
�����
�������

�����
������������
�����������������

��������
�

	����
����������

����������
���������
����������

�����
���������

����

���������������

	��	����	
���

Göta Industriområde 
Tel 0520-65 35 60 • 0703-678359 

www.alvkanten.se

......tttiiillllll fffeeesssttteeennn oooccchhh ssstttuuudddeeennnttteeennn!!!

Telefon: Taxi 0520-45 90 00 Buss 0520-65 75 00 
Ring för info & reseprogram • www.lillaedetsbuss.se

Läs mer info om våra resor på hemsidan eller ring för program

Lilla Edets Buss

Furholmen i Strömstads skärgård 1/6
Fm.kaffe, lunch och båtresa..............................................................................390:-

Bland fiskare & kvinnfolk på Hönö 7/6..........................500:-

Benny Anderssons Orkester 28/7 Gbg................................630:-

Pang på Pensionatet 30/7 Vallarna Falkenberg.........................745:-

Ystad International Military Tattoo 18-19/8
Helpension i dubbelrum.................................................................................2.300:-

Viva La Greta! Fredriksdalsteatern 20/8......................890:-

Kim Larsen Stenungsbaden 26/8........................................698:-

Robert Wells Rhapsody Tält 16/9 Stenungsund..................698:-

Kroatien - Slovenien 27/6-6/7.............................................9.950:-

Höga kusten 12-18/7...................................................................6.950:-

Tyskland - Alsace - Frankrike 9-16/8.............................7.200:-

Frankrike - Belgien 1-10/9
Normandie - Bretagne - St. Malo - Paris - Brüssel........................................10.895:-

Skottland 21-29/9..........................................................................9.500:-

Kro-Resa i Danmark, NordJylland allsång 6-8/10
Med kände sångaren Hans Josefsson.
Helpension i dubbelrum ................................................................................3.250:-

Tyskland-Bremen, Oktoberfest 28-30/10...................2.775:-

Lilla Edet
Brovägen 20,
0520-49 40 90
www.stendahlsbil.se

Volvo. for life

EN SVENSK KLASSIKER. 
Vi fortsätter Classic-traditionen med en topputrustad version av Volvo V50. 
Redan som standard ingår en mängd exklusiva tillbehör: sportratt, sportpedaler, 
panelinlägg i aluminium, mörkgrå textilmattor, bakre kromlist, rails i Silver Metal 
m.m. Välj mellan motorerna 2.0F, DRIVe, D2, D3 och 2.0. De tre första är miljö-
bilsklassade och skattebefriade i fem år. Välkommen in på en provkörning!

Volvo V50 Classic från 203.900
FÖRBR. L/100 KM BL. KÖRN. MAN: 3,8 - 7,7. CO2 G/KM: 99 - 180 (DRIVe-2.0F). MILJÖKLASS EURO 5.
Bilen på bilden är extrautrustad.

Volvo Personbilar. 
Stolt sponsor av svensk fotboll.

�������������� 
Vi har just nu utförsäljning av modellår 2011. 
Flera nya lagerbilar för omgående leverans med 
extra bra pris. Läs mer på: www.stendahlsbil.se

Stenungsund
Munkerödsv. 3A,
0303-360 330
www.stendahlsbil.se

Vi är inte nöjda förrän du är nöjd.

standardglasögon

Optikerfamilj i 80 år

Det personliga och snälla familjeföretaget

Din ICA handlare i Lilla Edet…

MORS
DAG!

på söndag fi rar vi 

99k /st 

 B A G E R I  &  C A F É

Tårta
Från bageriet. 8 bitar.

 I fi skbilen 

Spättafi lé

Laxfi lé
Findus. 400–500 g.
Jfr pris 147:62–118:00/kg.
Max 2 erbj/kund.

59k/st

Stor-
pack

Grillfest på
       Mors Dag! 

Karrékotlett
ICA. Ursprung Sverige. 
Med ben i skivor av gris.
Max 2 erbj/kund.

3990
/kg

 Fläskfi lé 
 Danish Crown. Ursprung Danmark.  
Max 2 erbj/    kund.    

  

9   95  /kg 

Färskpotatis
Sverige. 

  

 59  90  /kg 

99k /kg 

Öppet 8–22 alla dagar
www.icabostrom.se
facebook.com/icabostrom

IC
A

 Butiksreklam

Priserna gäller t o m söndag 24/5 -11. Reserv för slutförs och ev tryckfel.

Tag 3 
betala 
för 2

Wäxthuset i Lilla Edet AB
Göteborgsvägen 119
463 33 Lilla Edet
Tel: 0520-44 10 29

2500m² Blommor, 
träd och buskar!
Jättesortering av amplar, 
sommarblommor, perenner m m

Just nu!
4 st Pelargoner

Ord. pris 35:-/st

100:-
Öppettider:

Vardagar 9-18
Lördagar 10-15
Söndagar 10-15

Motor
Klippbredd
Drift
Defl ektor
Uppsamlare
Mulchkit
Hjul fram/bak (tum)
Vikt
Prisvärd

B&S 13 Hk, 344cc
96 cm

Transmatic, 6 växlar
Standard (sido)

Tillbehör: OEM-190-180A
Tillbehör: OEM-190-116

15x6” / 20”x8”
150 kg

13.995:-

13.995:-
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LILLA EDET. Som ett 
led i miljösatsningen 
har Lilla Edets kommun 
valt att köpa in elcyklar 
för att minska de mest 
miljöpåverkande och 
”smutsiga” bilresorna.

Den första elcykeln 
har levererats och inom 
kort har alla verksam-
heter fått tillgång till 
elcyklar via kommu-
nens cykelpool.

Elcykeln är tänkt att 
kunna ersätta bilen vid 
kortare resor upp till 
ett par kilometer, vilket 
kommer att ha en posi-
tiv effekt på både miljö 
och hälsa.

Hemtjänsten var först ut att 
få prova elcykeln och reak-
tionerna var mycket positiva. 

I hemtjänstens verksamhet 
består resandet inom tätor-
terna till stor del av korta 
resor mellan olika vårdta-
gare. Resor som idag delvis 
sker med bil. Genom att byta 
ut bilen mot en elcykel tar 
sig personalen både snabbare 
och smidigare fram mellan 
vårdtagare, samtidigt som de 
bidrar till en minskad miljö-
påverkan. 

– Personalen som provat 
elcykeln är positiva. Några av 
de fördelar som nämnts är att 
man med elcykeln enkelt tar 
sig fram överallt och slipper 
leta parkering, säger Mona-
Lis Kärnstrand, enhetschef 
vid hemtjänsten i Lilla Edet.

Initiativtagare till projektet 
är kommunens miljöplanera-
re Helena Grimm, som såg 
möjligheten att kunna byta ut 
många av de korta bilresorna 

i kommunens bilpool mot det 
miljövänligare alternativet.

– I många delar av kom-
munens verksamheter an-
vänds tjänstebilen för kortare 
resor upp till ett par kilometer. 
Den här typen av korta resor 
inom tätort har stor negativ 
miljöpåverkan, säger Helena 
Grimm. 

Förutom elcyklar till verk-
samheten har Lilla Edets 
kommun även valt att erbju-
da personalleasing av elcyklar. 
En resvaneundersökning som 
nyligen genomfördes visade 

att 41 procent av personalen 
bor mellan 2 kilometer till 5 
kilometer från jobbet, varav 
merparten av dessa pendlar 
till och från jobbet med bil. 
Genom att erbjuda personal-
leasing hoppas kommunen 
kunna locka flera av dessa att 
ändra sina resvanor.

Lions Club har under de 
senaste månaderna beslu-
tat om att stödja ungdomar-
na i kommunen på ett fler-
tal sätt. Tack vare att kom-
muninvånarna och företagen 
i kommunen välvilligt har 
bidragit till klubbens hjälp-
verksamhet i samband med 
Edetfestivaler och Luciaak-
tiviteter de senaste åren, så 
har klubben haft ekonomis-
ka möjligheter att stödja 
många bra verksamheter.

Totalt har klubben sedan 
1 juli 2010 delat ut 355 000 
kronor för bidrag/hjälpin-
satser. Här är några exem-
pel på beslut för ungdomar-
na i Lilla Edet under våren 
2011:

• Ett bidrag med 25 000 

kr för inköp av fotbollsmål, 
lagvästar och fotbollar till 
föräldraföreningen på Hjär-
tums skolan.

• Bidrag med 60 000 kr 
har betalats ut till högstadiet 
på Fuxerna och Tingbergs-
skolorna ur Jubileumsfon-
den vars syfte är att stödja 
en målinriktad kvalitetshöj-
ning av Lilla Edets skolor. 
Framgång inom utbild-
ningsverksamhet har en av-
görande betydelse för sam-
hällets långsiktiga utveck-
ling. Fonden skall stödja 
projekt, som verkar för fon-
dens syfte, på kommu-
nens skolor med högstadier. 
Lions Club Lilla Edet ga-
ranterar att det till fondens 
förfogande skall finnas 150 

000 kronor. Dessa pengar 
skall delas ut under fem år 
(2008-2012).

Klubben söker nu efter 
lämpliga kandidater till 
Lions Club Lilla Edet Ung-
domsstipendium 2011. 
2010-års stipendiat blev 
Niklas Sjöqvist från Hjär-
tum som fick ett stipendium 
på 10 000 kronor, med för-
hoppningen att hans dröm 
om att åka till Italien på trä-
ningsläger skulle bli upp-
fylld.

Lions Club Lilla Edet 
Ungdomsstipendium skall 
delas ut en gång per år från 
och med 2010. Stipendiet är 
instiftat för ungdomsverk-
samhet i Lilla Edet. Syftet 
är att stödja, uppmuntra och 

stimulera ungdomar till en 
sund och meningsfull fri-
tidssysselsättning eller ut-
bildning (inte direkt yrkes- 
eller skolutbildning) genom 
att premiera framstående re-
sultat, insatser och färdig-
heter inom konst, idrott och 
kultur.

Stipendiat kan även vara 
en grupp, förening eller 
ungdomsledare som uträt-
tar ett värdefullt och oegen-
nyttigt arbete inom kom-
munen. Ansökan eller för-
slag till stipendiat skall vara 
skriftlig. Stipendieutdelning 
är i samband med Edetfes-
tivalen lördagen den 27 au-
gusti.

Bengt-Arne Westerlind
Lions Club Lilla Edet

Torsdagen den 12 maj 
träffades ett 25-tal med-
lemmar i SPF Göta Älv-
dalsbygden för månadsmö-
te i församlingshemmet i 
Hjärtum.

Inledningsvis berättade 
Ann Ronnede om två av 
sina stora intressen, träd-
gård och akvarellmålning. 
Det handlade om vad man 
bör tänka på när man an-
lägger sin trädgård, hur 
den sköts, olika växter och 

bekämpning av skadedjur 
och ogräs. Deltagarna gav 
också möjlighet att ställa 
kluriga frågor till Ann.

Efter trädgårdsdelen 
visa Ann några av de akva-
reller hon hade med och 
berättade lite om tillkom-
sten och hur hon väljer 
motiv för sitt måleri.

Träffen avslutades med 
kaffe och lotter.

❐❐❐

LILLA EDET. Årets Vit-
sippspristagare plane-
rar för en utställning.

Till helgen våras det i 
krukmakeriet på Uxås.

Solveig Ekdahl och 
Barbro Fagerberg 
kommer att sälja alster 
i brukskeramik och 
textil.

Nyligen fick Solveig Ekdahl 
utmärkelsen Årets Vitsipps-
pris av Kristdemokraterna i 
Lilla Edet. Motiveringen löd:

”Det är få människor för-
unnat med att besitta gåvan 
att skapa vackra ting vilka 
ligga i betraktarens ögon och 
skina med sin närvaro samt ha 

karaktär som lämnar beståen-
de intryck. Att behärska driv-
krafter med att kunna verka i 
nutid och skapa levande kul-
turhistoria för framtiden är 
något som är kännetecknan-
de för Solveig Ekdahl när hon 
tillåter sig att designa unika 
bruksföremål och göra detta 
till en konstart”

– En fantastisk fin motive-
ring som verkligen värmer. 
Jag är jättestolt, säger Sol-
veig till Alekuriren.

