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NÖDINGE. Ale kommuns 
satsning på datorer till 
samtliga elever i års-
kurs 1-3 har givit eko.

Tillsammans med 
Stockholm och Upp-
lands-Väsby har Ale 
blivit nominerade till 
Sveriges IT-kommun 
2011.

Nyligen hade man 
också besök av en 
delegation från Tanums 
kommun som ville för-
höra sig om vad dator-
satsningen har fått för 
effekt i undervisningen.

Studiebesök är ingen ovanlig 
företeelse i Ale kommun. IT-
satsningen som gjorts, med 
en-till-en-datorer i lågstadi-
et och därutöver god datatill-
gänglighet i övriga årskurser, 
har fått andra kommuner att 

visa sitt intresse. För ett par 
veckor sedan kom represen-
tanter från Tanums kommun 
till Nödingeskolan.

– Vi har tidigare varit på 
klassrumsbesök i Älvängen. 
Det är en intressant satsning 
som Ale har gjort. Vi står inför 
ett pilotprojekt till hösten och 
förväntas att vara igång full-
skaligt 2012, förklarar Len-
nart Christensson, förvalt-
ningschef i Tanums kommun.

Till Nödingeskolan kom 
rektorer, IT-tekniker, ut-
vecklingsledare, politiker och 
fackliga representanter. De 
fick lyssna till Nödingesko-
lans pedagoger, hur de upple-
ver datorernas intrång i klass-
rummen och vilken effekt det 
har haft på undervisningen.

– Vi ser direkta resultat 
när det gäller måluppfyllel-
sen, säger lärare Britt-Ma-

rie Hagman.
– Det är bra att IT-mog-

naden kommer tidigt, att vi 
vuxna hjälper barnen på rätt 
väg. Vi lär eleverna exempel-
vis hur man förhåller sig till 
den information som finns på 
nätet, säger Britt-Marie.

Gästerna från Tanum ställ-
de en hel del frågor och var 
nöjda med de svar man fick.

– Vi har fått en samlad bild, 
som vi tar med oss hem. Det 
är av yttersta vikt att det finns 
en samsyn hos politiker och 
tjänstemän när IT-satsning-
en väl genomförs. I septem-
ber fattas det formella beslu-
tet, avslutar Lennart Chris-
tensson.

Ales IT-satsning väcker nyfikenhet
– Tanums kommun på studiebesök i Nödinge

En delegation från Tanums kommun gästade Nödingeskolan för att lyssna till de erfarenhe-
ter som Ale kommun har från sin IT-satsning med en dator per elev i årskurs 1-3. Oscar och 
Tilda i klass 1 gul visar hur programmen fungerar. Från vänster Per-Erik Lundahl, IT-driftan-
svarig för skolorna i Ale, Lennart Christensson, förvaltningschef Tanums kommun, Eva-Lena 
Sundås (M), kommunstyrelsen i Tanums kommun samt Ulla Elowsson, rektor Backa Skola.

LILLA EDET. Det råder 
upprörda känslor hos 
Centerpartiet i Lilla 
Edets kommun.

De anser att majori-
teten, S, V och Fp, har 
hittat ett nytt sätt att 
försöka lägga ner små-
skolorna. 

Denna gång genom 
att förhindra byggna-
tion på landsbygden.

I onsdags fattade kommunsty-
relsen beslut om att ta ytterli-
gare ett steg mot att anta en 
ny översiktsplan. Med över-
siktsplanen ges övergripande 
riktlinjer om hur Lilla Edets 
kommun ska utvecklas – var 
man får bygga, var man inte får 
bygga och vilka områden som 
ska prioriteras för utveckling.

Centerpartiet är kritiskt 
mot att översiktsplanen för-
ändrats i mycket stor utsträck-
ning sedan den sist diskutera-
des. De största förändringarna 
är att det inte längre är tillåtet 
att bygga på stora områden på 
landsbygden. Samtidigt anser 
Centerpartiet att just inflytt-
ningen till landsbygden i Lilla 
Edets kommun är otroligt 

viktig och attraktiv. 
De största förändring-

arna är dels att tre nya områ-
den med beteckningen R3 
(område med särskilda värden 
för rekreation och friluftsliv) 
har införts. Omfattningen 
är i utställningsförslaget tre 
gånger så stor som i samråds-
förslaget. Dels har en helt ny 
beteckning införts, R9 (stora 
opåverkade områden). Här 
går förslaget ännu längre och 
anger att nästan halva kom-
munens yta består av stora 
opåverkade områden.

I beskrivningen till de olika 
beteckningarna framgår att 
både R3 och R9 i stort sett 
omöjliggör byggnation av 
något slag menar Centerpar-
tiet.

– Detta kommer att få 
orimliga konsekvenser för 
landsbygdsutvecklingen i vår 
kommun. En levande lands-
bygd är ett mycket viktigt 
inslag i kommunens struktur. 
Detta håller på att gå om intet. 
I förlängningen innebär det 
här beslutet att servicen på 
landsbygden, såsom småsko-
lorna kommer att försvinna, 
säger Centerpartiets Jörgen 

Andersson.
– Det är oacceptabelt att 

man inför så stora restriktio-
ner för byggandet på lands-
bygden. Det hindrar utveck-
lingen av hela vår kommun. 
Jag är också rädd att detta är 
ett nytt sätt för majoriteten att 
lägga ner småskolorna, avslu-
tar Jörgen Andersson. 

Stryper utvecklingen på landsbygden
– Centerpartiet till attack mot majoriteten

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Majoritetspartierna i Lilla 
Edets kommun hindrar ut-
vecklingen på landsbyg-
den menar Centerpartiets 
Jörgen Andersson.

PÅ NÖDINGESKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

STARRKÄRR. Tut, tut!
Det råder numera full 

trafik på skolgården i 
Starrkärr.

Nya vägmärken, 
målade linjer och en 
egen tankstation gör 
uteleken roligare än 
någonsin.

Starrkärrs förskola sökte 
pengar från Innovationspot-
ten för att ge utegården en 
ansiktslyftning. Något bidrag 
blev det inte och då tog per-
sonalen istället saken i egna 
händer.

– Vi frågade föräldrarna 
om de ville hjälpa till. Det 
ville man och efter en ge-
mensam arbetsdag var allting 
klart, förklarar förskolelärare 
Lottie Johansson.

Föräldrar, barn och per-
sonal träffades klockan två 
på eftermiddagen och efter 
utfört arbete blev det korv-
grillning. Alla hjälptes åt och 
numera kan Starrkärrs för-
skola stoltsera med en hin-
derbana, en kombinerad 
kiosk- och tankstation samt 
målade linjer i asfalten.

– Vi vill passa på att tacka 
Beijer och Bildovision som 
har sponsrat med vägmärke-
na. Nu cyklas det som aldrig 
förr, berättar Lottie.

På Starrkärrs försko-
la går 56 barn fördelade på 
tre avdelningar; Småkrypen, 
Spindlarna och Larverna.

– Nästa tilldragelse blir vår 
avslutningsfest vid midsom-
mar. Vi stänger nämligen för-
skolan under fyra sommar-
veckor, avslutar Lottie Jo-

hansson.

Leken roligare än någonsin på Starrkärrs förskola
– Ny utegård med gemensamma krafter

I STARRKÄRR

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

En gemensam arbetsdag utlystes för att iordningställa den 
nya utegården på Starrkärrs förskola.

Glassförsäljningen går bra en solig junidag.

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 • Tel 0303-33 60 87

Recond
Sveriges största bilvårdkedja!

Plåt

Mek Ackrediterade 
att släcka 2:or från 

bilprovningen.

Egen plåtverkstad. 
Vi fi xar alla typer 

av plåtskador

Samarbete med alla försäkringsbolag
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Namn:

Adress:

Tel:

Vinn en trisslott!
Tio rätta lösningar belönas med varsin trisslott.
Vi vill ha din lösning senast 20/6 2011. 
Vi publicerar vinnarna vecka 26.
Märk kuvertet "Sommarkryss" 
och skicka korsordet till: 

Alekuriren
Göteborgsvägen 94 446 33 Älvängen
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Efternamnet DRIVe 
innebär att bilarna 
smyger under 120-
gramsribban och slip-
per då fordonskatt i 
fem år. 

Nu lanseras äntligen 
Volvo V60 DRIVe som 
lovar guld och gröna 
skogar. 

Har utvecklingsfolket 
tagit sig vatten över 
huvudet? 

Häng med på en prov-
tur och räkna drop-
parna!

