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NÖDINGE. Samver-
kansavtalet mellan Ale 
kommun och Polismyn-
digheten är underteck-
nat.

Huvudmålet är att 
minska drogmissbruket 
bland unga och öka den 
upplevda tryggheten.

Det ska genom korta 
beslutsvägar så nära 
verksamheten som 
möjligt.

Med en märkbar stolthet 
skrev Kommunstyrelsens 
ordförande, Mikael Berg-
lund (M), och polisområ-
deschef Lars Klevensparr 
under samverkansavtalet om 
det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet i 
Ale kommun.

– Liknande avtal har vi träf-
fat med Partille och Mölndals 
kommun. I Ale har vi redan 
kommit långt i vårt samarbe-
te. SSPF-arbetet – där skola, 
socialtjänst, polis och fritid 
gemensamt verkar för att 
fånga upp utsatta ungdomar 
–  har ni i Ale redan gjort till 
en skön konst. Samverkans-
avtalet ska förhoppningsvis 
tydliggöra våra roller ännu 
bättre. Vad är kommunens 
ansvar och vad ska polisen 
göra, säger Lars Klevensparr.

Han nämner också grann-
samverkan som ett lysande 
exempel på brottsförebyg-
gande arbete, där Ale utmär-
ker sig.

– Här har ni som kommun 
tagit ett mycket stort ansvar 
och få jobbar så intensivt som 
ni.

Fördelar
Birgitta Augustsson, SSPF-
samordnare i Ale, ser många 
fördelar med ett förtydligat 
samarbete med polisen.

– Jag tycker förvisso att vi 

redan idag har en väldigt bra 
dialog med polisen, men bara 
det faktum att varje skola nu 
får en kontaktpolis är en bra 
markering. Det innebär inte 
att polisen ska vara fysiskt när-
varande i skolan, utan syftet 
är att stötta lärare, elever och 
föräldrar när så behövs. Att 
alltid ha en öppen dörr till po-
lisen, dit det är lätt att vända 

sig kommer att bli värdefullt, 
säger hon.

Droger och metaller
För närvarande är det drog-
missbruket och metallstöl-
der som präglar det polisiära 
arbetet i Ale. I vintras skölj-
de en inbrottsvåg över kom-
munen, men den fick polisen 
stopp på.

– Vi gjorde en stor insats 
under två veckor. Både civil 
och uniformerad polis var då 
mycket synlig i kommunen. 
Det ledde till en del gripan-
den och sedan dess har det 
varit lugnt, säger enhetschef 
Håkan Frank.

Mikael Berglund konstate-
rade att ett års arbete och dis-
kussioner om avtalets inne-

håll äntligen är över.
– Det här är en kanon-

grej för Ale. Trygghet är en 
av de viktigaste byggstenar-
na i vårt samhälle. När kom-
munen växer och expanderar 
måste vi ligga långt framme i 
allt som rör trygghet, annars 
väljer blivande alebor en 
annan plats. Att kommun 
och polis samverkar medför 
självklart att vi kommer att 
upptäcka mer. Siffrorna över 
sådant som inte är så roligt 
kommer inledningsvis att 
stiga, men den smällen får vi 
ta. Vi måste våga identifiera 
problemen för att lösa dem. 
Jag tycker även idén med att 
låta polisen vara mer delak-
tig samhällsbyggnaden låter 
klokt. Ni vet hur man redan 
från början kan bygga bort 
otrygghet och då ska vi själv-
klart använda er kompetens.

Även oppositionsrådet 
Paula Örn (S) fanns med när 
det historiska avtalet skrevs 
under.

– Det här är oerhört po-
sitivt och jag gläds också åt 
andra viktiga händelser när 
det gäller att öka tryggheten 
för våra barn och ungdomar. 
I Nödinge har till exempel en 
ny nattvandrarförening star-
tat. Jag tror dessutom att det 
är bra att kommunens samar-
bete med polisen synliggörs.

Samverkansavtalet med polisen undertecknat

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Kommunstyrelens ordförande Mikael Berglund (M) skriver tillsammans med polisområdeschef Lars Klevensparr under ett 
samverkansavtal mellan Ale kommun och Polismyndigheten.

I  SOLLEBRUNN AB

För dig som värdesätter service 
och tillmötesgående även efter köpet!

Slutspurt på 
alla våra 2011-års 

demobilar!

Telefon 0322-832 10 
Mån-tor 10-18. Fre 10-16. Sön 12-15.

Intill riksväg 42 mellan 
Alingsås och Trollhättan
www.prhusbilar.com

Vi har ca 75 husbilar i lager.

SÖNDAGSÖPPET 12-15

Just nu! 
4.95% 
ränta

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.

Mån - Fre 9-18, Lör 11-14
Verkstad Mån - Fre 7-17
Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr. 
Tel 0303-24 57 70
www.toyotakungalv.se

www.kungalvssolskydd.se

Få de senaste 
nyheterna direkt 

på Facebook
facebook.com/alekuriren

KÖP DIN BIL HOS 
OSS PÅ TAGENE!

www.hedinbil.se

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

MILJÖBIL!

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

Sveriges mest sålda småbil 2010!

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:-

DRIVE THE CHANGE

Omgående 
leverans!

RENAULT CLIO 1,2 16V ANNIVERSARY 

Nu! 114.900:- Ord. pris 134.900:- 
Tillägg metallic 4.900:-

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

Tonade rutor, värde ca 12.000:-

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

Cee’d & Rio: 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:-  

 Kia Rio 1,4 Sport 
ACC, CD-stereo, C-lås, Elhissar, ESP, Antisladd, 

Airbag förare/passagarere, Sidoairbags.

 Ord. pris 131.900:-   Nu! 114.900:-

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:-

TAGENE

dacia.se Think big, pay little
Dacia Sandero är lika bra som andra bilar. Vi har bara byggt den lite smartare. Skippat allt onödigt och 
använt oss av Renaults mest beprövade teknik. Därför får du betala i storleksordningen ca. 30 000 
kronor mer om du ska hitta en annan bil med t ex samma lastvolym som Dacia Sandero (320 l). 
Besök dacia.se för mer information.
Dacia Sandero Eco2 Flex Fuel: Bränsleförbrukning vid blandad körning 7,2 l/100 km, CO2-utsläpp 170 g/km. 

 

                                  

E85, 320 l bagagevolym

Från 79 900:- inkl moms

Dacia Sandero 

MITSUBISHIMOTORS.SE - FITS YOUR LIFE

LANCER 1,6 BLACK EDITION  
Ord. pris 169.900:-
ACC, Stop and Go, Alu-fälg, Takspoiler m.m.      

154.900:-
Lancer: Bränsleförbr. bl. körning 5,7 l/100 km. CO2 118 g/km. COLT: Bränsleförbr. bl. körning från 5,1 

l/100 km, CO2 133 g/km. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade.

MITSUBISHI-
GARANTI

HEDIN BIL BLACK EDITION     
Begränsat antal!

COLT BLACK EDITION
Ord. pris 131.900:-

ACC, Farthållare, Takspoiler, Alu-fälg,
Backsensor m.m.     

                   117.900:-

MILJÖBIL
SKATTEFRI I 5 ÅR
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NOL. Sida vid sida in i 
mål.

Sebastian Kinnander 
och Jennifer Henrysson 
slog följe den sista kilo-
metern och passerade 
mållinjen samtidigt.

Nolvarvets båda 
vinnare klockades för 
tiden 17.53.

För 25:e gången arrangera-
des Nolvarvet. Förväntans-
fulla och till synes väldigt 
laddade skolelever stod 
beredda på startlinjen.

– Vi var lite oroliga i morse 
för att regnmoln skulle dra in 
över samhället, men vi slapp 
nederbörd tack och lov, säger 
lärare och tillika tidtagare 
Ragne Bengtsson.