Nu har hon fullt upp med 
att förbereda helgens utställ-
ning. Den gör hon ihop med 
Barbro Fagerberg från Hjär-
tum.

– Barbro har varit gästut-

ställare hos mig vid de två se-
naste jularrangemangen. Det 
kändes självklart att Barbro 
skulle vara med även nu, för-
klarar Solveig.

Väskor och kuddar har 
blivit Barbro Fagerbergs 
signum. Hobbyn har hängt 
med genom hela livet.

– När mina barn växte upp 
hade de mycket hemmasydda 
kläder, men jag har utsatt mig 
själv också, skrattar Barbro 
som numera är pensionär och 
kan ägna sig åt favoritsysslan 
på heltid.

– Alla mina kuddar och 
väskor är numrerade. Hit-
tills har det blivit 340 kuddar 
och 168 väskor. Ingen väska 

är den andra lik, berättar 
Barbro.

Solveig Ekdahl kommer 
att visa upp ett brett spektra 
av bruksföremål, alltifrån 
krukor och fat till ljusstakar 
och småskålar.

– Vi hoppas naturligtvis på 
många besökare. Det känns 
som att utställningen ligger 
rätt i tiden och kanske är det 
en och annan som vill köpa 
en present till Mors dag som 
infaller nu på söndag, avslu-
tar Solveig Ekdahl.

Det våras i krukmakeriet på Uxås
– Solveig och Barbro gör gemensam sak

I UXÅS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nu till helgen, 28-29 maj, blir det utställning i krukmakeri-
et på Uxås. Solveig Ekdahl och Barbro Fagerberg kommer att 
visa bruksföremål respektive textila väskor och kuddar.

Lilla Edets kommun satsar på elcyklar
– Vill minska bilresandet

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lilla Edets kommun har köpt in elcyklar för att minska de 
mest miljöpåverkande bilresorna.

Månadsmöte hos SPF 
Göta Älvdalsbygden

Ann Ronnede berättade om trädgårdsodling och akvarell-
målning. 

Lions Club i Lilla Edet satsar på ungdomarna i kommunen

KR
Kortet gäller från 1 juni 
till 31 augusti. För mer 
information kontakta någon 
av Sportlifes klubbar. 
Sportlife Exclusive har 20 års 
åldersgräns, Vårväderstorget och 
Lindome 18 år.

Lo
ka

la
 a

vv
ik

el
se

r i
 u

tb
ud

et
 k

a
n 

fö
re

ko
m

m
a

TRÄNA HELA 
SOMMAREN!
Träna på alla Sportlifes klubbar för endast:

LILILILILILILILILILILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAA EDEDEDEDEDEDEDEDEDEDETETETETETETETETETET • MAJORSGATAN 11, TEL 0520-65 11 34 ••••••• WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW.W.W.SPSPSPSPSPSPSPSPSPSPORORORORORORORORORORTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFEEEEEEEE.E.E.SESESESESESESESESESE
LILILILILILILILILILILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAA EDEDEDEDEDEDEDEDEDEDETETETETETETETETETET VVVVVVVVV VÄRÄRÄRÄRÄRÄRÄRÄRÄRÄRDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUSSSSSSSSSS • SKANSENVÄGEN 34, LILLA EDET, 0303-74 66 60
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Gäller allt i butik och lager hela helgen.
Erbjudandet gäller på reservdelar och biltillbehör den 28-29 maj, 
kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.

Nödinge Rödjansväg 2, Tel. 0303-350 990

Öppet Lördag 9.00-15.00, Söndag 11.00-15.00

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

ddddddidididididid lllllllllllllltlltlttltltltltltttltltlltlttl fffffffffffffffffffffööööööööööööööööööööööö dddddddddddddddddddd ttttttttttt
GULDKORTET

*

gggggggggggggggggg gggg

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

 **Gäller ej på Åby, Lilla Bommen, Björkekärr

SKEPPLANDA. I det 
femte försöket kom 
första poängen.

1-1 hemma mot Nor-
valla spred glädje bland 
spelare och ledare i 
Skepplanda BTK.

– Väldigt, väldigt 
skönt, konstaterade 
tränaren Christian 
Andersson.

Skepplandas damer är allt-
jämt jumbo, men inte längre 
poänglösa. Amanda Errinds 
sena kvittering mot Norvalla 
var mer än välkommen.

– Vi förtjänade ett oav-
gjort resultat. Nu hoppas vi 
att det släpper och att tjejer-

na får lite självförtroende, 
säger Christian Andersson.

Jennifer Thiel, tidiga-
re i just SBTK, gav gästan-
de Norvalla ledningen redan 
i den sjunde minuten. Upp-
försbacken tycktes brant, 
men hemmalaget gav inte 
slaget förlorat.

– Spelarna visar upp en 
härlig moral idag, berömde 
Andersson efter slutsignalen.

På lördag väntar en 
mycket viktig drabbning för 
SBTK, då man möter Fris-
copojkarna på bortaplan. 
Båda dessa lag har en poäng 
på kontot.

JONAS ANDERSSON

Första poängen för 
SBTK:s damer

Amnada Errind fixade kvitteringen som betydde 1-1 mot 
Norvalla och Skepplandas första poäng i årets seriespel.

Arkivbild: Per-Anders Klöversjö

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
1. Lärje/Angered 6 +20 18
2. IFK Uddevalla  6 +8 13
3. Fässberg  6  +6 13
4. Velebit 6 +7 11
5. Ahlafors 6  +1  9
6. Mellerud 6 –2  9
7. Lilla Edet 6 –4  9
8. IFK Åmål 6   0  7
9. IFK Trollhättan 6 –6  6
10. Väster 6 –6  6
11. Warta  6 –11  3
12. Skärhamn 6 –13  0

Division 5 Västergötland V
1. Skepplanda 6 +13 15
2. Vänersborgs FK 6 +9 13
3. Trollhättans FK 6 +5 13
4. Sollebrunn 6 +8 10
5. Halvorstorp 5 +7 10
6. Göta 6 +1 10
7. Sjuntorp 6   0 6
8. Trollhättans BoIS 5 –3 6
9. Trollhättans IF 6 –4 6
10. Östadkulle 6 –8 5
11. Säven/Hol 6 –7 4
12. International 6 –21 1

Division 5 A Göteborg
1. Vardar/Makedonija 7 +13 19
2. Virgo 7 +4 16
3. Tollered 7 +6 13
4. Hisingsbacka 7 +4 12
5. Älvängen 7 +4 10
6. Göteborgs SIF 7 –2  9
7. Bergum 7 +3  8
8. Finlandia 7 –2  8
9. Mossen 7 –6  7
10. Utbynäs 7 –8  7
11. Romelanda 6 –2  6
12. Tuve 6 –14  2



Boka tid
Tel. 0303-33 61 20

ÄR DU RÄDD 
OM DIN BIL?
ÄR DU RÄDD 
OM DIN BIL?

Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen
Tel. 0303-74 61 60, fax 74 82 18

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

www.ch-eltjanst.nu

Installation & Service
El - Tele - Data

Christer
Lasse
Kristian
Henrik

0709-699 075
0709-699 079
0709-699 060
0709-699 061

ROT-jobb  •  eio-eltest

0303-96 000

ALE TAXI
Ring!

för person- och
budtransporter

Ett auktoriserat taxibolag

Dam & Herr

Tel. 0303-97 220
Tidsbeställning & Drop In

Vardagar kl 10-19
Lördag kl 10-15

DAGGKÅPANS
  FOTVÅRD
Medicinsk fotvård
Diabetesfotvård.
Behandling av vårtor och svamp.
Fotvård.
Nagelvård, förhårdnader, Liktornar
Fotmassage, Nageltrång mm.
Presentkort.
Daggkåpevägen 3, Nödinge
Kerstin Ekeklint, 
Medicinsk fotvårdsspec.
Tel. 0303-22 95 61

Husbilar
Husvagnar

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

KENTH IVARSSON
0303-966 00 • 0520-65 12 85

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

ALE
DJURKLINIK

- en personlig klinik med stora resurser

Hästavdelningen
0303-33 59 60

Smådjursavdelningen
0303-33 59 70

www.aledjurklinik.se
Norra kilandavägen 22, 449 34 NÖDINGE

Fax: 0303-22 96 29

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Borgvalls
Elmontage

Mobil
0701-09 02 09

Kontorstelefon / fax
031-709 02 09

Nunnegårdsgatan 28, 442 41 Kungälv

ALVHEM • 0303-33 64 80
www.bengtshusvagnar.se

Nödinge SK VS Lundby IF 06
Söndag 29 maj 18:00

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
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:-

Tisdag 24 maj  Kl 18:00 NSK P00 – Lunden Överås
 Kl 19:00 NSK P00 – Älvängens IK
Torsdag 26 maj Kl 19:00 NSK F 99/01 – Bergums IF
Lördag 28 maj Kl 11:00 NSK P01 Blå – Kareby IF
Söndag 29 maj Kl 14:00 NSK F99/01 – Ytterby IS
 Kl 15:00  NSK P02 Vit - Hålta IK
 Kl 16:00 NSK P01 Vit – Kode IF
 Kl 16:00 NSK PF03 – Älvängens IK
Måndag 30 maj Kl 19:00 ALE J United – Romelanda UF

Välkomna till Vimmervi    Cafeterian är öppen

Övriga matcher

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 nordvästra Götaland
Velebit – Ahlafors IF 1-1 (1-1)
Mål AIF: Martin Johansson. Match-
ens kurrar: Rikard Nylander 3, 
Andreas Skånberg 2, Ali El-Rafaei 1. 

Lilla Edet – Fässberg 2-1 (0-0)
Mål LEIF: Anton Granqvist, Martin 
Erlandsson.

Division 4 Västergötland V
Lödöse/Nygård – Upphärad 2-1 
(0-0)
Mål L/N: Benny Pedersen, Tobias 
Johansson.

Division 5 Västergötland västra
Skepplanda BTK – Trollhättans IF 
5-0 (3-0)
Mål SBTK: Svante Larson 2, Martin 
Svensson 2, Christian Rönkkö 1.
Matchens kurrar: Svante Larson 
3, Tobias Ottosson 2, Christian 
Rönkkö 1. 

International – Skepplanda 0-6 (0-2)
Mål SBTK: Svante Larson 2, Joakim 
Samuelsson, Mattias Johansson, 
Christian Rönkkö.
Matchens kurrar: Christian Rönkkö 
3, Joakim Samuelsson 2, Svante 
Larson 1.

Göta – Östadkulle 4-4 (3-1)
Mål GBK: Jesper Älvenholm 3, 
Joacim Lengroth.

Division 5 A Göteborg
Älvängen – Tuve 5-0 (2-0)
Mål ÄIK: Niklas Ahlbom 3, Simon 
Enyck och Markus Hedberg.
Matchens kurrar: Niklas Ahlbom 3, 
Simon Enyck 2, Axel Lindergren 1.

Division 6 D Göteborg
Lundby – Nol 2-0

Division 6 Alingsås
Alvhem – Borgstena 1-4 (0-2) 
Mål AIK: Jimmy Lidén.

Division 7 D Göteborg
Hermansby – Surte 1-3
Mål SIS: Fredrik Thelaus (str), Emil 
Norberg, Toni Pemaj.
Matchens kurrar: Fredik Thelaus 3, 
Andreas Werder 2, Haris Hadzic 1.

Bohus – Gothenburg Celtic 0-0

Division 2 V Götaland
Skepplanda – Norvalla 1-1 (0-1)
Mål SBTK: Amanda Errind.

Division 3 Västergötland S
IFK Ulricehamn – Lödöse/Nygård 3-2 

Division 4 A Göteborg
Ahlafors – Häcken 2-2 (2-1)
Mål AIF: Sofie Jigfelt, Madelene 
Lindberg.