Mycket i Volvos värld hand-
lar om droppar – bränsle-
droppar och vattendroppar. 
Volvo Ocean Race drar åter-
igen igång den 29:e oktober 

i spanska Alicante och mål-
gången är den 7 juli nästa år 
i irländska Galaway. 

För att dra blickarna till sig 
lite extra så lanseras nu även 
en specialdesignad modellse-

rie för 50 000 extra med seg-
ling som tema: Volvo Ocean 
Race Edition. 

Vad kan dessutom vara 
bättre än att ha en miljövänlig 
DRIVe-motor under huven? 

Snygg interiör 
Volvo gör som havet – de 
”vågar” tämja lite på gränser-
na och lanserar en familjebil 
som ska föra tankarna till seg-
ling och miljö. Det räcker att 
titta på den unika ”vattenfär-
gen” Ocean Race II så tänker 
man genast på världens störs-
ta seglingstävling. 

Naturligtvis är även interi-
ören förändrad, bland annat 
med specialsydd läderkläd-
sel i off-black vars sömmar 
knyter an till segelmakeri. 
Allt är mycket snyggt gjort 
och komforten är en riktig 
höjdare. 

Öppnas exempelvis ba-

gageluckan så möts man av 
ett insynsskydd med Volvo 
Ocean Races logotype. Vissa 
småförändringar har gjorts 
på utseendet med emblem 
och fälgar, men eftersom vi 
provkör DRIVe-motorn så 
är även grillen delvis täckt 
och däck med lågt rullmot-
stånd ingår. 

Hederlig åttaventilare
Under huven arbetar som 
bekant en dieselfyra på 115 
hästar som utrustats med 
start/stopp-system. Förutom 
att motorn stängs av vid röd-
ljus eller då man står stilla i 
kö går många elektroniska 
system som exempelvis luft-

konditioneringen ner i ett vi-
loläge. 

Om vi tittar närmare på 
själva dieselspisen så kan du 
glömma dubbla överliggan-
de kamaxlar och fyrventils-
teknik. Motorn har nämligen 
mer kraft och drar mindre 
bränsle tack vare sin förenk-
ling med bara åtta ventiler 
och en kamaxel - det mins-
kar friktionen, vilket i sin tur 
sparar bränsle. 

Tillsammans med en nyut-
vecklad sexväxlad låda känns 
Volvo V60 DRIVe ändå kraft-
full: noll till hundra rullar på 
11,3 sekunder medan topp-
farten är 190 knutar. Fast 
ännu mer intressant är för-

brukningen som stannar vid 
0,45 liter milen samtidigt 
som koldioxidutsläppet är 
119 gram per kilometer. 

Grundpriset börjar på 
257 000 kronor men växer 
snabbt beroende på om du 
drunknar bland tillvalen. 
Väljer du exempelvis Ocean 
Race Edition så går priset upp 
till 307 000. Ändå är testbilen 
en våt miljödröm som bevisar 
att sjön suger!

Johannes Gardelöf 
Staffan Swedenborg

Med vind i seglen

VOLVO V60 DRIVE 1,6
Motor: 4-cyl dieselmotor med enkel 
överliggande kamaxlel och två ven-
tiler per cylinder. Max effekt: 115 hk 
vid 3 600 varv/minut. Max vridmo-
ment: 270 Nm mellan 1 750- 2 500 
varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, fram-
hjulsdrift. 6-växlad manuell låda.
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: fjäder-
ben med undre tvärlänk. Bak: multi-
länkaxel.   
Styrning: Kuggstång med elektrohy-
draulisk servo. Vändcirkel 11,5 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och bak. 
ABS. ESP.  

Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 278, 
längd 463, bredd 187, höjd 148. Tjäns-
tevikt 1 537. Bränsletank 68 liter.  
Prestanda: Toppfart 190 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 11,3 sek.
Förbrukning/miljö: 4,5 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
119 g/km. 
Pris: 257 000 kronor (Volvo Ocean 
Race Edition: 307 000 kr). 
Plus för: Riktigt snål och låga 
utsläpp, säkerhet i världsklass, bra 
köregenskaper, komforten.
Minus för: Det är dags att öka garan-
titiden, erbjuds inte med automat-
låda.

Volvo V60 DRIVe 1,6

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

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

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

fr. 169.900:-

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

KÖP DIN BIL HOS 
OSS PÅ TAGENE!

Cee’d & Venga: 4,4-6,9 l/100 km bl. körning. CO2 
115-165 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel. 
Miljöklass 2005. Bilarna på bilderna är extrautrustade.

KÖP TILL 3 ÅRS SERVICE
ORD.PRIS 11.710:- Nu! 4900:-  

KÖP TILL 3 ÅRS SERVICE
ORD.PRIS 11.710:- Nu! 4900:-  

Venga 1,4 EX 
AC, CD-stereo, C-lås, Elhissar, ESP, Antisladd, 

Airbag förare/passagarere, Sidoairbags.

 Ord. pris 144.900:-   Nu! 119.900:-

ASX: Bränsleförbr. bl. körning 5,9 l/100 km. CO2 från 135 g/km. COLT: Bränsleförbr. bl. körning från 
5,1 l/100 km, CO2 119 g/km. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade.

Sveriges mest sålda småbil 2010!

www.hedinbil.se

Cee’d 1,6 CRDI SW Komfort 2011
Miljöbil. Inkl Komfort-paket, Klimatanläggning,

Farthållare, Backvarnare, Antispinn m.m. 

Ord.pris 201.900:-  Nu! 179.900:-

Clio: bränsleförbr. bl.körning 0,59 l/100 km. CO2 från 139 g/km (värde med bensin). Mégane: Bränsleförbr. bl. körning 0,67 l/100 km. 
CO2 159 g/km (värde med bensin). Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade

RENAULT MÉGANE FLEXFUEL SPORT TOURER AUTHENTIQUE

Nu! 139.900:- Ord. pris 168.900:- 
AC, Färddator, Elhiss. fram, Antisladd ESP, Antispinn ASR, CD med MP3 
Tillägg metallic 5.500:-

MILJÖBIL
SKATTEFRI I 5 ÅR

MITSUBISHIMOTORS.SE - FITS YOUR LIFE

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

DRIVE THE CHANGE

Omgående 
leverans!

RENAULT CLIO 1,2 TCe ANNIVERSARY 

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

Tillägg metallic 5.400:-

Köp till SERVICEPKT 
4.900:- (värde ca 12.000)

Endast 
9 bilar!

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

MITSUBISHI-
GARANTI

Tillägg metallic 4.400:-

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

Tonade rutor, värde ca 12.000:-

dacia.se

Dacia Duster 4x4  
från osannolika 134.900:-

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

121.600:-



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 IK Zenith
Söndag 12 Juni 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:-

Torsdag 9 juni Kl 19:00 NSK P00 – Finlandia Pallo
Söndag 12 juni Kl 11:00 NSK P01 Blå – Älvängens IK
 Kl 12:00 NSK P99 – Bergums IF
 Kl 13:00 NSK P02 Vit – Skepplanda BTK
 Kl 16:00 NSK PF03 – Ytterby IS

Tisdag 14 juni Kl 19:00 NSK B – Solängens BK 

Välkomna till Vimmervi    Cafeterian är öppen

Övriga matcher

Nagelvård  &  Hudvård
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SKEPPLANDA. Skepp-
landas herrar hänger på 
i toppen.

Den nya generationen 
visade sig heta i hettan 
på Forsvallen i mån-
dagskväll.

– Linus Carlssons 
2-0-mål var förlösande, 
säger SBTK-tränaren 
Jonas Andersson.

Efter en mindre lyckad insats 
mot Trollhättans FK visade 
Skepplanda återigen fin tåga. 
Trots att laget gick runt på 
många spelare gavs Solle-
brunn aldrig chansen att eta-
blera något tryck. Det var 
hemmalaget som styrde från 
första till sista minuten.

– Det är bara en kortare 
sekvens i andra halvlek som 
de sätter lite press på oss och 
har väl ett hyfsat kvitterings-
läge strax innan vi avgör, 
minns Jonas Andersson.

Så sant som det var sagt, 
men en kvittering hade varit 
helt ologisk med tanke på alla 
de chanser som SBTK skapat 
innan. Edwin Modin, 17, 
som gjorde sin första match 
från start, 
hade redan i 
första halv-
lek en strama-
re i stolpen. 
Skepplanda 
fick ett billigt 
ledningsmål 
redan i mat-
chinledningen. Mathias Jo-
hansson tog vara på bjud-
ningen. Det skulle sedan 
dröja till den 75:e matchmi-
nuten innan pigge Danny 
Eriksson, 21, hittade Linus 
Carlssons skalle.

