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Nu finns vi 
i Nödinge!

Öppettider: Vardagar 8–18  Lördagar 9–13

Rödjans väg 2
Tel. 0303-35 09 90

Vi har reservdelar och 
till behör till alla bilar.

10 % 
rabatt
på alla tillbehör med 
Mekonomenkortet.

Upp till

33%
rabatt

KUNGÄLVS 

TRÄ 

   -  En lönande 

bekantskap

- Mer än bara lokaltidning

Nyhetstips till vår 
sommarbilaga!
Vi behöver Er hjälp att 
fylla vårt sommarnummer.
Känner du någon med ett udda intresse, 
ett udda yrke eller en unik livsstil?

Vi är också intresserade av Era lokala 
smultronställen. Låt fler få ta del av dem.

Tipsa oss snarast!

Johanna Roos
0707-79 55 44
johanna@alekuriren.se

NÖDINGE. En dag helt i 
matematikens tecken.

Aktiviteter genomför-
des såväl inne i klass-
rummen som ute på 
skolgården.

– Det gällde allt från 
matematiska begrepp 
till taluppfattning och 
geometri, förklarar 
lärare Malin Johansson.

På Nödingeskolan har det 
numera blivit en tradition att 
arrangera Matematikens dag 
fram på vårkanten. Då får 
samtliga elever i årskurs F-5 
genomföra diverse olika hjärn-
gymnastiska övningar.

– Det började med att vår 
konstpedagog integrerade ma-
tematiken i sin undervisning. 
Nu har vi tagit det ett steg 
längre och samtliga pedagoger 
är involverade i den här dagen, 
berättar Malin Johansson.

Nu är det i ärlighetens 
namn inte bara matematik som 
tillämpas i övningarna. Svens-
ka, NO och idrott är andra 
ämnen som har sin naturliga 
plats under Matematikens dag.

– Vi har fått en otrolig re-
spons från barnen, så det här är 
verkligen något som vi tänker 
bygga vidare på i framtiden. 
Det skadar inte att gnugga ge-
niknölarna lite extra en dag om 
året, avslutar Malin Johansson.

Matte i fokus på Nödingeskolan
– Eleverna fick lösa kluriga uppgifter

PÅ NÖDINGESKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Tärningen bestämde vilken övning som väntade eleverna.

Barbamamma dök upp när Matematikens dag arrangerades 
på Nödingeskolan.
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Telefon: 0303-24 61 80 
Bultgatan 40 i Kungälv

Öppet: 08-17 mån-fre
www.klimatteknik.se

Kampanj!

gälle
r t

ill 
och

 m
ed 17 ju

ni 2
011

* Ring eller se vår hemsida för information om standardinstallation. ** Försäkring gäller ej för företag.

KLIMATTEKNIK

MITSUBISHI GE-35

14900 kr efter ROT-avdrag  
Standardinstallation* ingår  
(pris utan ROT 17400 kr)

1 500 kr är avdraget från vårt 
ordinarie pris 18 900 kr.  
3 års extra trygghetsförsäkring  
ingår, ordinarie pris 875 kr.
Kampanjbesparing: 2375 kr

-  Underhållsvärmefunktion  
- 5,3 kW maxeffekt värme   
- Extremt lågt ljud

Kyla på sommaren!

Billig Värme på vintern!

Underhållsvärmefunktion - 
Perfekt i garage eller sommarstuga!

Passa på NU!
Lågsäsongserbjudande på luft-värmepumpar.
Kort leveranstid, spara upp till 2375 kronor. 

Vi har även förmånliga erbjudanden på Bergvärme

ALAFORS. Det blev inte 
den soliga och sköna 
majdag som arrangören 
tänkt sig.

Ändå kom närmare 
120 personer till ”En 
dag i hälsans tecken”.

Musik, fotoutställning 
och fysiska aktiviteter 
utgjorde programmet.

Det blåste kraftigt, men 
regnet höll sig ändå på behö-
rigt avstånd när ett drygt 100-
tal daglediga alebor intog Fu-
rulundsparken i onsdags. En 
dag i hälsans tecken har blivit 
ett årligen återkommande vå-
rarrangemang.

Innan besökarna fick an-
ledning att strosa runt i Ahla-
fors IF:s idylliska folkpark 
väntade poängpromenad i 
elljusspåret. Kluriga frågor 
hade sammanställts och fina 
priser fanns i vinstpotten.

Många prövade sina fär-
digheter i den femkamp som 
iordningställts på gräsytan 
bredvid rotundan. Pil, stövel-
kastning och spiksättning in-
bringade poäng till deltagar-
na och samtidigt många hjärt-
liga skratt.

Fotoutställning
Nytt för i år var den fotout-
ställning med bilder från Ala-
fors gamla samhälle som Lilly 
Johannesson och Raggen 

Otter regisserat dagen till 
ära. Tavlorna hängde uppe 
på dansbanan, väl skyddade 
från blåsten.

För de musikaliska insla-
gen svarade PROkuleleban-
det och Bannuwakören. Kaf-

feserveringen höll öppen hela 
dagen för fikasugna folk-
parksgäster.

Hälsodag i kylslaget Furulund
– Men besökarna strömmade till ändå

I PARKEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Birgitta och Kjell inledde dagen med en tipspromenad.

Bertil visar hur stövelkast-
ning går till.

Full fokus och spiken är 
snart i. Besök vår utställning

och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
                           www.kungalvssolskydd.se
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Utmarksvägen 18.  Tel. 0303-644 96.  Öppet: Mån-tors 14-18,  fre 14-16

MARKISER



Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...Fack������

Stefan 0708-83 38 00
Erik 0708-83 38 01

www.platslagarnaiale.se
0303-74 81 00

ÄLVÄNGEN

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or

�������
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VOLVO NÄRSERVICE ALE

Lunnavägen 6, 449 50 Alafors, www.kbroer.se
Tel 0303-74 20 20. Fax 0303-74 07 56
Öppet: vard 9-18, lunchstängt 12-13, 
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Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

ALLT INOM BRANSCHEN!
Glas, speglar, isolerglas, bilglas, inramning, 
stöldskyddsmärkning, stenskottslagning mm

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

Gratis vindrutetork samt 1 mån. fri självrisk-
eliminering vid byte av limmad framruta

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

Göteborgsvägen 94 • Älvängen • Tel. 0303-74 65 50

Balltorp 218 • Kontor 0520-66 21 50 • Mobil 0707-73 26 61

BETONGHÅLTAGNING
Sågning • Borrning • Bilning • Rivning 

Asbestsanering • Vajersågning
Betong- och bergtätning

www.alebetongborrning.se

Försäljning & service
Nyckeltillverkning
	����0303-74 86 11�������
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Vi utför elinstallationer
och reparationer
i nybyggnader
och industrier.

Tel. 0303-74 98 98, 0730-64 89 00
Lunnavägen 6, Alafors

E-post: lars@sturesspisar.se

STURES 
SPISAR AB

Braskaminer, vedspisar, 
kakelugnar, installationer...
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RING! 0303-749218 • ztryck.se • ÄLVÄNGEN

500 KUVERT MED TRYCK!
Billigast i Sverige?

Gäller C5-kuvert enfärgstryck exkl moms480:-

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

Märkesverkstad 
för ALLA märken

www.meca.se

Colorama i Älvängen

- En butik för 
både proffs och 

hemmafi xare
COLORAMA ÄLVÄNGEN
GÖTEBORGSV 88, 
TELEFON 0303-74 60 85 WWW.COLORAMA.SE

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

Hos oss hittar du en 

komplett 
bildelsbutik!

www.meca.se

B I L D E L A R

BOHUS. Ale kommun 
driver sedan årsskiftet 
Ale Arena.

Detta efter att ekono-
min i Ale-Surte Bandys 
arenabolag havererat.

Nu vill kommunled-
ningen hitta en stabil 
finansiering och ser 
gärna ett samarbete 
med Kungälvs kommun.

