
NÖDINGE. 28 deltagare 
från åtta olika länder.

Det är dags för en ny 
upplaga av den inter-
nationella utbildningen 
Unga entreprenörer i 
nya Europa.

Av de som får den 
unika chansen att vara 
med är åtta från Ale 
gymnasium.

Projektet genomförs för elfte 
gången med Ale kommun 
som huvudman. Utvärde-
ringarna som är gjorda har 
varit samstämmiga – det är en 
utbildning som ger erfaren-
het och kunskaper för resten 
av livet. Ryktet har spritt sig 
och i år var det inte särskilt 
svårt att hitta frivilliga delta-
gare.

– Ale gymnasium infor-
merade om möjligheten och 
elever fick sedan ansöka. Vi 
valde sedan att kalla ett antal 
till intervju och känner verk-
ligen att vi har hittat ett ambi-
tiöst gäng, berättar projektle-
dare Kjell Lundgren.

I torsdags samlades de ut-
valda för en kortare informa-
tion. Jonathan Jensen be-
kräftade att förväntningarna 
är stora.

– Absolut, jag har hört 

så mycket gott och verkli-
gen letat efter haken med ut-
bildningen, men den verkar 
inte finnas. Jag ser det som 
en stor möjlighet att bredda 
kontaktnätet och lära känna 
nya vänner från andra delar 
av Europa.

Sivan Paules som läser 
andra året på det Naturveten-
skapliga programmet överty-
gades också av det internatio-
nella perspektivet.

– Jag tänker utbilda mig till 
civilingenjör och målet är att 
jobba utomlands. Kul att få en 
första inblick i hur förutsätt-
ningar och villkoren skiljer 
sig åt i olika delar av Europa.

Klasskamrat Isabel An-
dersson fyller i:

– Det känns som att det 
kan bli ett väldigt bra utbyte 
i en utbildning med så många 
olika deltagare. Jag tror det 
blir ett riktigt roligt äventyr!

Utbildningen startar 
lördag 6 augusti och sam-
lingen sker på Ale Vikinga-
gård, där också första natten 
tillbringas.

– Vi följer upp förra årets 
succé med lite samkväm och 
teambuilding i en spännande 
miljö, att vi dessutom över-
nattar på gården är nytt. På 
söndagen åker vi ut till Krok-
holmen och startar utbild-

ningen som jag vill betona 
ska ses som en process i kon-
sten att lära sig tänka i nya 
banor. Kreativt tänkande, 

att hitta nya lösningar och 
utveckla idéer är grunden 
– inte som många tror – att 
lära ungdomar att starta eget. 
Det kan möjligtvis bli resul-
tatet på sikt. Målet är att in-
spirera unga människor att 
med självförtroende anta ut-

maningar i framtiden, säger 
Kjell Lundgen.

Att så är fallet intygar Ca-
milla Alvenby som förra året 
var deltog i utbildningen i 
Moldavien och i år kommer 
att vara teamleader på Krok-
holmen.

– Man växer som människa 
och självförtroendet blir ett 
helt annat efter denna oför-
glömliga vecka. Tro mig, jag 
vet!
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NOL. I onsdags avver-
kades det tredje delmo-
mentet av fyra i Nol-
klassikern.

Eleverna i årskurs 4 
och 5 cyklade 1,8 mil.

Nu återstår bara Nol-
varvet, som äger rum 
den 7 juni.

Efter de två första delmomen-
ten i Nolklassikern, vandring 
och simning, var det i förra 
veckan dags för det tredje. 
Klockan tio gick startskottet 
för den traditionella cykeltu-
ren. Start och mål skedde på 
skolgården.

– Trevlig tur och lycka till 
på färden, sade lärare Ragne 
Bengtsson när han släpp-
te iväg cyklisterna ut på den 
knappt två mil långa slingan, 
från Nol, via Alafors och Nö-
dinge och hem igen.

Pauser gjordes under 
resans gång, bland annat i 
en mysig skogsglänta där det 
serverades korv med bröd. 
Matsäck och rejält med dryck 
hörde också till de självklara 
tillbehören.

– Cirka 70 elever deltog 
och fullföljde. Vädret var per-
fekt lämpat för cykling, för-
klarar Ragne Bengtsson.

Cyklisterna slapp alltför 
jobbig motvind och väl i mål 
konstaterade en av eleverna:

– Nu är det bara Nolvar-

vet kvar så har jag min guld-
medalj!

”En väldigt stor möjlighet”
– Åtta elever från Ale gymnasium antagna till kreativ utbildning

Antagna till utbildningen Unga entreprenörer i nya Europa. Isabel Andersson, Camilla Alvenby, teamleader, Niklas Heffler, 
Sivan Paules, Jonathan Jensen och Ida Jonsson. Saknas på bild gör Lisa Hellström som också fått det positiva antagnings-
beskedet.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Nolskolans klassiker snart i hamn

I onsdags avverkades det tredje delmomentet i Nolklassi-
kern, nämligen cyklingen. Här ses eleverna i årskurs 5 ge sig 
ut på den knappt två mil långa färden.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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MITSUBISHI ASX 1,6 KOMFORT 30
Ord. pris 199.800:-
ACC-klimatanläggning, farthållare,
alu-fälg, tonade rutor m.m.      

fr. 169.900:-

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:-

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.

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:-

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:-

MILJÖBIL
SKATTEFRI I 5 ÅR

MITSUBISHIMOTORS.SE - FITS YOUR LIFE

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

DRIVE THE CHANGE

Omgående 
leverans!

RENAULT CLIO 1,2 TCe ANNIVERSARY 

Nu!  Ord. pris 144.600:- 
Tillägg metallic 4.900:-

Tillägg metallic 5.400:-

Köp till SERVICEPKT 
4.900:- (värde ca 12.000)

Endast 
9 bilar!

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

MITSUBISHI-
GARANTI

Tillägg metallic 4.400:-

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

Tonade rutor, värde ca 12.000:-

dacia.se

Dacia Duster 4x4  
från osannolika 134.900:-

Allt du förknippar med en äkta 4x4. Utom prislappen.
Bränsleförbrukning vid blandad körning 8,0 l/100 km (1.6 16V 4x4, Bensin), CO2-utsläpp 185 g/km (1.6 16V 4x4, Bensin). Pris från 134.900 kr inkl. moms. 
*Renault Billån: Bilpris 134.900 kr inkl. moms. Månadskostnad: 1.295 kr inkl. moms, baserad på finansiering med Renault Billån. Ränta 4,15%, eff ränta 
4,23%, 84 mån, 30% kontant. Rörlig ränta, STIBOR 90 dagar. Inga avgifter. Lokala avvikelser kan förekomma. 

121.600:-
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Sätter samhällsnyttan främst
Ständig utveckling och ökat engagemang hos medlemmarna.

Det är vad som driver Ahlafors IF:s ordförande Claes Berglund.
I snart 100 år har föreningen utgjort en viktig roll i det lilla samhället.

Vad anser du vara vikti-
gast i rollen som fören-
ingsordförande?

– Det måste vara att för-
söka få så många männis-
kor som möjligt att känna 
engagemang och att man av 
egen kraft vill vara med och 
delta och bidra till förening-
ens utveckling. Ju fler desto 
bättre och inte minst roli-
gare!
Din företrädare Thore 
Skånberg var ordförande i 
14 år. Tänker du sitta kvar 
lika länge?

– Nej, nej! Med all respekt 
för den insats som Thore 
och hans familj lagt ner för 
AIF:s räkning, så vet jag att 
jag inte vill sitta kvar lika 
länge. Det bästa är nog att 
köra några år och sedan växla 
över till någon annan, men 
ändå finnas kvar i organisa-
tionen. Återigen, ju fler vi är 
desto bättre blir vi.
Din högsta önskan sett ur 

AIF-ögon?

– Att vi fortsätter att vara en 
viktig del i samhället, att vi 
gör samhällsnytta. I första 
hand är vi till för barn och 
ungdomar, att de får utveckla 
det sociala spelet, träffa kom-
pisar och samtidigt röra på 
sig. Min önskan är att vi hela 
tiden ska ha bra ledare som 
våra barn och ungdomar kan 
se upp till och prata med. 
Sedan skulle det också vara 
intressant att se vad ett för-
djupat samarbete med sko-
lorna samt andra föreningar i 
Alafors skulle kunna leda till.
Hur vill du att Furulund-
sparken ska utvecklas?

– Det är en fantastisk mötes-
plats/eventarena som borde 
kunna utnyttjas mer än till 
dans- och festtillställningar. 
Min önskan är att arrangera 
ännu fler företagsarrange-
mang och minimässor. 
Vilken artist skulle du 

helst vilja se i Furulund?