– Det är kul att nästa gene-
ration får hänga in lite bollar 
redan nu. Linus är till exem-

pel bara 17 år och är redan på 
väg att bli bofast, säger An-
dersson som öser beröm över 
den talangfulla truppen.

Fast utan en ålderman 
som Svante 
Larson på 
mittfältet 
hade det sett 
annorlunda 
ut.

– Vi är 
självklart 
fortfarande 

väldigt beroende av Svan-
tes fötter och den rutin han 
besitter. Mycket av det som 
händer går ju genom honom, 
menar Andersson.

Som exempelvis 3-0-
målet. Svante Larson till 
brorsan Daniel som med ett 
lågt inlägg framför mål kan 
se Danny Eriksson skarva in 

dödsstöten i 85:e minuten.
– Nu är vi med på allvar 

och har Göta borta i en der-
byliknande tillställning på 
fredag. Det ser vi redan fram 
emot, säger tränare Anders-
son.

I måndagens Skepplan-
da var det bara Mikael Ma-
liniemi, Svante och Daniel 
Larson som passerat 25 år. 
SBTK förfogar över en fram-
tidstrupp.

Mot Trollhättans FK i ons-
dags hade gulsvart inget med 
sig. En frilägesutvisning på 
Mattias Otzén efter en knapp 
halvtimma gjorde inte saken 
lättare. Hemmalaget tog i 
samband med denna händel-
se också ledningen på straff.

– Det var inte vår kväll och 
det blir alltid några sådana 
under en säsong. Kan vi mi-

nimera antalet djupdykning-
ar kan det bli ett roligt år. Det 
är så lite som gör det, kom-
menterar Jonas Andersson.

TROLLHÄTTAN. Att ta 
poäng utan att över-
tyga anses ofta som en 
styrka.

Det var precis vad 
Ahlafors IF gjorde i fre-
dags.

Knep en viktig pinne 
borta mot IFK Trollhät-
tan.

Det blev en match som lika 
gärna kunnat 
sluta i ett 
glädjerus. I 
den 94:e spel-
minuten får 
Peter An-
tonsson bollen i ett kanon-
läge, men skottet går precis 
över målramen. Hemmala-
get saknade inte heller chan-
ser. Henrik Andersson och 
Rikard Nylander avvärj-
de flera farliga attacker, den 
förstnämnde en gång på mål-
linjen.

Jihad Nashabat och Ali 

El-Refaei bildade på nytt 
anfallspar. Med lite tur hade 
båda blivit målskyttar i den 
första halvleken. Sett till mål-
chanser var poängdelningen 
trots allt ganska rättvis.

För Ahlafors del väntar nu 

tuffast tänkbara motstånd. 
Lärje-Angered gästar Sjöval-
len på fredag och med sig har 
de skytteligaledaren Ibrahim 
Alushaj.

Mohamad "Moa" Ab-
dulrazek, nyförvärv från 

Assyriska BK, fanns med på 
Ahlafors bänk i fredags. De-
buten närmar sig kanske...
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FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
IFK Trollhättan – Ahlafors 0-0
Matchens kurrar AIF: Johan Elving 3, 
Rikard Nylander 2, Jihad Nashabat 1.
Warta – Lilla Edet 1-0 (1-0)

IFK Uddevalla 8 20 19
Lärje/Angered 8 12 19
Fässbergs IF 8 2 16
Velebit 8 11 14
Ahlafors IF 8 2 13
Melleruds IF 8 0 12
IFK Åmål 8 -1 10
Lilla Edets IF 8 -5 10
IF Väster 8 -5 10
IFK Trollhättan 8 -7 7
IF Warta 8 -12 6
Skärhamns IK 8 -17 1

Division 4 Västergötland V
Lödöse/Nygård – Fristad 1-11 (1-5)
Mål L/N: Joakim Lorentsen

Division 5 Västergötland V
Trollhättans FK – Skepplanda 
2-0 (1-0)
Matchens kurrar: Danny Eriksson 
3, Mattias Johansson 2, Mikael 
Maliniemi 1.
Skepplanda – Sollebrunn 3-0 (1-0)
Mål SBTK: Mathias Johansson, Linus 
Carlsson, Danny Eriksson. Matchens 
kurrar: Svante Larson 3, Danny 
Eriksson 2, Oscar Frii 1.

Vänersborg FK 9 15 20
Skepplanda 9 14 19
Halvorstorps IS 9 14 18
Trollhättans FK 8 6 16
Sollebrunns AIK 9 6 14
Göta BK 9 3 13
Trollhättans IF 9 -2 13
Östadkulle 9 -4 12
Trollhättans BOIS 9 2 11
Sjuntorp 8 -1 7
Säven/Hol 9 -20 4
International 9 -33 1

Division 5 A Göteborg
Älvängen - Tollered 1-2 (0-0)
Mål ÄIK: Niklas Ahlbom.
Matchens kurrar: Markus Hedberg 
3, Niklas Ahlbom 2, Anton Sahlback-
Nilsson 1.

Division 6 D Göteborg
Hålta – Nödinge 2-4 (1-2)
Mål NSK: Robert Maxe 3, Rickard 
Johannesson Granat.

Division 6 Alingsås 
Alvhem – Friscopojkarna 1-2 (1-0)
Mål AIK: Emanuel Stensson.

Division 7 D Göteborg
Bohus - Surte 1-2
Mål SIS: Daniel Sidji, Fredrik Thelaus 
(str). Mål BIF: Oscar Jönsson. Match-
ens kurrar BIF: Sebastian Björklund 
3, Mikael Gannve 2, Simo Kontio 1.
Matchens kurrar: Daniel Sidji 3, John 
Landstedt 2, Fredrik Thelaus 1.

Färjenäs IF 8 33 24
Hjuviks AIK 8 5 17
Bohus IF 8 9 14
Surte IS FK 8 1 13
Evins KIF 9 -9 12
Backatorp 7 10 11
Gothenburg 8 -3 11
Hermansby 8 4 10
FC Sparta 8 -9 7
Rödbo IF 8 -9 5
Diseröds SK 8 -32 1

Division 2 Nv Götaland damer
Skepplanda - Mariebo 3-5
Mål SBTK: Madeleine Larsson, 
Amanda Errind, Michaela Berndts-
son.

Division 4 A Göteborg, damer
Kungälvs FF – Ahlafors 5-0 (3-0)
Älvängen – Häcken 1-2 (1-1)
Mål ÄIK: Elin Rautio.
Matchens kurrar: Ylva Fritzon 3, 
Ulrika Saaranen 2, Irina Roussakoff 1.

Tor 9 juni kl 19.00
Surte IP

Surte – Rödbo

Fre 10 juni kl 10.00
Sjövallen

Ahlafors – 
Lärje/Angered

Lör 11 juni kl 15.00
Nolängen
Nol – FTU

Sön 12 juni kl 17.00
Sjövallen

Ahlafors dam – 
Älvängen

Sön 12 juni kl 18.00
Vimmervi

Nödinge – Zenith 

FOTBOLL I ALEAhlafors krigade till sig en pinne

Linus Carlsson jublande glad efter det viktiga 2-0-målet. 
Mikael Maliniemi och Svante Larson är lättade.

Den nya generationen visar vägen

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTBOLL
Div 5 Västergötland västra
Skepplanda - Sollebrunn 3-0 (1-0)
Trollhättans FK - Skepplanda 2-0

Danny Eriksson är tillbaka i Skepplanda efter fotbekymmer. I måndags var han i gammalt gott slag om man får skriva så om 
en 21-åring. Tillsammans med en rad jämnåriga och en hög 17-åringar visar han att den nya generationen snart tar över.

– Skepplanda 
har en trupp 
för framtiden

FOTBOLL
Div 3 nordvästra Götaland
IFK Trollhättan – Ahlafors 0-0

Peter Antonsson på språng. Den rappe liraren var ytterst nära att avgöra i 94:e minuten.
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BOHUS. Trots derbyför-
lusten i prestigemötet 
mot Surte IS FK var 
det leenden i Bohus IF.

Fotbollen har gått en 
ny vår till mötes.

– Det är hans för-
tjänst, säger lagledaren 
Stefan Nilsson och 
pekar på årsfärske trä-
naren Bengt Ryberg 
som bland annat tränat 
Kode IF under fem år.

