
Barnbarn

Barnbarnsbarn

Far står och väntar på 
stranden

Ögonen lyser när Mor 
han får se

Så stilla och varsamt 
han sträcker ut 
handen

Så vandrar de samman, 
skiljas ej mer

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 20

maj kl. 11.00 i Nödinge
kyrka. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas till Ale
Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

onsdagen 18 maj. Lika
välkommet som blommor

är en gåva till Cancer-
fonden tel. 020-59 59 59

eller till Hjärt/Lung-
fonden tel. 0200-88 24 00.

Ett varmt tack till
Hemtjänsten och

personalen på Bohus
Servicehus för god och
kärleksfull omvårdnad.

Betraktelse

Tvivel och tro
Precis som vi höll Jesus 

den här tiden på att 
förbereda påskhelgen. 

Det hade man gjort i
många år för att minnas ut-
tåget ur Egypten. Man 
hyrde till exempel en sal för 
att äta påskalammet – den 
sista måltiden – men av alla 
dem, som var fulla av för-
väntan fanns en, som visste 
vad som skulle komma. Det 
var Jesus som under påsken 
skulle gripas, lida och dö. 
Men efter tre dagar skulle 
Han väckas till liv igen. Då 
hade Han sonat allas synder 
och öppnat vägen till Gud 
för alla människor. Detta 
hade lärjungarna hört Jesus 
berätta om många gånger 
men de hade svårt att fatta 
det.
Påsken kom och gick med 
allt vad Jesus sagt, även 
att Han skulle uppstå på 
tredje dagen. Men på afto-
nen den dagen var lärjung-
arna så uppskrämda, att de 
låst in sig.

Plötsligt stod Jesus mitt 
ibland dem och sade: ”Frid 
åt er alla ”. Han andades 
på dem och sade: Tag emot 
Helig Ande ”! En av lär-
jungarna Tomas missade 
detta tillfälle, och när han 
träffade sina glada kamrater, 
sade han: ”Om jag inte får se 
spikhålet och sticka handen i 
Hans sida tror jag det inte.” 
En vecka senare var lärjung-
arna samlade och Tomas var 
med. Då kom Jesus, trots att 
dörrarna var reglade. Däref-
ter vände han sig till Tomas. 
Inga förebråelse bara ett 
kärleksfullt nytt tillfälle att 
pröva Jesus. Tomas kunde 
bara säga: ”Min Herre och 
min Gud!” Det gick inte att 
tvivla mer. O vilken kärlek, 
Underbar sann, Aldrig har 
någon älskat som Han, 
Frälst genom Honom, Lyck-
lig och fri, Vill jag Hans 
egen Evigt nu bli.

Maj-Britt Jigfelt
Pingstförsamlingen, Alafors
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

SÄLJES

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

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

Glaspartier säljes billigt, 
1-glas och 2-glas. Flera olika 
storlekar. Ex.vis 210*100 6st, 
210*90 5st, 130*100 7st, 120*54 
2st. Lämpliga till ex.vis växthus 
och inglasning av altan.
tel. 0739-62 63 55

Ved, småkluven. Ca 2 kubikm. 
Pellets i 16kg säck. Ca 1000kg. 
tel. 0520-66 80 18

Prima kluven blandved. Längd 

30 o 40 cm. Finns i Skepplanda.
tel. 0734-02 23 50

VHS-kassetter beg 50st, 150:-. 
Beg Sony Betamaxkassetter 
50st, 150:-. Megafoner m batte-
rier 3st, 150:-/st. 2st Tudor ack-
umulatorer, industrikvalitet 12 
volt 150AH, 500:-/st. Samt för-
rådsvagn på hjul köpes! Bor 
nära Nödinge.
tel. 031-75 33 800

UTHYRES

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

Ö HYRA

Önskar hyra lght i Surte alt. 
Bohus. 1:a eller 2:a. Ordnad eko-
nomi och rökfri. Nås på telnr:
tel. 0739-22 19 90
Michaela

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

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

Kattpassning i hemmiljö om 
du skall resa bort. Katten får till-
syn och mat 2 gånger om dagen. 
Har du en hund som behöver 
komma ut vid behov kan också 
vara av intresse.
tel. 0303-74 40 74

Texta tydligt:
Familj – Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett 
adresserat och frankerat kuvert. 