– Gyllene Tider skulle göra 
sig bra i parken.
Vad kan du inte vara utan 
i sommar?

– Sol, bad och fotboll. Jag 
vill umgås med min familj på 
semestern och koppla av. Jag 
vill gärna få in ett besök på 
Gothia Cup också.
Vilken allsvensk fotbolls-
spelare hade du värvat till 
Ahlafors IF?

– Anders Svensson i Elfs-
borg.
Röstade du i söndagens 
regionval?

– Ja, givetvis. Vårt samhälle 
bygger på engagemang och 
att man bryr sig. Vi tar vår 
rösträtt och vårt nuvarande 
samhälle för givet. Vi behö-
ver få in lite mer eftertanke 
kring vad vi vill och därefter 
aktiv handling för att nå dit.

JONAS ANDERSSON

VECKANS 

PROFIL

Namn: Claes Berglund.
Ålder: Fyller 39 i juni.
Bor: Alafors.
Stjärntecken: Tvilling.
Aktuell: Som ordförande i 
Ahlafors IF.

PREMIÄR FÖR NYA KIA PICANTO

*Gäller manuell växellåda. Läs mer om lanseringserbjudandet på kia.se som gäller tom den 30 juni, 2011. Den 7-åriga nybilsgarantin är Sveriges längsta fabriksgaranti och gäller för bilar i privat bruk samt tjänste- och förmånsbilar. Garantin följer bilen och upphör 7 år efter första registreringsdatum eller efter 15.000 
körda mil, det som först uppnås. För att nybilsgarantin ska gälla måste all service utföras av auktoriserade Kia-verkstäder under hela garantitiden. I annat fall gäller 3 års nybilsgaranti med obegränsad körsträcka, förutsatt att service utförts fackmannamässigt enligt Kias serviceprogram. Bränsleförbrukning blandad 
körning 4,1 – 5,3 l/100 km. CO2-utsläpp 95 – 125 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 5. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Med reservation för eventuella tryckfel. 

EN MILJÖBIL MED ATTITYD!

Nya självsäkra och kompakta Picanto är snål 

på allt, utom körglädje. Tack vare sin låga 

bränsleförbrukning och att CO2-värdena är

de lägsta i klassen, kvalar nya Picanto lätt in

som miljöbil*. Självklart är Picanto välutrustad 

redan i standardutförande. Välkommen in 

på en provkörning.  

ORD. PRIS FRÅN 109.900:-
5 DÖRRAR

 LANSERINGSERBJUDANDE! PICANTO WORD EDITION  DE 100 FÖRSTA SOM KÖPER EN NY KIA PICANTO FÅR SKRIVA EN TEXT PÅ SIN BIL 
KOSTNADSFRITT (VÄRDE CA 1.500 KR). PROVA ATT SKAPA DIN PERSONLIGT DESIGNADE BIL PÅ KIA.SE

Nytt och begagnat! Kanonpriser!
Kungälv, Kareby. Tel. 0303-22 20 01 
Öppet Mån-fred 10-18, Lörd 11-15  •  www.karebybil.se

PREMIÄRHELG 

21-22 maj 

lördag 11-15, 

söndag 11-14

Premiärränta 

3,95%

Gårdar och Torp

Idyllisk pärla i Ytterby
Nytt hus uppfört på ett idylliskt läge inramat av 
vacker beteshage och bokskog. 112 kvm boyta. 
Öppen planlösning kök med allrum som har tak till 
nock.Helkaklade badrum, tvättstuga, 2 sovrum. 
Material av bästa klass.

Ring för bokad visning    Pris: 2 975 000 kr/hbj
Jan Erik Axelsson, 0303-925 00.

Idyll i Ytterby
Idylliskt torp med beteshage i vacker bokskog. 
Inrednings- och utbyggnadsmöjligheter. Förråds- 
byggnad om ca 40kvm.

Ring för bokad visning    Pris: 1 975 000 kr/hbj
Jan Erik Axelsson, 0303-925 00.

Gård med anor i Kärna
Här finner du en gård som ger dig ett vackert läge, en färdig stallbyggnad med godkända boxar och ca 3,7 Ha 
mark. Verkstadsbyggnad alternativt garage. Boningshuset med gammal charm. Takhöjd 2.65 m i härliga rum. 
Möjlighet till arrende av ytterligare betesmark.

Ring för bokad visning    Pris: 3 300 000 kr/hbj    Jan Erik Axelsson, 0303-925 00.

Havsnära gård på Mjörn – Tjörn
Gård om 20 ha med närhet till havet. Modernt bostadshus från 1982 i orginalskick. Flera eldstäder.  
Totalyta 234 kvm. 1,5-plan med källare. Ekonomibyggnad (garage och maskinhall) om ca 100 kvm samt 
oinredd stor övervåning. Åker om 2 ha, skog 1 ha samt impediment 17 ha. 

Ring för bokad visning    Pris: 3 800 000 kr/hbj    Claes Tevell, 0303-647 40.

Stora Askerön
Mindre gård i den bohuslänska skärgården. Stort bostadshus från 1992 om totalt 222 kvm samt eko-
nomibyggnad i bra skick. Mindre bostadshus för ev. uthyrning finns också på fastigheten. Totalt 8 ha 
varav 6 ha skog. Ca 400 meter till havet. 

Ring för bokad visning    Pris: 2 975 000 kr/hbj    Roger Borg, 0303-642 40.

o

Panoramautsikt över ägorna – Sjuntorp – Trollhättan
Gård med vackert läge och utsikt  
över åkrar och skog. Cirka 15 km 
sydost om Trollhättan. Fastigheten 
ligger väl samlad. Herrgårdsliknande 
mangårdsbyggnad om 180 kvm 
boarea. Cirka 5 hektar mark i direkt 
anslutning. Kan lämpa sig mycket bra 
som hästgård eller för annan djurhåll-
ning. En riktig pärla! 

Ring för bokad visning 
Pris: 2 700 000 kr/hbj 
Hans Götestam, 0303-74 66 90.

Perfekt hästgård i Ytterby
Trevlig hästgård med läge mellan stad och hav. 7,7 Ha
mark. Mycket bra stallbyggnad med 4 stora boxar, sadel- 
kammare, stor lada. Egen belyst paddock. Bostadshus 
med kök, vardagsrum med 2 rum i fil, helkaklad toalett 
med duschkabin, 3 sovrum och toalett.Källare med 
pannrum, tvättstuga med bakugn samt 2 förråd.

Ring för bokad visning    Pris: 3 475 000 kr/hbj
Jan Erik Axelsson, 0303-925 00.

Ett paradis i Lökeberg
I populära Lökeberg erbjuder vi nu ˝Skomakartorpet” 
anno 1865. På tomten finns även ett mindre fritidshus. 
10 min promenad till salta bad från brygga eller sand-
strand. Tomt om hela 3941 kvm. 33+43 kvm.

Ring för bokad visning    Pris: 1 490 000 kr/hbj
David Strid, 0303-642 20, 0705-93 99 05.

3,8 Ha i Timmehult – Orust
Liten gård med stora möjligheter. Lugnt och bra läge 
inte så långt från Henån. Markareal ca 3,8 ha. Stor 
ladugård med bl.a. garage. Boningshus med boarea 
103 kvm + källare. 5 rok. Timmerhult 420. 

Ring för bokad visning    Pris: 1 475 000 kr/hbj
Claes Tevell, 0303-647 40.

Gård i Hålanda
Gård om ca 3 ha i Hålanda, Ale kommun.
Långetorp 140. För mer info kontakta oss.

Fredrik Hellberg, 0303-74 66 90, 0702-333 233.
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Gunnarsson

Det är vi som är Axelssons!