Älvängens IK – GFF 7-1 (4-1)
Mål ÄIK: Jennie Hedberg 4, Mikaela 
Ögren 3.
Matchens kurrar: Jennie Hedberg 3, 
Sara Johansson 2, Mikaela Ögren 1.

GÖTEBORG. Ahlafors 
IF snodde med sig en 
poäng mot det förvän-
tade topplaget Velebit.

Hemmalaget lycka-
des inte dyrka upp det 
gulsvarta försvaret vid 
mer än ett tillfälle.

– Det är en poäng 
med mersmak, säger 
AIF-tränaren Lars-Gun-
nar Hermansson.

Det var en synnerligen belå-
ten gulsvart huvudcoach som 
lokaltidningen fick tag på 
efter den oavgjorda tillställ-
ningen på Velebit IP.

– Ja, hade någon sagt till 
mig innan att vi kommer att 
ta med oss en poäng hade 
jag varit jättenöjd, men som 
matchen utvecklade sig 
tycker jag nästan att vi borde 
ha tagit samtliga, säger Lars-
Gunnar Hermansson.

Skälet till det var naturligt-
vis att Velebit fick en man ut-
visad en bit in i andra halvlek.

- Innan det hade Velebit ett 
övertag på oss, men med en 
man mindre på plan jämnades 
matchen ut och det känns lite 
surt att vi inte kunde vinna, 
menar Hermansson.

Ahlafors IF tog ledning-
en i mitten av första halvlek 
efter ett fint anfall, där Ali El-
Rafaei frispelade Martin Jo-
hansson i straffområdet. AIF 
är också väldigt nära att göra 
2-0, men istället lyckas Vele-
bit kvittera före paussignalen 
genom ett distansskott rakt 
upp i krysset.

– Det kan mycket väl bli 
årets mål i den här serien. 
Det var helt otagbart, berät-
tar Hermansson.

Andra halvlek blev mållös, 
trots att båda lagen hade ett 
antal heta målchanser.

– De var väl ganska jämnt 
fördelade, men med tanke på 
att vi spelade med en man mer 
under en längre tid borde vi 
kanske till och med ha av-
gjort, säger Hermansson som 
nu har siktet inställt på Mel-
lerud som gästar Sjövallen på 
fredag.

– Jag ska försöka skapa mig 
en bättre bild av dem, men vi 
har ju alla sett att de varvar 
bra insatser med mindre lyck-
ade. De både vinner och för-
lorar stort. Förhoppningsvis 
kan vi fortsätta visa samma 
disciplin och hittills har kil-
larna gjort en enastående 
säsong. Jag är nöjd med allt 
under de sex inledande om-
gångarna förutom 30 minu-
ter mot Lilla Edet.

Lars-Gunnar Hermans-
son fick mönstra ett lag utan 
skadade och förkylde lagkap-
tenen Michel Berndtsson-
Gonzales. Istället fick Ali El-
Rafaei göra sin andra start för 
året och övertygade på nytt i 
anfallet.

– Jag är imponerad av hur 
han har kämpat sig in i laget 
och nu börjar han se riktigt 
vass ut. Kul att han fick med 
sig en målgivande passning 
också. Som vanligt vill jag 
också lyfta fram våra mitt-
backar Henrik Andersson 
och Rikard Nylander som 
på nytt var giganter på plan.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ali El-Rafaei gjorde sin andra match från start och överty-
gade på nytt. Den forne skyttekungen är på väg tillbaka på 
allvar.   Arkivbild: Per-Anders Klöversjö

Ons 25 maj kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Sjuntorp

Fre 27 maj kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors – Mellerud

Fre 27 maj kl 19.00
Nolängen

Nol – Hålta

Lör 28 maj kl 13.00
Surte IP

Surte – Färjenäs

Sön 29 maj kl 18.00
Forsvallen
(Herr-DM)

Skepplanda – 
Mariedal

Sön 29 maj kl 18.00
Vimmervi

Nödinge – Lundby

Tis 31 maj kl 19.00
Älvevi

ÄIK dam – Häcken

Tis 31 maj kl 19.00
Jennylund

Bohus – Surte

FOTBOLL I ALE

Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren

LILLA EDET. Lilla Edet 
har hittat vinnarspåret.

I lördags kom tredje 
raka fullpoängaren.

Fässbergs IF slogs 
tillbaka med 2-1 hemma 
på Ekaråsen.

Efter en mardrömslik inled-
ning på seriespelet och tre 
raka förluster har det nu vänt 
uppåt för Lilla Edets fotbolls-
grabbar. Vändningen kom i 
Göta älvdalsderbyt mot Ahla-
fors IF då de rödblå vände ett 
0-2-underläge till seger med 
4-2. Därefter har LEIF även 
lyckats besegra IFK Åmål 
borta och nu senast Fässberg.

– Vi har hittat rätt och vi 
har en helt annan trygghet 
ute på banan, säger tränaren 
Daniel Lennartsson.

Mot Fässberg fick publi-
ken se en mållös första halv-
lek. Den andra akten var 
bara tre minuter gammal när 
Anton Granqvist hittade 
rätt på Jonathan Gustafs-
sons fina högerinlägg.

Så långt var allt uppåt i 
hemmalägret. Problem upp-

stod dock när Rikard Vi-
kingsson fick sitt andra gula 
kort i den 62:a matchmi-
nuten. Bara några minuter 
senare kom nästa olycka när 
Niklas Tandrup såg till att 
kvittera på hörna.

– Vi drog oss inte tillbaka 
utan chansade på att få om-
ställningar. Precis så blev det. 
Fässberg blev bekväma och vi 
fick flera fina kontringsmöj-
ligheter, förklarar Daniel 
Lennartsson.

Segermålet kom i den 
78:e minuten. Martin Er-
landsson hittade rätt med 
ett skott utanför straffom-
rådet. Bollen tog en konstig 
skruv och letade sig in i nät-
maskorna via stolproten.

– Vi var verkligen nere i 
skorna efter storförlusten, 
5-1, i premiären mot Lärje/
Angered och det höll i sig 
ytterligare ett par matcher. 
Vändningen mot Ahlafors 
betydde mycket för oss. Kil-
larna har verkligen givit sitt 
yttersta på varje träning och 
nu har vi återfått självförtro-
endet. Nu blir det en utma-

ning att hålla i detta när vi 
möter bottenlaget Skärhamn 
på fredag, säger Lennartsson.

Positivt för LEIF är att 
mittfältaren Niclas Graff 
åter kör för fullt efter sin knä-
skada. Det kan bli come back 
redan i veckan.

– Han har skött sin rehab-
träning exemplariskt och med 
Niclas tillbaka ökar konkur-
rensen ytterligare, avslutar 
Daniel Lennartsson.

Meriterande poäng för AIF

Tredje raka för Lilla Edets IF
– Uddamålsvinst mot Fässberg

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Martin Erlandsson fixade segermålet när Lilla Edet tog 
tredje raka vinsten genom att hemmaslå Fässberg med 2-1 i 
lördags.   Arkivbild: Per-Anders Klöversjö
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AHLAFORS IF
Division 3 NV Götaland

VS

MELLERUDS IF
FREDAG 27 MAJ

KL 19.00
SVENSKA STENHUS ARENA/

SJÖVALLEN

Matchvärd

www.ahlaforsif.se

Stöd AIF 
- Gå med i Klubb 1913!

SKEPPLANDA. Efter 
förra veckans käftsmäll 
mot Vänersborg visade 
Skepplanda plötsligt 
gryende storform.

11-0 på veckans två 
matcher gav plötsligt 
serieledning.

– Nu har prestations-
ångesten lagt sig och 
med den överlägset 
bästa truppen i serien 
ska vi hålla oss kvar 
i toppen, lovar seger-
organisatör Svante 
Larson, 36.

Det var ett minst sagt re-
vanschsuget SBTK som reste 
till Alingsås för att möta In-
ternational FF. Det stod tidigt 
klart att hemmalaget skulle få 
sota för Skepplandas förslut 
i den tidiga seriefinalen mot 
Vänersborg. Gästerna domi-
nerade tillställningen med ef-
tertryck och segersiffrorna 
skrevs till imponerande 6-0. 
Svante Larson målade två 
gånger om.

– Vi gör ingen toppmatch, 
men det behövdes inte heller. 
International var ett för klent 
motstånd, menar två tvåmåls-
skytten.

Tabelljumbon byttes i lör-
dags mot ett annat bottenlag. 

Trollhättans IF med bara en 
seger på seriens sex inledan-
de omgångar fick en svettig 
eftermiddag på Forsvallen. 
Skepplanda lät Tobias Ot-
tosson, 18, spela sina första 
90 minuter i A-lagströjan och 
även Emil Rydén, 16, fick 
göra debut i seniortröjan då 
han ersatte Svante Larson den 
sista kvarten.

– Jättekul att vi kan slussa 
in vår fram-
tid på detta 
sättet. Ot-
tosson spela-
de i rollen 
som defen-
siv mittfälta-
re och gjorde en felfri insats. 
Emil Rydén visade även han 
att steget till A-lagsfotboll är 
nära, säger tränare Jonas An-
dersson.

Matchen mot Trollhät-
tans IF förlöpte precis som 
önskat. Hemmalaget fick 
en tidig utdelning genom 
Martin Svensson, snyggt as-
sisterad av Christian Rönkkö. 
I 25:e spelminuten var det 
dags igen. Denna gång slog 
Martin Svensson till efter för-
arbete av Daniel Larson som 
äntligen var tillbaka från start 
i SBTK. Strax före pausvilan 
spikade Svante Larson igen 
matchen genom att slå in sin 

egen straffretur. I andra halv-
lek bjöd Skepplanda på lite 
propagandafotboll och borde 
egentligen ha gjort betydligt 
fler mål än vad som blev fallet.

– Vi fick igång passnings-
spelet och hittade fantasin 
i spelet. Bra att vi fick igång 
målskyttet igen, summerar 
Jonas Andersson.

Skepplanda som bara har 
en förlust på de sex inledande 

omgångar-
na har fram 
till lördagens 
match med 
all rätt inte 
varit nöjda 
med spelet. 

En rutinerad spelare som 
Svante Larson tror sig veta 
varför.

– Vi har ställt stora krav på 
oss själva och när vi inte har 
kunnat leva upp till dem har 
resultatet blivit prestations-
ångest. I träningsmatcher-
na spelade vi utan press och 
det passade oss bra. Nu har vi 
hittat tillbaka och fått mycket 
positiva kommentarer. Jag 
tror det kommer att släppa 
ännu mer.

Är ni i serieledning för att 
stanna?

– Givetvis ska vi vara med 
där framme när serien räknas 
samman och vi har en stor 

fördel mot de andra topp-
lagen. De spelar derbyn var 
och varannan match och det 
kostar dem poäng. Sen har vi 
överlägset bästa truppen och 
bredden i vår serie, vi klarar av 
sjukdomar, avstängningar och 
annat utan problem, svarar 
Svante Larson självsäkert.

Lagkapten Oscar Frii 
som brottas med ömmande 
ljumskar och halsont, spelade 
därför bara 35 minuter i lör-
dags, är inne på samma linje.

– Vi har en härligt stäm-

ning i gruppen och 11-0 på två 
matcher gör inte saken sämre. 
Serien är extremt konstig där 
till exempel Sollebrunn tvålar 
dit Östadkulle med 7-0 borta, 
så det känns som om allt kan 
hända. Självklart har vi som 
mål att behålla serieledning-
en så länge det går.

På onsdag är det match 
igen. Sjuntorps IF gästar 
Forsvallen. Det är ett aning-
en stukat motstånd som gul-
svart får ta emot. Sjuntorp in-
ledde med att ”bara” förlora 

med uddamålet mot toppla-
get Vänersborg och besegra-
de sedan Göta och Interna-
tionl FF. Där tog det roliga 
slut. Mot Trollhättans IF blev 
det förlust (3-1) och i fredags 
var Säven/Hol för svåra. Med 
andra ord tyder det mesta på 
att Skepplanda kommer att 
kunna behålla sin serieled-
ning ett tag till.