Prylbörs – För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. 

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail.
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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Prylbörsen (40:-)

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska med en annons!
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Datorhjälp på plats. Virussane-
ring, uppkoppling till internet,
installation av programvara,
seg dator eller totalkrasch,
ominstallation, utbildning,
optimering av hårddisk.
tel. 076-245 33 44 Tomas
www.datatomas.se

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

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

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

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, vykort, 
prydnadssaker m.m. samt döds-
bon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bil köpes. 95-08. Allt av intresse. 
Mindre defekter ej hinder. ring 
för snabb smidig affär. 
tel. 0762-06 62 58

Bilar 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

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

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

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

Möjlighet att skapa egen verk-
samhet (ej livsmedel). Lokal 
"nuvarande" blomster, present & 
antikt. Norra Kortedala GBG. Låg 
hyra, yta 100 kvm. Ring:
tel. 0704-79 49 31

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

Alekuriren, Göteborgsv 94
446 33 Älvängen

senast torsdag kl 12, veckan innan publicering.
Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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Tack alla goa tjejer för en 
underbart lyckad Tjejfest! 
Stort tack för all hjälp, lite 
extra tack till Britt för den 
underbara tacotårtan. Och 
givetvis stort tack till No 
Tjafs och även DJ Bältsjö, 
utan er hade det nog inte 
blivit riktigt samma tryck i 
lokalen, och helt rätt med 
brandmanna-profilen, we 
liked it!            Kram, Miriam

Tack till Mac Ripper däck i 
skepplanda för bra service 
och förmånliga priser! MvH 
volvo v40 med de rostiga 
fälgarna Glad Påsk!!

MVH Volvo v40 med 
de rostiga fälgarna. Glad påsk!

Tack

Stort grattis 
till våra älsklingar.

Nina på 6-årsdagen 16/4 &
Monia på 4-årsdagen 23/4

kramar
Mamma & Pappa

Stort grattis till
våran älskade
Benjamin

på 5-årsdagen den 27 april
Massor av kramar från

Mamma & Pappa

Grattis vår älskade busunge
Linn

på 1-årsdagen den 28/4
önskar

Mamma, Pappa & Emma

Grattis våran älskling
Olivia

3 år 29/4
Kramar från

Mormor - Morfar
Christian - Michael

Grattis
Filip

på 1-årsdagen 29/4
önskar

Farmor & Farfar

Grattis
Amanda

som fyller moppe 1 maj
önskar
Farmor

Ett jättegrattis till vår
Rebecca Petersson

som blir 9 år 1 maj
Puss & Kram från

Minea, Mamma & Pappa

Födda
Välkommen vår älskade 

Filip!
Född 29 /3 2011.

Varmt tack till Juanita 
Bjursell, Bohus MVC.

Linda Thorson och Johnny 
Harén

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Gösta Björk
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

8 5 3 4 1
7 1 8 4 9

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

2 7 1 3
4 3 5

8 5 1 2
9 2 7 4

6 9 3
1 4 7 8

3 8 6
5 1 7 6

2 6 9 8 1
4 7 3 5

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

Stor fräsch FRUKOSTBUFFE inkl. gröt

mån-fred 7.30-10.30, lör 8.00-10.30
45:-
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TECKNA TRÄNINGSKORT NU –SÅ BJUDER VI 

PÅ TVÅ FRIA MÅNADER, MEDLEMSAVGIFT 

SAMT ETT GENERÖST BONUSPAKET FÖR:

 KR/MÅN 

TRÄNA HOS OSS!

6 KLUBBAR NÄRA DIG

SPORTLIFE KOMMER ÄVEN ATT 
VARA PÅ PLATS PÅ VÅRMARKNADEN
I ÄLVÄNGEN 1/5

ERBJUDANDE ÄLVÄNGENS VÅRMARKNAD 1/5

Obs! Starkt 
begränsat antal!