Turerna kring sorgebarnet 
Ale Arena fortsätter. Vid års-
skiftet stod det klart att Ale-
Surte BK och dess bolag inte 
klarade driva arenan enligt 
gällande avtal. Framför allt var 
ryggsäcken med gamla synder 
för tung och likviditeten var 
hårt ansträngd. Ale kommun 
valde att ta över driften och 
har sedan dess försöka räkna 
fram vad arenan egentligen 
kostar i drift.

– Vi får räkna med dryga 
10 Mkr. Då ingår kapitalkost-
nad, el och vaktmästeri. Det 
är en femtedel av Kultur- och 
fritidsnämndens budget, mer 
än hela biblioteksverksamhe-
ten i Ale. Det känns inte rim-
ligt, säger Kommunstyrelsens 
ordförande Mikael Berglund 
(M) och fortsätter:

– Därför måste vi hitta en 

långsiktighet i arenan. Ett av 
våra förslag har varit att disku-
tera med Kungälvs kommun 
om ett samverkansavtal. De 
kan senarelägga sin isläggning 
och låta sina klubbar samut-
nyttja Ale Arena under för- 
och eftersäsong. Vi behöver 
inte ha dubbla uppsättning-
ar av allt. Det är ett kapital-
fördärv som grannkommuner 
måste se över.

I dagsläget är det 2,3 Mkr 
som det inte finns täckning för 
i Ale kommuns budget.

– Det är den delen som vi 
inte har kunnat förutse, då 
vi fick arenan som grädde på 
moset när budgeten var mer 
eller mindre klubbad. Nu vet 
vi inte riktigt var dessa pengar 
ska tas. Vi tittar på olika lös-
ningar, där Kungälvsspåret är 
ett. Mardrömsscenariot är att 
vi inte hittar några pengar, 
varken externt eller internt. 
Då kan vi inte spola någon is. 
Ale-Surte om någon vet hur 
dyrt det är och vi måste veta 
hur verksamheten ska finan-
sieras innan säsongen drar 
igång, säger Mikael Berglund.

Ale-Surte BK har gjort en 
mycket detaljrik utredning 
kring arenaförsäljningen, 
köpavtalet och klubbens 

ekonomi. Den visar bland 
annat att Ale kommun inte 
har gjort rätt för sig på alla 
punkter, men den är också 
kritisk till den egna styrelsen.

– Det kan mycket väl vara 
så att det finns felaktigheter. 
Å andra sidan har Ale-Surte 
inte heller skött sina kort rätt 
i alla avseenden. Jag är dock 
glad över att klubben har gjort 
den här sammanställningen. 
Nu har vi allt svart på vitt och 
kan ta en seriös diskussion, 
punkt för punkt, lovar Berg-
lund.

Från Ale-Surtes håll är man 
försiktigt optimistisk.

– Personligen kan jag tycka 
att idén om att samverka med 
Kungälvs kommun för att 
säkra den framtida driften 
låter intressant, säger Lars-
Ove Hellman, ledamot i sty-
relsen.

Om det ekonomiska läget 
säger Hellman att det är fort-
satt bekymmersamt, men inte 
i fritt fall.

– Nu har vi en budget som 
bygger på verkliga kostnader 
och intäkter. Oron gäller de 
gamla synderna och vi måste 
få till stånd en lösning med 
Ale kommun för att kunna gå 
vidare, säger Hellman.

För att sänka driftskostna-
derna på sikt i Ale Arena är 
Mikael Berglund beredd att 
diskutera nödvändiga inves-
teringar i nästa års budget.

– Vi måste blicka framåt 
också. Jag ser helst att kom-
munen gör vad som krävs för 
att få arenan så kostnadseffek-
tiv som möjligt för att sedan 

låta den övergå i förenings-
drift igen, avslutar Kommun-
styrelsens ordförande.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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ÄMK inbjuder till 3-dagars folkrace-kurs för juniorer födda 1993-1996.
Dagligen 28-30 juni kl 16-21. Paradisbanan Älvängen

Begränsat antal platser!
Du kommer få teoretisk och praktisk utbildning, mat, licens, kursmaterial och 

medlemskap i ÄMK och föreningen Luftslottet. Avgift: 100:-

Vid intresse kommer fl er kurser att hållas.
Anmälan till Jens Svensson 0705-77 76 78, mejl: gronabil@telia.com

Sista anmälan 14 juni. 

Samarbete med Kungälvs 
kommun om Ale Arena?
– Frågan diskuteras just nu

Hur ska Ale 
Arena skötas 
och drivas på 
bästa sätt? Ale-
Surte BK har 
försökt, Ale 
kommun för-
söker, men 
svaret kanske 
är ett samarbe-
te med Kungälvs 
kommun.
Arkivbild: 
Allan Karlsson



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
Onsdag 1 Juni  Kl 19:00  NSK B – Johanneberg/Landala IF 
Söndag 5 Juni  Kl 15:00  NSK P02 Blå – Kode IF
Måndag 6 Juni  Kl 16:00  NSK P01 Vit – Kärra IF
 Kl 18:00 NSK F99/01 – Älvängens IK
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
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Sugen på fotboll?
Kom upp till Vimmervi! Vi tränar:
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FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Melleruds IF 3-2 
(1-1)
Mål AIF: Ali El-Rafaei 2, Pontus Otter. 
Matchens kurrar: Ali El-Rafaei 3, 
Henrik Andersson 2, Rikard Nylan-
der 1. 

Division 3 Nv Götaland
Lilla Edet – Skärhamn 1-1 (0-0)
Mål LEIF: Marcus Tersing.

Division 4 Västergötland V
Vänersborgs IF – Lödöse/Nygård 
2-0 (1-0)

Division 5 A Göteborg
Virgo – Älvängen 2-0 (0-0)
Matchens kurrar: Mattias Karlsson 
3, Jakob Salenius 2, Viktor Fredriks-
son 1.

Division 6 D Göteborg
Nödinge – Lundby 0-1
Komarken – Nödinge 1-2 (0-2)
Mål NSK: Vladan Jovanovic, Rasmus 
Ekström. 

Nol – Hålta 3-0 (1-0)
Mål: Michael Hintze 3.

Division 6 Alingsås
Od – Alvhem 2-2 (2-0)
Mål AIK: Mattias Hansson, Jimmy 
Lidén.

Division 7 D Göteborg
Surte IS FK – Färjenäs 1-3 (0-2)
Mål SIS: Fredrik Thelaus (str).
Matchens kurrar: Haris Hadzic 3, 
Mathias Berner 2, Fredrik Thelaus 1.

FC Sparta – Bohus 0-4 (0-3)
Mål: Mikael Gannve 2, Oscar Jöns-
son, Simon Kontio.

DM Västergötland, åttondelsfinal
Skepplanda – Mariedal 3-2 (2-2)
Mål SBTK: Niclas Hylander, Svante 
Larson, Tobias Ottosson.

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

Division 3 Västergötland S
Lödöse/Nygård – Byttorp 0-1 
(0-0)

Division 4 A Göteborg
Lindholmen – Älvängen 0-2 (0-1)
Mål: Jennie Hedberg, Mikaela Ögren.
Matchens kurrar: Jennie Hedberg 
3, Sara Johansson 2, Irina Rous-
sakoff 1.

Tors 2 juni kl 18.00
Gläntevi

Alvhem – 
Friscopojkarna

Lör 4 juni kl 14.00
Älvevi

Älvängen – Tollered

Mån 6 juni kl 14.00
Forsvallen

SBTK dam – Mariebo

Mån 6 juni kl 18.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Sollebrunn

FOTBOLL I ALE

ALAFORS. En skytte-
kung är tillbaka.

Ali El-Rafaei slog 
till två gånger om när 
Ahlafors IF vände och 
vann mot Melleruds IF.

– Ett av karriärens 
skönaste mål, säger 
matchhjälten om avgö-
randet i slutminuten.