Faktum är att de väder-
mässiga förutsättningarna 
brukar vara bra när Nolvar-
vet avgörs. Årets upplaga var 
således inget undantag.

– Helt perfekt löparväder. 
Ingen sol, men ändå gott och 
varmt, sade Sebastian Kin-
nander när han gått i mål och 
tagit emot skolkamraternas 
hyllningar.

Flickklassen vanns av 
Jennifer Henrysson, som 
därmed upprepade bedriften 
från i fjol. Nu putsade hon 
dock segertiden rejält, 18.28 
förra året mot 17.53 den här 
gången.

– Det var bara att plocka 
fram vinnarskallen. Jag är 
jätteglad för att jag lyckades 
komma först i mål, sade Jen-
nifer med ett brett leende.

De yngsta skolbarnen och 
lärarkollegiet hejade fram 

Nolvarvets löpare med sed-
vanlig entusiasm. I målfål-
lan stod Ragne Bengtsson 
och Fredrik Blomqvist och 
ropade ut deltagarnas tider.

– Nolvarvet är en festlig 
tradition som vi på Nolsko-
lan verkligen har anledning 

att vara stolta över, avslutar 
Ragne Bengtsson.

Perfekt löparväder och suveräna löpare
– Sebastian och Jennifer gick i mål samtidigt 

PÅ NOLSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sida vid sida över mållinjen. Segrare i Nolvarvet 2011 blev 
Jennifer Henrysson och Sebastian Kinnander.

Andreas Brandt svarade för 
en stark prestation, men 
missade segern med knapp 
marginal.

Skönt med lite svalka efter 
målgången.

Ansiktsmålning var en popu-
lär aktivitet bland barnen.

Fiskedammen höll öppen 
med garanterad fångst i 
korgen.

I bamba stod Samuel och 
serverade korv med bröd.

ALAFORS. Ahlafors Fria 
Skola har som tradition 
att arrangera Vårsa-
long.

Som alltid sker det i 
anslutning till examen 
och pengarna som eve-
nemanget genererar 
kommer eleverna till 
del.

Årets upplaga 
genomfördes i vackert 
försommarväder.

Skolgården fylldes snabbt av 
folk och tillströmningen av 

besökare höll i sig under de 
tre timmar som Vårsalongen 
ägde rum.

– En fantastisk respons. Vi 
är jätteglada att så många vill 
ta del av detta arrangemang, 
förklarade rektor Ingvald 
Lindström belåtet.

Det fanns gott om akti-
viteter och utställningar att 
ta del av. Skolan höll öppet 
hus och i klassrummen 
visade eleverna vad de gjort 
under den gångna termi-
nen. I bamba var serveringen 
öppen och här tillhandahölls 

alltifrån kaffe, saft och hem-
bakat till korv med bröd och 
glass.

För Ahlafors Fria Skola 
stundar nu 5-årsjubileum till 
hösten. Hur firandet ska te 
sig är ännu inte bestämt.

– 28 augusti är vår jubi-
leumsdag, men eftersom den 
infaller på en söndag får det 
nog bli kalas fredagen den 
26:e augusti, säger Ingvald 
Lindström.

Vårsalong i sommarvärme
– Och efter lovet väntar jubileumsfirande

I ALAFORS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kungälv, Kareby 0303-22 25 61/22 20 01
Öppet: Mån-fre10-18, stängt: lör-sön

Nytt & begagnat!
Kanonpriser!

Audi A3 1,9TDIe -09 174.900 kr 
Audi A4 Avant 1.8T Quattro -07 149.900 kr 
Audi A4 Avant 2.0TDI -09 214.900 kr
A8 3,2 Quattro 260Hk -06 269.900 kr
BMW 118 D Avantage -09 179.900 kr
BMW 118 D miljöbil sportcupe -09 169.900 kr
BMW 316 I Compact -00 19.900 kr
BMW 318 I Touring Advantage -07  149.900 kr
BMW 320 6400mil, Svensksåld -06 134.900 kr
BMW 320 I Touring 170hk -08 189.900 kr
BMW 325 I M-paket -09 254.900 kr
BMW 325 Touring, Aut, Skinn -07 168.500 kr
BMW 330 Xi Aut Touring 4WD -04 114.900 kr
BMW 330 Xi Touring -01 64.900 kr
BMW 518 i -90 9.900 kr
BMW 520 D Touring Advantage -08 209.900 kr
BMW 525 Touring Sportstolar -05 139.900 kr
BMW 528 I Touring - M paket -99 32.500 kr
BMW 530 D Touring Automat -05 164.900 kr
Citroën C3 1.4I Komfort REA -06 49.900 kr
Ford C-Max 1,6 TDCI Titanium -09 119.900 kr
Ford Focus TDCI -08 114.900 kr
Ford Mondeo TDCi Ghia, Aut, Drag -05 59.900 kr
Hyundai Matrix 1.8 Automat -06 74.900 kr
Hyundai Tucson CRDI 4x4 -06 94.900 kr
Kia Carnival 2,2 CRDI EX Aut, 7-sits -11 289.900 kr
Kia Cee´d 1,6 CRDI ECO SW Komfort -11 179.900  kr
Kia Cee´d 1,6 CRDI EX -08 119.900 kr
Kia Cee´d 1,6 CRDI EX -10 149.900 kr
Kia Cee´d 1,6 CRDI EX 5-Dörr -10 139.900 kr
Kia Cee´d 1,6 CRDI EX Komfort -10 149.900 kr
Kia Cee´d 1,6 CRDI EX Komfort AUT -11 179.900 kr
Kia Cee´d 1,6 CRDI SW Eco -11 169.900 kr
Kia Cee´d 1,6 CRDI SW Eco KAMPANJ -11 159.900 kr
Kia Cee´d 1,6 CRDI SW Komfort -08 129.900 kr
Kia Cee´d 1,6 CRDi SW -11 159.900 kr
Kia Cee´d 1,6 Crdi ECO SW -11 169.900 kr
Kia Cee´d 1,6 Crdi EX SW -08 109.900 kr

Kia Cee´d 1,6 EX SW -11 166.900 kr
Cee´d 1,6 EX, 3000 Mil! -07 89.900 kr
Kia Cee´d 1,6crdi Komfort SW -09 129.900 kr
Kia Cee´d CRDI  -10 149.900 kr
Kia Cee´d Ceed 1,6 Crdi ECO -10 139.900 kr
Kia Cee´d Crdi Eco 1900mil -10 144.900 kr
Kia Cee´d Crdi Ex Aut Komfort -10 164.900 kr
Kia Picanto 1,0 Eco 5D -12 109.900 kr
Kia Picanto 1,2 Eco Komfort -12 124.900 kr
Kia Pro Cee´d 1,6 CRDI 126 Hk -11 179.900 kr
Kia Pro Cee´d 1,6 CRDI EX 128 Hk -11 194.900 kr
Kia Rio 1,4 EX -07 69.900 kr
Kia Rio 1,4 Sport -11 114.900 kr
Kia Rio 1,4 Sport -11 119.900 kr
Kia Sorento 2,2 CRDI -11 264.900 kr
Kia Sorento 2,2 CRDI EX aut, 7-sits -11 319.900 kr
Kia Sorento 2,2 Crdi EX -11 308.900 kr
Kia Soul 1,6 CRDI EX Komfort -11 191.900 kr
Kia Soul 1,6 CRDI EX Komfort -11 166.900 kr
Kia Soul 1,6 EX Komfort -11 159.900 kr
Kia Sportage 1,6 EX Komfort -11 209.900 kr
Kia Sportage 1,6 EX 2wd -11 188.900 kr
Kia Sportage 1,6 EX Komfort -12 199.900 kr
Kia Sportage 1,6 EX Metalliclack 0:- -11 174.900 kr
Kia Sportage 1,7 CRDi EX 2WD -11 213.900 kr
Kia Sportage 1.6 EX metallic 0:- -11 188.900 kr
Kia Sportage 2,0 AWD EX -11 220.900 kr
Kia Sportage 2,0 AWD EX / AUT -11 235.900 kr
Kia Sportage 2,0 CRDi AWD EX -11 247.900 kr
Kia Sportage 2,0 CRDi AWD EX, Aut -11 262.900 kr
Kia Sportage 2,0EX Komfort AWD -11 229.900 kr
Kia Sportage V6 2,7 -06 109.900 kr
Kia Venga 1,4 CRDI ECO, Miljöbil, drag -10 129.900 kr
Kia Venga 1,4 CRDI EX Komfort -11 159.900 kr
Venga 1,4 EX, 7-års nybilsgaranti -11 149.100 kr
Lexus RX 300 V6 Automat Skinn -03 129.900 kr
Lincoln Town Car limo, nya mod. -03 319.900 kr
Mercedes-Benz C 180 Kompr. -03 99.900 kr