Serieledning för SBTK
– Elva mål på två matcher imponerar

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Lagkapten Oscar Frii har problem med både ljumskar och halsont, men kunde konstatera att 
Skepplanda trots bekymmer i truppen ändå vinner med 6-0 borta mot International och 5-0 
hemma mot Trollhättans IF. Det säger ju en hel del om SBTK 2011.

FOTBOLL
Division 5 Västergötland västra
Skepplanda BTK – Trollhättans IF 5-0 (3-0)
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FAIF 2011 
(Fotbollsutveckling med Ahlafors IF)

Du som är tjej eller kille och född mellan 1992 och 1998 har 
i sommar möjlighet att delta i FAIF (Fotbollsutveckling med 
Ahlafors IF). FAIF kommer gå av stapeln 1–5 augusti och din 
ålder avgör vilken grupp du hamnar i. Det kommer finnas 
plats för 30 deltagare i vardera grupp.

• Pass 1: 12.00-16.00, spelare födda mellan -96 och -98
• Pass 2: 17.00-21.00, spelare födda mellan -92 och -95

Deltagaravgiften är 300 kr och för det får du en veckas träning med 
Warren Green och minst en givande föreläsning under veckan. Warren 
Green är idag tränare för Ahlafors IF:s damlag, han jobbar också för IFK 
Göteborg samt har ett förflutet ibland annat Blackpool Football Club.

Vi kommer hålla till på Svenska Stenhus Arena/Sjövallen i Alafors. 
För att kunna genomföra träningspassen behöver du ha egen 
utrustning, vattenflaska och ett glatt humör.

Anmäler dig gör du genom att skicka ett mail till faif.aif@hotmail.com 
senast den 24 juni. I anmälan skriver du med namn, personnummer, 
kontaktuppgifter och eventuella allergier. Anmälan är bindande och det 
är först till kvarn som gäller. Betalningen görs när du fått platsbekräftelse 
via mail från faif.aif@hotmail.com. Betalningen ska ske senast den 
30 juni till Ahlafors IF:s bankgiro nummer 5437-5142, i betalningen 
skriver ni namn och personnummer.
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BOHUS. Friidrottssek-
tionen i Bohus IF har 
fått en flygande start.

Efter tre veckor 
finns det 98 namn på 
listorna med aktivt 
intresserade.

– Vi blev tagna på 
sängen, intresset för 
friidrott var större än 
förväntat, men det är 
ett angeläget bekym-
mer, säger en av trä-
narna, Per Carlsson.

Nystarten på friidrott i Bohus 
är inne på tredje veckan. I 
måndags tränade 65 barn på 
Jennylund och det var minst 
lika många i onsdags kväll. 
Barnen delas in i åldersgrup-
per och därför är behovet av 
tränare stort.

– Vi är sju idag, men alla 
kan inte vara där alla kvällar. 
Vi behöver bli fler så vi kan 
dela upp de äldre barnen i 
mindre grupper. Barnen är 
entusiastiska och föräldrarna 
uppmuntrar vårt initiativ, 
säger Per Carlsson.

Deltagarna får träna 
längdhopp, kast med liten 
boll, kast med gummispjut, 
häcklöpning, sprint och de 
lite äldre får även lära sig 
stöta kula.

– Vi har ju ingen fullvär-
dig friidrottsarena än, så 
stavhopp får vi till exempel 
utesluta, säger Per till Ale-
kuriren.

Inför starten tog Bohus IF 
hjälp av Skanska för att bygga 

två nya längdhoppsgropar 
och restaurera löparbanorna 
runt Jennylunds fotbolls-
plan.

– Skanska har varit väldigt 
hjälpsamma. I gengäld får 
de utnyttja vår klubblokal 
och de faciliteter som finns i 
området, betonar Per.

I framtiden har Bohus IF 
siktet inställt på att förfoga 
över en komplett friidrottsa-
rena. På måndag lämnar Per 
Carlsson och handikappi-
drottaren Gunilla Wallen-
gren in ett medborgarförslag 
till Kommunfullmäktige. 
Uppmaningen är att utreda 

kostnaden för en vidareut-
veckling av Jennylundsom-
rådet. De föreslår konstgräs-
plan för fotbollen, en full-
stor friidrottsarena där även 
handikappade kan utöva sin 
idrott och nya motionsspår.

– Behovet finns och inves-
teringen är i förhållande till 
de låga driftskostnaderna 
som följer mycket liten. Vi 
skulle sannolikt ha över 200 
aktiva om arenan funnits idag 
och tanken att funktionshin-
drade kan träna tillsammans 
med andra är lockande. Ett 
Ale som erbjuder tillgänglig-
het för alla, spånar Per.

För att stimulera frii-
drottsintresset ytterligare 
kommer Bohusskolan att få 
erbjuda sina elever friidrott 
en timme i veckan. Det ska 
ske i samverkan med Bohus 
IF.

– Faller det väl ut är vi 
beredda att koppla in fler 
skolor i Ale. Tänk att få 
träna friidrott på skoltid i 
den nya fina inomhusarenan! 
Vi planerar också att på sikt 

kunna arrangera Skolmäs-
terskap, berättar Per som 
redan för diskussioner med 
Ale kommun om hur den nya 
Bohushallen ska invigas.

– Vi vill ha en sportig 
invigning med någon av våra 
större stjärnor. Innebandyn 
är också engagerad. Det 
kommer säkert att bli något 
riktigt bra. Det gäller bara att 

det inte krockar med Finn-
kampen eller Friidrotts-VM.

Succéstart för friidrott i Bohus

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

G Ö T E B O R G – K I E L

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

Hamburg

Göteborg

Kiel

* Priset gäller båtresa Göteborg – Kiel med bil och del i 4-bädds standardhytt utan havsutsikt. Priset gäller vid 4 personer    
   i bilen, enkel resa. Totalpris fr 2 760:-. Läs mer på stenaline.se/tyskland.

/person, enkel resa4+bilen inklusive hytt

GÖTEBORG–KIEL 

Ta hotellettill Europa!
 fr690:-*

God natt i Göteborg,
god morgon på kontinenten.

Checka in på vårt fl ytande hotell och 
koppla av i trevligt sällskap samtidigt 
som vi kör dig 50 mil. Passa på att äta 
gott och ta en shoppingtur. Sov gott 
och vakna utvilad, redo för Tysklands 
snabba vägnät och vidare ut i Europa.

Basketens Dag, Lördag 28 maj
Älvängens kulturhus

Café, lotterier mm • www.alebasket.se

10.15

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

17.30

18.30

4x7 minuter eff. tid
2x25 rullande tid
2-ball, 1 min, 2 korgar
2x25 rullande tid
2x25 rullande tid
2x25 rullande tid
2x25 rullande tid
Final 2-ball
2x25 rullande tid
Avslutning mm

Yngre lagen, tjejer vs killar

F00-01 - Onsala Pirates

Kvalspel. 1 låg + 1 hög korg

P99-00 - Onsala Pirates

F98-99 - F97

DU25 - Kullavik

P97 - Stenungsund

HU18 - Ales slocknade stjärnor

Per Karlsson håller i friidrotten.
Leon Hedberg visar fin stil i häcklöpning.

Lisa-Marie Sundberg i fartfyllt längdhopp. Dennis Nilsson provar på 
spjutkastning.

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI
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Helgen den 16-17:e 
april så var Ale Karate iväg 
på Kyokushin Rengokai 
European Championship 
i Szeged i Ungern, repre-
senterade av Sensei Petar 
Sprem samt Nermin Meh-
medagic tillsammans med 
Senpai Kevin Wiklund från 
Gävle.

Petar tog förstaplatsen i 
seniorklassen -90kg efter att 
ha dominerat finalmatchen 
mot en Ungrare som hade 
hemmapubliken med sig. 
Nermin, som var den yngsta 
tävlande på hela EM, kom 
på fjärde plats av 20 tävlande 
i -70 kilosklassen, där han 
i första matchen knockade 
sin motståndare i förläng-
ningen. Sista matchen job-
bade han riktigt hårt och 
bra, men förlorade tyvärr 
i andra förlängningen på 
poäng.

Senpai Kevin Wiklund 
slutade även han på fjärde 
plats efter att ha förlorat mot 
den blivande Europamästare 
i -90 kg. Kevin kommer från 

Wiklund Dojo i Gävle. Ale 
Karate och Wiklund Dojo 
har ett stort samarbete när 
det gäller läger, träning och 
att åka på tävlingar.

Sweden Kyokushin 
Union hade ett vårläger 
helgen den 29/4-1/5 i Räv-
landa vilket var inriktat mot 
Kumité (fighting) för junio-
rer i första hand. På lägret 
fanns cirka 130 tränande 
från en mängd klubbar väl 
sprida över landet, både 
Lund, Gävle och givetvis 
flertalet från Göteborgsom-
rådet.

Fredagen började med ett 
bra uppvärmningspass sedan 
fortsatte det på lördagen 
med tre pass, som blev hår-
dare och hårdare ju längre 
dagen gick. Lägret avsluta-
des med en juniortävling på 
söndagen där, Ale Karate 
Club lyckades få med sig tre 
guld, tre silver och två brons.

Tidigare under säsongen 
var Ale Karate i Nagoya, 
Japan och deltog i All Japan 
Masters Tournament, där 

Sensei Petar Sprem kom fyra 
i seniorklassen och Fredrik 
Grankvist tvåa i tungvikt.

❐❐❐

Stora framgångar för Ale Karate
– Petar Sprem EM-mästare

Petar Sprem från Ale Karate 
tog guld i seniorklassen 
90 kilo när EM avgjordes i 
Ungern.

KUNGÄLV. Sollentuna 
fick ge vika i semifina-
len, men Svedala blev 
för svåra i volleyboll-
finalen för Kungälvs 
U-19-tjejer.

Fast Ida Vehmanen, 
16 år från Hålanda, hit-
tade inga fel på silver-
medaljen.

– Jag tror det var min 
lyckligaste dag, säger 
hon några dagar efter 
dramatiken.

Ida Vehmanen spelar för 
Kungälvs Volleybollklubb 
och har gjort det i nästan hela 
sitt liv. Hon började vid sju års 
ålder och har sedan dess varit 
fast. Att hon redan förra året 
som 15-åring fick vara med de 
äldre tjejerna och spela U-19-
SM vittnar om hennes talang. 
Likaså att hon är bofast i 
Kungälvs damlag som i år tog 
klivet upp i Superettan.

– Det har varit en fantas-
tisk säsong, riktigt skoj, säger 
Ida Vehmanen när lokaltid-
ningen ringer upp.

Framgången i U-19-SM 
var grädde på moset. Trots att 
Kungälv hade svårt att få ihop 
spelare lyckades man skapa ett 
näst intill oslagbart lag. Efter 
en dramatisk semifinal mot 
klassiska Sollentuna väntade 
final mot omöjliga Svedala.

– De har vunnit fem år i 
rad och var helt enkelt för bra. 
Det är inget som grämer oss. 
Vi gjorde ett strålande final-
spel och drabbningen med 
Sollentuna var höjdpunkten. 
Det var en strid in i det sista 
men vi vann, berättar Veh-
manen.

Tjejernas U-SM-silver är 
Kungälvs Volleybollklubbs 
första medalj på 30 år.

– Det var en stor dag för 
klubben och jag det var min 
lyckligaste dag hittills. Vi har 

kämpat för den, säger Ida 
Vehmanen som tar sig till 

Ida Vehmanen, 16, var en viktig kugge i Kungälvs Volleybollklubb som vann silver i USM-19 i Katrineholm.

– Ida Vehmanen en 
allround volleybolltalang

Kungälv fyra gånger i veckan.
– Det blir en hel del buss, 

eftersom jag dessutom stude-
rar i Göteborg.

Att det blev volleyboll 
tackar hon sin mamma för. 
Hennes bästa väninna är trä-
naren Annika Sjöberg, känd 
för aleborna som sektorchef 
för Utbildningsnämnden.