En ny storartad och discipli-
nerad insats gjorde Sjövallen 
på nytt till en ointaglig borg. 
Gästerna kämpade tappert, 
men faktum är att Ahlafors 
IF skapade flest kvalificerade 
målchanser och förtjänade de-
finitivt samtliga poäng.

Det började förvisso med 
en situation som hemmakee-
pern, Andreas Skånberg, lär 
ha drömt mardrömmar om ef-
teråt.

– Frågar du honom så 
tror jag han 
kommer 
att svara att 
han stannar 
kvar i målet 
nästa gång 
det kommer 
en liknande boll. Det var en 
felbedömning och normalt 
nickar man inte mål från det 
avståndet. Nu har Andreas råd 
med den här typen av misstag 
för han är normalt sett helt 
felfri och räddar oss ofta i svåra 
situationer. Han kompensera-
de sitt misstag redan i den här 
matchen, säger AIF-tränaren 
Lars-Gunnar Hermansson 
om situationen som chockade 
hemmapubliken efter blott tre 
minuter.

Ahlafors ryckte snabbt upp 
sig och motgången bekom inte 
de gulsvarta. Laget radade upp 
fyra kvalificerade målchanser, 
varav anfallaren Ali El-Rafaei 
var inblandad i de två hetas-
te. Hans tredje möjlighet tog 
han vara på. Kvitteringen satt 
stenhårt i bortre gaveln.

Efter paus tog Mellerud 
på nytt ledningen, men Lars-
Gunnar Hermansson låter 
ärlig när han säger att någon 
oro kände han inte.

Konsekventa
– Vi spelade bra och var kon-
sekventa i vårt agerande. Till 
sist brukar de ge utdelning 
och så gjorde det även denna 
gång. Martin Johansson 
fick ett bra läge, men avslu-
tet letade sig inte in i maskor-
na. Mellerudförsvaret fick inte 
undan bollen bättre än att den 
hamnade hos högerbacken 
Pontus Otter som följt med 
upp i anfallet. Stramaren är 
hårt slagen efter backen. 2-2 
tio minuter före slutsignalen.

– Det var otroligt skönt 
och rättvist. Vi gav omgåen-
de order om att gå för samtli-
ga poäng. Kul när sådant lönar 

sig, menar 
Lars-Gunnar 
Hermansson 
som fick se 
Ali El-Rafaei 
bli match-
hjälte.

– Han höll sig framme på 
rätt plats vid rätt tidpunkt och 
det är ju det som kännetecknar 
en måltjuv.

Inlägget i den sista ordi-
narie spelminuten kom från 
höger och inbytte Sebastian 
Hällbäck vann en tuff duell i 
straffområdet. Bollen hamna-
de framför fötterna på Ali som 
nöp in 3-2-målet.

– Jag kommer faktiskt inte 
ihåg exakt vad som hände, 
plötsligt låg bollen bara fri och 
det var bara att trycka dit den. 
En sjukt skön känsla och målet 
är med på min topp-tre-lista i 
karriären, säger Ali El-Rafaei.

Han värvades från Älväng-
en till Ahlafors inför förra sä-
songen. I ÄIK var han firad 
skyttekung fast i lägre divi-
sioner. Anpassningen till det 

högre tempot och de tuffare 
tagen har tagit tid. Nu vet han 
vad som krävs.

– Det är stenhård träning 
som gäller. Jag fick inte riktigt 
chansen i fjol, bland annat be-
rodde det på skador. I vintras 
bestämde jag mig för att försö-
ka komma tillbaka. Förutom 
träning med laget har det varit 
många pass på gymmet och jag 
känner fortfarande att jag har 
en bit kvar till den absoluta 
toppformen, berättar Ali som 
också tror sig veta vad som gör 
AIF så svårslaget i år.

L-G lär ut
– Sammanhållningen och 
lagmoralen är helt grym. Vi 
jobbar för varandra över hela 
plan, det är det få lag som gör. 
Jag tror vi kan bli en obehag-
lig överraskning för många 
lag i serien. L-G har lärt oss 
så otroligt mycket på kort 
tid. Alla spelare i truppen har 
höjt sig och även om man inte 
spelar känner man förtroende.

Tränare Hermansson 
menar att det är Ahlafors nog-
grannhet och disciplin som 
gör att de är svårslagna. Med 
en skyttekung i gryende stor-
form är optimismen på topp.

–  Ali har gjort en fantastisk 
resa och verkligen kämpat sig 
tillbaka in i laget. Nu tar vi oss 
an IFK Trollhättan borta på 
fredag. Det känns skönt att vi 
har skaffat oss lite fastare mark 
under fötterna, men vi måste 
fortsätta vara fokuserade i 90 
minuter och även om vi ligger 
fyra i serien just nu är det bara 
tre poäng ner till kvalplatsen.

En skyttekung är tillbaka
– Ali El Rafaei avgjorde dramat mot Mellerud

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Tillbaka på allvar. Ali El-Rafaei gör sin andra säsong i den gulsvarta tröjan. Han har fått kämpa för en ordinarie plats och i lördags tackade han för förtroen-
det med att göra två mål. Det sista avgjorde matchen mot Mellerud.

Pontus Otter visade inga krämpor dagen efter studenten.

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Melleruds IF 3-2 (1-1)
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FORSVALLEN
Måndag 6 juni

Skepplanda - Mariebo

Dam div 2, västra 

Kl: 14.00

Skepplanda - Sollebrunn

Herr div 5, västra 

Kl: 18.00
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ÄLVÄNGEN. Veteran-
crossträffen på Para-
disbanan har slagit rot 
ordentligt.

Nu var det femte 
året i rad som arrang-
emanget genomfördes.

Ett 40-tal åkare med-
verkade i årets upplaga.

Lördagen den 21 maj var det 
åter dags för Veterancrossträff 
i Älvängen. Sol och vackert 
väder mötte deltagare och 
åskådare.

– Vi hade verkligen tur med 
vädret, bättre förutsättningar 
hade vi inte kunnat önska oss, 
säger Göran Pettersson, en 
av många motorfantaster som 
var på plats.

– Jag vill verkligen ge en 
eloge till Janne Johansson 

från Nol och Johnny Johans-
son från Stenkullen som håller 
ihop det här arrangemanget år 
efter år. Det har blivit en fest-
lig tradition, säger Göran.

Fokus ligger inte på själva 
tävlandet, snarare tillfället 
att få träffas och prata gamla 
minnen. Veterancrossträffen 
är förenat med mycket nos-
talgi.

– Det är verkligen uppskat-
tat och förarna kommer från 
Skåne i söder och hela vägen 
upp till Mellansverige, avslu-
tar Göran Pettersson.

Veterancrossträff 5-årsjubilerade
– Mycket folk kom till Paradisbanan

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Det fanns 
många gamla 
fina motorcyklar 
att ta bilder på.

Kuno Karlsson från Bohus med sin gamla Jawa 490.

Hur kan man köra med så gamla cyklar?

Veteranerna i full gång på Paradisbanan i Älvängen.

Golfsäsongen är igång
och det betyder mycket aktivitet 

på golfklubben.

Alfhems Kungsgård 195
Alvhem tel: 0303-33 60 33
Mailadress: info@alegk.golf.se
www.alegk.com

�

•  ”Prova på”-golf för dig som ännu inte 
är medlem, varje torsdag i maj och juni,             
start kl 17.00. Alla är välkomna!

•  Pay/Play, korthålsbanan, (även för dig  utan 
grönt kort) 80 kr/senior och 60 kr/junior

• 9-håls green-fee vardagar 150 kr
•  Greenfee + lunch 300 kr vardagar            

före kl 15.00

 Välkommen till klubben 
där det händer!

www.laget.se/nodingesk

Nödinge SK Handboll
kallar sina medlemmar 
till ordinarie årsmöte!

Vi möts den 14 juni kl 18 
i Nödinge sporthall

Motioner till årsmötet skall vara
styrelsen tillhanda senast 12 juni

Motioner skickas till
nskkansli@gmail.com

Välkomna!