Bohus IF och Surte IS FK 
har båda fått en bra start i 
årets seriespel. Låt vara att 
division 7D Göteborg inte 
är mycket att skryta med, 
men någonstans måste resan 
börja. I Bohus IF har klub-
bens eldsjälar sakta börjat 
se ljuset i tunneln. Truppen 
är inte jättestor, men killar-
na som numera tränar regel-
bundet under Bengt Rybergs 
ledning är ambitiösa.

– Det är en spännande ål-
dersstruktur med bara två 
30-åringar och merparten 
mellan 18-23 år. Vi börjar lite 
försiktigt och försöker skapa 
linjer i spelet allt eftersom. 
Jag är imponerad av vad vi har 
åstadkommit hittills. Målet 
var 12 poäng under vårsä-
songen, men vi har redan 
skrapat ihop 14, säger Bengt 

Ryberg som inte tog derby-
förlusten särskilt hårt.

– Nej, men för killarna var 
det en viktig match. De har 
inte pratat om något annat 
den senaste tiden, så nästa 
gång vi möts får de nog se 
upp!

Även om Bohus såg pig-
gast ut var det gästernas 
rutin som fällde avgörandet. 
Fredrik Thelaus fick till och 
med två chanser från straff-

punkten. Den första sparken 
från elva meter räddade BIF-
keepern Sebastian Björklund, 
men en kvart före slutet blåste 
domaren ännu en gång straff.

– Jag tvekade aldrig att ta 
hand om den. Det finns inte 
på kartan att missa två straf-
far, inte mot Bohus, inte i ett 
derby, inte på Jennylund med 
den här inramningen, sa den 
tidigare bandystjärnan Fred-
rik Thelaus som sedan kunde 

ha blivit syndabock istället för 
matchhjälte.

– Ja, han visade rött kort 
där. Det gör inget, jag är till-
baka till nästa derby, sa Thella 
med ett brett leende.

Även Surte vittnar om nya 
friska tag. Sefedin Harbas är 
ny som spelande tränare och 
hade bara truppen varit lite 
bredare så….

– Egentligen har vi samma 
bekymmer som Bohus. Det 
borde vara en trupp, men det 
finns för mycket stolthet och 
lite för många gamla huvar 
kvar i klubbarna. På sikt blir 
det kanske så ändå, funde-
rade Fredrik Thelaus innan 
han gick av planen, tre poäng 
rikare.

Medvind för Bohus IF
– Men Surte IS vann derbyt

Fick dra till skogs. Fredrik Thelaus, erfaren mittback i Surte IS FK, avgjorde derbyt mot 
Bohus och fick sedan se det röda kortet. "Thella" avslöjade också att Surte gjort klart med 
Lasse Karlsson som väljer bollskorna om inte Gais Bandy har träning.

Tuffa debytag, då går Martin Melander vinnande ur striden.

Bengt Ryberg är ny tränare för året i Bohus IF.

Unga pigga anfal-
lare i Bohus sys-
selsatte Surtes 
rutinerade försva-
rare..

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

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!
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
TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Bordtennis till hösten
Bohus IF som nyligen startat upp en 
friidrottssektion på nytt har mer på 
gång. Till hösten drar bordtennisen 
igång igen med ledare initialt från 
Göteborgs Bordetennisförbund. Inled-
ningsvis blir det en försöksperiod för 
att se hur stort intresset är.

Ju tidigare du bokar desto 
bättre rabatt får du! 

Ring för priser och mer info 
0303-24 98 80 | 0706-07 01 24

fotografering
student  och bal
boka-nu-rabatt

www.fotograflottis.se
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AHLAFORS IF
Division 3 NV Götaland

VS

LÄRJE/ANGEREDS IF
FREDAG 10 JUNI

KL 19.00
SVENSKA STENHUS ARENA/

SJÖVALLEN

Matchvärd

www.ahlaforsif.se

Stöd AIF 
- Gå med i Klubb 1913!

m.lifeclub.se

Låt oss inspirera dig med att fortsätta 
träna under hela sommaren

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

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

14:-dag

**

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

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

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

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

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

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

Åbybadet,  031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

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

ger dig allt för endast

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

ddddidididdiddidid lllllllllllllltltltltltltltllttlltltlltltltltt fffffffffffffffffööööööööööööööööööööö ddddddddddddddddddddd 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

ÄLVÄNGEN. ÄIK:s nye 
tränare, Tommy Svens-
son, har verkligen pro-
blem med spelarmate-
rialet denna vårsäsong.

Både skador och 
avstängningar ställer 
till bekymmer.

– Det finns endast två 
spelare kvar från den 
trupp som så mäster-
ligt ordnade till kvalse-
gern i höstas, framhöll 
Tommy Svensson efter 
lördagens 1-2-förlust 
hemma mot Tollered.

– Men visst ser framtiden ljus 
ut då klubben besitter ett fler-
tal fina ”påläggskalvar” som 
snart knackar på dörren till 
tuffare uppgifter, tillade ÄIK-
tränaren.

Hemmalaget hade både sol 
och vind att brottas mot med 
före paus. Försvaret jobbade 
fint och tillät inte gästerna till 
några större farligheter.

I den andra halvleken var 
nog de flesta inställda på 
hemmadominans. Men vad 
hände?

I stället tog gästerna över 
kommandot och innan mi-
nutvisaren hunnit till 15 mi-
nuter hade Tollered prickat 
in två fullträffar. ÄIK förökte 
med alla medel att ordna till 
något framåt, men först några 

minuter före slutet kom re-
duceringen till 1-2. Det var 
Niklas Ahlbom som ordnade 
till lite spänning med att skott 
utan chans 
för målvak-
ten. Sedan 
fick ÄIK yt-
terligare en 
chans på en 
frispark från 
straffgrän-
sen, men 
bollen tog i 
spelarhögen.

Älvängens spurt räckte inte ända fram
– Förlust hemma mot Tollered

PÅ ÄLVEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

Anton Sahlback-Nilsson svarade för ett flertal bra framstö-
tar. På bilden visar han sina färdigheter.

��������
VI SÖKER SPELARE 

TILL BOHUS IF 
DIV 7

� 031-981411Ring

BOHUS. Patrik Ewer-
stein och Erik Olovsson 
tar över som tränare 
för Ale-Surte BK.

Erik, som den gånga 
säsongen utsågs till 
årets spelare hos Vild-
katterna, blir spelande 
tränare.

– En spännande 
utmaning i ett tufft 
läge, säger den vasse 
anfallaren.

Det blir ett orutinerat och 
tämligen ungt ledarteam 
som ansvarar för allsvenska 
Ale-Surte den kommande 
säsongen. Patrik Ewerstein, 
29, från IFK Kungälv och Erik 
Olovsson, 28, som gör sitt 
andra år i Ale-Surte, tar över 
för att leda krislaget genom en 
av klubbens svåraste tider.

– Läget är väldigt speciellt. 
Skulle vi ställa ett lag på bena 
idag hade vi fått spela med åtta 
man, men det kommer att lösa 
sig. Det återstår detaljer i kon-
trakten med flera av spelarna. 

Vi är trots allt en kärna som 
verkligen vill göra något bra 
och vi hoppas få med oss så 
många som möjligt på tåget, 
säger Erik Olovsson som inte 
tvekade att fortsätta i klubben.

– Nej, jag hade ju kontrakt 
även i år och trivs förutom all 
turbulens utmärkt i Ale-Surte. 
Att få gå in och ta lite mer 
ansvar har jag inget emot. Jag 
gillar det.

Johan Grahn, Johan 
Malmqvist, Lasse Karlsson 
och Fredrik Korén är sedan 
en tid tillbaka helt borta, men 
annars verkar stommen från 
i år kunna bli i det närmaste 
intakt.

– Det är positivt eftersom 
vi tänker köra vidare på det 
som Peter Rönnqvist lade 
grunden till i fjol. Både Patrik 
och jag vill ha stor delaktighet. 
Killarna ska vara med i beslu-
ten och helt överens med oss 

om hur vi ska spela, berättar 
Erik Olovsson.

Laget är i gång med för-
säsongsträningen, fem pass i 
veckan, varav tre är gemen-
samma.

– Det ser ut att bli lite 
annorlunda mot förra året, då 
gick vi på is i augusti och nu 
får vi vänta till oktober. Det 
behöver inte vara så negativt. 
Det blir ett annat upplägg 
bara.

Patrik Ewerstein kommer 
närmast från IFK Kungälv, 
men har också målvaktsme-
riter från Vetlanda, Nässjö 
och inte minst moderklub-
ben Otterbäcken. Eftersom 
Erik Olovsson fortsätter att 
spela kommer Patrik att vara 
huvudcoach.