– Ida är en väldigt trä-
ningsvillig och lojal spelare 
som har utvecklats enormt 
de senaste två åren. Hennes 
styrka är flexibiliteten som 
gör att hon behärskar två 
olika positioner, dels som 
center dels som spiker. Hon 
kan byta mitt under pågåen-
de match, dessutom har hon 

en imponerande träningsnär-
varo med tanke på avståndet, 
säger Sjöberg i en kommen-
tar.

För Idas del är det inte 
bara engagemanget som spe-
lare som lockar henne till vol-
leybollen i Kungälv. Hon är 
ledare också.

– Jag har hand om en 
ungdomsgrupp födda 1997-
2000. Det är ett roligt upp-
drag och tränarbanan kan jag 
tänka mig att fortsätta med, 
säger Ida Vehmanen som 
numer har en silvermedalj 
hängandes över sängen.

IDA VEHMANEN
Ålder: 16, fyller snart 17…
Bor: Hålanda
Gör: Läser Samhällsprogrammet 
inriktning ekonomi i Göteborg
Andra intressen: Kompisar
Viktigaste ägodel: ”Mina idrotts-
skor”.
Om tio år: ”Då är jag tränare i vol-
leyboll och spelar förhoppningsvis 
fortfarande”.
Om det inte blivit volleyboll: ”Jag 
valde bort fotbollen ganska sent…”
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ÄLVÄNGEN. På ett 
blåsigt men solbelyst 
Älvevi kom äntligen 
vårsäsongens första 
hemmatriumf efter 
segersiffrorna 5-0 
(2-0).

Gästande Tuve har 
haft en del problem 
efter degraderingen 
från division 4.

Nu saknades ett 
flertal spelare och här 
liksom i Älvängen fick 
man ta vad man haver.

ÄIK hade både sol och vind 
att brottas mot i den första 
halvleken. Trots detta förde 
man spelet och kunde gå till 
pausvila med 2-0 genom mål 
av Simon Enyck och Niklas 
Ahlbom.

Efter halvtid var det mest 
spel på gästernas planhalva 
och Jonas Agneman i hem-

maburen hade inte många 
bollar att parera.

Det fick däremot Tuves 
sista utpost erfara då han 
under halvlekens sista 45 
minuter fick stå i vägen för 
massor av hemmaprojektiler. 
ÄIK:s målskyttar i slutperio-
den var Niklas Ahlbom två 
och Markus Hedberg. 

Många ordinarie ÄIK-

spelare fanns och kollade på 
matchen men är ännu inte 
klara för inhopp. Det finns 
blessyrer som måste läkas or-
dentligt.

Nästa uppgift för ÄIK blir 
på lördag borta mot IK Virgo.

Äntligen kom ÄIK:s första hemmaseger

PÅ ÄLVEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

ÄIK:s målskyttar mot Tuve var Niklas Ahlbom 3, Simon 
Enyck och Markus Hedberg.

SM-silver till Hålanda

S
K

EP
PLANDA

B
T
K

1948

2 juli 2011 SKEPPLANDA BTK

KORPCUP Anmäl ditt lag nu! www.skepplanda.se

MATCHER PÅ FORSVALLEN

25/5, 19.00 Herr div5, SBTK - Sjuntorp

29/5, 18.00 DM herr, SBTK - Mariedals IK
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ALAFORS. Beslutet om 
konstgräsplaner i Ale 
har dragit ut på tiden.

Finansieringsmodel-
len har varit komplice-
rad att reda ut, men ser 
nu ut att vara löst.

Allt pekar mot att 
den första konst-
gräsplanen byggs i 
Älvängen.

Ale kommun har avsatt 6 mil-
joner kronor till tre konstgräs-
planer i investeringsbudgeten 
för 2011. Tanken var från 
början att kommunen skulle 
satsa 2 Mkr på varje plan och 
sedan låta varje enskild för-
ening låna resterande medel 
räntefritt av Ale kommun. På 
så sätt skulle varje förenings 
egenarbete stimuleras efter-
som det i slutändan avgör hur 
mycket lån klubben tvingas ta.

När denna finansierings-
plan synades fanns dock stora 
brister, bland annat hade lik-
nande fall överklagats i annan 
kommun. Klas Arvidsson, 
fritidsintendent i Ale, fick 
därför i uppdrag att ta fram en 
ny modell.

– Tillsammans med kom-
munens jurist har vi arbetat 
fram ett antal principer som 
ska gälla för byggnationen av 
konstgräsplaner i Ale. Varje 
aktuellt projekt kommer att 
kostnadsberäknas. Förpro-
jekteringen står kommunen 
för och när kostnadsbilden 
är klar tar vi en diskussion 

med berörd förening. De 
som kan betala minst 50% 
själva genom eget arbete och/
eller pengar erbjuder vi ett 
arrendeavtal över tio år. Det 
gör också att föreningen har 
möjlighet att söka bidrag från 
fotbollsförbundet. Intäkterna 
från uthyrningen av konst-
gräsplanen går också direkt till 
klubben som har i uppdrag att 
själv administrera den delen av 
verksamheten, berättar Klas 
Arvidsson och fortsätter:

– De föreningar som inte 
kan finansiera hälften får vi ta 
ett varv till med. Alternativet är 
att kommunen då tar en större 
kostnad och att det skrivs ett 
skötselavtal med berörd part. 
Dessa investeringar som då 

blir dyrare för kommunen kan 
bara ske när det finns ekono-
miskt utrymme. Vi prioriterar 
de klubbar som har en egenfi-
nansiering.

Konkret förslag
Älvängens IK ser i dagsläget ut 
att ligga längst fram. Klubben 
har ett nytt arrendeavtal och 
har också kommit långt i sin 
finansieringsplan. Den första 
konstgräsplanen kommer med 
stor sannolikhet att byggas på 
Älvevis grusplan.

– Det är min bedömning. 
De har ett konkret förslag 
och väntar bara på klartecken 
från Ale kommun, säger Klas 
Arvidsson.

Ahlafors IF är också i färd 

med att planera för en eventu-
ell konstgräsplan.

– Vi har gått i väntans tider 
länge. Nu får vi äntligen ett 
konkret upplägg att ta ställ-
ning till. Allt måste självklart 
kostnadsberäknas noga, men 
min uppfattning är att vi har 
goda möjligheter att bidra 
med eget arbete. Det gäller 
bara att komma överens om 
rollerna och uppdragen. 
Konstgräsplanen är av yttersta 
vikt för oss, säger Claes Berg-
lund, ordförande i Ahlafors IF.

Även Skepplanda BTK 
har storslagna planer. Benny 
Hansson, ordförande, berät-
tar bland annat att den gamla 
hockeyrinken ska fyllas för 
att bli ny femmannaplan och 

användbar även för boulespel.
– Vi tänker göra en seriös 

satsning på att få till stånd en 
konstgräsplan i Skepplanda. 
Med sponsorer, partners, 
ideella krafter och förhopp-
ningsvis lite bidragspengar 
ska vi försöka nå så nära 50% 
som möjligt. Jag tror vi kan bli 
tvåa efter Älvängen som har 
kommit längst och redan fått 
bidrag från Svenska fotbolls-
förbundet, säger Hansson. 
Grusplanen som är tänkt att 
förvandlas till konstgräs måste 
dessvärre breddas.

– Den är bara 60 meter 
bred och enligt förbundets 
riktlinjer måste den vara 65 
meter. Det medför också att 
vi måste flytta ett antal belys-

ningsstolpar. En ny parkering 
planerar vi bygga bortanför 
7-mannaplanen mot Wetter-
ströms hage. PEAB har mer 
eller mindre givit klartecken 
om det fylle vi behöver, så det 
känns positivt, säger Benny 
Hansson som inte tror att 
klubben kommer att vara 
mogen uppgiften förrän under 
nästa år.

Fyra nya planer
Ryktet om att kommunled-
ningen givit kontraorder och 
inte längre hade något intresse 
för konstgräs var således inte 
sant.

– Tvärtom, det är först i 
år som jag har fått ett tydligt 
uppdrag av politikerna att ta 
fram ett konkret finansierings-
förslag för konstgräsplaner i 
Ale. Vi kommer inom ett par 
år att ha fyra nya planer, men i 
vilken turordning de kommer 
vågar jag inte spekulera i. Jag 
ska träffa representanter för de 
övriga klubbarna, Skepplanda, 
Ahlafors och Nol snarast för 
att få en aktuell bild av hur 
deras situation ser ut, säger 
Klas Arvidsson.

Kravet på de föreningar 
som Ale kommun samfinan-
sierar en konstgräsplan med 
är att ungdomslag i Ale har 
rätt att boka tid enligt gällande 
nolltaxa.

Det våras för beslut om konstgräs
– Första planen färdigställs i Älvängen

TEXT
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Älvevi grus blir konstgräsplan, den första i Ale kommun. Klubben har kommit långt både med sponsorer och bidragsgivare.

KONFERENCIER:

HENRIK HJELT

KATE RYAN [BE]

JILL JOHNSON [S]

DARIN [S]

SANNE SALOMONSEN [DK]

PETER JOHANSSON [S]

www.onstage.se
MediapartnersArrangör 

Läktarbiljetter bokas på TICNET.SE - telefon 0771 - 70 70 70
hos SJ www.sj.se/upplevelser - telefon 0771 - 75 75 75

eller i närmaste SJ Resebutik

Nu är biljetterna till årets show släppta!
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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:

3 dagar på 3-stjärnigt hotell i Lundeborg

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

Lundeborg Hotel & Cafe ★★★

Den lilla fiskebyn Lundeborg på 
H.C. Andersens födelseö Fyn utgör 
basen för en semesterupplevelse 
med äkta dansk trivsel och tradition. 
Där fiskebåtarna kommer in i ham-
nen med dagens fångst. Lundeborg 
Hotel & Café ligger ett stenkast från 
hamnen och havet, där man kan 
promenera längs en av Danmarks 
finaste sandstränder med utsikt över 
Langeland och Stora Bält. Där bor 
ni mitt bland smala, krokiga gator 
och korsvirkeshus. Intresserad av 
det klassiska Danmark? Besök den 
charmerande köpstaden Svendborg 
(16 km), ta färjan till Ærø med ett 
stort urval med restauranger, upplev 
Valdemar Slott och H.C. Andersens 
hus i Odense (47 km). Tar man en 
utflykt via Stora Bältsbron kan 
Köpenhamn med Strøget, Den Lille 
Havfrue-statyn, Tivoli & slottet nås 
inom två timmar.

Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

Sommar i Norges fjäll

Thon Hotel Skeikampen
I århundraden har folk vallfärdats till 
Skeikampen för att slappna av och 
njuta av den friska fjällluften i gräns-
landet mellan de höga bergen och 
Gudbrandsdalens skogar. Här ligger 
Thon Hotel Skeikampen idylliskt vid 
bergets fot som en traditionsrik väl-
placerad bas för att uppleva alla de 
aktivitetsmöjligheterna som finns i 
fjällen. Ni kan t.ex. åka på trekking- 
eller cykeltur eller spela golf på en av 
de högst placerade banorna i Norge 
(900 m.ö.h.) med en imponerande 
utsikt över högfjällen. 

Ankomst:
Juni: 5, 10, 15, 20.
Juli: 5, 10, 15, 20, 25, 30.
Aug: 4, 9, 14, 19, 24, 29.
Sep: 4, 9, 14, 19.

Pris per person i dubbelrum

1.499:-

Pris per person i dubbelrum

3.649:-

6 dagar på hotell i Svingvoll, Norge

Äventyr på Fyn i Danmark

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

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

 

Ankomst:
Ons-söndagar t.o.m 29/6 2011.

Lundeborg Hotel & Cafe

Thon Hotel Skeikampen

 

 

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

KILANDA. Ack sommarens tid den 
är så sällsam och blid, och bör då 
upplevas på Kilanda Marknad med 
öppen gård. Som även i år arrangeras 
på Kristi himmelfärdsdag den 2 juni, 
nu för 22:a gången.