AHLAFORS IF HÄLSAR 
VÄLKOMMEN TILL ÅRETS 
FOTBOLLSSKOLA

När?   Torsdag 16/6, fredag 17/6, måndag 20/6 
samt tisdag 21/6

      Dagen håller på mellan klockan 9 och 12.

Var?    Svenska Stenhus Arena/Sjövallen                  
i Alafors.

Vilka?   Åldersgruppen som deltar i årets 
   upplaga är födda mellan 1999 och 2004.

Hur?   Anmälan görs genom betalning till  
Ahlafors IFs bankgiro 5437-5142   
på 300 kr. I anmälan skriver ni barnets 
namn, personnummer, eventuella 

   allergier samt er mailadress/kontakt-
   uppgifter.

   www.ahlaforsif.se
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Tycker du 
att din chef
är otydlig?

Inte blir det enklare 
om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund
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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

ddddidididddididid lllllllllllllltltltltltltllttltlttltltlltlttl ffffffffffffffffffffföööööööööööööööööööööööööö 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

NYGÅRD/ESSUNGA. Gotacu-
pen är en lagtävling i hoppning 
som går i Västra Götalands di-
strikt. Den går i tre omgångar 
och efter den tredje omgången 
koras en totaltsegrare.

Omgång 1 gick på hemmap-
lan i Nygård. I förklassen seg-
rade Nygårds Wilma Karlsson 
med B-ponnyn Clason, tred-
jeplacerad var Matilda Olsson 
med Bollick. I kat D var Emma-
Nellie Örtendahl med ponnyn 
Morning Glori tvåa och på 
en tredje plats såg vi Andriet-
ta Denholm med Haydens Ex-
plorer.

Individuellt i lagklassen red 
Wilma och Clason in på en 
tredjeplats i kat B. Bland D-pon-
nyerna såg vi ett placerat ny-
gårdsekipage, detta genom Em-
ma-Nellie och Morning Glori 
som red in på en fjärdeplats.

Laget slutade på 8 fel och 
hamnade denna omgång på en 
fjärdeplats.

Omgång 2 avgjordes den 
gångna helgen i Essunga. I laget 
denna gång red Setina Denholm 
och Molstabergs Ofelia, Matil-
da Olsson med Bollick, Wilma 
Karlsson och Clason, samt An-
drietta Denholm med Haydens 
Explorer, ledda av lagledaren 
Susanne Nilsson. 

I kat D i förklassen hade vi 
ett fint nygårdsekipage placerat, 
detta genom Andrietta och Hay-
dens Explorer som gjort två fel-
fria rundor och därmed red in 
på en tredje plats.

I lagklassen stod det snabbt 
klart att Nygårds lag gått vidare 
till omhoppning då vi hade tre 
b-ponnyer som alla tre gick fel-
fritt. De tre fina ritterna gjordes 
av Setina Denholm och Mol-
stabergs Ofelia, Matilda Olsson 
med Bollick, samt Wilma Karls-
son med Clason. Som nummer 
fyra för laget, och då helt utan 
press var Andrietta och fina 
X-man, de gick in och gjorde 
en kanonrunda som slutade 
på 0 fel.

Lag efter lag försvann från att 
få rida omhoppningen och till 
sist visade det sig att endast två 
lag gått till omhoppning, 
Nygård ett av dem.

I omhoppningen gjorde 
Setina och Ofelia en säker felfri 
runda och hamnade individuellt 
precis utanför placering. Matil-
da och Bollick var även de fel-
fria och red in på en individu-
ell fjärde plats. Sedan var det 
Wilma och Clasons tur och vi 
undrar om de ens hann genom 

startlinjen innan de var i mål? 
In som segrare i kat B med klas-
sens snabbaste omhoppnings-
runda!! Sist ut av nygårdarna för 
denna gång var Andrietta och 
X-man som även de gjorde ännu 
en felfri runda. Även i denna 
klass placerade de sig på en 
tredje plats.

När Nygårds tre b-ponny-
er ridit visste vi att vi slutade på 
0 fel i omhoppningen, Andriet-
ta skulle bara putsa lite på tiden. 
Då två ryttare från det andra 
laget ridit och rivit varsin bom 
var det klart att Nygårds Ryttar-
sällskap denna gång vann Gota-
cupens omgång.

Inför sista omgången som går 
av stapeln nu på lördag i Gräs-
torp ligger laget på en delad an-
draplats. Innan dess skall ryttar-
na även hoppa på hemmaklub-
bens fina terrängtävling under 
Kristi himmelfärd.

Susanne Nilsson
Nygårds RS

N Ö D I N G E
G O L F K L U B B

Nybörjarkurser och 
Kom-igång-kurser!

Vi hjälper dig hela vägen!

Årsmedlemsskap
395 kr/mån vid autogiro

Greenfeemedlemsskap 
80 kr/mån  vid autogiro

Lunch & 9 hål 

200 kr
Gäller vardagar

www.nodingegolf.se •  0303-636 18

Nygårds RS vann Gotacupens andra omgång
– Avgörandet sker på lördag i Grästorp

Laget som vann Gotacupens andra omgång.

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.

SKEPPLANDA. Skepp-
landa är vidare i DM.

Triumfen mot divi-
sion fyra laget Marie-
dal innebär att SBTK 
troligtvis ställs mot 
allsvenska Elfsborg i 
sommar.

– Det är en dröm för 
alla killar, att någon 
gång få spela en 
sådan match, säger 
huvudtränaren Jonas 
Andersson.

Innan drömlottningen är 
ett faktum måste dock bor-
åslaget besegra division två 
klubben Kinna. Även den 
matchen spelas i juli. Till 

Forsvallen anländer IF Elfs-
borg den 31 juli, om inget 
oförutsett händer.

– Nu spelar de förvis-
so med sitt U21-lag i DM, 
men det blir självklart ett av 
de bästa motstånden som 
vi någonsin ställts mot på 
Forsvallen. Elfsborg till-
hör Sveriges absolut bästa 
fotbollsklubbar, menar An-
dersson.

Skepplanda svarade för 
en gedigen insats mot Ma-
riedal, även om laget tap-
pade en synnerligen säker 
2-0-ledning till 2-2 i paus.  
I andra halvlek var Skepp-
landa det bättre laget och 
gjorde till sist rättvist 3-2 

genom Tobias Ottosson. 
Mot Sjuntorp i serien ti-

digare i veckan blev det som 
väntat tufft och tätt.

Skepplanda lyckades dock 
kvittera uddamålsunderlä-
get efter paus och fick åt-
minstone med sig en pinne.

– Självklart kan vi kräva 
mer, men det är skönt att se 
att energin är tillbaka i både 
laget och spelet, konstate-
rade SBTK-tränaren Jonas 
Andersson.
Mål SBTK: Mattias Johansson. Match-
ens kurrar SBTK-Sjuntorp: Svante 
Larson 3, Mikael Maliniemi 2, Mattias 
Johansson 1.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ 

Elfsborg nästa för SBTK?



alekuriren  |   nummer 21  |   vecka 22  |   201122

www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84

Telefonerna är öppna 
vardagar kl. 8-15.30.
helger kl. 10-15.

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

6 dagars semester på hotell i Bruttig, Tyskland

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

Alla priser & perioder:
T.o.m. 26/8 2011:  1.999:-
28/8-14/10 2011:  2.399:-
16/10-3/11 2011:  1.999:-

Hotel Zum Guten Onkel
Staden Bruttig ligger där Mosel är 
som allra mest pittoresk och slingrar 
sig genom ett landskap av vinterras-
ser, borgruiner och idylliska korsvir-
kesstäder. Bruttig hade redan under 
romartiden en viktig roll och i dag är 
stadens kullerstensbelagda gator där 
vinrankor smyckar husgavlarna, det 
gamla rådhuset, romerska viaduk-
ten och broar över floden samlade i 
en Moselidyll. Också på ert hotell är 
det tradition för att skapa en semes-
terstämning präglad av historia. 
Hotel Zum Guten Onkel har hälsat 
gäster välkomna sedan 1890, och 
med nutidens komfort och genuina 
sydtyska charm är hotellet en syn-
nerligen trevlig utgångspunkt för en 
mängd upplevelser vid Moselfloden

OBS: 
Det är vid beställning möjligt att önska ett rum med bal-
kong (mot en avgift på ca 3 EUR per person per dygn som 
betalas direkt vid ankomst till hotellet) men Happydays 
kan inte garantera att önskningen uppfylls.