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

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



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
Söndag 22 maj 12:00 P99 Nödinge SK – Lunden Överås BK
 13:00 P00  Nödinge SK – Önnereds IK 
 15:00  P02 Vit  Nödinge SK – Älvängens IK
 16:00 P02 Blå Nödinge SK – Stenungsunds IF
 18:00 B-laget Nödinge SK – Lindholmens BK

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.
www.miascatering.se

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
Vimmervi IP

• 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:-

Måndag 17:30 – 19:00 Pojkar 00, Pojkar 01, Flickor 99/01
Tisdag 17:30 – 19:00 Pojkar 98, Pojkar 99, Pojkar/Flickor 03
Onsdag 17:30 -  19:00 Pojkar 00, Pojkar 01, Pojkar/Flickor 04
Torsdag 17:30 – 19:00  Pojkar 98, Pojkar 99, Pojkar 02

Besök vår hemsida: www.laget.se/nskfotboll

Nagelvård  &  Hudvård
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”På tider som passar dig”
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Bohus centrum • Tel: 031 – 98 22 98

���������������������

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

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

Sugen på fotboll?
Kom upp till Vimmervi! Vi tränar:
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FOTBOLL
Division 3 NV Götaland
IFK Åmål – Lilla Edet 1-2 (0-2)
Mål LEIF: Marcus Olsson 2.
Ahlafors – Warta 3-1 (1-0)
Mål AIF: Johan Elving, Henrik Anders-
son, Rasmus Johansson. Matchens 
kurrar: Henrik Andersson 3, Johan 
Elving 2, Rikard Nylander 1.

Division 4 Västergötland V
Emtunga – Lödöse/Nygård 4-1 (1-0)
Mål L/N: Tommy Pedersen.

Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Vänersborgs FK 0-3 (0-1)
Matchens kurrar: Mikael Maliniemi 3, 
Mattias Johansson 2, Tobias Ottosson 1.

Division 5 A Göteborg
Älvängen – Hisingsbacka 0-3 (0-1)
Matchens kurrar: Jakob Salenius 3, 
Markus Hedberg 2, Axel Lindergren 1.     

Division 6 D Göteborg
Nol IK – FC Komarken 1-3 (0-1)
Mål NIK: Mikael Hintze. Matchens 
kurrar: Mattias Karlsson 3, Pontus 
Åkerhage 2, Mikael Hintze 1.
Kommentar: FC Komarken var klas-
sen bättre än NIK, som inte alls kom 
upp i nivå i jämförelse med derbyt 
mot Nödinge. Nol är i behov av att få 
igång ett antal av sina äldre och ruti-
nerade spelare för att få stabilitet. 
Mittbacken Anders Brandts huvud-
spel har inte kunnat utnyttjas ännu. 

Bosna – Nödinge 1-0 (1-0)

Division 6 Alingsås
Töllsjö – Alvhem 2-0 (1-0)

Division 7 D Göteborg
Evins KIF – Bohus 1-2 (1-1)

Division 2 V Götaland, damer
Skepplanda – Husqvarna 0-3 (0-1)

Division 3 S Västergötland
Lödöse/Nygård – Tranemo 2-3 (1-2)
Mål L/N: Sandra Dahlqvist, Pia Brunberg.

Division 4 A Göteborg
Länsmansgården – Ahlafors 0-0 
Askim – Älvängen 3-1 (1-1)
Mål ÄIK: Stefania Citraro. Matchens 
kurrar: Jennie Hedberg 3, Stefania 
Citraro 2, Elin Rautio 1.

Tors 19 maj kl 19.00
Älvevi

ÄIK dam – GFF

Lör 21 maj kl 13.00
Forsvallen

SBTK dam – Norvalla

Lör 21 maj kl 15.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Trollhättans IF

Lör 21 maj kl 15.00
Älvevi

Älvängen – Tuve

Lör 21 maj kl 15.00
Gläntevi

Alvhem – Borgstena

Sön 22 maj kl 13.00
Jennylund
Bohus – 

Gothenburg Celtic

Sön 22 maj kl 17.00
Sjövallen

Ahlafors dam – 
Häcken

FOTBOLL I ALE

ALAFORS. Ahlafors IF 
hämtade sig snabbt 
efter debaklet mot Lilla 
Edet.

Tabelljumbon Warta 
var chanslöst på Sjö-
vallen.

En disciplinerad gul-
svart lagmaskin tog en 
övertygande seger.

Efter att ha tappat en ”säker” 
2-0-ledning mot Lilla Edet 
var ovissheten stor kring var 
Ahlafors IF står. Warta var en 
viktig värdemätare och träna-
re Lars-Gunnar Hermans-
son hoppades att killarna 
skulle hitta tillbaka till den 
defensiva noggrannheten. 
Hans förväntningar infria-
des. AIF visade upp ett felfritt 
försvarsspel och tog dessut-
om vara på de chanser som 
skapades. Efter en kvart revs 
Michel Berndtsson-Gon-
zales ner utanför straffområ-
det. Frisparken tryckte Johan 
Elving in med ett markskott. 
Rasmus Johansson nickade 
lite senare i ribban och hem-
malaget jagade en utökad 
ledning före pausvilan, dock 
utan att lyckas. Tio minuter 
in i andra halvlek tog AIF vara 
på en hörna. Ali El-Rafaei 
assisterade Henrik Anders-
son som från nära håll kunde 
rulla in tvåan. En kvart före 
slutet gjorde Rasmus Johans-
son 3-0. Warta reducerade i 
slutminuterna, men var aldrig 
nära att hota hemmalaget.

– Vi är grymt stabila just 
nu. Försvarsspelet har blivit 
så mycket enklare sen Johan 
Elving fick det defensiva an-

svaret på mittfältet. Han är i 
grym form just nu. Samar-
betet fungerar oerhört bra, 
summerade en nöjd Rikard 
Nylander.

Ahlafors IF som kom till 
spel utan Jihad Nashabat 
visade att det finns alternativ 
i truppen. Lars-Gunnar Her-
mansson valde att ge Ali El-
Rafaei chansen från start.

– Han är värd den. Ali 

har varit riktigt het i b-la-
get, motiverade AIF-träna-
ren beslutet 
som han inte 
fick ångra. 
Ali tillhörde 
de som job-
bade hårdast 
i den gulsvarta tröjan.

På mittfältet fortsatte 
Johan Elving och Rasmus 
Johansson att övertyga. Båda 

noterade sig dessutom i mål-
protokollet. Ahlafors måste 

bli bättre på 
att äga boll 
och etable-
ra tryck på 
motstånda-
rens planhal-

va. En bra värdemätare var 
AIF står får laget på lördag 
då serietrean Velebit väntar 
på bortaplan. Segern i fre-

dags gav självförtroendet en 
knuff uppåt.

– Gott att vi fick göra lite 
mål framåt. Det känns rik-
tigt bra nu, sa Rikard Nylan-
der när han gick av plan tre 
poäng rikare.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Triss i målskyttar. Rasmus Johansson, Henrik Andersson och Johan Elving svarade för Ahlafors fullträffar i segermatchen mot Warta.

FOTBOLL
Division 3 NV Götaland
Ahlafors IF – Warta 3-1 (1-0)

Säker seger för stabilt AIF
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FORSVALLEN
Lördag 21 maj

Skepplanda - IF Norvalla

Dam div 2, västra 

Kl: 13.00

Skepplanda - Trollhättans IF

Herr div 5, västra 

Kl: 15.00

RIKSMÄSTERSKAP 
KYOKUSHIN KARATE
MIMERSHALLEN KUNGÄLV

21 MAJ 2011

Arrangör Kungälv Kyokushin Karate
www.kungalvkarate.se

BILJETTER: www.ticnet.se

TÄVLINGSSTART 11:00, INTRÄDE: VUXEN 120:-, 
BARN (7-15ÅR) 60:- 
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Torsdag till söndag 28 april - 1 maj var Ale GK:s junio-
rer på vårläger i Tönnersjö GK utanför Halmstad. Med ett 
underbart väder och fantastiska golfresultat, av de am-
bitiösa juniorerna, bådar det gott för resten av säsong-
en. Under helglägret avgjordes även Ale Spring Cup som 
bestod av flera moment. Som lycklig vinnare att föra 
vandringspriset vidare såg vi Lucas Petersson.

Lördagen den 28 maj avgörs Lexus Tour för juniorer på 
Ale GK i Alvhem.       Ale GK:s Juniorkommitté

Vårläger med Ale GK:s juniorer

ÄLVÄNGEN. Älvängens 
fina inledning på vår-
säsongen verkar bort-
blåst

Avstängningar och 
massor av skador har 
satt en käpp i hjulet på 
ÄIK:s fina matchöpp-
ning efter återkomsten 
i femman.

I lördags blev det 
förlust med 0-3 (0-1) 
hemma mot Hisings-
backa FC.

Flera av de 
spelare som 
i de första 
m a t c h e r n a 
visade framfötterna är för 
närvarande både skadade och 
avstängda. Men ersättarna i 
lördagsmatchen, visade trots 
allt, att laget har ett duktigt 
reservmaterial, men är ännu 
lite för klena i tuffa närkam-
per.

ÄIK fick bland annat 
damma av Jimmy Thörn-
qvist och så länge han 
deltog, visade han upp ett bra 

SKEPPLANDA. – En 
skitmatch!