Någon vackrare plats att möta 
sommaren på än Kilanda får man leta 
efter. Den vackra allén med ett 80-tal 
lindar som går från skolan fram till 
säteriet, där så många bröllopskort 
har tagits. Skolan från mitten av 
1860-talet, kyrkan, ”ett smycke vid 
ån” ursprungligen från 1100-talet, 

kvarnbyggnaden från 1600-talet med 
ett av de två kraftverk som nu Len-
nart Järkil driver, och så säteriet, 
med gamla anor, nu ett modernt 
lantbruk som drivs av bröderna 
Borgström.

Där i den omgivningen får du som 
besöker marknaden vandra omkring, 
och många har som tradition att 
komma varje år. Men ännu fler 
skulle kunna lämna E45:s samhällen, 
besöka marknaden och få en härlig 
dag med allt som där händer.

Arrangörer av marknaden är 
LRF, Byalaget, kyrkan, Ryds 
IF samt Guntorps SMU-
scouter, ett samarbete som 
fungerar bra.

Marknaden invigs vid 
skolan av Bo Björklund, 
samt med musik av Matias 
Hammer. Dessförinnan är 
det gudstjänst i kyrkan, där 
Bo Björklund även senare 
berättar om Kilanda och 
kyrkan samt kyrkogården. 
Där blir även en konsert 
med Gospel.com med kom-
pband under ledning av Åsa 
Gunnervik.

Som vanligt finns hant-
verkare och konstnärer i 
skolan och i kvarnen, även 
Röda Korsets second hand, 
mycket att se, beundra och 
köpa. 

Vid säteriet händer det 
mycket, man får gå in i ladu-
gården och bese de cirka 130 
djuren, uppleva när korna 
robotmjölkas, för många 
en fascinerande syn. Att för 
barnen få klappa småkalvar 
och kattungar är ju också 
populärt.

På gården visas köttdjur, 
kaniner, får och fårvallning. 
Vid en skyttesimulator kan 
du få pröva din skicklighet. 
Du kan gå en tipspromenad 
med frågor som anknyter 
till gården. När du vand-
rar omkring vill du nog ha 
något gott att äta? Korv, 
kaffe, glass och ostkaka 
samt SMU:s våfflor erbjuds. 
Tunnbröds bak över öppen 
eld finns också.

Så välkommen till en 
härlig marknadsdag, där du 
även kan få besvara en enkät 
med fina priser. (Se även 
annons i dagens tidning).

Gunnar Hansson

Kilanda Marknad arrangeras 
på traditionsenligt vis

Kilanda Marknad med öppen gård arrangeras som traditionen bjuder på Kristi 
himmelfärds dag, torsdagen den 2 juni.          Arkivbild: Allan Karlsson

N Ö J E T  K O N S E R T  P R E S E N T E R A R

www.rhapsodyinrock.se
www.nojet.se

TÄLTTURNÉ 2011

16/9
Stenungsund

Nösnäsvallen 
Biljetter: www.ticnet.se, 
077-170 70 70 samt via 
ATG- och Ticnetombud.

Stenungsunds Turistbyrå 
0303-833 27.
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LiveNation.se, Ticnet 077-170 70 70 samt Ticnet-ombud. 
Ingen försäljning via ATG-ombud, dock uthämtning.

LiveNation, Nöjet Konsert & Kulturbolaget proudly present
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VÄLKOMMEN TILL
EN FRÄCK OCH FARTFYLLD
MUSIKALUPPLEVELSE

Biljetter bokas på Ale Bibliotek och via bokning@showganget.se
Du bestämmer själv vad du vill betala för din biljett

Alla intäkter går till Moldavieninsamlingen

Regi & Koreografi : Sabahudin Sabani
Sångpedagog: Fanny Labrosse
Rekvisita & kostym: Hanna Johansson
Ljud & ljus: David Rydén
Dans & sång: Showgänget

TEATERN, ALE GYMNASIUM
PREMIÄR SÖN 29 MAJ KL 19

SPELAS ÄVEN MÅN 30 MAJ KL 19

EN VAKNAFÖRESTÄLLNING OM
HUR DET ÄR ATT VARA UNG IDAG

ÄLVÄNGEN. Karin Grön-
lund har gått i mamma 
Lillys fotspår och blivit 
en uppskattad konst-
när.

Nu visar hon sina fär-
digheter på Repslagar-
museet.

Förra söndagen 
invigdes utställningen 
”Akvareller”.

För första gången i sitt 
konstnärsliv ställer Karin 
Grönlund från Västerlanda 
ut i Ale. 

– Hittills har jag hållit mig 
på min sida älven. Att det 
blev en utställning i Älvängen 

beror på att jag känner Kaija 
Martikainen, som arbetar på 
Repslagarmuseet. Vi har gått 
målarkurser ihop i Bohuslän, 
berättar Karin Grönlund.

Konsten har alltid haft 
en självklar plats i ditt liv, 
eller hur?

– Ja, så är det. Min mamma 
var väldigt aktiv konstnär och 
tilldelades bland annat Lilla 
Edet kommuns kulturpris. 
Jordbruk och måleri har jag 
alltid sysslat med, förklarar 
Karin.

Teknikerna har varierat 
under årens lopp, men på 
senare år har det mestadels 
blivit akvarellmålningar för 
Karins del. Hennes tavlor 

med fårmotiv väcker ofta stor 
uppmärksamhet hos betrak-
taren.

– Allting började när jag 
gick på målarkurs på Basshol-
men. Får gick utanför huset 
och på den vägen är det. Det 
var i mitten på 90-talet och 
sedan har fåren hängt med, 
säger Karin Grönlund.

Utställningen på Repsla-
garmuseet pågår till och med 
den 12 juni.

Akvarellutställning invigd på Repslagarmuseet
– Konstnär från Västerlanda visar sina verk

PÅ REPSLAGARMUSEET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kaija Martikainen (t v) var den som lockade konstnärskollegan Karin Grönlund från Väster-
landa att göra en utställning på Repslagarmuseet. Invigningen ägde rum förra söndagen.

Namn: 

Adress:

Telefonnummer: 

Vinn biljett till Streaplers 
i Furulundsparken
Alekuriren och Ahlafors IF lottar ut tio biljetter till danskvällen i Furulundsparken, 
Alafors, fredagen den 10 juni då Streaplers kommer på besök.
Genom att ringa in rätt svar på frågorna nedan och skicka in annonsen till 
Alekurirens redaktion har Du chansen att vinna en entrébiljett.

Var är sångaren/trummisen Kjetil Granli hemmahörande?
1. Lilla Edet X. Kungälv 2. Tjörn

Var fi rade Streaplers sitt 50-årsjubileum 2009?
1. Scandinavium  X. Liseberg 2. Svenska Mässan

Var sker den årliga Guldklaveutdelningen?
1. Malung X. Malmö 2. Norrköping

Adressen är: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 ÄLVÄNGEN. 
OBS! Märk kuvertet ”Furulund”.
Vi måste ha Ditt svar senast fredag 3 juni!
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VÅRA ÖPPETIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

VARMT
VÄLKOMNA!

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20
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Ovårdade 
gravar
Nedanstående 
gravplatser har 
under en längre tid varit ovårdade. Om 
gravplatserna ej blivit iordningställda inom 
ett år efter denna annons så är gravrätten 
förverkad.

Kontakta Kyrkogårdsexpeditionen
Förman Christina Eliasson 0303-44 25 20
e-post: christina.eliasson@svenskakyrkan.se

Gravplats  Senaste gravsättning Namn

  SKEPPLANDA KYRKOGÅRD
01 10/08-09 1953 Karl Karlsson
01 12/05  1938 Emanuel Pettersson
01 13/03  1952 Bernhardina Pettersson
02 01/06-08 1915 Anders Larsson
02 10/08-09 1988 Ester Svensson
02 10/11-14 1962 Ida Andreasson
02 15/16-17 1945 Betty Svensson
02 17/05  1969 Erik Westersten
03 02/05-07 1993 Anna Berntsson
03 03/05-06 1944 Paulina Karlsson
03 04/09-10 1985 Gunnar Johansson
03 20/15-16 1970 Maria Nilsson
03 23/01-02 1939 Karl Johannesson
03 24/01-02 1944 Adolfina Rodin
03 24/03-06 1940 Maria Tolf
03 24/10-11 1946 Anna Hansson
03 26/01-02 1963 Hilma Hansson
04 06/01-03 1944 Lovisa Johansson
04 26/03  1957 Anna Lundgren
04 29/01-03 1950 Josefina Hansson
07 03/03-04 1989 Elsa Eklund

  HÅLANDA KYRKOGÅRD 
01/07-08  1947 Axel Andersson
01/266-267  1971 Karl Larsson
02/234-235  1957 Alfred Larsson
03/75-76  1977 Selma Andersson

  ST. PEDER KYRKOGÅRD 
01/47-48  1960 Levin Magnusson
01/52-53  1929 Johannes Hansson
01/54/55      1982 Oskar Karlsson
01/132-133  1942 Martin Andersson
01/134-135  1989 Annie Alfredsson
01/174-176  1985 Sofia Karlsson
01/196-197  1942 Olof Henriksson
01/198-199  1978 Anna Gustavsson
02/57-60  1965 Carl Carlsson
02/248-249  1997 Ester Johansson
02/299300  1987 Erik Andersson
03/232-233  ??? Eckerna Häck runt graven
04/69-70  1957 Carl Holmström
04/75-76  1970 Selma Svensson
04/112-113  1955 Alma Andersson
05/52  1956 Erik Gustavsson

  ALE SKÖVDE KYRKOGÅRD    
01/59-60  1942 Alfrida Mathiasson
01/67-68  1949 Augusta Landén
02/31-32  1949 Augusta Jonsson
02/45-46  1963 August Andersson
02/49-50  1978 Elsa Karlgren
02/51-52  1977 Sixten Lindgren
02/55-56  1979 Anna Eriksson
02/66-67  1963 Anders Eriksson
02/91-92  1947 Augusta Larsson
02/98-99  1955 Klara Gustavsson
02/114-115  1958 Gustav Johansson
03/55  1946 Karl Johansson
03/56  1946 Gustav Johansson
04/47-48  1944 Anna Olsson
05/07-08  1958 Beda Hallberg
05/11-12  1968 Hans Petersson
05/43-44  1965 Signe Alexandersson
05/50-51  1954 Florentina Karlsson
06/02-03  1921 Maria Andresson
06/20-21  1956 August Johansson
06/42  1967 Marta Malmgren
08/04-05  1939 Maria Andersson
09/145  1954 Albert Andersson
09/163-164  1966 Axel Persson
09/169/170 1969 Anna Johansson

  TUNGE  KYRKOGÅRD
01/31-32  1955 Johannes Anderson
01/49-51  1921 Samuel Svensson
02/90-91  1953 Ida Johansson
03/03-04  1986 Elin Johansson
03/09-10  1913 Hans Olsson
03/72-73  2005 Judit Nilsson
03/81  1951 Torvald Carlsson
03/74-75  1962 Alfred Olofsson

ÄLVÄNGEN. Förberedel-
serna pågår för fullt.

Helgen 11-12 juni firar 
Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen 75 år.

Tårtbuffé utlovas och 
diverse andra aktivite-
ter som ska locka både 
barn och vuxna till 
kyrkan.

Pingstväckelsen i Älvängen 
är egentligen framsprungen 
ur baptisternas verksamhet. 
De arbetade i bygden sedan 
år 1910. Linneakyrkan i 
Göteborg stod bakom denna 
verksamhet, vars centrum var 
i Kattleberg. År 1928 hyrde 
en liten grupp pingstvänner 
en lokal vid Stationsvägen i 
Älvängen.

När gruppen 1930 blev 
utpost till Smyrnaförsam-
lingen i Göteborg fick man 
även därifrån hjälp i prediko-
verksamheten.

Den 23 februari 1936 höll 
pingstvännerna gruppmöte i 
en hyrd lokal i centrumfastig-
heten i Älvängen. Sedan ett år 
tillbaka höll man sina möten 
där, då lokalen på Stationsvä-
gen blivit för trång. Nu hade 
tanken på församlingsbil-
dande mognat till handling. 
41 personer var med denna 
dag och grundade försam-
lingen. Man antog namnet 
Smyrna efter moderförsam-
lingen i Göteborg.