Sommar vid 
Vänerns skärgård

Quality Strand Hotell ★★★

Finns det något mer idylliskt än vår 
svenska sommar? Ert hotell ligger 
alldeles mitt i Vänersborg vid Vänern 
norr om kända Trollhättan med en 
fantastiskt utsikt över Sveriges störs-
ta insjö Vänern och den gamla hamn-
kanalen. Turen hit är också lite av en 
poetisk upplevelse i sig – på vägen 
passerar man Vättlefjälls natur-
reservat mot öst och Svartedalens 
naturreservat mot väst under de 89 
km från Göteborg. Här ligger natur-
upplevelserna tätt i omgivningen om 
sommaren i Vänerns skärgård. 

Ankomst:
Juni:  19, 22, 25, 28.
Juli:  1, 4, 7, 10, 13, 16, 
 19, 22, 25, 28, 31.
Aug:  3, 6, 9, 12, 15.

Pris per person i dubbelrum från

1.999:-

Pris per person i dubbelrum

1.449:-

4 dagars semester på 3-stjärnigt hotell i Vänersborg

Det goda livet 
i Moseldalen

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

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Ankomst:
Söndagar t.o.m. 30/10 2011.

Hotel Zum Guten Onkel

Quality Strand Hotell

BRA BARNRABATT 

NYHET!
Efter en stark önskan från våra kunder:

NÖDINGE. Sabahudin 
Sabani och Showgänget 
har gjort sin sjunde 
musikal.

Nu blir det inte fler.
– Jag måste fokusera 

på annat nu, säger 
Sabi.

Han är unik, inget snack om 
den saken. Vid blott 16 års 
ålder ser Sabahudin Sabani 
tillbaka på en karriär som 
dansare och regissör. Han lär 
knappas sluta dansa, men i 
samband med att Sabi slutar 
årskurs nio på Kyrkbyskolan 
är det dags att vända blad. 
Nu väntar gymnasiestudier 
i Göteborg. Hans sista en-
gagemang blev en Vaknafö-
reställning för mellanstadie-
elever. The Life of hade pre-
miär i söndags, fast då var det 
allmänheten som gästade Ale 
gymnasium. I måndags var 
ett stort antal skolor på plats 
och efter 45 minuter klappa-
de hela salongen i takt. Ener-
gin på scen var smittsam.

Berättelsen om de två vän-
nerna som båda stått utanför 
gemenskapen hade ett tydligt 
budskap att förmedla. Vän-
skap är starkare än framgång. 
Föreställningen var magni-
fik från första stund. Show-
gänget har utvecklats till ett 
professionellt gäng dansare 

och sångare som inte lämnar 
något åt slumpen.

– Vi är så oerhört tacksam-
ma för vad Sabi har åstad-
kommit med dessa tjugo ung-
domar. De visar att det går att 
leva ut sina drömmar och den 
kraft som visas här hoppas vi 
inspirerar många andra, säger 
Thomas Berggren som var 
tagen efter de första föreställ-

ningarna.
The Life 

Of  mark-
nadsfördes 
som en fräck 
och fartfylld 

musikalupplevelse och an-
nonsen höll vad den lovade. 
Den visade dels hur det är att 
vara ung idag dels vad du som 
ung faktiskt kan göra om bara 
viljan finns.

Repetitionerna har Sabi 
och Showgänget genomfört 
på lördagar under ett drygt 
halvår. Allt har skett i sam-
verkan med Vakna och Mö-
tesplats Ungdom. De två all-
männa föreställningarna ar-
rangerades dessutom till 
förmån för Moldavien, dit 
den frivilliga entrén skänktes.

För Sabahudins del väntar 

i sommar en drömresa till 
London där han ska uppträ-
da ihop med världsartisten 
Kesha, inte så illa!

Fart, fläkt och energi!

KOMMER ATT SAKNA SABI

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

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

Sabahudin Sabani och Emma i ett av alla kraftfulla dans-
nummer.

Linnea Berg – som hon 
sjunger...

.... och Gracja Kantorska – 
var inte sämre hon! 

Sabi med sitt Showgäng!

Lina Lindström och Stina Rundberg framför Wannabe i ett av föreställning-
ens fartfyllda nummer.
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VÅRA ÖPPETIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

VARMT
VÄLKOMNA!

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

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!

NÖDINGE. Kultursko-
lans vårkonsert bjöd 
på ett varierat och 
innehållsrikt program 
i Ale gymnasium förra 
torsdagen när teater-
salongen fylldes av en 
förväntansfull publik. 

Kvällen började och 
slutade med orkester-
musik.

Samtidigt passade 
Kulturskolans Intresse-
förening på att dela ut 
stipendium till framstå-
ende elever.

Som inledning fick vi höra 
två nyskrivna stycken fram-
förda av stråkelever från Ale 
och Kungälvs kulturskolor. 
Eleverna har under året haft 
ett samarbete med tonsät-
taren och musikern Louise 
Wanselius i projektet ”Bara 
Nytt”, som hade sin premi-
är i Ale. 

Som avslutning på konser-
ten fick vi höra ett annat or-
kestersamarbete mellan Ale 
och Kungälv, nämligen Blå-
sEssen som framförde två 
stycken, La cup a Vida och 
BluesVille. 

Däremellan var det ett väl 
mixat program med bland 
annat den senaste hiten, Eric 
Saades Popular som vi fick 
höra med tvärflöjt, blockflöjt, 
saxofon och sång. Kultursko-
lans inriktning mot bild och 
digitalt skapande presente-
rade den fantasifulla filmen 
Nasse Bond 2 av Linus Lind-
berg. 

Kulturskolans Intresse-
förening delade ut stipendi-
um som i år gick till Alice 
Staaf, Vincent Gandee, Elsa 
Sigurd, Tobias Wasserman, 
Matilda Bankel, Jonatan 
Olsson, Lina Anderberg 
och Calle Olander. Isabelle 
Samuelsson blev den första 
att få det nyinstiftade Laven-
delstipendiet.

Vårkonsert med varierat program
– Framgångsrikt samarbete mellan Ale och Kungälv

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

The Axe Blade bestående av Josef Antwan, Rickard Lind, 
Edvin Ketabi-Augustinsson och Andreas Heffler vann 
Alerocken för mellanstadiet och fick som pris framföra 
Dragons’s Eye på Kulturskolans vårkonsert förra torsdagen.

Glada stipendiater prisades i Ale gymnasium.

Fever med Hanna Ericsson, Jonas Köre och Hanna Lindmos-
sen med Linda Wessmark på sång.
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I söndags var det bönsön-
dagen. En dag då vi lyfte 
fram bönens centrala be-

tydelse i våra liv. Egentli-
gen är varje söndag en bön-
söndag, för bönen är en 
omistlig del i våra gudstjäns-
ter och i våra liv. För utan 
bönen så fattas något väsent-
ligt. För ett antal år sedan 
så fanns det en slogan som 
löd, Utan bilen stannar Sve-
rige, jag skulle vilja påstå att 
utan bönen så stannar Sveri-
ge. För så central och bety-
delsefull är bönen för män-
niskor och för vårt land. För 
hur många människor har 
inte inspirerats av bönen till 
ett liv i engagemang för sina 
medmänniskor och för att 
verka för att gott samhälle.