Omdömet om den 
tidiga seriefinalen på 
Forsvallen var tydligt.

Skepplanda föll 
med klara siffror mot 
Vänersborgs FK.

Förväntningarna var upp-
skruvade inför toppmatchen. 
Hemmalaget startade också 
piggt och redan i inledning-
en hade Mattias Johans-
son en bra chans, mer eller 
mindre frispelad av Martin 
Svensson. I nästa sekvens 
gick SBTK:s målvakt Mat-
tias Holmström ut lite för 
tufft mot en Vänersborgsan-
fallare som fick bita i gräset. 
Domaren pekade på straff-
punkten.

– Det var nog inte mycket 
att säga om, konstaterade 
Skepplandas 
huvudträna-
re, Jonas An-
dersson.

Med bak-
längesmå-
let tappa-
de hemmalaget konceptet. 
Passningsspelet var under all 
kritik.

– Vänersborg ägde hela 
den första halvleken efter 
ledningsmålet och vi skapade 
egentligen ingenting framåt. 
Därför gjorde vi tre ändring-
ar redan i halvlek, men det var 
inte vår kväll, sa en dämpad 
Jonas Andersson.

En felbedömning eller 
missförstånd mellan hemma-
keepern och Mattias Othzén 
föranledde att Vänersborg 
utökade sin ledning tio minu-

ter in i andra 
halvlek. Gäs-
terna spädde 
sedan på med 
ytterligare ett 
mål.

På sönda-
gen samlades Skepplanda för 
att tala ut om motgången.

– Vi hade ett bra samtal och 
killarna känns revanschsug-
na. Nu har vi två matcher den 
här veckan och det kanske är 
bra. Vi börjar med Interna-
tional borta på tisdag och på 
lördag tar vi oss an Trollhät-
tans IF. Det handlar troligtvis 
om en viss prestationsångest. 

Det gick väldigt bra på försä-
songen och vi hade stora för-
väntningar inför seriestarten. 
Vi har tagit nio av tolv poäng, 
utan att spela riktigt bra. Nu 
fick vi oss en näsbränna och 
det är kanske vad som behövs 
för att mentalt komma igång 
igen, menade Jonas Anders-
son.

Lagledningen kan glädja 
sig åt att få tillbaka Daniel 
Larson i spel på tisdag, men 
lyckan blir kortvarig. På 
lördag är han och Mattias Jo-
hansson lediga för att bemäs-
tra en annan utmaning – Gö-
teborgsvarvet.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Mattias Johansson och Skepplanda kom inte överens med 
varken boll eller spel i fredagens tidiga seriefinal mot Vä-
nersborg. 

SBTK föll i tidig seriefinal

FOTBOLL
Skepplanda BTK – Vänersborgs FK 
0-3 (0-1)
Matchens kurrar: Mikael Maliniemi 
3, Mattias Johansson 2, Tobias 
Ottosson 1.

Motigt värre för Älvängens IK
– Förlust hemma mot Hisingsbacka

PÅ ÄLVEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

Trots att ÄIK:s Jakob Salenius (spelaren i mitten) visade tän-
derna blev det ändå förlust hemma mot Hisingsbacka, 0-3.

försvarsjobb.
Målet vaktades av Jonas 

Agneman och de bollar 
han tvingades släppa kom på 
straff och två hörnor. Jonas 
lär få ha kvar jobbet mellan 
stolparna en bra tid framöver 
då den andra burväktaren, 
Johan Wester, tar en tripp 
till USA.

I samma stund som doma-
ren drog in luft för pausvila, 
fick gästerna en hörna som 
de förvaltade till 0-1. Nästan 
direkt i den andra kom 0-2 på 
straff och lika tungt för ÄIK 
några minuter senare på en 
hörna som resulterade i 0-3. 
Då var matchen körd. Resten 
av slutperioden var det mest 
spel på mittplan och några 
större farligheter dök inte 
upp framför målburarna. 

FOTBOLL
Division 5 A Göteborg
Älvängen – Hisingsbacka 0-3 (0-1)

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Skepplanda - Vänersborg fk 0-3 (0-1)
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0320-87003

BUSS I SVERIGE/NORDEN 
Nordkap-Lofoten 11d 19/6 13890:- 
Inlandsbanan 9d 6/7 9750:- 
Stockholms skärg. 4d 2/8 4690:- 
Sv.Hurtigrutten 3d 30/7 3490:- 
Finland 5d 10/7 5790:- 
Helsingfors 3d 1/7 1295:-
Öland 3d 16/6 2980:-
Hurtigruten 5d 11/7 5670:-
Sognefjorden 6d 26/6 7240:- 
Skagen 2d 11/6, 13/9 1875:-  
Valdres, Jotunheimen 5d 9/8 4985:- 
Åland 4d 25/7 3990:- 
Fjällvandra i Trysil 5d 4/9 5650:- 
                   
EUROPA
Spreewald 4d 1/8 3660:- 
Österrike/Schweiz 7d 2/7 7480:- 
glaciärtåget, Mainau
Holland 6d 19/9 6780:- 
Tallinn 4d 4/9, 22/9 2695:-
Donau/Österrike 8d 28/9 8975:- 
Moseldalen 6d 10/9 5980:- 
SPA, Estland 8d 2/10 7780:- 
Rhen-Moseldalen 7d 8/10 5980:-

Fler resor på www.brunossons.com  
eller beställ resebroschyr.

Mån - Fre 9-18, Lör 11-14
Verkstad Mån - Fre 7-17
Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr. 
Tel 0303-24 57 70
www.toyotakungalv.se
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ALAFORS. Ales skolor 
gjorde rent hus när 
Skol-DM i hästhoppning 
avgjordes på Klare-
bergs Ridklubb. 

Ahlafors Fria Skola 
tog en dubbel med 
Michaela Bernts-
son som segrare och 
Belinda Henriksson, 
båda från årskurs 8, 
som tvåa. 

Bronspengen gick 
till Sara Sandberg 
från Kyrkbyskolan i 
Nödinge.

I kvalet segrade Belinda Hen-
riksson före Michaela Bernts-
son. I finalen blev det emel-

lertid ombytta roller. Micha-
ela fick rida D-ponnyn Jose-
fine och gjorde det så bra att 
det räckte till guld. Belinda 
knep silvret på Sirius, också 
det en D-ponny.

– Det är helheten mellan 
häst och ryttare som bedöms. 
Man blir tilldelad en ridskole-
häst och får därefter femton 
minuter på sig att göra i ord-
ning hästen och rida fram, 
förklarar Michaela.

Michaela Berntsson har 
två egna hästar hemma i 
Ölanda, D-ponnyn Elegant 
och C-ponnyn Wilma. In-
tresset för hästar är medfött 
och framtidsmålet utstakat.

– Jag vill komma så långt 

som möjligt inom hästhopp-
ningen. Jag drömmer om att 
få hoppa SM innan jag går 
över till stor häst, säger Mi-
chaela.

Har du någon förebild?
– Ja, min klasskamrat Elin 

Wessberg som vann GP-
ponnyn. Hon har verkligen 
kämpat med sin häst och 
visat att det går. Hon är helt 
otrolig!

Lokaltidningen ber att få 
gratulera samtliga medaljö-
rer och önska dem lycka till i 
sitt fortsatta hoppande.
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Ales skolor i topp på Skol-DM
– Tog hem samtliga medaljer

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ales skolor tog en trippel när Skol-DM i hästhoppning avgjordes på Klarebergs Ridklubb. 
Segrade gjorde Michaela Berntsson (mitten) från Ahlafors Fria Skola före klasskompisen Be-
linda Henriksson (t v) och Sara Sandberg från Kyrkbyskolan.

m.lifeclub.se

Låt oss inspirera dig med att fortsätta 
träna under hela sommaren

Träna så mycket du vill hela våren och sommaren 
för endast fjorton kronor per dag tom 15/8. 
Betalas kontant från det datum du börjar träna. 
Erbjudandet gäller tom 30/6-11

Vi har öppet som vanligt hela sommaren för att kunna 
ge dig de bästa förutsättningarna för att lyckas

14:-dag

**

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

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

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

Gårda,  031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)
Majorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27) 

Storås,  031-331 10 90 (Storås Industrigatan 20) 
Kortedala,  031-48 99 50  (Dagjämningsgatan 1)  

Långedrag,  031-29 98 88 (Redegatan 1)
Lerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)

Åbybadet,  031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

Träna, sola och bada hel sommaren!
Chansa inte på att det blir bra väder, 
hos oss är det alltid 100% sol.

ger dig allt för endast

i månanden under hela sommaren *
* Sommarmånaderna betalas kontant, där efter från 31/8, 
349:-/mån med 24 månaders trygghetsavtal eller 449:-/mån 
med 12 månaders basavtal 
Erbjudandet gäller tom 31/7-11

ddddidididdiddidid lllllllllllllltltltltltltltlltltltltlltltt fffffffffffffffffffföööööööööööööööööööööö ddddddddddddddddd tttttttttt
GULDKORTET

*

gggggggggggggggggg gggg

*********99:-
*Medlemsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro- och kontantavtal

 **Gäller endast på Åby, Lilla Bommen, Björkekärr

Fest & Danskvällar i

ONSDAG 1 JUNI

NO 
TJAFS

KL 21-01
ENTRÉ: 120:-
18 ÅR LEG.