Mercedes-Benz C 180 Kompr. Kombi -04 94.900 kr
Mercedes-Benz C 180 Sport Coupe -01 59.900 kr
Mercedes-Benz CLK 55Amg -06 359.900 kr
Mitsubishi Pajero Sport -06 99.900 kr
Nissan Almera Tino nybes. -03 24.900 kr
Nissan X-Trail 2,5 AWD, Drag -04 52.500 kr
Opel Tigra 1,8 Sport Cab -05 69.900 kr
Opel Vectra 2,6 v6 Exclusive -01 19.900 kr
Opel Vectra 2.0 Turbo -04 54.900 kr
Peugeot 207 CC / CAB / 1,6 -07 99.900 kr
Peugeot 307 XS 1,6 HDI Kombi -06 79.900 kr
Renault Clio III FAS -06 54.900 kr
Laguna III Kombi 2,0 140hk -09 139.900 kr
Saab 9-5 2,0t Biopower Linear -07 69.900 kr
Saab 9-5 2,0t SE -98 11.500 kr
Saab 9-5 2,0t Vector Sportcombi -05 94.900 kr
Saab 9-5 AERO Sportcombi, Skinn -07 119.900 kr
Saab 9000 CSE, Fullservad! -97 17.500 kr
Toyota Auris 1.6 5-D -07 104.900 kr
Toyota Auris 2,0D D-4D -08 127.500 kr
Toyota Corolla Touring -03 39.900 kr
Toyota Prius 1,8 HSD -1900 mil -10 199.900 kr
Toyota Yaris 106hk Automat -07 74.900 kr
Volkswagen Passat 1,4TSI Variant DSG -09 159.900 kr
Volkswagen Passat FSI 2,0 -06 99.900 kr
Volvo C70 2,4T -00 59.900 kr
S40 1,8 Flexifuel -06 89.900 kr
S60 Momentum -06 74.900 kr
Volvo S80 2,5t 210 HK, Business+ -04 69.900 kr
Volvo S80 Summum -08 167.000 kr
Volvo S90 Automat -97 19.900 kr
Volvo V50 1,6 D -07 109.500 kr
Volvo V50 2.4 Kinetic 140hk -06 88.500 kr
Volvo V70  -03 57.000 kr
Volvo V70 2.4 170hk Business  -05 79.900 kr
Volvo V70 D5 Momentum Aut 185 hk -07 149.900 kr
Volvo V70 Drag / Halvskinn -04 99.900 kr

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar

www.karebybi l .se

Sommarrensning ! 
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KUNGÄLVS 

TRÄ 

   -  En lönande 

bekantskap

ALAFORS. Glädjen var 
enorm!

Efter den avslutande 
kurirstafetten stod det 
klart att Kyrkbyskolan 
vunnit Alekampen 2011.

Segerrusiga elever 
höjde vandringspokalen 
mot skyn och skrek ut 
sin glädje.

Efter ett par år av fullständig do-
minans av Ahlafors Fria Skola 
blev det nu tronskifte i Alekam-
pen. Efter att ha sprungit 4x400 
meter, spelat fotboll och ultima-
te, haft dragkamp och paddlat 
kanot var det kurirstafetten som 
fick avgöra hela tillställningen. 
Det var upplagt för dramatik 
då Kyrkbyskolan från Nödinge 
var i topp, tätt följda av Ahlafors 
Fria Skola.

– Precis så jämt som det ska 
vara, förklarade Bohusskolans 
idrottslärare Per Öiseth som 
fick se sina högstadieelever 
knipa en delad bronspeng med 
Aroseniusskolan.

När sjuorna och åttorna 
sprungit sina stafetter var det 
niornas tur att ta Alekampen 
i mål. Två tjuvstarter notera-
des innan löparna till slut kom 

iväg. Efter noggrann samman-
räkning stod det klart att Kyrk-
byskolan kammat hem segern.

– Det är de väl värda, ansåg 
Per Öiseth som var nöjd med 
hur dagen på Ahlafors IF:s 
vackra idrottsplats förlöpt.

– Kanonväder! Ingen direkt 
sol, men alldeles lagom varmt. 
Sjövallen är en perfekt plats att 
vara på när det gäller den här 
typen av arrangemang, konsta-
terade Per.

Ska vi gissa att Ahlafors Fria 
Skola redan har börjat ladda för 
Alekampen 2012…

Ahlafors Fria Skola fick sviten bruten
– Kyrkbyskolan segrade i Alekampen

PÅ SJÖVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Daniel Hafstrand Qvirist och Madeleine Backebrant höjer 
vandringspokalen som förkunnar att Kyrkbyskolan vunnit 
Alekampen.

Den avslutande kurirstafetten fick avgöra Alekampen 2011.

Segerrusiga elever från Kyrkbyskolan jublar efter vinsten i Alekampen, som avgjordes på 
Sjövallen i tisdags.

ALEKAMPEN 2011
1. Kyrkbyskolan
2. Ahlafors Fria Skola
3. Bohusskolan, Aroseniusskolan
5. Himlaskolan

David Eriksson, hemma-
hörande i Nödinge, vann 
en övertygande seger i 
P8-klassen när Lilla Göte-
borgsvarvet avgjordes den 
21 maj. I ensamt majestät 
korsade han mållinjen, 
ohotad från övriga löpare 
och med hela 16 sekunders 
marginal till tvåan. Slutti-
den, 4.42 över 1300 meter, 
hade även räckt till place-
ring i P9-klassen, vilket 
naturligtvis gör det extra 
spännande att följa Davids 
fortsatta utveckling. 

– När kan jag springa 
nästa gång? frågar David 
som tävlar för OK Alehof 
direkt efter prisutdel-
ningen. 

När han hör att nästa 

springtävling krockar med 
fotbollsmatchen blir dock 
valet enkelt: 

– Fotboll är bäst!

❐❐❐

Framgång för Ale i Lilla Göteborgsvarvet

David Eriksson.

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



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

www.laget.se/nskfotboll

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

• 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:-

Nagelvård  &  Hudvård
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Midsommar 
på Vimmervi

Program midsommarafton
c:a 12.30  samling vid badplatsen. 

Utdelning av svenska flaggor 
till barnen

c:a 12.45  avmarsch till idrottsplatsen till
Lennart Hellbergs dragspelsmusik

c:a 13.00  dans kring midsommarstången
c:a 13.30  lekar o dylikt. Dragspelsmusik för 

de som inte vill leka.
c:a 14.30  dans kring midsommarstången
c:a 15.00  avslutning – godispåsar till barnen

ALAFORS. I en tät och 
chansfattig match fick 
Ahlafors IF till sist se 
sig besegrade.