Olovsson/Ewerstein ny 
tränarduo i Ale-Surte

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Erik Olovsson blir spelande tränare i Ale-Surte. Han delar 
ansvaret med Patrik Ewerstein.       Arkivbild: Allan Karlsson

DE HAR SKRVIT PÅ 
FÖR ALE-SURTE

Erik Olovsson
Alexander Wetterberg
Robin Mohlén
Ludvig Östman
Linus Carlström
Johan Janebrink
Jens Samuelsson
Martin Östling
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LÖDÖSE. Min djuriska 
park.

Det är namnet på 
årets sommarut-
ställning på Lödöse 
museum, som invigdes 
i lördags.

Nu på torsdag är 
det premiär för årets 
musiksommarkvällar 
på Ljudaborg då Kollek-
tivet intar scenen.

I lördags var det invigning 
och tillika vernissage för Min 
djuriska park. Utställningen 
pågår till 21 augusti.

Besökarna välkomnas 
till en fantastisk djurpark 
där de möter ett 40-tal djur 
sammanfogade av vardagli-
ga prylar som vi människor 
omger oss med. Varje individ 
får sin unika karaktär av sina 
material, som skoblock, vär-
meradiatorer, damunderklä-
der, brandbyxor och bildäck.

Djurparken utmanar det 
mänskliga seendet och visar 
på materialens laddning. 
Men stor fantasi och krea-
tivitet visar utställningen på 
hur nya former och karaktä-
rer kan uppstå ur material och 
föremål som vi vanligtvis inte 
tänker på. Vår omgivning är 

inte alltid så småtrist som den 
ibland kan ge sken av...

Utställningen är skapad 
av konstnären Eric Lang-
ert som på invigningen be-
rättade om sin djuriska park. 
I samband med utställning-
en öppnade också ett retur-
pyssel för barn som kan göra 
djur i olika former av sånt som 
annars hade hamnat på sop-
tippen.

Årets musiksommarkvällar 

på Ljudaborg inleds på tors-
dag med Kollektivet – ”Låtar 
du glömt att du minns” fram-
förda av Mikael Karlsson 
och Thomas Dahllöf, båda 
bosatta i Prässebo. 

Thomas är känd från co-
vergruppen The Killarna och 
Spökligan som bland annat 
hade Julkalendern på TV för 
några år sedan. Mikael ingår 
i gruppen Lajv som nyligen 
medverkade i TV4:s pro-

gram ”Fyra Bröllop”. Nu har 
de båda slagit sina påsar ihop 
och arrangerar en konsert på 
Ljudaborg bakom Lödöse 
Museum. Många goa låtar 
och mycket ös utlovas! 

Sommarutställning på Lödöse museum

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Min djuriska park heter den sommarutställning som invigdes på Lödöse Museum i lördags. 
Utställningen pågår fram till 21 augusti.                                                        Foto: Eric Langert

– Och musikkvällar på Ljudaborg

www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84

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

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

4 dagar på 4-stjärnigt hotell i Tyskland

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

Ringhotel Zum Stein Wörlitz ★★★★

Välkommen till en av de mindre, 
men mest historiefyllda städerna i 
Tyskland – Wörlitz. Här bor ni 4-stjär-
nigt mitt i centrum i en väldigt vacker 
och tysk, klassisk byggnad där ni om 
morgonen blir serverade en stor fru-
kostbuffé som ger er en riktigt god 
start inför dagens utflykter. Gå t.ex. 
på upptäcktsfärd i vackra Wörlitz, 
med alla parker, bäckar och broar 
– och husen i Bauhaus-stil. Här kan 
ni ta en promenad i en av Tysklands 
allra vackraste landskapsparker, 
Wörlitzer Park med slott, UNESCO-
listad och har mer än 17 små broar, 
var och en byggda i sin egna stil och 
med olika betydelser. I den sydöstra 
delen finner ni den konstgjorda och 
välvda kammaren med statyn av 
nymfen Egeria. Och så kanske en 
båttur längs kanalerna i en gondol 
kan locka?

Orörd sommaridyll
i Alperna

Hotel Mohnenfluh ★★★

Turen in genom bergsklyftan som för er 
till den lilla alplandsbyn Schröcken, är 
ert första möte med den oförfalskade 
alpidyllen som blir ramen för sommar-
semestern i Österrike. Efter 5 km blir 
stadens karaktäristiska spetsiga kyr-
kotornen synliga, och man kan före-
ställa sig hur den lilla kyrkklockan låter 
när den klingar över bergstopparna i 
denna lilla idyll, som är känd för att 
vara en av de vackraste naturpärlorna 
i Bregenzerwald. Alldeles nedanför 
kyrkan ligger ert mysiga hotell, där de 
österrikiska traditionerna lever kvar, 
blomsterlådorna pryder fasaden och 
elden sprakar i kaminen varje kväll.

Ankomst:
Lördagar 11/6-20/8 2011. 
OBS: Kuravgift på 1,9 EUR per person per
dygn (barn 4-13 år 0,5 EUR) ska betalas
direkt på hotellet.

Pris per person i dubbelrum

1.949:-

Pris per person i dubbelrum

2.949:-

8 dagar på 3-stjärnigt hotell i Schröcken, Österrike

Wörlitz 
– ”Anhalts Venedig”

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

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Ankomst:
Valfri t.o.m. 21/12 2011.

Hotel Mohnenfluh
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NYHET!
Efter en stark önskan från våra kunder:

Ringhotel Zum Stein Wörlitz

 

Den 25 maj var det dags 
för vårens sista månadsmö-
te. Detta förgylldes av den 
bohuslänska duon bestående 
av Eva Jarnedal och Janne 
Magnarsson. Som inled-
ning bjöd de på Drömmens 
skepp med text av Bo Zet-
terlind. Öbarnas tolkning 
av den försatte oss genast i 
skön stämning.

Eva och Janne fortsat-
te med flera melodier, som 
Janne skrivit både text och 
musik till. Ofta skildrades 
livet i vardagen. Eva sjöng 
med sådan inlevelse att man 
riktigt kunde leva sig in i 
händelserna. Hennes härli-
ga röst förstärktes av Jannes 

följsamma ackompanje-
mang, för det mest på gitarr 
men även på dragspel eller 
munspel. Visan om Examen 
var verkligen passande en 
dag som denna. Många 
kände säkert igen sig, kanske 
anade lite blomdoft.

Evert Taube bodde tidvis 
hos Evas morföräldrar på 
Ängön. Där fick han inspi-
ration till många av sina me-
lodier. Brudvals var en, Så 
skimrande var aldrig havet 
en annan. Den senare fram-
fördes så vackert att man 
nästan fick gåshud

Efter ett mycket välkom-
ponerat program med sköna 
framföranden och härligt 

mellanprat 
avslutade 
Öbarna Eva 
och Janne 
med Inbju-
dan till Bo-
huslän. 
Vilken mu-
sikalitet!

Lite in-
formation 
följde efter 
kaffet. In-
samlingen 
till de kast-
lösa i Indien 
gav 4 472 
kr. Susan-
na Helldén 
berättade att 
Fadren av 
Strindberg 
kommer upp 
på Teater 
Tofta herr-

gård i sommar. Kaffekom-
mittén avtackades. Med 
blommor tackades Sture för 
allt arbete i Aktiva. Platser 
finns på resorna till Hälsing-

land, Skottland och Kina.
Med önskan om en skön 

sommar avslutade Sture 
mötet.

Inga Isaksson

Terminsavslutning med Öbarna

Janne Magnarsson och Eva Jarnedal utgör Öbarna som gäs-
tade Aktiva Seniorers våravslutning.

Arkivbild: Jonas Andersson
FREDAG 10 JUNI

STREAPLERS
KL 21-01. ENTRÉ: 140:-. 18 ÅR LEG.
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NORRÖNA SPEGLINGAR
repslagarmuseet i älvängen 19.6‒14.8

vernissage 19.6 kl 13.00 · fri entré!
tel. 0303-7499 10 · www.repslagarbanan.se · leon rhodin · www.vikingcarpets.com

form: håkan liljemärker

ALAFORS. Häng fram 
skjortan och putsa 
dansskorna!

Nu på fredag kommer 
Sveriges hetaste dans-
band till Furulundspar-
ken.

– Vi har upplevt en 
fantastisk vår, säger 
Streaplerssångaren 
Kenny Samuelsson till 
Alekuriren.