Redan tidigt grund-
läggs människans böne-
liv, genom spädbarnets skrik 
efter att få amma mammas 
bröst, få vällingflaskan eller 
få värme från mamma eller 
pappa. Ibland får barnet 
skrika en stund men till-
slut så kommer mamma 
eller pappa. Barnet lär sig 
här igenom att be i form av 
ett skrik lönar sig, man blir 
bönhörd. För på samma 
sätt är det med våra böner 
till Gud, ibland kan böne-
svar dröja, men Gud svarar 
alltid på något sätt. Men dä-
remot så blir det inte alltid 
som vi bett. 

Många gånger är bön ett 
nödrop på hjälp. Hur många 
har vi inte ropat ut; Gode 
Gud nu får du hjälpa mig, 
kanske när bilen får vat-
tenplaning och glider över 
på fel sida av vägen. En del 
menar att det är att hyckla 
att bara be när vi kommer 
i nöd. Men Gud hör den 
bönen, det kan vi vara säkra 
på. För nödropens böner 
är äkta och starka böner 
därför att de kommer ut-
ifrån nöden i våra liv, från 
våra sanna jag.

Någon har sagt att bön 
kan liknas vid att komma 
till ett trafikljus. Jag ber om 
något jag önskar, men det är 
rött ljus, det är något som 
kanske inte är bra för mig 
eller för andra, dörrar stängs 
osv. Andra gånger så får vi 
gult/orange ljus, som är som 
en hälsning från Gud; håll 
ut, fortsätt be, det kommer 
att lösa sig längre fram. Men 
ibland är det grönt ljus, vi 
får det vi ber om eller får 
klarhet i det vi har bett om. 

Bön kan innebära så 
mycket, men i grund och 
botten är bön, gemenskap 
med Gud, ett samtal där vi 
får säga det vi har på våra 
hjärtan, men också lyssna in 
vad Gud vill säga oss. Det 
är inte lätt i den stressade 
och uppskruvade värld som 
vi lever i. Men vill vi leva ett 
rikt liv så är bönen en möj-
lighet, en oas att komma till 
och släcka vår törst. Många 
gånger känns det svårt att 
få den där avskilda tiden 
för bön, men då får vi ta 
den tiden som finns. När 
jag borstar mina tänder, när 
jag går på toalettbesök när 
jag diskar, när jag lagar mat 
osv. För det viktiga är inte 
hur vi ber, utan att vi ber. 
Många är de som kan berät-
ta om hur bön har gett dem 
kraft och inspiration att leva 
meningsfulla liv. Många är 
de berättelser om hur bön 
har förändrat låsta situatio-
ner och relationer som har 
helats och fått nytt liv. 

Så bönen är så mycket 
mer än fina och välformu-
lerade ord i samband med 
våra gudstjänster. För bön 
förändrar och förvand-
lar inte minst våra hjärtan.  
Amen

Per Kjellberg
Pastor i Surte Missionskyrka

Bönens centala 
betydelse i våra liv

Betraktelse

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

KYRKOFULLMÄKTIGE
i Starrkärr-Kilanda församling

kallas till sammanträde 
tisdagen den 7 juni 

kl. 18.30 
i Kilanda församlingshem.

Ärenden enligt utsänd kallelse
Kurt Nielsen, ordförande

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Kristi Himmelsfärds dag 2 juni 

Högmässa Skepplanda Kyrka kl 10.00 

Vivianne Wetterling, präst 

Trumpetmusik från kyrktornet kl 9.45 

Uruppförande av verket 

”Omnes Gentes” av Kurt Wiklander 

Nya MotettEnsemblen 

Pierre Torwald, trumpet 

Kurt Wiklander, orgel 

Sofia Gustavsson, pukor 

Peter Corneliusson, dirigent 

 

Högmässa S:t Peder kyrka kl 12.00 

Vivianne Wetterling, präst 

På Kristi Himmelsfärds dag, 2 
juni, blir det ett uruppförande av 
nykomponerad musik i Skepp-
landa kyrka.

Verket som är beställt av 
tonsättaren Kurt Wiklander är 
tillägnat Nya MotettEnsemblen 
och Peter Corneliusson. Den 
latinska texten är hämtad ur Psal-
taren 47 (Omnes gentes plaudite) 
”Klappa i händerna, alla folk”, 
och har fått en pampig musi-
kalisk dräkt i tre satser för kör, 
orgel, trumpet och pukor.

Tonsättaren kommer själv att 
sitta vid orgeln, Pierre Torwald 
spelar trumpet och Sofia Gus-
tavsson pukor.

Den nyskrivna musiken 
kommer också att framföras i 
Christinae kyrka i Göteborg den 
5 juni och i Kungälvs kyrka den 
19 juni.                              ❐❐❐

Musik i Skepplanda
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TACK till den man som 
gjorde sig besväret att komma 
till oss och berätta var vår 
hund, som försvann i höstas 
låg. Veckan ros till dig och 
alla som hjälpt oss att leta.

Magnus, Werma gård

Tack snälla Linda och övrig 
personal på NETTO i 
Bohus för att vi får komma 
till er varje onsdag och 
jobba.Ni är så snälla.

Hälsningar David och
Florence från Keraminken 

Daglig Verksamhet.

Ingrid Hansson från Frid-
hem i Surte firade sin 
90-årsdag 21 maj. Vi tackar 
alla som uppvaktade Ingrid. 
Särskilt tack till Elise och 
Vladimir som stod för sång 
och musik.

Tack alla som kom ihåg min 
70 årsdag, för uppvaktning 
och fina blommor.

Pähr Klöversjö

Tack

Tack alla som i samband 
med min pensonering upp-
vacktade mig. Den fina 
Gudatjänsten med under-
bar sång,musik m.m. Festen 
i församlingshemmet ,vilken 
Fest,härliga tal, sånger, alla 
blommor, presenter, brev 
m.m och alla som var med.
Tack Nödinge Församling.
Kram till er i Köket. Jag 
kommer aldrig att glömma 
denna fantastiska dag.

Många kramar från er 
"gamla" diakon Elise Friman

ÄLVÄNGEN. Under somma-
ren ställer Leon Rhodin ut sina 
unika handknutna mattor på 
Repslagarmuseet. Det är ett 
samarbete mellan Vikingcar-
pet, Repslagarmuseet och ABF 
Västra Götaland. Mattorna är 
konstverk där runstenar runt 
om i Sverige står för inspiratio-
nen. De knyts i Kina och Turki-
et och varje matta är helt unik i 
sitt slag. Konstverken har högsta 
kvalitet med knuttäthet på upp-
till 640 000 knutar per kvadrat-
meter.

Det som slår an vid en första 
titt är den otroligt vackra kon-
sten, bildmotiven och runor-
na på mattorna. Dessa runste-
nar står än kvar i markerna som 
minnen från svunna tider. De 
berättar om vad som hände, var 
det hände och vem som ”ristade 
dessa runor”. Mattorna är färg-
satta enligt de färger som man 
har funnit på runstensfragment.

Färgsättningen av mattor-
na efterliknar i många fall ori-
ginalstenarnas, men inte alltid. 
Motsats till den allmänna upp-
fattningen var vikingatida män-
niskor glada i färg, vilket styrks 
av arkeologiska utgrävning-
ar. Nordborna som handlade 
med Östern, tog hem färgpig-
ment, vilket bidrog till att ste-
narna målades i klara färger. 
Man får en helt annan syn på 
våra gamla runstenar när man 
beskådar dessa otroligt vackra 
mattor i olika färger som fram-
häver själva ristningen.

Så här säger Leon Rhodin 
själv om sin konst:

– Inspirationen till mattorna 
fick jag när jag åkte ut och foto-
graferade fornlämningar på 80-
talet. Jag läste också rapporter 
från riksantikvarieämbetet om 
försurningsskador och annan 
skadegörelse. Jag funderade på 
hur jag skulle kunna frångå det 
minimalistiska till att tillverka 
ett riktigt konstverk i närmast 
skalenlig storlek.