Topplaget Lärje/Ang-
ered vann med match-
ens enda mål.

Det var AIF:s första 
förlust på hemmaplan i 
årets seriespel.

Trots en märkbart starkt inle-
ding av Ahlafors IF fortsätter 
publikraset på Sjövallen. Inte 
ens hundra personer kom för 
att se kommunens bästa fot-
bollslag mot topplaget Lärje/
Angered. Ett tråkigt konsta-
terande med tanke på den 
fina underhållning som AIF 
svarat för.

Fredagen var inget undan-
tag. Hemmalaget visade som 
vanligt stort hjärta och trots 
ett antal förändringar i laget 
på grund av skador var gäster-
na aldrig nära att dominera.

– Vi gör en jättebra match 
och borde belönats med en 
poäng. Det är få målchan-
ser och det enda som skiljer 
lagen åt är att Lärje/Angered 
utnyttjar ett av sina tillfällen, 

säger AIF-tränaren Lars-
Gunnar Hermansson.

Darko Matijevic, gäs-
ternas värdefulla mittbacks-
värvning, do-
minerade och 
styrde försva-
ret föredöm-
lig.

–Han är fe-
nomenal. Det 
är bara att se och lära. Utan 
honom hade vi nog fått hål på 
dem, spekulerar Lars-Gun-
nar Hermansson.

Redan på fredag väntar ett 
nytt topplag, serieledande 
IFK Uddevalla på bortaplan.

– Jag tror matchbilden 
kommer att bli densamma 
och vi måste fortsätta i veckan 
att hitta lösningar på anfalls-
spelet. Vi vaskar inte fram till-
räckligt många vassa chanser 
för att vinna, menar Her-
mansson.

Skador
Två skador i Ahlafors IF, båda 
på ytterbackarna Pontus 
Otter och Anders Anders-
son, medförde att Michel 
Berntsson-Gonzalez fick 

spela högerback och Jonny 
Stenström vänsterback.

– Jag är stum av beundran. 
Jonny och Michel löste sina 

uppgifter helt 
felfritt. För 
Michel var 
det en helt ny 
position, men 
han utnyttja-
de sin rutin 

och bidrog på ett konstruktivt 
sätt, berömmer Hermansson.

Hur allvarliga skadorna 
är, är inte klarlagt. Det får 
de närmaste dagarna avgöra. 
Ett problem som tillkom-
mer är att defensive mittfäl-
taren – årets kanon i AIF – 
Johan Elving är avstängd 
mot Uddevalla.

Olika alternativ
– Här finns flera olika alter-
nativ, men de begränsas ju om 
båda ytterbackarna dessutom 
är skadade. Anders Lund-
sten har ersatt Rasmus Jo-
hansson tidigare på mitten 
och är en tänkbar ersättare. 
Likaså har nyförvärvet Mo-
hamad Abdulrazek kommit 
allt närmare en plats i startel-

van. Vi kommer att hitta en 
bra lösning och en stark trupp 
även till fredagens drabbning, 
menar Lars-Gunnar Her-
mansson.
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FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Lärje/Angered 0-1 (0-1)
Matchens kurrar: Rikard Nylander 
3, Michel Berndtsson-Gonzales 2, 
Jonny Stenström 1.

Lilla Edet – Velebit 1-0 (1-0)
Mål LEIF: Marcus Tersing.

IFK Uddevalla 9 21 22
Lärje/Angered 9 13 22
Fässbergs IF 9 3 19
Velebit 9 10 14
Ahlafors IF 9 1 13
Lilla Edets IF 9 -4 13
Melleruds IF 9 -1 12
IFK Åmål 8 -1 10
IF Väster 9 -6 10
IF Warta 9 -10 9
IFK Trollhättan 8 -7 6
Skärhamns IK 9 -19 1

Division 4 Västergötland V
Vara – Lödöse/Nygård 4-0 (2-0)

Division 5 Västergötland västra
Göta – Skepplanda BTK 0-2 (0-1)
Mål SBTK: Christian Rönkkö, Jonat-
han Westlund. Matchens kurrar: 
Christian Rönkkö 3, Oscar Frii 2, 
Svante Larson 1.

Skepplanda 10 16 22
Vänersborg 10 15 21
Halvorstorps IS 10 14 19
Trollhättans FK 10 9 19
Sollebrunns AIK 10 7 17
Östadkulle SK 10 -3 15
Trollhättans BOIS 10 3 14
Göta BK 10 1 13
Trollhättans IF 10 -3 13
Sjuntorps IS 10 -6 7
Säven/Hol 10 -17 7
International 10 -36 1

Division 5 A Göteborg
Utbynäs – Älvängens IK 2-0 (1-0)

Vardar/Makedon 10 20 28
Virgo 9 7 22
Hisingsbacka 10 8 18
Tollered 9 4 16
Mossen 10 0 16
Utbynäs 10 -4 13
Bergum 10 0 12
Göteborg SIF 10 -2 12
Älvängen 10 -1 10
Finlandia 10 -5 9
Romelanda 9 -6 9
Tuve 9 -21 2

Division 6 D Göteborg
Nol – FTU 2-0 (2-0)
Mål NIK: Martin Eriksson, Jesper 
Pedersen.

Nödinge – Zenith 0-3

Division 6 Alingsås
Spark – Alvhem 1-5 (0-3)
Mål AIK: Emanuel Stensson 3, Jimmy 
Lidén, Robert Secrett.

Division 7 D Göteborg
Hermansby – Bohus 1-5 (0-3)
Surte – Rödbo 5-4 (2-1)
Mål SIS: Thomas Hansson 2, John 
Landstedt, Daniel Sidji, Toni Pemaj.

Division 2 V Götaland Damer
Torslanda – Skepplanda 4-0 (2-0)

Division 3 Västergötland S
Lödöse/Nygård – Holmalund 2-1 
(1-0)
Mål L/N: Evelina Löfström 2.

Division 4 A Göteborg
Ahlafors – Älvängen 1-4 (0-2)
Mål AIF: Sofie Jigfelt. ÄIK: Mikaela 
Ögren, Jennie Hedberg, Irina Rous-
sakoff, Stefania Citraro.
Matchens kurrar ÄIK: Anki Olsson 3, 
Jennie Hedberg 2, Jenny Knaving 1.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTBOLL
Div 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Lärje/Angered 0-1 (0-1)
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FORSVALLEN

Fredag 17 juni kl 19

Division 5 Västergötland västra

Skepplanda -Trollhättans BOIS

Henrik Andersson var på nytt en stöttepelarna i AIF:s ram-
starka försvar. 

Kompakt motstånd för Ahlafors
– Lyckades inte dyrka upp Lärje/Angered

Jihad Nashabat och de gul-
svarta anfallarna gick mållö-
sa från Sjövallen.

Svårforcerat försvar. Lärje/Angered bjöd 
varken Rasmus Johansson eller AIF i övrigt 
något svängrum i eget straffområde.



STARRKÄRR. Den 
olympiske medaljö-
ren, Albert Voorn, höll 
hov hos Ale Ridsport i 
Starrkärr.

18 ryttare från stora 
delar av landet tog 
chansen att ta del av 
mästarens kloka råd.

– Allt handlar om 
logik, sa Albert Voorn 
till lokaltidningen.
Den populäre instruktö-
ren – och ryttaren – gjorde 
sitt femte besök i Starrkärr. 
Albert Voorn, 55, har heller 
inte slutat jakten på medaljer. 
Målet har han ställt in på OS 
i London 2012.

De många framgångar-
na på hästryggen anser han 
kommer från att lära känna 
hästkroppen.