Streaplers är som ett årgångs-
vin. De blir bara bättre med 
åren. När gruppen firade 
50-årsjubileum på Liseberg 
2009 var det inte bara en his-
torisk tillbakablick över fem 
fantastiska decennier utan 
också ett avstamp mot nya 
utmaningar.

– Showen på Liseberg var 
magisk och sedan har det bara 
rullat på. Publiken är med oss 
vart vi än kommer och det 

känns helt fantastiskt. Det är 
förbaskat roligt att spela just 
nu, säger Kenny Samuelsson, 
hemmahörande i Torp, bara 
ett par kilometer från Furu-
lundsparken.

– Det är naturligtvis extra 
roligt att få spela på hemmap-
lan. Furulundsparken har en 
speciell plats i hjärtat. Jag 
kommer ihåg när man i ung-
domsåren var här och lyss-
nade till band som Flaming-
okvintetten och Schytts. Det 
var stort, säger Kenny samti-
digt som han blickar ut över 
Ahlafors IF:s folkparksidyll.

Efter två majveckor med 
spelningar på det grekiska 
semesterparadiset Kreta har 
Streaplers upplevt en hektisk 
period på svensk mark. I förra 
veckan var det framträdanden 
onsdag till söndag.

– Kalendern är fullspäck-
ad och vi ser fram emot en 
härlig sommar med många 

trevliga folkparksbesök, för-
klarar Kenny Samuelsson.

I påskas sändes en doku-
mentärfilm om Streaplers 
och nyligen fanns dansband-
sikonerna med i Bingolot-
tos studio. Det har ytterliga-
re förstärkt Streaplers drag-
ningskraft.

– När vi spelade på Polket-
ten för två veckor sedan var 
det rekordmycket folk. Det 
vore naturligtvis roligt om vi 
kunde få uppleva något lik-
nande i Furulundsparken på 
fredag, säger Kenny.

På den traditionella Gök-
ottedansen med No Tjafs i 
onsdags kom 641 besökare till 
Furulund. En reprisering av 
den siffran vore inte omöjligt 
att uppnå när Sveriges bästa 
dansband intar scenen.

Streaplers hetare 
än någonsin
– På fredag spelar man i Furulundsparken

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kenny Samuelsson, sångare och tillika gitarrist i dansbandet Streaplers, ser fram emot fre-
dagens spelning i Furulundsparken.

STARRKÄRR. En väl-
bekant röst hörs åter i 
Prästalund på torsdag 
kväll.

Trubaduren Lars-Eric 
Frendberg underhåller 
med ett sommarinspi-
rerat program.

Vid regn hålls arrang-
emanget i Starrkärrs 
bygdegård.

Det blir en favorit i repris 
när Lars-Eric Frendberg 
kommer till Prästalunds 
hembygdsgård på torsdag. 
Hur många gånger han har 
varit i Starrkärr vet ingen, 
men en långvarig tradition är 

det i vilket fall som helst.
– Jag tror vi närmar oss 

25 spelningar. Lars-Eric är 
oerhört uppskattad och det 
brukar alltid komma mycket 
folk. Förhoppningsvis har vi 
tur med vädret, så att vi kan 
genomföra arrangemanget 
utomhus i Prästalund, säger 
Inga-Britt Karlbom, ord-
förande i Starrkärr-Kilanda 
Hembygdsförening.

Besökarna uppmanas att 
ta med kaffekorg. Däremot 
behövs inget regnställ om 
nederbörd skulle råda.

– Regnar det så flyttar vi 
inomhus. Då spelar Frend-
berg i bygdegården, förklarar 

Inga-Britt.
JONAS ANDERSSON

Favorit i repris med Frendberg

Trubaduren Lars-Eric Frend-
berg gästar Prästalund på 
torsdag kväll.
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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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Vår och försommar, vilken 
härlig tid! För oss som 
gillar att åka motorcykel 

är det är en speciell känsla med 
de första turerna på våren. Som 
passagerare kan jag bara sitta och 

njuta av naturens alla dofter och 
allt det vackra, och bli helt hän-
ryckt. För ska man tro ordbo-
ken så betyder hänryckning att 
bli gripen av oemotståndlig för-
tjusning, och det är precis vad 

jag blir!
Också i Guds ord talas det om 

hänryckning, men med en annan 
utgångspunkt. Upphovet till 
denna hänryckning är den helige 
Ande, som fyllde Jesus vänner 
på pingstdagen i Jerusalem då de 
förvandlades från rädda kristna till 
frimodiga förkunnare (Apg 2). 

Bakom Bibelns ord för hän-
ryckning döljer sig ordet ekstasis, 
som betecknar förflyttning från 
ett tillstånd till ett annat. När vi 
tänker på vad vi oftast lägger in 
i ordet extas (som har sin grund 
i ordet ekstasis), så kan vi bli lite 
fundersamma. Men den helige 
Ande är inte extatisk på ett spek-
takulärt sätt. Men han för in ett 
nytt tillstånd, gudomligt liv, mitt i 
vår mänsklighet. 

Den helige Ande är den som 
lägger evigheten i våra hjärtan 
när vi uppriktigt sätter vår tro 
till Kristus. Som gör Guds ord 
levande och vill vara vår dagliga 
medvandrare och Hjälpare. Som 
gång på gång låter oss förnimma 
livet i den himmelska världen 
och ger oss vägledning, kraft och 
uthållighet att fortsätta livet på 
trons väg. 

I hänryckningens tid får 
vi glädja oss åt både naturens 
nyfödelse och åt det andliga 
livets födelse. Inget av det kan vi 
producera själva, i bägge fallen 
är Gud både initiativtagare och 
verkställare. Men att ta emot och 
glädja sig åt det som Gud ger, det 
är möjligt för var och en!

Marie Nordvall
Pastor i Smyrna-

församlingen Älvängen

Betraktelse

I hänryckningens tid

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

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

Söndagen den 12 juni

Starrkärrs kyrka
Mässa kl. 11.00
Flickkören framför musikal. 

Avtackning av församlingspedagog 
Solveig Markebo Sandersson.

Därefter
Vårfest

vid och i församlingshemmet.
Korv bröd kaffe, Hästskjuts, Fiskdamm, 

Ansiktsmålning, Poängpromenad, 
Rutschbana med mera ute och inne! 

Välkomna alla! Barn, mammor-pappor, 
mormor-morfar, farmor-farfar, 

moster-morbror, faster-farbror, kusin...

Älvängens blå kyrka
Mässa kl. 11.00

Avtackning av kantor Åsa Gunnervik. 
Kompband mm.

Vill Du äta en god lunch, ta en fi ka 
och gunga lite i gungan?

Är Du sugen på att träffa lite folk?
Är Du mellan 0-105 år?

Då är Du välkommen till

ÖPPET HUS 
i Starrkärrs församlingshem

OBS! 
Hemlig gäst varje dag ca 12.30!

Öppet kl. 10.00-14.00
Tisdag, onsdag och torsdag

14/6, 15/6 och 16/6
och 21/6, 22/6 och 23/6  

Lättlunch, Kaffe och fi ka,
glass och mycket mer…

Förmiddagscafé
Kilanda 9 juni 

kl. 10.00-12.00
Det är en kyrkogårdsvandring i och runt 

Kilanda kyrka med Bo Björklund.

ÄLVÄNGEN. På pingst-
helgen blir det jubi-
leumsfirande hos 
Smyrna i Älvängen.

Två medlemmar som 
fortfarande är i livet 
var med vid grundandet 
för 75 år sedan.

Sigrid Karlsson och 
Stina Carlsson släp-
per inte kontakten med 
församlingen i första 
taget.

Nu till helgen firar Smyrnaför-
samlingen sitt 75-årsjubileum. 
Det blir kalas i dagarna två. 
Barnen kan se fram emot hopp-
borg, fiskdamm, figurballong-
er och ett spännande drama 
på lördagen. Den något äldre 
publiken kan besöka second 
hand-butiken eller ta del av 
utställningen med informa-
tion om församlingens historia.

Ett par som känner till his-
torien bättre än några andra är 
Sigrid Karlsson, 92, och Stina 
Carlsson, 91. 

– Min pappa Karl Karls-
son var med och startade för-
samlingen. Andra ledande 
personer var Calle Svensson 
och Alfred Hansson, berät-
tar Sigrid.

Pingstväckelsen i Älväng-
en är egentligen framsprung-
en ur baptisternas verksam-
het. De arbetade i bygden 
sedan år 1910. Linneakyr-
kan i Göteborg stod bakom 
denna verksamhet, vars cen-
trum var i Kattleberg. År 1928 
hyrde en liten grupp pingst-
vänner en lokal vid Stationsvä-
gen i Älvängen. När gruppen 
1930 blev utpost till Smyrna-
församlingen i Göteborg, fick 
man även därifrån hjälp i pre-
dikoverksamheten.