– Mattor har av många 
konstintresserade framstått som 
ett seriöst hantverk, så det fick 
bli mattor. Fragment av runste-
nar har hittats i originalfärger 
vilket gör det hela än mer in-
tressant.

Runstenarna var ursprung-
ligen målade. Idag ser vi endast 
ifyllda linjer i rött, i den mån vi 
ser något alls.

Runstenskonsten i Norden 
är den sista självständiga kon-
sten. Stenarna är ofta signera-
de av konstnärer, som också var 
våra tidigaste namngivna förfat-
tare. Det kan också sägas att det 
är vår tidigaste kristna konst.

När Leon var liten fick han 
se mycket konst i när och fjärr-
ran. Andra länder vårdade sitt 
kulturarv på ett sätt som locka-
de turister och besökare. Sveri-
ge har till skillnad från de kul-
turrika medelhavsländerna väl-
digt lite att bevara och fram-
hålla. Desto större anledning 
att bevara, vårda och visa upp 
det lilla vi har. För Leon som är 
uppvuxen, som han själv säger, 
i Runstensland, är det mycket 
viktigt att bevara vårt kulturarv 
där runstenarna är en viktig del. 

Och dessa mattor är hans sätt 
att göra det på, samtidigt som 
han visar hur vackra runstenar-
na ursprungligen var.

Artur Hazelius uttryckte det: 
”Den forntid ej vördar,  ej fram-
tid är värd”

Utställningen har visats runt 
om i världen. Mattorna visades i 
Spanien 1991-92 under världs-
utställningen. De har sedan 
visats på flera ställen runt om 
i världen och finns represen-
terade bland annat på Riksan-
tikvarieämbetet, Statens histo-
riska museum, och flera andra 
museer i Sverige.

Konstnären Leon Rhodin är 
närvarande på vernissagedagen, 
som äger rum söndagen den 19 
juni. Utställningen pågår till och 
med den 14 augusti.

❐❐❐

Världsunik mattutställning på Repslagarmuseet
– Konstverk gjorda av Leon Rhodin

Leon Rhodin ställer ut sina 
unika handknutna mattor på 
Repslagarmuseet i sommar. 
Vernissage sker söndagen 
den 19 juni.

Elimförsamlingen
Alafors pingstkyrkan
Torsd 2/6 kl 18, Bön och 
samtalsmöte, Ohlins. Sönd 
5/6 kl 11, Gudstj.  P-O 
Kindbom. Tors 9/6 kl 18, 
Grillkväll, Ohlins.

Guntorps missionskyrka
Onsd 1/6 kl 18.30, ALLA 
scouter i alla åldrar förbe-
reder Kilanda Marknad. 
Torsd 2/6 kl 11.15, Kilanda 
Marknad Våffl or, Tunn-
bröd, Tipspromenad står 
scouterna för. Onsd 8/6 kl 
18.30, Sommaravslutning 
för SpårarScout, Upptäck-
arScout. AnneMarie Sven-
ninghed, Märkesutdelning.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 5/6 kl 
10, Gudstjänst Skredsvik. 
Hålanda sönd 5/6 kl 12, 
Mässa Skredsvik. S:t Peder 
sönd 5/6, se Ale-Skövde. 
Ale-Skövde sönd 5/6 kl 17, 
OBS! TIDEN Musikguds-
tjänst Skredsvik. Tunge 
sönd 5/6, se Ale-Skövde.

Smyrnaförsamlingen i
Älvängen
Tisd 31/5 kl 8-9, Bön. Onsd 
1/6 kl 19.30, Storkörsöv-
ning inför jubileumsguds-
tjänsten på pingstdagen. 
Lörd 4/6 kl 10-13, Second 
Hand & Café. Sönd 5/6 
kl 11, Gudstjänst, Marie 
Nordvall, ”Guds Ord – en 
del av Guds rustning”. För-
samlingsmöte. Avtackning 
av ungdomsledare Joseph 
Rönnberg. Kyrkkaffe. Tisd 
7/6 kl 8-9, Bön.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Nordblom. Tisd kl 8:30, 
Mässa i församlingshemmet
Ons 18:30 Mässa, Nord-
blom.

Nödinge församling
Lörd 4/6 kl 18, Helgmåls-
bön på Backa gård (vid 

Nödinge kyrka)  R Bäck  
Vladimir. 5/6 sönd före 
Pingst kl 11, Surte kyrka 
Mässa R Bäck  Vladimir. 
Kl 15, Bohus Servicehus 
Gudstjänst R Bäck  Vladi-
mir. Torsd 9/6 kl 19, Surte 
kyrka Sommarmusik.

Starrkärr - Kilanda
församling
Tisd 31/5 Nols kyrka kl 8, 
Morgonbön med frukost. 
Torsd 2/6, Kristi himmels-
färds dag. Kilanda kyrka kl 
9.30, Gudstjänst, Kyrkokö-
ren medverkar. Andersson. 
Kl 13, Konsert med gospel.
kom och kompbandet 
under ledning av Åsa Gun-
nervik. Sönd 5/6, Söndagen 
f pingst, Starrkärrs kyrka 
kl 11, Mässa Andersson. 
Starrkärrs kyrka kl 13.30, 
Dopgudstjänst Andersson. 
Starrkärrs kyrka kl 14.30, 
Dopgudstjänst Anders-
son. Älvängens kyrka kl 18, 
Mässa Andersson. Tisd 7/6 
Nols kyrka kl 8.00, Mor-
gonbön med frukost.

Surte missionsförsamling
Torsd 2/6 kl 8, Kristi him-
melsfärdsdag. Gökotta vid 
Fågeldammarna. Anne Ma-
rie Öhrn. Ta med fi kakorg. 
Sönd 5/6 kl 11, Sommaran-
dakt. Ingegerd Johansson. 
Enkelt kyrkfi ka.
www.surtemissionskyrka.se

Filadelfi aförsamlingen - 
Bohus pingstkyrkan
Onsd 1/6 kl 19, Tillsam-
mans med sång och bön. 
Sönd 5/6 kl 11, Gudstjänst 
Leif Karlsson, sång. Onsd 
8/6 kl 19, Tillsammans med 
sång och bön.

Älvängens missionskyrka
Sönd 5/6 kl 11, Gudstjänst. 
Ted Manfredsson. Sång: 
Johanna Hector. Tisd 7/6 kl 
18.30, Ungdomsstyrelsen. 
Torsd 9/6 kl 18.30, Tillsam-
mans i bön.

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

Harry Eriksson, Osbacken 
har avlidit. Född 1928 och 
efterlämnar sönerna Ken-
neth och Dan med familjer 
samt Kerstin med familj som 
närmast sörjande.

Inga-Lill Åström, Nol har 
avlidit. Född 1939 och efter-
lämnar maken Hans, dött-
rarna Christina, Ann-Marie 

Dödsfall

Jordfästningar
Ingemar Eriksson. På 
Surte kyrkogård har freda-
gen  20 maj  urnsättning ägt 
rum för Ingemar Eriksson, 
Surte.

Elsa Carlsson. I Surte 
kapell hölls onsdagen 25 maj 
begravningsgudstjänst för 
Elsa Carlsson, Surte. Of-
fi ciant var kyrkoherde Harry 
Hultén.

Gittan Andersson. I 
Kilanda kyrka hölls begrav-
ningsgudstjänst för Gittan 
Andersson, Kollanda. Offi ci-
ant var komminister Mikael 
Nordblom

Vår älskade Pappa
Morfar och Morfarsfar

Åke Nilsson
* 30/12 1920

har idag stilla lämnat
oss i stor sorg och

saknad

Bohus
19 maj 2011

KRISTINA
Matthias

Anton och Kate
Jacob

MARGARETHA
Elsa och Zach

Freya
Bertil och Gunborg

Övrig släkt och vänner

Det finns ett hav, som 
ingen ser,

det finns en grav, där 
ingen dör,

det finns en sol, som ej 
går ner,

det finns en strand         
i varje själ

Bo Setterlind

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen 28 juni

kl. 11.00 i Surte kapell.
Akten avslutas i kapellet.