– Man måste göra allt så 
enkelt och naturligt som möj-
ligt, samtidigt måste du förstå 
att hästen är smartare än dig. 
Han kompenserar ofta rytta-
rens misstag, så därför gäller 
det att inte överreagera om 
något går snett, säger Albert 

Voorn.
Under tre dagar har han 

försökt vänja ryttarna av vid 
mängder av rutiner.

– Det gäller att hitta rätt 
beteende och vara konse-
kvent. Jag har sett fantastiska 
förändringar den här veckan. 
En av tjejerna var så förban-
nad i början att jag nästan 
trodde hon skulle ta livet 
av hästen. Nu är de storm-

förtjusta i varandra, skrattar 
Albert Voorn.

Den olympiske medal-
jören från Sydney-OS trivs 
bland unga förmågor, men 
gör ingen hemlighet av att 
hästsporten har problem.

– Ja, på så vis att eliten bara 
är till för de rika. Utan pengar 
har du råd att vara med!

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

GÖTA. Skepplanda vann 
Götaälvdalsderbyt mot 
Göta i fredags kväll.

Laget behövde inte 
förta sig för att bärga 
poängen.

– En stabil seger utan 
att glänsa, konstaterar 
SBTK-tränaren Jonas 
Andersson.

Tankarna var snabbt förflyt-
tade till nästa veckas utma-
ning. Det förväntade topp-
laget Trollhättans BOIS som 
inlett säsongen trögt kommer 
då till Forsvallen.

– Nu har de bara förlorat 
en av de senaste sju matcher-
na och vi hyser stor respekt 
för BOIS. De vände 1-3 till 
seger 4-3 mot Trollhättans IF 
och har som sagt visat gryen-
de form. Det här blir något 
att bita i, säger Jonas Anders-
son till lokaltidningen.

Skepplanda avslutar sedan 
mot Säven/Hol, även den 
matchen spelas på hemma-
plan.

Forsvallens gulsvarta hjäl-

tar är inne i en positiv trend 
och har på senare tid visat en 
hög lägstanivå. Utan att do-
minera fullständigt har tre-
poängarna rullat in. Inget 
undantag mot Göta BK i fre-
dags kväll.

Christi-
an Rönkkö 
gav Skepplan-
da ledningen 
med 1-0 tidigt 
i första halvlek 
och det fanns 
bud på fler mål för gästerna 
på Ryrsjövallen.

Borde punkterat
– Jag tycker nog att vi borde 
ha punkterat den här tillställ-
ningen tidigare, men å andra 
sidan sätt så släpper vi inte 
till särskilt många målchan-
ser, säger Jonas Andersson.

Lagkapten Oscar Frii var 
mycket nöjd med poängen 
och insatsen i Göta.

– Vi uppträder som ett 
topplag igen och bjuder inte 
på särskilt mycket. En stabil 
laginsats, där vårt defensi-
va arbete bör framhållas lite 

extra, säger han i en kom-
mentar till lokaltidningen.

Bra defensiv
Det ligger något i det. Skepp-
landa har på tio omgångar 
bara släppt in sju mål, något 

som få lag kan 
matcha. Mat-
tias Holm-
ström har 
varit precis så 
säker i målet 
som alla hop-

pats på. De två sista match-
erna på vårsäsongen spelas på 
Forsvallen, där bara jagande 
serietvåan Vänersborg har 
lyckats ta full pott. Får laget 
vara befriat från skador och 
avstängningar de avslutande 
omgångarna kan Skepplanda 
mycket väl ta semester som 
serieledare.

Det vore nåt!
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Tors 16/6 kl 19.00
Älvevi

Älvängen – 
Romelanda

Fre 17/6 kl 19.00
Älvevi

Älvängen dam – 
Kungälvs FF

Fre 17/6 kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Trollhättans BoIS

Lör 18/6 kl 13.00
Surte IP

Surte – Hjuvik

Lör 18/6 kl 15.00
Forsvallen

SBTK dam – Qviding

Sön 19/6 kl 15.00
Jennylund

Bohus – Färjenäs

Ons 22/6 kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors – Väster
 

Ons 22/6 kl 19.00
Vimmervi

Nödinge – Säve

FOTBOLL I ALE

SBTK biter sig 
fast i toppen
– Seger i Götaälvdalsderbyt mot Göta

FOTBOLL
Div 5 Västergötland västra
Göta BK – Skepplanda BTK 0-2 (0-1)

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Christian Rönkkö gjorde Skepplandas 
första mål borta mot Göta BK och var 
SBTK:s främste aktör på Ryrsjövallen.

Arkivbild: Allan Karlsson

Ale GK firar 25 år
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

�

•  Klubben firar 25-års jubileum 
 lördagen 18/6 2011, med klubbtävling 
 och stort kalas!

•  ”Prova På”-golf, torsdagar från 
 kl: 17.00 – 19.00. Alla är välkomna!

•  Pay and Play,  korthålsbanan för alla.
 Vuxen 80 kr, junior 60

 Välkommen till klubben 
där det händer!

Albert Voorn med några av deltagarna i den tre dagar långa 
clinic som arrangerades hos Ale Ridsport i veckan som gick.

Finfrämmat i dagarna tre hos Ale Ridsport

De gamle visade klassen på Basketens dag
ÄLVÄNGEN. Basketens 
dag blev en triumf – för 
de som slutat.

Ale Baskets slock-
nade stjärnor vann pre-
stigemötet mot klub-
bens unga herrlag.

Basketens dag i Älvängens 

kulturhus sista lördagen i maj 
blev en rolig avslutning på en 
lång säsong. Klubbens olika 
lag fick spela mot inbjudna 
gäster, som visade sig vara så 
bra att de lyckades snuva ar-
rangören på segern i samtli-
ga matcher.

Den stora publikfriaren var 

mötet mellan Ales slocknade 
stjärnor och de unga talang-
erna i HU18 (herrar under 18 
år). Här visade de rutinerade 
rävarna att gammal är äldst. 
En tidig ledning släpptes 
aldrig och veteranlaget gick 
segrande ur striden.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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HÅLANDA. Gunilla Wal-
lengren är nyligen hem-
kommen från Schweiz 
där hon tävlat flitigt.

Inga segrar men ändå 
ett positivt formbe-
sked.

– Formen är bra, 
säger Gunilla till Aleku-
riren.

Gunilla Wallengren ställde 
upp på fem distanser på 
Schweiziska Öppna Mäs-
terskapen, som avgjordes 
28-29 maj. Bara några dagar 
senare var det dags för nästa 
tävling, Daniella Jutzeler 
Memorial. Här nöjde sig 
Gunilla med tre lopp.

– Roligt att få tävla i 
Schweiz eftersom större 
delen av världseliten fanns 
på plats. Det sporrar, säger 
Gunilla Wallengren.

Hålandas bidrag till 
världsidrotten visade att hon 
har utvecklat sin startsnabb-
het avsevärt. På 200 meter på 
Schweiziska Öppna Mäster-
skapen noterades Gunilla för 
tiden 31.32.

– Det är inte långt ifrån 
mitt personbästa och en 
sådan tid har jag inte varit i 
närheten av på länge, förkla-
rar Gunilla.

Prestationen räckte till en 
fjärdeplats. Den bästa place-
ringen kom på 1 500 meter i 

Daniella Jutzeler Memorial. 
3.35.76 innebar en tredje-
plats.

– Nu gäller det att träna 
vidare och utveckla det som 
jag byggt upp. Jag vet inte 
hur många tävlingar det blir 
i sommar. Det enda jag vet 
är att SM avgörs i Norrtälje 
20-21 augusti och där ska jag 

vara med, säger Gunilla Wal-
lengren.

Ett annat tydligt mål är 
VM för funktionshindrade 
som avgörs i Förenade Ara-
bemiraten i december. 

Positivt formbesked från Wallengren
– Intensivt tävlande i Schweiz

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Gunilla Wallengren.