FREDAG 10 JUNI

STREAPLERS
KL 21-01

ENTRÉ: 140:-
18 ÅR LEG.

LÄS MER PÅ
WWW.AHLAFORSIF.SE
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www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84 Telefonerna är öppna 

vardagar kl. 8-15.30.

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

En weekend på 4-stjärnigt hotell vid Vänern

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

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

Best Western 
Gustaf Fröding Hotell 
I härliga Värmland finns en livlig 
stad med ett rykte om att vara sol-
rik och restaurangtät – omgiven av 
ett vackert naturlandskap och där 
vildmarken är präglad av skogar, 
små och stora sjöar och älvar, som 
forsar genom landskapet ligger 
Karlstad. Här kan du kan uppleva en 
weekend med flera möjligheter för 
både avslappning och nöjen långt 
bort från vardagslunken. Från norr 
slingrar sig Klarälven ned genom 
Värmland för att mynna ut i Sveriges 
största sjö Vänern - här finner man 
Europas största insjöskärgård med 
hela 22 000 öar, holmar och skär. I 
norra delarna av Karlstad ligger ert 
4-stjärniga hotell som är uppkallat 
efter Fröding som är född i staden. I 
Karlstad kan du uppleva skärgårds-
liv med båtturer, kajakpaddling eller 
laxfiske i Klarälven eller njuta av en 
inspirerande shopping i centrum. 

Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

Sommarcharm 
i Toscanas armar

Hotel Arnolfo 
På det familjeägda Hotel Arnolfo i 
Montecatini Terme värnar man om 
de lokala traditionerna och gästfri-
heten är i främsta rum. Staden ligger 
mitt i Toscana så det är lätt att upp-
leva områdets stora utbud på konst, 
arkitektur, vin och matlagning. 
Besök Florens (47 km), där bl.a. Da 
Vinci skänkte sin konst till världen 
och där ni kan uppleva Dopkapellet 
på Piazza del Duomo (50 km) med 
Ghibertis vackra bronsdörrar som 
Michelangelo döpte “Porten till 
Paradis”. En annan spännande stad 
är miljövänliga Lucca (27 km), där de 
fl esta cyklar eller går och där luften 
känns extra ren. Staden bjuder på 
gemytliga butiker och caféer men 
det är även musikens stad för det var 
här som komponisten Puccini gick i 
sina första barnskor. 

Pris per person i dubbelrum

1.099:-

Pris per person i dubbelrum

2.449:-

8 dagar på 3-stjärnigt hotell i Montecatini Terme, Italien

Solen skiner alltid 
i Karlstad

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

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BRA BARNRABATT 

EXTRANATT ENDAST 549:-

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé

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

Gustaf Fröding Hotell 

Ankomst:
Lördagar 18/6-20/8 2011. 

Hotel Arnolfo

BRA BARNRABATT 

NÖDINGE. Duger jag?
Det får vi snart svar på.
Om två veckor är det pre-

miär för Vaknaföreställningen 
Life Of, en dansmusikal av 
Sabahudin Sabani och Show-
gänget.
Ett halvårs förberedelser är snart över. Av 
ingenting har en helt ny dansmusikal växt 
fram i syfte att beröra och uppmana till 
eftertanke.

– Det är en föreställning som känns 
och det handlar om att vi duger som vi 
är. Det finns också ett anti-drog-budskap 
med inriktning mot tobak, berättar regis-

sören Sabahudin Sabani, 16.
Showgänget består denna gång av ett 

30-tal ungdomar från Västsverige, en del 
av dem från Kyrkbyskolan i Nödinge. 
Tillsammans har de utvecklat föreställ-
ning, skrivit manus och satt koreografin. 
Spindeln i nätet har som vanligt varit 
Sabahudin själv, men det tonar han ner.

– Det här har varit en fantastisk grupp 
att jobba med. Det finns en sådan energi 
och vilja att göra något bra att föreställ-
ningen nästan har skapat sig själv, berättar 
han.

Showgänget har tränat på lördagkväl-
lar i anslutning till Mötesplats ungdom i 
Ale gymnasium och bara det säger mycket 

om ambitionen. Resultatet har 
blivit dansmusikalen ”The life 
of” – en föreställning som känns. 
Ramhandlingen är två personer 
som växer upp i två olika världar. 
En av dem drömmer om att bli 
berömd, den andra om att få en 
vän. Båda lyckas, men för vem 
består lyckan?

– Musiken och låtarna är 
kända, vilket säkert går hem hos 
publiken. Föreställningen blir 
cirka 50 minuter. Kort och effek-
tivt, säger Sabahudin.

Uppdraget har han fått från 
Vakna och målgruppen är främst 
elever i Ales mellanstadieskolor 
som måndag 30 maj får åka till 
Ale gymnasium och bevittna 
föreställningen.

– Vi hoppas sedan att skolorna 
tar chansen att lyfta budskapet 
och frågan om att visst duger jag, 
betydelsen av riktiga vänner och 
rätten att säga nej, säger Vaknas 
projektledare Thomas Berg-
gren som själv blev tagen av att 
bara följa repetitionerna en kväll.

– Jag höll på att inte komma 
därifrån. Det är ett otroligt gäng 
ungdomar som Sabahudin leder 
på ett lysande sätt. 16 år och 
redan ett ledarskap med både 
tydlighet och en stor portion 
humor. Det här kommer att bli 
hur bra som helst.

Det blir två föreställningar 
för allmänheten söndag 29 och 
måndag 30 maj. Någon entré 
kommer inte att krävas, däre-
mot har showgänget beslutat att 
be publiken om ett bidrag till 
insamlingen för Europas fatti-
gaste barn i Moldavien. Skolorna 
bjuds in under måndagen. För-
utom Vakna har projektet stöd av 
ABF och Mötesplats Ungdom.

Premiär för en dans-
musikal som känns
– Sabi och Showgänget är redo

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Premiär igen. För vilken gång i ordningen minns vi snart inte, men nu har Saba-
hudin Sabani och Showgänget skapat en dansmusikal. Söndag 29 maj är det dags 
att bänka sig i Ale gymnasium och Sabi utlovar en föreställning som känns…

Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96. 

E-post: folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

PIRATES OF THE 
CARIBBEAN

I FRÄMMANDE FARVATTEN

Följ med Jack Sparrow i jakten 
på den mystiska Ungdomens 

källa. Ett otroligt äventyr 
som för honom mot nya 

horisonter. På resan ställs han 
mot sjöjungfrur, zombies, nya 

motståndare och dessutom den 
beryktade Blackbeard.

Entré 80:-
Onsdag 1/6 kl 18

Fest & Danskvällar i

ONSDAG 1 JUNI

NO 
TJAFS

KL 21-01
ENTRÉ: 120:-
18 ÅR LEG.

FREDAG 10 JUNI

STREAPLERS
KL 21-01

ENTRÉ: 140:-
18 ÅR LEG.

LÄS MER PÅ
WWW.AHLAFORSIF.SE
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Program

Alla välkomna att fira

Sveriges Nationaldag 2011
på Prästalunds Hembygdsgård i Starrkärr

13.00 Samling vid Starrkärrs kyrka
 Avmarsch mot Prästalunds hembygdsgård
 Fanborgen formeras, flaggan hissas
 Tal av UEFA-delegat Gerhard Sager

 • Utdelning av flagga

 • Fanborgen upplöses

 • Blåsorkestern ”Larmet”

 • Underhållning av Stuffa-Stig med Älvorna

 • Kvartetten Claes Änglar

 • Folkmusikgruppen ALEGATO

Fri entré - servering - lotterier
Välkomna!