Ett varmt tack till
Hemsjukvården, Ale, för

god och kärleksfull
omvårdnad.

Vår Älskade

Harry Eriksson
* 9/10 1928

har idag lämnat oss

Osbacken
20 maj 2011

KENNETH och DAN
med familjer

KERSTIN med familj
Övrig släkt och vänner

Den dagen jag går för 
att ej vända åter

Jag vill att Ni minns  
mig precis som jag 
var

Det blir bara värre, 
mina Kära, om Ni 
gråter

För inget kan ändra det 
öde vi har

Den dagen Ni står här 
och kanske mig 
saknar

Jag vill att Ni lever och 
livslusten har

Mina älskade Kära, jag 
vill att Ni vaknar

och lever de dagar, den 
tid Ni har kvar

Roger Sörensen

Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av de

närmaste.

Min älskade Maka
Vår älskade Mamma

och Mormor

Inga-Lill Åström
* 11 maj 1939

har i dag lämnat oss,
släkt och vänner i

stor sorg och saknad

Nol
16 maj 2011

HANS
CHRISTINA

ANN-MARIE och
KJELL

Anton, Axel
Albin, Alma

INGEMAR, ULF
med familjer

Släkt och många vänner

Vi fick många goda år
tillsammans

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 10

juni kl. 13.30 i Starrkärrs
kyrka. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
onsdagen 8 juni. Lika

välkommet som blommor
är en gåva till Cancer-

fonden tel. 020-59 59 59.

Till alla Er som på olika
sätt hedrat minnet av

vår kära Mamma

Rut Hansson
vid hennes bortgång, för
blommor och gåvor till
olika minnesfonder, vill
vi framföra vårt varma

tack. Ett särskilt tack till
kyrkoherde Harry

Hultén och kantor Peter
Corneliusson som

tillsammans gjorde
begravningsgudstjänsten
till ett ljust och vackert

minne.

Karl-Erik, Inga-Lill,
Lennart

med familjer

Tack

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår Kära

Agda Eriksson
vid hennes bortgång, för

de vackra blommorna
och för minnesgåvorna,

vill vi framföra vårt
varma tack.

ROLF och LILLY
Stefan

Lizette, Camilla

Anne-Marie Sahlberg. I 
surte kapell hölls fredagen 
27 maj begravningsguds-
tjänst för Anne-Marie Sahl-
berg, Surte. Offi ciant var 
kyrkoherde Harry Hultén

Evy Johansson. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 27 maj 
begravningsgudstjänst för 
Evy Johansson. Offi ciant 
var komminister Mikael 
Nordblom

med familj samt Ingemar 
och Ulf med familjer som 
närmast sörjande.

Lars-Ove Johansson, 
Nödinge har avlidit. Född 
1935 och efterlämnar 
barnen Anette och Anders 
med familjer som närmast 
sörjande.

Åke Nilsson, Bohus har 
avlidit. Född 1920 och 
efterlämnar barnen Kristina 
och Margareta med familjer 
som närmast sörjande.

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vänli-
gen men bestämt.

Rune Berntsson, Älvängen

2011  |   vecka 22  |   nummer 21  |   alekuriren 25FAMILJ



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)

Fin beg. smågatsten säljes.
T. 0303-22 29 47

Staketslanor. Ca 4 meter + stol-
par.
T. 0704-27 90 75

Ved. Prima kluven blandved. Ca 
30 cm. Finnes i Skepplanda.
T. 0734-33 23 42

Beg. Herr & Damcykel. Nya 
hjälmar samt 1st pump. 800:-
T. 0303-962 02

Nytt staket med stolpar 11 sek-
tioner 170*77cm. Färdigspikat. 
Pris: 1 000kr.
T. 0704-71 03 91

Två söta svartvita kattungar 
säljes.
tel. 0706-32 11 37

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

Enplans villa uthyres i Skepp-
landa.
tel. 0733-76 96 26

Förvaringsutrymme i varmga-
rage (13 kvm) uthyres. 
tel. 0734-09 01 02
Hanna

SÖKES

Vi är en familj med 3 barn som 
önskar göra ett husbyte. Vi 
har en bostadsrätt på 3 ROK i 
Älvängen. Hyra 2485:- /mån inkl 
värme o vatten. Vi önskar en 
mindre villa i Älvängen.
T. 0705-94 60 89
Madde

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

Familjedag. Golden retrie-
ver klubben GBG/bohuslän. 
Lördag 28/5 kl 11-14. Vid moll-
sjön, Nödinge. För info och väg-
beskrivning se hemsidan:
http://goteborg.goldenklub-
ben.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. 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

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

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

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

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

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

Hemservice Kungälv
Hushållstjänster, hem-,flytt-,
kontorsstäd, tvätt, fönster,
trädgård. 
tel. 0303-57 900
www.hemservicekungalv.se

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

Alekuriren, Göteborgsv 94
446 33 Älvängen

senast torsdag kl 12, veckan innan publicering.
Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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Grattis
Adam

2 år den 2/6 -11
önskar

Mamma, Mormor, Morfar, 
Morbröderna & Anja

Grattis våran älskade
Maja

som fyller 7 år den 4 juni
önskar

Farmor, Farfar,
 Emma & Gammelmorfar

Thomas Olsson
Vi trodde du skulle bjuda till 

fest. Att vi skulle få bli din 
hedersgäst, men ett grattis 
från svärmor & svärfar du 
ändå får. När du den 2 juni 

fyller 40 år

Grattis!
Emma

på 14-årsdagen den 6 juni
Många kramar från

Carina, Håkan, 
Joakim & Casper

Grattis
Owe

på 71-årsdagen den 6/6
från

Inga-Lill & Kurt
till Jerry Holgersson för att 
du hjälpte oss
när vi fick punktering på 
bilen vid Forsvallen.

"Vi med röda Saaben"

Veckans ros vill klass 6B 
Alboskolan ge till sin lärare 
Theres och de föräldrar som 
ordnade och gjorde skolresan 
till Hjärtum möjlig som en 
rolig avslutning på läsåret.

Elever & Föräldrar 6B

Veckans ros till Ingvar och 
Christoffer på Ale Radio TV 
Service i Älvängen. Dom vet 
verkligen vad service är! Sär-
skilt tack till Christoffer som 
hjälpte mig så fint att ompro-
grammera vår TV.

MVH / Maria T

Rosor till den förening, 
organisation som ställer upp 
i fantåget vid Nationaldagsfi-
randet i Prästalund.

Henry Eklund

Veckans ros 

Veckans största ros vill jag 
ge till Anders som hjälpte 
mig när någon gjort inbrott 
i min bil på parkeringen vid 
Starrkärrs kyrkogård.

Ett stort tack från Clary

Tusen röda rosor till Pamilla Bill som tack för att vi fick vara 
hemma hos dig. Vi vill tacka Suzanne Cederholm för den 
goda maten. Tacka Ale kommun, gamla och nya arbetskam-
rater för blommor och presenter vid vår pensionering.

Birgitta, Kerstin och Laila

Hipp Hipp Hurra!
Vi gratulerar "sjörövarfabbe"

Annika Lindergren
på 50-årsdagen den 1 juni

Marianne B, Ellinor M,
Kerstin P, Monika J, Siv A,

 Ulla R, Ulla J

Bortsprungen
Min kastrerade hankatt Tiger 
är försvunnen! Brun/tigrerad, 
mkt tillgiven. Bor i garn. Vi 
saknar honom!

Ring: 0736 - 87 79 08
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT

��

p
y

SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

5 6 3 1
6 1 3
1 7 9 5 4

2 9 4 7 6
9 1 4 3

5 1 8 2

7 3 2 9
1 5 7 8

4 8

2 4 3 7 8 6
7 3

8 2 5

1 2 7
3 5 8 2 4
2 8

2 3 1
6 3

5 1 7 4

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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