ALVHEM. Roland Wall 
har erhållit idrottens 
högsta utmärkelse.

I samband med riksi-
drottsmötet i Uppsala 
för några veckor sedan 
fick Alvhems IK:s tro-
tjänare mottaga guld-
nål och diplom av Riksi-
drottsförbundets ord-
förande Karin Mattsson 
Weijber.

– En stor ära, säger 
Roland till Alekuriren.

800 gäster fanns på plats i 
Kongresshallen i Uppsala 
där den högtidliga banket-
ten ägde rum. Roland Wall 
var en av drygt 100 svenska 
idrottsledare som gjort sig 
förtjänt av RF:s förtjänst-
tecken i guld. Ingen i säll-
skapet kunde dock visa upp 
Roland Walls meritlista – 52 
styrelseår i obruten följd. 

– Jag var bara 21 år när 

jag kom med i Alvhems IK:s 
styrelse. Jag gjorde lumpen 
samtidigt som jag blev invald 
som kassör i klubben. Jag 
minns att jag efterträdde 
Leif Wetterström på den 
posten, berättar Roland.

Senare skulle Roland bli 
ordförande i föreningen, ett 
uppdrag som han ägnat 40 år 
av sitt liv. På årsmötet 2010 
tackade han för sig, men 
engagemanget för Alvhems 
IK består.

– Jag sköter Bingolottorna 
och så rycker jag in som 
kassör nu när vår ordinarie 
ledamot är sjuk. Alvhems 
IK lämnar jag aldrig, säger 
Roland.

Hur orkar man vara kvar 
i en föreningsstyrelse i 
över ett halvt sekel?

– Delvis beror det på att 
det har varit svårt att rekry-
tera folk till styrelsen, med-
lemmarna har inte direkt 
knackat på dörren för att 

få vara med. Sedan fick 
föreningen ett rejält lyft 
på 60-talet när samhället 
växte och Gläntevi idrotts-
plats byggdes upp, förklarar 
Roland.

– Betydligt tuffare tider 
var det när jag kom med i för-
eningen. Skepplanda BTK 
startade upp sin fotbollsverk-
samhet och vi tappade en del 
spelare dit. Samtidigt blev vi 
av med vår plan som låg där 
Bengts Husvagnar har sin 
verksamhet idag. Vi fick svårt 
att hålla igång lag och hem-
mamatcherna spelades i Ala-
fors, Lödöse och i Älvängen, 
berättar Roland och tilläg-
ger:

– Det var hektiskt under 
en period. Samtidigt som jag 
var kassör var jag även lag-
kapten och lagledare för vårt 
fotbollslag.

Sven Oscarsson och Leif 
Carlsson är personer som 
Roland Wall genast nämner 
när lokaltidningen ber 
honom att räkna upp bety-
delsefulla AIK-medlemmar 
från svunna tider.

– Det finns naturligtvis 
många fler, men Sven var 
med och bildade föreningen 
och hade stor del i Gläntevis 
tillkomst. Leif var fenomenal 
på att dra in pengar till klub-
ben.

Vilka är Alvhems sports-
liga höjdpunkter?

– Det var när vi slog ut 
Elfsborg i DM på 70-talet. 
Det var en höjdare! Sedan 
var det naturligtvis stort när 
vi gick upp i division 4 på 
90-talet.

Numera hör Alvhems 
representationslag hemma 
i division 6. Återväxten är 

dock god och förhoppningar 
finns om att på sikt kunna 
avancera i seriesystemet.

– Vi har fler spelare i trup-
pen än någonsin tidigare. 
Det är roligt att verksam-
heten kan fortsätta, säger 
Roland.

En som definitivt fortsät-

ter sitt arbete i Alvhems IK är 
Roland Wall. Att han nu bär 
RF:s guldnål på kavajslaget 
är värt respekt. Vad vore för-
eningslivet utan sina ideella 
trotjänare?

Alvhems IK:s trotjänare prisad
– Tilldelad RF:s förtjänsttecken i guld

I ALVHEM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Roland Wall har tilldelats Riksidrottsförbundets förtjänst-
tecken i guld för mångåriga insatser inom föreningslivet. 52 
år i Alvhems IK:s styrelse säger en del.

RF:s ordförande Karin Mattsson Weijber delade ut guldnålen 
i samband med en ceremoni i Uppsala den 28 maj.

RF:S FÖRTJÄNSTTECKEN
Förtjänsttecknet instiftades år 1910 
och fanns från början i både guld och 
silver. Sedan 1911 har det bara fun-
nits i guld. Kung Gustaf VI Adolf och 
Kronprins Gustaf Adolf var de första 
som erhöll utmärkelsen. Andra kung-
ligheter som belönats med utmär-
kelsen är kung Gustav V, prins Bertil 

(RF:s tidigare ordförande) och kung 
Carl XVI Gustaf.
Endast personer som fått sitt för-
bunds högsta utmärkelse kan före-
slås erhålla RF:s förtjänsttecken.
Riksidrottsstyrelsen utser förtjänst-
teckenmottagarna.

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

ddddidididdididid lllllllllllllltltltltltlttltlttlltltltltlltttt fffffffffffffffffffffööööööööööööööööööööööö dddddddddddddddddddddd tttttttttt
GULDKORTET

*

gggggggggggggggg gggg

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

 **Gäller ej på Åby, Lilla Bommen, Björkekärr



alekuriren  |   nummer 23  |   vecka 24  |   201122

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 3-stjärnigt hotell i Nordtyskland

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

Nordik Hotel Am Tierpark ★★★

Güstrow, även sedan 2006 kallat för 
Barlachstadt efter konstnären Ernst 
Barlach, söder om Rostock är en 
praktfull och spännande stad i det 
forna Östtyskland. Med ett boende 
på Hotel Am Tierpark har man en 
perfekt utgångspunkt för att gå på 
upptäcktsfärd i historien – men ock-
så för att uppleva några av områdets 
härligaste attraktioner: Hotellet lig-
ger i utkanten av Güstrow, bredvid 
ett tropiskt bastu- och badland samt 
stadens natur- och upplevelsepark 
där man kan komma nära inpå var-
garna och gå under vattnet genom 
tunneln. Tycker ni om kulturupple-
velser så ger stadens vackra renäs-
sansslott, domkyrkan och inte minst 
kulturstäderna längs östersjökusten 
en levande inblick av hansastäder-
nas ofattliga rikedom.

Ankomst: Valfri t.o.m. 19/12 2011.

Sommarnostalgi i Småland

Hotel Ljunga Park ★★★

Upplev den småländska gästfriheten 
på det exklusiva Hotel Ljunga Park 
– Nordeuropas största trähus – som 
ligger mitt i de evigt gröna skogarna. 
Kurgäster har strömmat hit i över 
hundra år för att njuta av de rekreativa 
omgivningarna och den charmerande 
byggnaden som omkring årtusend-
skiftet blev förvandlad till ett modernt 
hotell med generösa rum, krog, vinkäl-
lare, relaxavdelning och toppmodernt 
kök. Allt med känsla för den klassiska, 
svenska herrgårdsmiljön och med 
hög servicenivå. Här bor ni i de mest 
idylliska omgivningarna en sommar i 
Småland kan erbjuda, bland de röda 
trähusen med vita knutar, glittrande 
badsjöar och skogens röda guld.

Ankomst:
Söndagar t.o.m. 7/8 2011.

Pris per person i dubbelrum

1.249:-
Pris utan reskod 1.399:-

Pris per person i dubbelrum

1.999:-
Pris utan reskod 2.299:-

6 dagars semester på 3-stjärnigt hotell i Sävsjö

Güstrow – en upplevelse

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Hotel Ljunga Park

 

NYHET!
Efter en stark önskan från våra kunder:

Nordik Hotel Am Tierpark

 

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

ALAFORS. 400 perso-
ner kom för att dansa 
till Streaplers i Furu-
lundsparken.