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 församlingsbildande 
mognat till handling.  

– Församlingen växte och 
efter en tid spelade man en allt 
större roll i samhället, berät-
tar Stina.

Till sin nuvarande plats, 
Gamla hotellet i Älvängen, 
flyttade Smyrna 1976. Det är 
också där som jubileumsfiran-
det kommer att äga rum.

– Vi hoppas på fint väder 
och mycket folk, säger pastor 
Marie Nordvall, som är den 
14:e föreståndaren sedan star-
ten för 75 år sedan. 

– Den längsta anställningen 
hade Sigvard Svärd som job-
bade under åren 1989-2004. 
Efter honom kom Monica 
Werner som blev den första 
kvinnliga föreståndaren och 

pastorn, berättare Marie.
Sigrid Karlsson och Stina 

Carlsson har varit väldigt en-
gagerade i Smyrnaförsamling-
en under åren. Numera nöjer 
de sig med att besöka guds-
tjänsterna lite då och då.

– Jag ska försöka ta del av ju-
bileumsfirandet på något sätt, 
säger Stina.

– Det vore självklart jättero-
ligt om Sigrid och Stina besö-
ker oss när vi fyller 75 år. De har 
lagt ned mycket själ och hjärta 
i församlingen, säger Marie 
Nordvall.

På söndag blir det guds-
tjänst med predikan av teolo-
gen och före detta ungdomsle-
daren Ulrik Josefsson.
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Smyrna rustar för jubileumsfest
– Sigrid och Stina var med vid grundandet

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sigrid Karlsson och Stina Carlsson var med när Smyrnaför-
samlingen i Älvängen grundades för 75 år sedan. Här ses 
de tillsammans med nuvarande pastorn Marie Nordvall, som 
hoppas på många besökare i samband med helgens jubi-
leumsfirande.

- 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 församling
Torsd 9/6 kl 19, Surte kyrka 
Sommarmusik Anna Holl 
Larsson, fi ka efteråt. 12/6 
Pingstdagen kl 11, Nödinge 
kyrka Mässa Lars Ingvars-
son. Kl 11, Surte kyrka 
Gudstjänst Elise Friman. 
Tisd 14/6 kl 11, Trollevik 
Gudstjänst H Hultén.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 7/6 kl 8-9, Bön. Lörd 
11/6 kl 10-13, Second 
Hand. Kl 11-13, Kalas i 
Smyrnaparken med tårt-
buffé, hoppborg, fi skdamm 
mm. Kl 12, Spännande 
drama för alla barn. Sönd 
12/6 kl 11, Gudstjänst med 
predikan av teologen och 
f d ungdomsledaren Ulrik 
Josefsson, sång av stor ”fest-
kör” och barnkör. Kyrk-
kaffe. Tisd 14/6 kl 8-9, Bön.

Surte missionsförsamling
Sönd 12/6 kl 17, Guds-
tjänst. Per Kjellberg. Enkelt 
kyrkfi ka.
www.surtemissionskyrka.se

Starrkärr - Kilanda
församling
Tisd 7/6, Nols kyrka kl 8, 
Morgonbön med frukost. 
Torsd 9/6 Kilanda kyrka 
och församlingshem kl 10, 
Förmiddagscafé (se an-
nons). Sönd 12/6, Pingst-
dagen Starrkärrs kyrka 
kl 11, Mässa Nilsson (se 
annons). Älvängens kyrka 
kl 11, Mässa Andersson 
(se annons). Nols kyrka kl 
11, Mässa Renny Olaus-
son. Månd 13/6 (Annandag 
pingst) Nols kyrka kl 18.30, 
Mässa Nordblom. Tisd 
14/6 Nols kyrka kl 8, Mor-
gonbön med frukost, Starr-
kärrs församlingshem kl 10, 
Öppet hus (se annons).

Guntorps missionskyrka
Onsd 8/6 kl 18.30, Som-
maravslutning för SpårarS-
cout & UpptäckarScout 
AnneMarie Svenning-
hed, Märkesutdelning. 
Lörd-Sönd 11-12 juni 
PatrullHajk För Äventy-
rarscouterna Lymasken 
Kontaktpersoner Sofi a Se-
gerström & Erik Falk. Sönd 
12/6 kl 18, SOMMAR-
CAFÈ med ANDAKT 
Therese Modig berättar 

om sin resa till Indien med 
APG.29. Onsd 15/6 kl 
18.30, ÄventyrarScout & 
UtmanarScout Sommar 
vid en sjö. Torsd 16/6 kl 
18.30, Camp in Camp Träff 
för ledare, föräldrar och 
tonåringar.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Nordblom. Tisd kl 8:30, 
Mässa i församlingshem-
met, Westergaard. Onsd kl 
18:30, Mässa, Nordblom
Torsd kl 14, Gemenskaps-
träff i församlingshemmet.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 12/6 kl 10, 
Mässa Broman. Hålanda 
sönd 12/6 kl 12, Gudstjänst 
Broman. S:t Peder sönd 
12/6 kl 14, Friluftsguds-
tjänst Ljudaborg, Skredsvik, 
kyrkkaffe. Ale-Skövde sönd 
12/6 kl 12, Gudstjänst 
Skredsvik. Tunge sönd 12/6 
kl 17, Mässa Skredsvik.

Filadelfi aförsamlingen - 
Bohus pingstkyrkan
Onsd 8/6 kl 19, Tillsam-
mans med sång och bön. 
Sönd 12/6 kl 11, Försam-
lingsmöte, Leif Karlsson 
nattvard. Onsd 15/6 kl 19, 
Tillsammans med sång och 
bön.

Älvängens missionskyrka
Torsd 9/6 kl 18.30, tsm i 
bön. Fred 10/6 kl 19, SMU 
ledarfest. Sönd 12/6 kl 11, 
Gudstjänst AM Svenning-
hed och sång Jan Erixon.

Stöd
Astma- och 
Allergiförbundets
Barnallergifond
Pg 90 09 06-9

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

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

Saknad kan inte 
beskrivas i ord.

Postgiro: 90 20 90-0

Vår älskade

Olov Torin

* 24 augusti 1923

har i dag stilla insomnat
och lämnat oss, övrig
släkt och vänner i stor

sorg och saknad.

Ström, Lilla Edet 
23 maj 2011

BERIT
BO

MARIE och ÅKE
Ellen

NELLY

Tack för allt Du 

oss har skänkt

För oss Du strävat,

på oss Du tänkt

Ditt goda hjärta,

Ditt ljusa sinne

Hos oss skall leva

i tacksamt minne

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdag 23 juni

kl. 11.00 i Ale-Skövde
kyrka, där samling sker.
Efter akten inbjudes till

en minnesstund i
församlingshemmet. Svar
om deltagande önskas till
Lilla Edets Begravnings-

byrå tel. 0520-65 01 39
senast fredag 17 juni.

Ett varmt tack till
personalen på Pilgården

avd. Gränden för god
omvårdnad.

Vår kära Mamma,
Svärmor, Mormor 

och Gammelmormor

  Ingrid 

Olausson

* 6 januari 1920

har i dag stilla
insomnat.

Prässebo 27 maj 2011

BARBRO och BOSSE
Barnbarn

Barnbarnsbarn 

Någonstans inom oss är

vi alltid tillsammans 

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdag 16 juni

kl. 11.00 i Ale-Skövde
kyrka, där samling sker.
Akten avslutas i kyrkan.

Lika välkommet som
blommor är en gåva till

Cancerfonden tel. 
020-59 59 59.

Ett varmt tack till
personalen på Soläng för
kärleksfull omvårdnad. 

Döda

Anna Landerberg, Skepp-
landa har avlidit. Född 1922 
och efterlämnar barnen 
Gunnel och Kurt med famil-
jer som närmast sörjande.
 
Elinor Frössling, Alvhem 
har avlidit. Född 1934 och 
efterlämnar maken Rolf,
barnen Ulf, Åsa och Per 
med familjer som närmast 
sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Harry Ericsson. I Starr-
kärrs kapell hölls be-
gravningsgudstjänst för 
Harry Ericsson, Osbacken. 
Offi ciant var komminister 
Per-Martin Andersson

Vår Älskade

Elinor Frössling

* 21/12 1934

har stilla lämnat oss i
stor sorg och saknad

Alfhems Kungsgård
2 juni 2011

ROLF
ULF och SUSANNE

ÅSA och MIKKE
Joel, Olle

PER och VIKTORIA
Caroline, Lovisa,

Vendela
Släkt och vänner

Så har vi vandrat Du 
och jag

i kärlek hand i hand
Så har vi åldrats dag  

för dag
i våra drömmars land
Vår lycka var vår 

rikedom
nu har Du gått, min 

hand är tom
Nu viskar jag de orden
de vackraste jag vet
Du var mitt allt på 

jorden
och min i evighet

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

17 juni kl. 11.00 i
Skepplanda kyrka.