Föreningen för Nationaldagens firande i Ale

6 Juni

Föreningen Nationaldagens firande i Ale är en ideell förening som bygger på frivillighet. Du som 
som önskar stödja firandet av Nationaldagen vid Prästalunds Hembygdsgård är välkommen som 
medlem. Medlemsavgift 50:- enskild medlem, 100:-/familj. Postgiro 492 55 83-9.

Ni som tidigare har erhållit fanor 
ser vi gärna delta i fantåget.

SURTE. För fjärde året i rad anordnar Bruks-
ongar och Odlaklubben Väst trädgårdsmark-
nad och Bruksongars dag på Glasbruksmu-
seet i Surte. Lördagen den 21 maj hoppas 
vi på soligt väder, precis som vanligt när vi 
slår upp portarna. Bruksongar håller museet 
öppet med gratis entré och kaffeservering.

På parkeringen kan man sälja, köpa och 
byta växter samt annat som har med trädgård 
att göra. Utbudet är mycket varierat, rarite-
ter och ovanliga sorter blandas med de allra 
vanligaste trädgårdsväxterna. Det brukar 
finnas både perenner, sommarblommor, 
grönsaker och krukväxter. Allt till priser som 
alla har råd med.

Försäljarna som själva är trädgårdsentusi-
aster kommer gärna med råd och tips. Man 
kan också passa på att ta en lott och vinna 
ytterligare växter. Målet är att alla växter ska 
vara slut när marknaden stänger och plane-
ringen inför nästa års marknad startar.

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

VARMT
VÄLKOMNA!

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

Trädgårdsmarknad i 
Surte står för dörren

På lördag arrangeras trädgårdsmarknad i Surte för fjärde året i rad.
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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

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Nu står sommarens dörr  
på glänt 

MUSIKGUDSTJÄNST 
i Hålanda kyrka 

söndag 22 maj kl 17.00 

Medverkande:  

Hålanda och Lödöse kyrkokörer 
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www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Nols kyrka
Söndagen den 22 maj

Familjegudstjänst kl. 15.00

Barnkören gNola sjunger
därefter Vårfest i trädgården 

till ca. kl. 18.00 
Underhållning, 
korvgrillning, 

femkamp, 
pajkasning, 
hoppborg, 

trolleri, 
avtackning av Johan Reftel.

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

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

18 maj 20.00
 gospel.kom och Real Groove

Älvängens Blå kyrka
Hard Rock Gospel  

Biljetter fi nns att boka 

GRATIS
på www.mittiale.se

PRO Ale Norras höll kvar-
talsmöte i Medborgar-
huset den 5 maj. Mötet 

öppnades av ordförande Sven 
Grolander, som hälsade alla 
välkomna och presenterade dag-
ordningen och informerade om 
dagens PROgram med Inge 
Franzén som inbjudits för att 
informera oss om trafikregler 
och nya lagar.
Under punkten rapporter läm-
nade vår kassör Eva Carls-
son en positiv ekonomisk rap-
port. Föreningen har till dags 
dato 615 medlemmar. Förening-
ens studieansvarige Helge Hell-
man informerade om planerade 
cirklar till hösten. För de med-
lemmar som saknat vårt ”Vår-
extraprogram” så är detta ersatt 
med det nya ”Sommar- och höst 
PROgram” som delas ut från 

den 23 maj. Det ger medlem-
marna mer tid för att anmäla 
till höstens cirklar och resor. 
Stig Andersson rapportera-
de om den nyligen genomförda 
resan till Skaraborgstrakten den 
20 april. Huvudresmålet var ju 
Ryttmästarbostället vid Simsjöns 
strand utanför Skövde. Detta 
blev en mycket lyckad resa med 
många överraskningar som ka-
vallerimajoren Bernhard Eng-
lund stod för. Närmast på rese-
programmet står resan till PRO 
Norra Älvsborgs Friskvårdsdag 
den 17 maj, därefter ”Hemliga 
resan” till okänt mål den 8 juni 
och Äpplemarknaden i Kivik 
23/9-24/9 med Stigenbuss.  
Föreningens trafikansvarige 
nestor Ebbe Lindström presen-
terade Inge Franzén och över-
lämnade ”ord och bild”. Inge 

berättade för oss 
om nya trafikreg-
ler, faror i trafiken 
och de äldres utsatt-
het. Enligt statisti-
ken så är det vi äldre 
som råkar mest illa 
ut när det gäller 
olyckor med bil, 
cykel och gående. 
Om man följer sta-
tistiken så skulle 
enligt Inge motor-
cykel vara ”det säk-
raste fordonet” att 
färdas på för 65+ 
därför att de fö-
rekommer minst 
bland dödsoffren i 
den gruppen. Statis-
tik är dock alltid sta-
tistik. Det är ju så 
att vi äldre är kloka-
re men sjukare och 
mycket skörare i 

kroppen och tål därmed mindre 
våld än yngre människor. Men 
Inge framhöll att vi pensionä-
rer är minst lika bra som bilfö-
rare jämfört med yngre ålders-
grupper.

Vi fick se de nya trafikmärken 
som tillkommit, reglerna för att 
köra i rondell eller cirkulations-
plats som det egentligen heter, 
rondellen är den större eller 
mindre rundeln i mitten och 
cirkulationsplatsen det omgi-
vande området. Inge som är från 
Vänersborg upplyste oss om 
att ”när man planerar gatunä-
tet i Trollhättan så blir rondel-
lerna precis där det blivit ringar 
från kaffekopparna på kartan”. 
För övrigt kallas Trollhättan för 
”akvariet” för där finns så många 
gupp i.

Man kan få körkort utfärdat 
med undantag från de medicin-
ska kraven, som kan kombine-
ras med begränsning till kör-

ning under vissa förutsättningar 
till exempel under dagtid, eller 
inom en viss radie från kör-
kortshavarens bostad. Begräns-
ningen anges på körkortet med 
en kod. Vid vissa tillfällen kan 
man få rabatt på trafikböter. 
Kaffe med smörgås serverades 
och det gavs tillfälle för frågor 
om trafik och därmed samhö-
rande lagar. Föreningens tra-
fikansvariga Ebbe Lindström 
och Eva Grolander framförde 
ett tack till Inge för en fullödig 
informationsstund given på ett 
medryckande sätt och överläm-
nade en blomma.

Därefter vidtog lotteridrag-
ningen där fru Fortuna som 
vanligt gynnade en del lyckliga 
vinnare. Lotteriansvariga Elsa 
Claesson tackade alla som köpt 
lotter och tillönskade en varm 
och skön sommar. Sven tackade 
för visat intresse och avslutade 
mötet.                                        Stig

PRO-möte med trafik på dagordningen

PRO Ale Norras trafikansvariga, Inge Franzén flankerad av Ebbe 
Lindström och Eva Grolander.
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ALAFORS. En dag i hälsans 
tecken är ett arrangemang 
som vänder sig till daglediga. 
Onsdagen den 25 maj är datu-
met som gäller. På program-
met står bland annat tipspro-
menad, femkamp, boule och 

lotterier. Serveringen håller 
också öppet. En nyhet jämfört 
med tidigare år är den bildvis-
ning som Lilly Johannesson 
och Raggen Otter ansva-
rar för. Besökarna kommer 
att kunna ta del av fotografier 

från gamla Alafors.
För den musikaliska under-

hållningen svarar Bannuwak-
ören och Ukulelegruppen. 
Konferencier är Lotti Klug.

JONAS ANDERSSON

Hälsodag i Furulundsparken

Nödinge församling
22/5 5:e i påsktiden kl 11, 
Surte kyrka sammanlyst 
Mässa H Hultén Avtack-
ning av Elise Friman, 
samkväm efter i försam-
lingshemmet. Kl 13, Surte 
kyrka Finsk gudstjänst Maja 
Edler. Månd 23/5 kl 18, 
Surte kyrka Musikalen 
”Fröet” R.Bäck. Kl 18.30, 
Nödinge kyrka församlings-
hem Mässa H Hultén.

Elimförsamlingen, 
Alafors pingstkyrkan
Torsd 19/5 kl 18, Musik-
café, Ohlins. Sönd 29/5 kl 
11, Gudstj. Elvor o Janne 
Ohlin.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 17/5 kl 8-9, Bön. Onsd 
18/5 kl 19.30, Smyrnakö-
ren övar. Fred 20/5 kl 19, 
Greenhouse (från åk 7 och 
uppåt). Kl 20.30, Effect – 
Café & Öppet hus för ung-
domar. Lörd 21/5 kl 10-13, 
Second Hand & Café. Sönd 
22/5 kl 11, Gudstjänst, Jör-
gen Ringbäck. Kyrkkaffe. 
Tisd 24/5 kl 8-9, Bön.