– Nu har det gått 75 år 
sedan bildandet och det skall 
vi givetvis fira tillsammans 
med aleborna. Vi har siktet 
inställt på barnfamiljer och 
har gjort ett program som för-
hoppningsvis ska locka många 

besökare. På lördagen blir det 
tårtbuffé, förhoppningsvis 
utomhus om vädret tillåter. 
Därutöver ska vi ordna med 
hoppborg, fiskdamm och en 
dramaföreställning för barn, 
säger pastor Marie Nordvall.

– I kyrkans foajé kommer 
vi att ha en utställning med 
information om försam-
lingens historia. Vidare så 
kommer vår second hand-
butik att hålla öppet.

På söndagen blir det guds-
tjänst där Ulrik Josefsson, 
tidigare ungdomsledare i 
Smyrnaförsamlingen men 
numera teolog, kommer att 
predika. Det blir också sång 
och musik av olika stilar. 
Gudstjänsten följs av en 
gemensam fikastund.

– Under jubileumsåret 
kommer vi att bjuda in predi-
kanter som alla har ett förflu-
tet i Älvängen, berättar Marie 
Nordvall.

Smyrnaförsamlingen i 

Älvängen är livaktig och 
har flera olika verksamheter 
igång. Gudstjänsterna brukar 
locka mellan 60-100 personer 
och ungdomsaktiviteterna är 
många.

– Till skillnad från en del 
andra församlingar kan vi 
fortfarande hålla igång sön-
dagsskola och hobbygrupper. 
Det är tack vare många ideella 
ledare, som med sitt hjärt-
liga engagemang, bidrar till 
mycket glädje, säger Marie 
Nordvall.

– Smyrna har alltid spelat 
en central roll i Älvängens 
samhälle och det vill vi fort-
sätta göra även i framtiden. 
Min önskan är att så många 
människor som möjligt 
kommer och deltar i jubi-
leumsfirandet under pingst-
helgen, avslutar Marie Nord-
vall.

Smyrna 75 år

I SMYRNAKYRKAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Pator Marie Nordvall ser fram emot Smyrnaförsamlingens 
75-årsjubileum, som infaller pingsthelgen 11-12 juni.

Medlemmarna i SPF Alebyg-
den visar verkligen att pensio-
närer inte ligger på sofflocket. 
Våren har varit full av aktivite-
ter. Ett 30-tal reste med Ann-
Marie Ahlgren till Holland. 
Det var en uppföljning av den 
konstcirkel som Ann-Marie har 
lett. Vi fick en fin vecka med 
besök på Anne Franks hus, 
Rijksmuseet och Van Gogh-
museet med mera.

15 medlemmar åker tillsam-
mans med SPF Romelanda till 
Vrådal i Norge den 24-26 maj. 
Den 15 juni går en resa till Åsle 
tå om det blir tillräckligt med 
deltagare. 19-20 juni åker vi till 
Åland. Hösten inleds med en 
resa till Estland och Lettland 
i Stormaktstidens spår den 4 
september. Guide är icke helt 
okände Renny Olausson. 
Claes-Hugo Larsson tar 
emot anmälningar.

Fredagsvandringarna har 
lockat över 30 deltagare. Då 
vandringen i Locktorp kol-
liderade med Hollandsresan 
kommer en repris att ske den 
10 juni.

34 medlemmar fick en fan-
tastisk guidning av Bo Björk-
lund i Kilanda. Den inleddes i 
kyrkan med en tyst minut över 
Pelle Torstensson. Pelle har 
varit mycket pådrivande när det 
gäller stavgång och vandringar.

Poängpromenaden i Prästa-
lund gynnades av soligt väder 
och rekordmånga vitsippor. 
Vann gjorde Birgitta Matts-
son.

Den 20 maj är vi inbjudna 
till Rose-Marie och Torgny 
Salfjord i Brodalen för vand-
ring och förtäring.

Månadsträffen i Starrkärr 
lockade ett 70-tal medlemmar, 
som underhölls av Duo Lars. 
För de medlemmar som fyllt 
85 år anordnades en särskild 
träff, som var mycket uppskat-
tad. Styrelsen informerade och 
Stig Alfredsson underhöll.

Boularna har flyttat utom-
hus till Sjövallen och träffas 
där tisdagar och torsdagar. 
Stavgången på Dammekärr 
på måndagarna fortsätter även 
under sommaren.

Lennart Mattsson

Aktiv SPF-vår

Några SPFare på besök i 
Keukenhof under Hollands-
resan tidigare i vår.

Foto: Christer Lindahl

Jordfästningar
Susann Sylvi Steinshamn. I Smyrna-
kyrkan, Älvängen hölls måndagen 16 
maj begravningsakt för Susann Sylvi 
Steinshamn, Nödinge. Offi ciant var 
Ingegerd Ekstedt Brattgård.

Agda Eriksson. I Skepplanda kyrka 
hölls tisdagen 17 maj begravningsguds-
tjänst för Agda Eriksson, Klockarängen 
och Älvängen. Offi ciant var komminis-
ter Bengt Broman.

Helge Magnusson. I Starrkärrs kyrka 
hölls onsdagen 18 maj begravnings-
gudstjänst för Helge Magnusson, Nol. 
Offi ciant var komminister Per-Martin 
Andersson.

Christer Ädel. I Starrkärrs kyrka hölls 
torsdagen 19 maj begravningsgudstjänst 
för Christer Ädel, Alafors. Offi ciant var 
komminister Mikael Nordblom.

Per-Olof Torstenson. I Nödinge kyr-
ka hölls torsdagen 19 maj begravnings-
gudstjänst för Per-Olof Torstenson, 
Nödinge. Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Karin Åhrman. I Ale-Skövde kyrka 
hölls fredagen 20 maj begravningsguds-
tjänst för Karin Åhrman, Låcktorp. 
Offi ciant var komminister Magnus 
Skredsvik. 

Rut Hansson. I Nödinge kyrka hölls 
fredagen 20 maj begravningsgudstjänst 
för Rut Hansson, Bohus. Offi ciant var 
kyrkoherde Harry Hultén.

Karin Hedlund. I Surte kapell hölls 
fredagen 20 maj begravningsgudstjänst 
för Karin Hedlund, Bohus. Offi ciant var 
komminister Reine Bäck.

Vår kära

Inger Madsen
* 13 april 1934

har i dag oväntat och
hastigt lämnat oss,

syster, övrig släkt och
vänner i stor sorg 

och saknad.

Lilla Edet 16 maj 2011

GERT
ELISABETH,

CHRISTER, REINE,

RONNY, LOTTA

med familjer

Ingen kan trösta 

    eller förstå

Men nu Din plats vid

fönstret är tom

och saknaden är svår

Hur Du lidit vi nog 

    ej förstått

Men tåligt Du kämpat

och vilan nu fått

Sov sött vi älskar Dig

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdag 1 juni kl.
11.00 i Fuxerna kyrka, där
samling sker. Efter akten
inbjudes till en minnes-

stund i församlings-
hemmet. Svar om

deltagande önskas till
Lilla Edets Begravnings-

byrå tel. 0520-65 01 39
senast fredag 27 maj.

Döda

Vår innerligt älskade
Mor, Svärmor

Mormor och Farmor

Berta
Bengtsson

* 16/11 1917

har i dag stilla inomnat
och lämnat oss i sorg

och saknad

Surte och Älvängen
13 maj 2011

ELSY, BERIT
LENNART, SVEN-ERIC

MARIE-LOUICE
MORGAN

med familjer
Släkt och vänner

Kära lilla Mamma, nu  
är Din vandring slut

All strävan den är borta 
och Du får vila ut

Du aldrig har Dig 
sparat, för oss Du 
levat mest

Du önskat oss all lycka 
och det som varit 
bäst

Tack kära lilla Mamma 
för allt Du oss gett

Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av

familjen. Ev. info. lämnas
av Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99.

Filadelfi aförsamlingen
- Bohus pingstkyrka
Onsd 25/5 kl 19, Bibelläsning, 
sång och bön. Sönd 29/5 kl 11, 
Gudstjänst, Nordh sång. Onsd 1/6 
kl 19, Bibelläsning, sång och bön.

Älvängens missionskyrka
Torsd 26/5 kl 18.30, Tillsammans 
i bön. Kl 19.30, Körövning. Sönd 
29/5 kl 18, "Sånger i vårens tid". 
Kören. Servering.

Elimförsamlingen, Alafors 
pingstkyrkan
Sönd 29/5 kl 11, Gudstj. Elvor o 
Janne Ohlin. Torsd 2/6 kl 18, Bön 
och samtalsmöte, Ohlins.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, Nord-
blom. Tisd kl 8:30, Mässa i 
församlingshemmet, Wester-
gaard. Torsd kl 10, Högmässa, 
Westergaard.

Åsbräcka kyrka
Torsd kl 8, Mässa, Westergaard.

Smyrnaförsamlingen,
Älvängen
Tisd 24/5 kl 8-9, Bön. Onsd 25/5 
kl 19, Styrelsemöte. Torsd 26/5 kl 
10-12.30, SmyrnaCaféet – Som-
maravslutning. Kl 15, Andakt 
på Vikadamm. Fred 27/5 kl 19, 
Greenhouse – Avslutning med 
grillning & tävlingar i Smyrna-
parken. Kl 20.30, Effect – Café & 
Öppet hus för ungdomar. Lörd 
28/5 kl 10-13, Second Hand & 
Café. Sönd 29/5 kl 11, Gudstjänst, 
Lennart Andersson från Distans-
bibelskolan ICBI. Nattvard. Kyrk-
kaffe. Tisd 31/5 kl 8-9, Bön.

Surte missionskyrka
Onsd 25/5 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 25/5 kl 21, Innebandy i 
Surteskolan. Fred 27/5 kl 18:30, 
Spelkväll med fi ka och andakt. 
För alla åldrar. Fred 27/5 kl 20, 
Fritidsgård i BatCave för alla 
från klass 8 och äldre. Sönd 29/5 
kl 17, Gudstjänst. Per Kjellberg. 
Enkelt kyrkfi ka. Månd 30/5 kl 19, 
Musikkåren övar.
www.surtemissionskyrka.se

Guntorps missionskyrka
Onsd 25/5 kl 18.30, Tonår & 
ÄventyrarScout. Onsd 1/6 kl 
18.30, SpårarScout &  Upptäck-
arScout Vi förbereder Kilanda 
Marknad. Torsd 2/6 kl 11-15, 
Kilanda Marknad Våffl or, Tunn-
bröd, Tipspromenad m.m står 
Scouterna för.

Starrkärr - Kilanda
församling
Tisd 24/5, Nols kyrka kl 8, 
Morgonbön med frukost. Sönd 
29/5, Bönsöndagen. Starrkärrs 
kyrka kl 11, Mässa Nilsson. Nols 
kyrka kl 17, Förbönsgudstjänst 

Nilsson. Tisd 31/5 Nols kyrka kl 
8, Morgonbön med frukost.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 29/5 kl 10, 
Gudstjänst Broman. Torsd 2/6 kl 
10, Mässa Wetterling, trum-
petmusik från tornet 9.45. Nya 
Motettensemblen medverkar. 
Hålanda sönd 29/5 kl 12, Mässa 
Broman. S:t Peder sönd 29/5 
kl 10, Gudstjänst Skredsvik, 
kyrkkaffe. Torsd 2/6 kl 12, Mässa 
Wetterling. Ale-Skövde sönd 
29/5 kl 12, Mässa Skredsvik. 
Tunge sönd 29/5 kl 17, Guds-
tjänst Broman.

Nödinge församling
29/5 Bönsöndagen kl 11, Nö-
dinge kyrka Gudstjänst R Bäck. 
Kl 17, S urte kyrka Musikguds-
tjänst. R Bäck. Musik, körsång 
och dans i gudstjänsten. 2/6 Kristi 
himmelsfärds dag kl 11, Nödinge 
kyrka GudstjänstH Hultén. Lörd 
4/6 kl 18, Helgmålsbön på Backa 
gård (vid Nödinge kyrka) R Bäck.