Det var fullt ös på 
rotundan från första till 
sista låt.

– Vilken fantastisk 
publik, konstaterade 
Streaplers sångare, 
Kenny Samuelsson.

Prognosen skvallrade om regn 
och eventuellt åska. Arrangö-
ren kunde dock dra en lättna-
dens suck när molnen sking-
rade sig och solen tittade fram 
på fredagseftermiddagen. Det 
blev en riktigt skön fredags-
kväll i Furulundsparken, som 
de 400 besökarna fick uppleva.

– Förra året var det regn 
och rusk när vi gästade Furu-
lund, det ville vi inte vara med 
om igen. Nu blev det en rik-
tigt fin danskväll, sammanfat-
tade Kenny Samuelsson.

För Kenny Samuelsson, 
som bor i Torp, utgör Furu-
lundsparken något av hem-
maplan. Det var många be-
kanta ansikten som han såg i 
publikvimlet denna junifre-
dag.

– Det är något speciellt att 
få komma till Furulund och 
spela. Här var jag mycket i min 
ungdom. All heder åt Ahla-
fors IF som håller folkparken 
levande. Det är en fantastiskt 
vacker plats, avslutar Kenny 
Samuelsson.

400 dansade 
till Streaplers
– Fullt ös på rotundan hela kvällen

PÅ FURULUND

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Det populära dansbandet Streaplers lockade 400 besökare till Furulundsparken i Alafors i fredags kväll.

Kenny Samuelsson från Torp trivdes med att få spela på 
hemmaplan.   

Boka på stenaline.se/LEGOLAND 
eller ring 031-704 00 00. 
Bokn avg vid personlig service. 
Boende i samarbete med Sembo.

*Lillsemester 3 nätter inkl 1 dags entré till LEGOLAND. Prisexempel: Båtresa t/r per bil fr 1290:- 
boende i 8-bäddshus 2 eller 3 nätter fr 5048:-, 1 dags entré fr 2030:-. Totalpris från 8368:-. 
Ankomst tis 5/4–14/4, 26/4–26/5, 7/6–16/6, 16/8–13/10, 25/10–30/10 samt ankomst 
sön–mån: 3/4–13/4, 25/4–15/6, 14/8–12/10, 23/10–30/10 (ej 12/6) 2011.

Mer äventyr 
än någonsin!
Låt fantasin från dina LEGO® byggen hemma bli till 
verklighet på LEGOLAND® På andra sidan vägen lockar 
upplevelsecentret Lalandia Billund med jättelekland 
och 10 000 kvadratmeter tropiskt badparadis.

Psst! Barnen får fri entré till 89 danska attraktioner i 
sommar. Visa bara upp er biljett från LEGOLAND resan. 
Läs mer på stenaline.se/barnsligt skoj 

Bo 3 nätter betala för 2  
fr1046:-*

/person inkl. boende, entré och båtresa  

GÖTEBORG – FREDERIKSHAVN • VARBERG – GRENÅ
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Vi har försäljning och utställning av hantverk
träarbeten, lappteknik, vävda textilier, stickat, tovat, 
keramik, smycken, smide m.m.

18/6 -21/8 2011 
I Magasinet vid 
Alfhems Kungsgård 
(Ale golfklubb, Alvhem) 

Öppet: tisd-sönd 11-18 
stängt måndagar, midsommarafton 

och midsommardagen

Vernisage
18/6 12.00

2011  |   vecka 24  |   nummer 23  |   alekuriren 23

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

NÖDINGE. Var rädd om 
vår natur!

Det var budskapet 
som Nödinges elever i 
årskurs 3-5 förmedlade 
till publiken.

”Skogens fest” fram-
fördes på ett mästerligt 
sätt med musik, sång 
och dans i en härlig 
blandning.

I Nödinge sporthall bjöd 
eleverna i årskurs 3-5 på en 
musikal med namnet ”Sko-
gens fest”. Sångerna var häm-
tade från ”Djurens brevlåda”, 
en klassisk skiva av James 
Hollingworth. Programmet 
hade dessutom kompletterats 
med låtar som eleverna själva 
valt ut.

Det är på elevens val som 
projektet växt fram. Barnen 
har varit indelade i grupper 
under givna teman; musik, 
textil, bild/konst och dans.

– Vi som var med i musika-
len fick själva välja vilket djur 
vi ville vara, berättar Alva 
Eliasson i klass 3Ö.

Totalt gav eleverna fyra fö-
reställningar, tre för skolkam-
raterna och en kvällsshow för 
föräldrar och syskon.

– Det var lite nervöst till 
en början, men det släpp-
te efter en stund, förklarade 
Alva efter den lyckade premi-
ärföreställningen.

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

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

VARMT
VÄLKOMNA!

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

Skogens fest visades i Nödinge
– Blandning av musik, sång och dans

PREMIÄRBESÖKARE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Två av musikalens huvudpersoner, Alva och Natan.

Dansgruppen svarade för 
flera bejublade nummer.

På söndag är det Heliga 
Trefaldighets dag i al-
manackan. I kyrkorna 

talas och sjungs det om att 
Gud är treenig – eller sna-
rare tala vi och ber till Den 
– Treenigheten alltså! Gud 
är en enda och ändå tre per-
soner, Fader, Son och Ande. 
Den här ekvationen går 
inte ihop, som om 1+1+1=1. 
Man har gjort försök att 
förklara, t ex att H2O kan 
finnas i tre former: fast, fly-
tande och som gas, alltså is, 
vatten och ånga. Men det är 
bara för att vi skall få det att 
gå ihop i hjärnan. Men det 
går inte ihop. (För övrigt är 
faktiskt 1×1×1=1, så det så!)

Nej, för Kyrkan har aldrig 
Guds Treenighet varit ett 
problem. Det förhåller sig 
precis tvärt om: Guds tre-
enighet har varit en tillgång 
och en ständig källa till 
glädje och vördnad. Det 
mesta som har skrivits om 
treenigheten är inte lärda 
avhandlingar och spekulatio-
ner utan sånger, dikter och 
välsignelser. Treenigheten är 
ett mysterium, ett underbart 
mysterium. Den fördjupar 
vår tro.

Vi brukar exempelvis tala 
om Fadern som Skapare, 

Sonen som Frälsaren och 
Anden som Hjälparen. Vad 
bra! På detta sätt ser vi att 
Gud både bryr sig om den 
materiella världen (t ex djur, 
vår miljö, våra kroppar), det 
som går sönder i livet (rela-
tioner, krig och misslyckan-
den) men också vill upprätta 
och skapa nytt medan vi 
lever här (förlåtelse, växt, 
förnyelse). Treenigheten 
fördjupar! 
Får oss att 
förundras.

Måste jag 
då tro på 
Treenighe-
ten för att 
vara kristen?  
Lugn, Den 
finns obe-
roende av 
din tro. Och 
det är inte 
din tro utan 
Kyrkans tro 
som omfat-
tar tron på 
Den Heliga 
Treenighe-
ten. Trosbe-
kännelsen 
är Kyrkans 
tro, inte din. 
Den får du 
och jag växa 

in i efter hand som vi finns 
med i den kristna försam-
lingen. Du behöver inte tro 
på Treenigheten. Är du med 
i Kyrkan tror den åt dig!

På tal om det. Kom gärna 
och fira det obegripliga på 
söndag! Det är så befriande 
att inte behöva förklara det 
oförklarliga! Bara undra, 
begrunda, beundra och för-
undras. Och tacka.