Guntorps missionskyrka
Onsd 18/5 kl 18.30, Spå-
rarScout & Upptäckarscout. 
Fred-Sönd Katthult 2011 
Scoutläger SpårarScout 
& UpptäckarScout. Sönd 
22/5 kl 18, Gemensam 
Dopgudstjänst i Älvängens 
Missionskyrka AnneMarie 
Svenninghed. Onsd 25/5 
kl 18.30, Tonår & Äventy-
rarScout.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Westergaard, Fuxiakören, 
Söndag X-large. Tisd kl 
8:30, Mässa i församlings-
hemmet, Westergaard. 
Onsd kl 18:30, Mässa, 
Nordblom. Fred kl 18, 
Mässa, Kristensson.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 22/5 
kl 10, Mässa Wetterling. 
Hålanda sönd 22/5 kl 17, 
Musikgudstjänst Wetter-
ling. S:t Peder sönd 22/5 kl 
12, Konfi rmationsmässsa 
Skredsvik. Ale-Skövde sönd 
22/5, se ovanstående. Tunge 
sönd 22/5, se ovanstående.

Älvängens missionskyrka
Torsd 19/5, RPG:s vår-
resa Anmälan. Kl 18.30, 

Tillsammans i bön. Sönd 
22/5 kl 11, Gudstjänst 
med SMU:s våravslutning. 
Manfredsson, Svenninghed. 
Sång av Smultron. Kl 18, 
dopgudstjänst och dop-
bekräftelse Svenninghed. 
Månd 23/5 kl 18.30, Scout. 
Tisd 24/5 kl 12, babymassa-
ge. Kl 19, Styrelsen. Torsd 
26/5 kl 18.30, Tillsammans 
i bön. Kl 19.30, Körövning.

Filadelfi aförsamlingen
Bohus pingstkyrkan
Onsd 18/5 kl 19, Tillsam-
mans i sång och bön. Sönd 
22/5 kl 11, Gudstjänst Leif 
Karlsson, sång. Onsd 25/5 
kl 19, Nattvardsfi rande med 
sång och bön.

Surte missionsförsamling
Onsd 18/5 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 18/5 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Sönd 22/5 kl 
11, Gudstjänst. Maria Hed-
man. Leif Andresen. Enkelt 
kyrkfi ka. Månd 23/5 kl 19, 
Musikkåren övar. Tisd 24/5 
kl 18:30, Scout. Onsd 25/5 
kl 18:30, Tonår. Onsd 25/5 
kl 18:30, Samtalskväll för 
alla åldrar. Onsd 25/5 kl 21, 
Innebandy i Surteskolan.
www.surtemissionskyrka.se

Stattkärr - Kilanda för-
samling
Tisd 17/5 Nols kyrka kl 8, 
Morgonbön med frukost. 
Onsd 18/5 Älvängens kyrka 
kl 20, Hard Rock Gos-
pel - gospelkom och Real 
Groove med låtar av bland 
andra Kiss, Metallica och 
Red Hot Chilli Peppers (se 
annons). Torsd 19/5 Nols 
kyrka kl 18.30, Veckomässa 
Nordblom. Sönd 22/5, 5 
i påsktiden. Kilanda kyrka 
kl 09.30, Mässa Nilsson. 
Älvängens kyrka kl 11, 
Mässa Söndagsskola Nord-
blom. Starrkärrs kyrka kl 
11, Mässa Nilsson. Nols 
kyrka kl 15, Familjeguds-
tjänst och därefter Vårfest. 
Nordblom. (se annons). 
Tisd 24/5 Nols kyrka kl 8, 
Morgonbön med frukost.

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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Till alla Er som på olika
sätt hedrat minnet av

vår käre Pappa

Rune Ögren
vid hans bortgång

framför vi vårt varma
tack.

JOAKIM, MADELEINE
med familjer

Evy Johansson, Bohus har 
avlidit. Född 1946 och efter-
lämnar maken Ingemar samt 
döttrarna Mia och Camilla 
med familjer som närmast 
sörjande.

Elsa Carlsson, Surte har 
avlidit. Född 1918 och 
efterlämnar dottern Yvonne, 
barnbarn samt syster som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Kjell Löfström. I Ale-Sköv-
de kyrka hölls torsdagen 12 
maj begravningsgudstjänst 
för Kjell Löfström, Älväng-
en. Offi ciant var komminis-
ter Bengt Broman.

Sven Claesson. I Skepplan-
da kyrka hölls torsdagen 12 
maj begravningsgudstjänst 
för Sven Claesson, Skepp-
landa. Offi ciant var kommi-
nister Bengt Broman.

Bertil Blomqvist. I Starr-
kärrs kapell hölls fredagen 
13 maj begravningsguds-
tjänst för Bertil Blomqvist, 
Trollevik. Offi ciant var kom-
minister Reine Bäck.

Tack

Min älskade Maka
Vår älskade Mamma
Svärmor och Mormor

Evy Johansson
* 28 februari 1946

har i dag lämnat oss.

Bohus
5 maj 2011

INGEMAR
MIA

Tobias, William
CAMILLA

och KRISTER
Sandra

Släkt och vänner

Änglarna kunde
inte vänta

Du kommer alltid att
finnas i våra tankar

och våra hjärtan

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 27

maj kl. 11.00 i Starrkärrs
kyrka. Akten avslutas
i kyrkan. Hedra gärna

Evys minne med en gåva
till Cancerfonden
tel. 020-59 59 59

eller till Diabetesfonden
bg. 900-9010.

Vår kära Syster

Evy Johansson
* 28 februari 1946

† 5 maj 2011

har i dag lämnat oss.

Lisbeth och Ulf
Kenth och Agnethe

Erna och John
med familjer

Sov i ro

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår käre

Ragnar
Isaksson

vid hans bortgång, för
alla fina blommor vid

hans bår och för gåvor
till Cancerfonden, vill vi

framföra vårt varma
tack. Tack också till

solist Åsa Gunnervik för
den vackra sången.

EVA MED FAMILJ
STEFAN, ANN

MED FAMILJER

Döda

Vår kära 
Mamma och Farmor

Anne-Marie 
Sandberg
* 16 maj 1929

har stilla insomnat,
sörjd och saknad.

Lödöse 5 maj 2011

MARCUS
Pernilla
Olivia

Kim och Jennie
Emil, Thea

Övrig släkt och vänner 

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredag 27 maj

kl. 11.00 i S:t Peders
kyrka, där samling sker.
Akten avslutas i kyrkan.

Lika välkommet som
blommor är en gåva till

Cancerfonden tel.
020-59 59 59.

Veckans ris 
Till föreningen Svanen i 
Surte som inte har haft års-
möte på tre år. Kan en sådan 
styrelse sitta kvar?

En undrande medlem

Tack
Tack till alla som på olika 
sätt hjälpte till så att drag-
spelsstämman i Kolanda 
blev till ett oförglömligt 
minne. Outtagna vinster, 
gul lott nr 66. Blå lott nr 47. 
Kontakta 0303-74 71 31

Rune & Gunilla Hansson. 
Bengt & Ingrid Tilly

Hjärtligt tack för all upp-
vaktning på min 90-årsdag.

Ingrid Johansson
Nödinge

Min kära lilla Mamma
Vår Mormor och Syster

Elsa Carlsson
* 9/2 1918

har i dag stilla somnat in
och lämnat oss i sorg

och saknad.

Surte
21 april 2011

YVONNE
CHRIS

MARKUS
Gunvor

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
Vila i frid

Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av de
närmaste. Hedra gärna

Elsas minne med en gåva
till Hjärt-Lungfonden tel.

0200-88 24 00.

Stort tack till alla på 
Nödingeskolan, både perso-
nal och barn,som hjälpte till 
att leta och hitta våra rym-
mare Sebbe och Sebbe.

Föräldrarna

Tack för uppvaktningen i 
samband med min pensio-
nering från Ale Kommun. 
Tack för alla fina tal, blom-
mor och presenter.

Britt-May Palmertz

Ett gigantiskt STORT 
tack till alla de förestag 
som sponsrade vår Fri-
tidshemmensdag den 10 
maj! OKQ8, Nödinge. 
ICA Kvantum, Nödinge. 
Shell, Nol. Svenheimers, 
Älvängen. Ett extra tack till 
ICA som inte bara skänkte 
priser till vårt lotteri, utan 
även gav barnen bandyklub-
bor, mål och bollar.