Efter akten inbjudes till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till

Ale Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

onsdagen 15 juni. Lika
välkommet som blommor

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

Valfri klädsel.

Ett varmt tack till Er alla
som hedrat minnet av

vår Älskade

Sven Claesson
med blommor, kort,

telefonsamtal till
hemmet och minnes-

gåvor. Ett särskilt tack
till komminister Bengt
Broman, organist Peter
Corneliusson och solist

Johan Ekstedt samt
till Ale Älvdalens

Begravningsbyrå som
gjorde begravnings-

gudstjänsten till ett ljust
och vackert minne.

MAJ-BRITT
Barnen med familjer

Vår kära lilla Mamma

Anna

Landerberg

* 4/10 1922

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Skepplanda
27 maj 2011

KURT och ANITA
GUNNEL och STIG

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Övrig släkt och vänner

Du somnade stilla      
när färden var slut

Från allt vad Du 
strävat, Du nu      
vilar ut

I tacksamhet minnena 
hos oss skall bo

Vi önska Dig innerligt, 
Vila i ro

Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av de

närmaste.

Ett varmt tack till
personalen på Österäng,

Klockarängen för god
och kärleksfull

omvårdnad.

Tack
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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: 32 000:-
tel. 0706-95 48 17
el. 0303-22 99 44 (kväll)

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

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

Vi säljer vår ljusa, fräscha 
tvåa i Bohus, Sörgården. Boyta, 
69 kvm med klädkammare. 
Vån 5/5. Hiss finnes. Intresse-
rad, ring:
tel. 0705-69 33 40
Peter Svensson

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

UTHYRES

Kontor uthyres på Älvvägen 9 
(bredvid Jysk). 49kvm. Nymålat 

och fräscht.
tel. 0303-20 60 35
www.ytterbygg.se

Ö HYRA

4 rum i Älvängen alt. Nödinge 
hyres. Bytes ev mot hus m 5 rum 
och kök i Hålanda under ett år. 
Kontakta:
tel. 0708-51 53 79
Cecilia

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

Hej! Trevlig kille från GBG 
söker tjejkompisar som vill 
prata i telefon. Intr. bio, musik, 
dans, kläder, träning, sol o bad, 
resor mm.
tel. 0760-35 92 95

ÖVRIGT

Global jord-healing varje full-
måne kl. 20.00-20.30.
15/6, 13/8, 12/9, 12/10, 10/11, 10/12. 
Info via:
moderjordnatverket@gmail.com

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

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

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

Jag heter Maria och jobbar 
som andlig coach. Jag har fått 
äran att arbeta med andevärl-
den. Det jag och mina vänner 
kan göra för dig är att ge dig ett 
litet frö. Om du väljer att plan-
tera det, sköta om det och över-
ösa det med kärlek, kommer du i 
takt med fröets växande att växa 
som människa. JAg tar emot för 
andlig vägledning, healing, tarot-
kort, personlig utveckling, kurser, 
föredrag m.m.
Är du nyfiken på mig och mitt 
arbete så titta in på www.sjat-
tesinnet.se eller ring:
tel. 0732-51 49 70

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

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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Jamie Jonemark

på 1-årsdagen!
Önskar dina stolta systrar 

Fanny och Mimmi,
Mamma och Pappa

Vårat charmtroll
Albin Hellsing

som fyller 1 år den 31 maj
Många grattiskramar från

Mamma & Pappa
Vi älskar dig

Vi vill gratulera
Simon

på hans 16-årsdag den 11/6
önskar

Pappa & Mamma, Farmor

Grattis på 19-årsdagen 
Martin Larsson

den 2 juni 
önskar Alekurirens 

två bästa praktikanter

Vigda 

Niklas Gustafsson och 
Lovisa Kraft

vigdes 22 januari
i Starrkärr Kyrka.

Tack till vår härliga familj 
som gjorde vår bröllopsdag 
på Thorskogs Slott till ett 

varmt minne. 
Vi vill även tacka 
vigselförrättare 

Andreas Pervik som ställde 
upp för oss denna stora dag.

Vi förlovade oss! 
Lördagen den 4 juni 2011

Maria Holl och
 Jan Flodin

Veckans ros 
Veckans ros vill vi ge till: 
Klippstudion, Ica Ale torg, 
Telia, Alebyggen, föräldrar 
och Ljuva hem som spons-
rade oss på förskolans dag.
Stort tack från

Föräldrar, barn och personal 
på Änggårdens förskola

...till Lennart och Kent med 
fruar som bjöd på god mat
och dryck i festlig miljö. Ett 
stort och hjärtligt tack!

Kjell med fru

vill vi ge till bussbolaget 
Nobina för god service när 
vi under vår temavecka, ons-
dagen den 25 maj, åkte till 
och från Kungälv för att se 
på en musikal. Busschauffö-
rerna var fantastiskt trevliga 
och vi passar på att skicka en 
extra ros och en stor kram 
till Ove Andreasson.

Dramagruppen på
Madenskolan genom 
Pia-Marie och Ditti

...till klass 5 A och deras 
lärare Martin Johansson, 
Nolskolan. Ett fång med 
rosor för den fantastiska 
klassresan i Ramsvik. Att 
åka med dessa 20 ungdomar 
var hur kul som helst. Hade 
inte Eva svarat fel på frågan 
om byggnaden i Barcelona 
så hade vi haft 19 poäng. 
Go mama go mama......Tack 
säger vi föräldrar som hade 
turen att kunna åka med er.

Anette, Eva, Jarek & Towa

Veckans ros skall gå till den helt otroliga kvinnan som 
hjälpte oss i lördags förmiddag i Nol 28/5. Kl 10 satt vi i de 
kaosfyllda köerna i Nol vid tempo. Vi hade en sjuk familje-
medlem i bilen och denna kvinna hjälpte oss därifrån så vi 
kom till Kungälv. Glömde fråga vad du hette men du hade 
en grönvit rutig jacka på dig och en kamera på axeln. Kan 
inte tacka dig nog.

Henrik Andersson med familj

Ett stort tack till Bohus förskolans föräldraråd för ett enastå-
ende engagemang kring ett trevligt Förskolans-Dag firande 
och planteringsprojekt! Tack för all hjälp! 

Barn och personal
på Bohus Förskola

Tack

Förlovade
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

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

9 1 2 7
3 4 5

7 4 8 1

6 7
4 3 5 9

1 2 7 9 4

6 8 3 2
8 7 6 5 1

3 8

5 2 7 6
7 1 9

8 7 1

1 5 3
2 9

1 3 9 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:

Lo
ka

la
 a

vv
ik

el
se

r i
 u

tb
ud

et
 k

a
n 

fö
re

ko
m

m
a 

• 
Re

se
rv

a
tio

n 
fö

r s
lu

tfö
rs

ä
ljn

in
g 

oc
h 

ev
. t

ry
ck

fe
l.

LoLo

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄLLLLLLLLLLVVVVVVVVVVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGEEEEEEEEEENNNNNNNNNN FABRIKSVÄGEN 3, TEL 0303-74 66 60 • NNNNNNNNNNNÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEE ALE TORG 10, TEL 0303-979 00 • LLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAA EEEEEEEEEEEDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTT BADHUSET MAJORSGATAN 11, 
TEL 0520-65 11 34 • KKKKKKKKKKUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄLLLLLLLLLLVVVVVVVVVV ROLLSBOVÄGEN 25, TEL 0303 - 938 21 • KKKKKKKKKKKUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄLLLLLLLLLLLVVVVVVVVVVV CCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRUUUUUUUUUUUMMMMMMMMMMM VÄSTRA GATAN 71, TEL 0303-199 40

SSSSSSSSSSTTTTTTTTTTEEEEEEEEEENNNNNNNNNNUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGSSSSSSSSSSUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNDDDDDDDDDD LILLA STRANDVÄGEN 2, 444 31 STENUNGSUND, TEL: 0303 - 654 11 • WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW....SSSSSSSSSSSPPPPPPPPPPPOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTTLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFEEEEEEEEEEE....SSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEE