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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Döda

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen men bestämt.

Stig Hellberg, Älvängen

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen.            Inga-Lill Jobrant

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen.   Stig Gustavson, Lödöse

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen men bestämt.

Sven-Olof Svensson, Höstorp

Upphittad
Bilnyckel upphittad på 
vägen ner till crossbanan. 
Ring: 0705-95 10 10

Vår käre Far
Morfar, Farfar

och Svärfar

Gustav
Andersson

* 21/1 1917

har i dag stilla insomnat
och lämnat oss i sorg

och saknad.

Björbäck
14 maj 2011

CHRISTINA och
RAOUL

KERSTIN
ERLING och MONICA
Barnbarn med familjer

Släkt och vänner

Det gick en gammal 
odalman och sjöng på  
åkerjorden

Han bar en frökorg i sin 
hand, och strödde 
mellan orden

för livets början och 
livets slut

sin nya fröskörd ut
Han gick från              

soluppgång till 
soluppgång

Det var den sista 
dagens morgon

Jag stod som harens 
unge, när han kom

Hur ångestfull jag var 
inför hans vackra 
sång!

Då tog han mig och 
satte mig i korgen

och när jag somnat, 
började han gå

Döden tänkte jag mig 
så

Bo Setterlind

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 17

juni kl. 10.30 i Starrkärrs
kyrka. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.
Svar om deltagande

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

onsdagen 15 juni.

Grattis

Åse L. Johannsson
Lödöse

Grattas på 30-årsdagen 30 maj
Grattiskramar
från familjen

Karin Åhrman, Låcktorp 
har avlidit. Född 1930 och 
efterlämnar maken Bertil 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Orvo Kälkäinen, Nol har av-
lidit. Född 1952 och efterläm-
nar makan Clary, döttrarna 
Linda och Anna med familjer, 
mor, samt syskon med famil-
jer som närmast sörjande.

Gittan Andersson, Kollanda 
har avlidit. Född 1942 och 
efterlämnar maken Ingemar 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Berta Bengtsson, Surte och 
Älvängen har avlidit. Född 
1917 och efterlämnar barn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Vivan Sörensen, Älvängen 
har avlidit. Född 1924 och 
efterlämnar barnen Anders, 
Lennart och Ann-Britt 
med familjer som närmast 
sörjande.

Gustav Andersson, Björbäck 
har avlidit. Född 1917 och 
efterlämnar barnen Christina, 
Kerstin och Erling med famil-
jer som närmast sörjande.

Dödsfall

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av
min älskade Mamma

Rose-Marie
Kjellblad

vid hennes bortgång,
för vackra blommor,

brev och alla gåvor till
Cancerfonden, vill jag
framföra mitt varma

tack.

PETER

Tack

Min älskade Make 
Vår käre Pappa 

och Morfar

Orvo Kälkäinen
* 19 december 1952

har i dag lämnat oss 
i sorg och saknad.

Nol 
12 maj 2011

CLARY
LINDA och ANDERS 

Alexander, Elina 
Kristoffer, Ellen 

ANNA och DANIEL 
Jonathan, Dante 

MOR 
Syskon med familjer 

Övrig släkt och vänner

”Inte en dag 
utan längtan

inte en tanke 
utan saknad

Vi minns den dagen 
som i går

Den dagen vi aldrig 
förstår”

”Den bästa av fäder 
vi fick,

Men du släppte taget 
och gick

Till himlen upp du for,
Kvar på jorden 

är vi dina
Barn och vår mor
Såren efter saknaden
som nu våra hjärtan bär
kommer alltid 

att sitta där
Allt du gett oss 

här i livet
är mycket mer 

än någon tagit 
för givet

Vi älskar och saknar 
dig”

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Starrkärrs 

kyrka torsdagen 9 juni 
kl. 11.00. Efter akten 

inbjudes till minnesstund 
i församlingshemmet. 
Svar om deltagande 

till Ale Begravningsbyrå, 
telefon 0303-33 33 99, 

senast 7 juni.
Till alla Er som på olika

sätt hedrat minnet av
vår kära Mamma

Ester Ahrnberg
vid hennes bortgång, för

de vackra blommorna
i kyrkan, minnesgåvor

samt blommor och
telefonsamtal till

hemmen framför vi vårt
varma tack. Ett särskilt
tack till kyrkoherde e.m
Renny Olausson, Diakon

Elise Friman, kantor
Karin Nilsson samt solist

Johan Ekstedt som
tillsammans gjorde

begravningsgudstjänsten
till ett ljust och vackert

minne.

LOUISE, SUNE, ULF
med familjer

Kollanda
14 maj 2011

INGEMAR
MAGGAN, SUSSI, NINA
ANDERS, ROBERT, MIO

och alla hennes 13 barnbarn

Jag har bara smugit in i rummet intill.
Jag är jag, och Du är Du

Allt vad vi var för varandra,
Det är vi fortfarande.

Nämn mig vid mitt gamla vanliga namn,
tala till mig på det sorglösa sätt

som Du alltid gjorde.
Använd inte annorlunda tonfall.

Bär inte en pressad min av allvar eller sorg.
Skratta, som vi alltid skrattade åt de små skämt

som vi hade tillsammans.
Bed, le, tänk på mig, be för mig.

Låt mitt namn alltjämt vara på allas läppar,
så som det alltid var

Varför skulle jag vara ur sinne.
Därför att jag är ur sikte?

Jag väntar på Dig i en paus, någonstans
mycket nära, bara runt hörnet.

Begravningen äger rum torsdagen 26 maj kl. 11.00 i
Kilanda kyrka. Efter akten är Ni alla välkomna på

minnesstund i Starrkärrs församlingshem.
Valfri klädsel. Gittans favoritfärg var lila.

har hastigt lämnat oss i oändling sorg och saknad.

Min älskade Maka
Vår älskade Mamma

Vår underbara Mormor
och fina Svärmor

Gittan Andersson
* 16 februari 1942
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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)

Medlemskap i Nödinge Golf-
klubb säljes. Ev 2st kan ordnas.
tel. 0709-44 33 83

Batistini kostymbyxor med 
tillhörande kavaj och vit 
skjorta. Använd 2ggr. Storlek 
29/30. Replay jeans st 29/32. Lee 
jeans st 28/32. Chinos Blueprint 
st 46. Allt till bra pris.  
tel. 0709-34 72 22 (efter 
17.00)

Dressyrsadel stubben "roma-
nus". 17" normalvidd som ny. 
Pris 3000:-. Tävlingskavaj vinröd 
m svart krage. Aldrig använd. 
Strl 38. 350:- 
tel. 0705-22 33 31

UTHYRES

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

Husbil uthyres. L 5.50. Fullt 
utrustad med TV, CD, Mikro med 
ugn och grill. Cykelställ mm. 
Fred-Fred, 5000:-. Fred-Sönd, 
2000:- eller efter överenskom-
melse.
tel. 0704-87 19 45

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

Sökes garage/lokal ca 25kvm. 
Renovering av möbler / ej sprut-
lack.
tel. 0767-09 86 28

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

Gårdsloppis. Helgesvägen 51-93, 
Älvängen (nära folkets hus). 
Lörd 28 maj 9-15. Kom och fynda 
barnkläder, böcker, skivor, barn-
cyklar, indiangrejer mm.
Välkomna till våran gård!

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, momsredo-
visning, löner, bokslut samt dekla-
rationer. 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 rotavdraget. 
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, Beskär-
ning 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 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

Hjälp med att bygga? Byte till 
energieffektivare fönster. 
Glöm heller inte att du kan spara 
pengar genom att tilläggsisolera 
ditt hus. Vi utför även köksmon-
teringar, lägenhetsrenoveringar, 
golvläggning, altanbyggen och 
pooldäck, friggebodar&förråd, 
garage eller carportar. ROT-
avdrag 50% på arbetskostna-
den. Momsregistrerad och F-skatt 
sedel 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, före-
tag eller privat. Beställ som 
engångsputs eller löpande års-
abonnering.  Lång erfarenhet, 
F-skatt.
tel. 0735-83 09 53 Uno

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

WellnessHome
- hus, hem och trädgård
Måleri och trädgårdsunderhåll. 
Även klippning av större gräsytor 
med åkgräsklippare.
F-skatt och ROTavdrag.
tel. 0707-81 40 08
Jannica

Snygga bal, studentnaglar, gör 
du hos Kikkis Naglar. Nödinge. 
Bra pris.
tel. 0736-81 48 26

Valpkurs. Veterinär värkstan 
erbjuder i samarbete med Hund-
konsult i Väst, valpkurs för valpar 
från 3 månaders ålder. Start 
under försommaren. Fåtal plat-
ser kvar. Boka även plats för hös-
tens kurser: Grund-, fortsätt-
nings-, tävlings- kurser, privat trä-
ning. Kurserna bedrivs på inhäg-
nat område, agilitybana finns. Vi 
erbjuder även problemshunds-
konsultationer. Ex hundaggres-
sivitet, problem med att lämnas 
ensam hemma mm. Utbildad 
instruktör. Mångårig erfarenhet.
www.veterinarvarkstan.se
tel. 0735-00 70 78

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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Liten blivit stor.
Dubbelt storebror.
Felix Sköld 10 år

Mot mellanstadiet går, av 
mormor du får varmt grattis
Många kramar. Jag älskar dig

Grattis till
Linus Skånberg

som fyller 6 år den 25 maj
önskar

Jesper, Joel
Pappa & Mamma

Grattis till
Joel Skånberg

som fyllde 9 år den 22 maj
önskar

Jesper, Linus
Pappa & Mamma

Hipp Hipp Hurra!
Till våran tuffing
Neo Nyström

som blir 4 år den 25 maj
Grattis önskar

Mormor, Mamma, Pappa & 
Nova. Erika & Emil, Caroline 
& Mattias, Emma & Wicke 

+ alla våra djur.

Grattis
Magnus Hagman
på 9-årsdagen 29/5

Kramar från
Mamma & Pappa
Mormor & Morfar

Farmor

Många grattiskramar till
Moa, Älvängen
på hennes 8-årsdag

den 28 maj
önskar

Pappa & Sofia, Mamma & 
Musse, Felicia & Tobias

Grattis Morfar, Farfar,
Svärfar och pappa
Owe Carlsson

på din 80-årsdag den 25 maj

Grattis vår älskade prinsessa
Saga Dahlqvist

på din 2-årsdag den 29/4.
Grattiskramar o pussar från

Mamma & Pappa

Veckans ros 

LENA FRANZÉN
Utan Lena - Ingen Tumme!

till alla de elever och föräld-
rar som under TURE-dagen 
den 28 april skänkte pengar 
till Moldavien. Tack vare 
Era generösa bidrag fick 
vi på Nolskolan in 3050kr, 
pengar som tillsammans 

med medel från övriga pro-
jekt på skolan kommer att 
sättas in på Vakna-fondens 
konto till förmån för Budesti 
kommuns sommarläger. Ett 
stort tack!

Personalen på nolskolan

till alla medlemmar och 
sympasitörer till föreningen 
svanen. Som matar fåglarna 
i fågeldammarna Surte med 
bröd, gräsklipp, maskros-
blad. Det är glädjande att se 
hur såväl unga som gamla 

engagerar sig under alla års-
tider. För att fåglarna skall 
må bra.                    Göte Noll
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT

��
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

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

3 1 6
9 5 2 8 4 3
4 2

2 1
6 1 4 7 3 5

8 4

9 1 2
2 3 7 9
8 2 6 9

5 6
8 5

2 7 5 8 9

7 6 5
1 3

3 1 7 8 6

Stor fräsch FRUKOSTBUFFE inkl. gröt

mån-fred 7.30-10.30, lör 8.00-10.30
45:-
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TRÄNA HELA 
SOMMAREN

KR
Kortet gäller från 1 juni till 31 augusti. 
För mer information kontakta någon av Sportlifes klubbar. 
Sportlife Exclusive har 20 års åldersgräns, Vårväderstorget och Lindome 18 år.

Träna på alla Sportlifes klubbar för endast:
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