Tacksam fritidspersonal 
på Nödingeskolan
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

Bilar köpes 500-50000 kr 
kont. Allt av intres. Äv husvagn. 
Hämtas.
tel. 0303-22 30 62
el. 0732-49 85 16
el. 0737-42 90 92

SÄLJES

Peugeot 307 xt 1.6 -02 kombi. 
Ny bes UA, ny kamrem, ny vat-
tenpump, nya remmar. AC, SoV 
däck, regnsensor, Airbag, fjärr-
styrt centrallås, dragkrok, 
elspeglar, elhissar, CD Stereo m 
rattkontroll, svensk såld. 
Pris: 37 500:-, kan diskuteras vid 
snabb affär! 
tel. 0706-95 48 17
el. 0303-22 99 44 (kväll)

Altandörr med karm. Mycket 
bra, har suttit välskydat. Bredd 
1m, höjd 2.10 m. Vänster hängd. 
Nypris 10 000kr. Hämtpris, 100:-
tel. 0705-45 86 33

Ankägg 2kr st. Bohus.
tel. 0303-22 73 27

Stuga vid Valsjön
www.hemnet.se

Vi skall ha loppis för nu flyttar 
vi och behöver din hjälp med att 
tömma hus och garage från div. 
prylar. Lördag den 21 maj mellan 
kl 10-16 önskar vi dig välkommen 
till Båstorp och Hägglunds. Från 
45:an, tag av mot Båstorp ca 
200 m norr om Motell Göta älv 
där vi skyltar.
Loppis

Fin husvagn, Cabby 532 DLX 
-87 med sommartält, porta potti, 
cykelställ etc. Totalvikt 1200kg. 
Pris: 26 000:-. 
tel. 031-25 16 00
el. 0709-23 21 04

Soffgrupp i furu + litet skåp i 
furu. Välvårdat. Säljes p.g.a flytt. 
Pris: 1300:-
tel. 0303-33 80 22

Herr- o damcykel, beg. Samt 
nya cykelhjälmar herr o dam 
och en pump. 1 000 :-
tel. 0303-962 02

Ved i 3-4m längder.
tel. 0703-91 68 20

Hundbur passar till bl.a Volvo 

745-945-v70. Pris: 500 :-
tel. 0520-66 83 59
el. 0739-62 88 10

Drejskiva säljes (elektrisk). 
Knappt använd. 4000 :-
tel. 031-98 38 85 (Kväll)

VW Golf 1997. Ny topp, nya 
bromsar, ny bes. Skattad till 
mars 2012. Sommardäck, vinter-
däck. Pris: 8 500:-
tel. 0303-74 02 27
el. 0733-36 84 52

UTHYRES

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

Lägenhet uthyres i Älvängen. 
3 rum o kök 112kvm. Stor ute-
plats och tillgång till trädgård. 
Hyra 8600:-
tel. 0709-73 49 92

Husbil uthyres Elnagh Joxy 36 
-02. Halvintegrerad, dubbelsäng 
bak, bäddbar soffgrupp. Cykel-
ställ, dusch & toa. Stort garage. 
Ugn, 3 lågigt gasolkök. Porslin 4 
pers. Deposition 2000 :- fås till-
baka vid inlämnande av hel och 

rengjord, tömda tankar, upptan-
kad husbil. Hyra 5000:- /vecka, 
fria mil.
tel. 0733-37 35 01

Ö HYRA

Skötsam 40 årig kvinna 
önskar hyra bostad med inflytt-
ning snarast. Har fast jobb och 
ordnad ekonomi. Rökfri.
tel. 0701-50 29 62

SÖKES

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

Hundvakt/hunddagis till 
hösten 2011. För liten valp. 
tel. 0733-37 68 38

ÖVRIGT

BAKLUCKELOPPIS
29 Maj, 19 Juni, 24 Juli, 21 Aug
Sälj allt du inte behöver eller 
kom o gör ett fynd !
Tips, info o platsbokning finns 
på www.vastkustloppis.se

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

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

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

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
§hundtrim i Skepplanda. Därför 
önskar jag trimhundar till trä-
ning och det kommer att bli 
reducerade priser. Tar även 
emot katter för nerrakning. 
Badar, klipper klor, rensar öron. 
Allt enligt överenskommelse. 
Ring om mer info.
tel. 0701-52 21 96

Hjälp med att bygga? Byte 
till energieffektivare fönster. 
Passa på att byta dina gamla 
fönster till mer energieffektiva!
Glöm heller inte att du kan 
spara pengar genom att till-
läggsisolera ditt hus. Vi utför 
även köksmonteringar, lägen-
hetsrenoveringar, golvläggning, 
altanbyggen och pooldäck, 
friggebodar&förråd, garage 
eller carportar. ROT-avdrag 50% 
på arbetskostnaden.Momsre-
gistrerad och F-skattsedel finns.
LÄS MER på www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44

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

Yrkesmässig fönsterputs, 
företag eller privat. Beställ som 
engångsputs eller löpande års-
abonnering.  Lång erfarenhet, 
F-skatt.
tel. 0735-83 09 53 Uno

Alla bilar köpes!
Alla märken, modeller, miltal & 
skick. Från 1990-2011. Hämtas 
kontant i hela länet.
Ring Stefan
tel. 0739-07 70 59

Sprutlack av köksluckor.
20% Rabatt. Fria hembesök & 
kostnadsförslag. F-skatt finnes.
tel. 0738-70 27 96

Smutsiga hästtäcken?
Tvätt, reperation & impregne-
ring. Fri hämtning/lämning vid 
fem eller fler. www.textilina.se
Välkommen!
tel. 0707-70 65 57

TILL SALU. Omtyckt och trevlig 
butik. Blommor, presenter och 
antikt. Norra kortedala, Gbg. Yta 
ca 100 kvm. Låg hyra. Lokalen 
kan även användas till annan 
verksamhet. Ej livsmedel. 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.

övriga 
tjänster

övriga 
tjännnssstttteeeerrrrrr
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Hurra hurra hurra,
grattis på födelsedag!

Tommy
Pussar o kramar

från familjen

Jätte Grattis till vårat "busfrö"
Simon Holmdahl

till 10-årsdagen! Den 14/5-11
Jaana, Isabella, Jimmy,

 Moffa & Mormor

Grattis till våran lilla prinsessa
Kajsa

som fyller 5 år den 13/5 - 11
önskar

Mormor & Morfar

Grattis vår prins
Rayan

på 1 års dagen 14 maj
Älskar dig
Kramar

Mamma & Pappa

Grattis
Simon

på 10-årsdagen 14/5
Mamma, Pappa, Yasmine, 

Manu & Sulan

Grattis i efterskott
Knut

80 år 13 maj

Veckans ros 
Veckans största rosbukett 
vill vi ge till världens bästa 
fröken i 3K Garnvinde-
skolan Pernilla för att hon 
tog oss till vårkuppen och 
hejade på sina elever. En ros 
också till coachen Martin.

Från som alltid väldigt glada
föräldrar och barn i 3K Veckans ros till Ellen och 

Tilde som med varma 
hjärtan och bedjande ögon 
samlade in 3012 kronor till 
Europas Fattigaste barn i 
Moldavien. Insamlingen 
skedde i samband med 
Ahlafors IF:s hemmamatch 
mot Warta. Tre tusen tack! 
Pengarna gör skillnad.

Matchvärden

Till den person som såg att 
jag glömt min plånbok vid 
kassan på Netto och läm-
nade den till kassörskan.

Tusen tack, den "glömska"

Dagens ros vill vi ge till för-
äldrarna på starrkärrs för-
skola för allt arbete ni lagt 
ner på vår förskolegård. 
Personalen i Starrkärr

Personalen i Starrkärr
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

6 2 4
2 8 6 5

4 3 5 6 8 2 9

9 1 4 2 6 7
8 1 6

6 1

2 7 5 8
5 7

7 5 4 9

4 2 8 6 3 9
3 2 8

9 1 6

3
7 3

3 6 9 2 4

6 1 8
9 4 1 3

3 7 9

Stor fräsch FRUKOSTBUFFE inkl. gröt

mån-fred 7.30-10.30, lör 8.00-10.30
45:-
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TRÄNA HOS OSS!

6 KLUBBAR NÄRA DIG
Ale, Kungälv, Lilla Edet och Stenungsund

TRÄNA FRÅN:

12 mån autogiro • Kortet är regionalt

KR
/MÅN

ÖPPET HUS! 
I NÖDINGE OCH ÄLVÄNGEN UNDER HELA V.20
Gäller på bemannade tider

SCHEMA I NÖDINGE 2011

SCHEMA I ÄLVÄNGEN 2011

VÄLKOMNA!