Fullständigt obegripligt – Det måste vi fira!
Betraktelse

”Ting i andra hand”

Lördag 18/6  

50% 
PÅ ALLT 

Dagens insamling går till
Utsatta kvinnor i Kongo

Göteborgsv. 95, Älvängen • Tel 0303-746180



Postgiro: 90 20 90-0

Isabel 
"Boddie"

Ambjörnsson

     I minnet Du lever
     Du finns alltid kvar.
     I minnet vi ser Dig
     precis som du var.

Cissi, Kia, Joakim
Livia, Ludvig

Vår

Isabel

Jorden är en ängel fattigare,
himlen är en ängel rikare.

Tack för att vi fått lära känna Dig.
Må Du vila på sköna ängar.

Barn och personal
på Montessoriförskolan Kristallen
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Som framgick av förra 
veckans Alekuriren hölls ju 
Kilanda Marknad på Kristi 
himmelfärdsdag, med den 
största tillslutningen någon-
sin, 1 818 betalande delta-
gare, plus alla under 16 år 
som går in gratis. Succé! 

Bland alla arrangemang 
fanns ju SMU:s tipsprome-

nad, som handlade för vuxna 
om kor (passande på en 
lantgård), barnfrågorna om 
olika djur. 

Nu efterfrågas frågorna 
och svaren. Därför en upp-
ställning av dessa, så att du 
som inte gick promenaden 
kan kolla dina kunskaper.

❐❐❐

Frågor och svar från Kilanda Marknad

VUXNA
1. Fråga 1 Hur många mjölkbönder 
finns det i Sverige? 
1. 5.500  X. 10.500  2. 15.500
2. Väderleksrapporten är viktig 
för bönder. Vad betyder en svart 
triangel ?
1. Dimma  X. Hagel  2.Duggregn
3. Hur självförsörjande är Sverige nu 
på mjölk?
1. 85 %  X. 90 %  2. 99 %
4. När korna släpps ut i hagen på 
våren har bonden satt igång det 
elektriska stängslet för att hindra 
kossorna att springa ut och rymma. I 
vilken enet mäts elektrisk spänning?
1. Volt  X. Ampere  2. Watt
5. Hur många mjölkkor finns det i 
Sverige?
1. 248.000  X. 348.000  2. 498.000
6. Mjölk är bra för skelettet och för 
tänderna. Hur många mjölktänder 

har en 2-åring?
1.  16  X. 30  2. 20 st
7. Vilken del av Sverige är kotätast?
1. Falköpingsbygden  X. Skåne  2. 
Öland
8. Åkrar mäts i hektar. Hur många 
fotbollsplaner går det på ett hektar?
1. 0,5  X. 1,5  2. 2,0
9. Bönder odlar många grödor, en av 
dessa är potatis- ett av våra baslivs-
medel. När kom potatisen till Europa?
1. 1300-talet  X. 1500-talet  2. 1700-
talet
10. Vad är våmmen?
1. Ett annat ord för kohage  X. En 
av kons 4 magar  2. Ett jordbruks-
redskap

Utslagsfråga: 
3 038 liter mjölk.

BARN
1. Hur får man en ko att mjölka?
1. Kossan får så mycket ensilage den 
kan äta året runt  X. Kossan kommer 
ut på bete på sommaren och får 
mycket proteinfoder  2. Kossan 
kalvar
2. Vad är en kviga?
1. En ko som inte har kalvat.  X. En 
ko råmar mycket  2.En av kons magar
3. Myrorna bygger vanligen sin stack 
på en speciell sida om ett träd, vilken 
sida?
1.  Den norra  X. Den södra  2. Den 
västra
4. Vad är kalvdans?
1. Kalvar som släpps på grönbete  
X. En maträtt  2. En nyfödd kalvs 
första steg
5. Vilken fågel låter andra fåglar ruva 
deras ägg och uppfostra och mata 
deras ungar?

1. Lärka  X. Struts  2. Gök
6. Vad heter vår största rovfågel?
1. Havsörn  X. Sillgrissla  2. Pil-
grimsfalk
7. Vad menas när man säger att 
någon har djuröga?
1. Bruna snälla ögon  X. Ögon som 
lyser i mörkret  2. En speciell  för-
måga att se hur djur är och vad de 
behöver.
8. Kon är en idisslare. Det betyder att 
hon tuggar maten flera gånger. Vilket 
av dessa djur är också idisslare?
1. Höna  X. Get  2. Hund
9. Vilket djur får ungar, som kallas 
paltar?
1. Tjädern  X. Haren  2. Vargen
10. Vilket av följande barrträd har de 
längsta barren?
1. Tall  X. Gran  2. En
Utslagsfråga: 71 muttrar.

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

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

Musikcaféer 
Älvängens Blå kyrka söndagar kl. 19.00 

Start i kyrkan med kort andakt eller mässa. 
Därefter fortsätter musiken i samlingssalen. 

31 juli – Monday calling
Tobias Åström, 
Mattias Klingberg, 
Fabian Brusk Jahn och
Jerker Larsson

3 juli – Hjärtats lovsång
Lisa Gillsjö och Marcus Larsson 
Sång och piano

17 juli – Sommarsång
Linn Magnusson och

Emelie Wessmark

19 juni – Jam session
Lajo Roxenwell och Sara Josefsson
Sång och gitarr

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

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.

OBS!

Sommarens
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Vår krigarprinsessa

Isabel Ambjörnsson
* 30 april 2008

har idag lämnat oss

Alafors 9 juni 2011

MAMMA och PAPPA
Storasyster

Dina lena händer i våra
Ditt glada och busiga skratt

Inte en sekund, inte en minut vi slutar minnas
Vår lilla liten, älskad och obeskrivligt saknad

Tills vi möts igen, kramar vi dig ömt i våra hjärtan

Begravningsgudstjänsten äger rum torsdagen 23 juni
kl. 11.00 i Starrkärrs kyrka. Efter akten inbjudes till

minnesstund i Starrkärrs bygdegård. Svar om
deltagade meddelas till Ale Begravningsbyrå tel.

0303-33 33 99 senast tisdagen 21 juni. Lika
välkommet som blommor är en gåva till

Barncancerfonden tel. 020-90 20 90.
Valfri klädsel.

Ett varmt tack till personalen på Barncancercentrum
Drottning Silvias barn och ungdomssjuhus och till

Hemsjukvården för stöd och kärleksfull omvårdnad.

Döda

har idag lämnat oss

FARMOR och FARFAR
Linda och Andreas

Vi fick låna en ängel
som spred ljus i vårt liv
Du togs bort från oss

alldeles för tidigt
Vi fick låna en ängel

Du finns för alltid
kvar i våra hjärtan

Vår älskade lilla

Isabel
Ambjörnsson

har lämnat oss har idag lämnat oss

ANDREAS och SIV
Alba

Du har kämpat så
tappert lilla vän

Nu får du vila så gott
Inom mig vet jag

att vi ses igen
Tack liten för
tiden vi fått

Lilla liten

Isabel
Ambjörnsson

har lämnat oss

Berta Bengtsson. I Starr-
kärrs kapell hölls onsdagen 
8 juni begravningsgudstjänst 

för Berta Bengtsson, Surte 
och Älvängen. Offi ciant var 
pastor Marie Nordvall.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 14/6 kl 8-9, Bön. Kl 
19, Äldste/styrelsemöte. 
Lörd 18/6 kl 10-13, Second 
Hand & Café. Sönd 19/6 kl 
10, (Obs tiden!) Gudstjänst, 
Ellen Björkestedt predikar. 
Besök av Sri Lanka-missio-
när Anita Wörde. Kyrkkaffe.

Surte missionskyrka
Fred 17/6 kl 20, Fritids-
gården BatCave för alla 
från klass 8 och äldre. Sönd 
19/6 kl 11, Gudstjänst. Per 
Kjellberg. Nattvard. Enkelt 
kyrkfi ka.
www.surtemissionskyrka.se

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Tisd 14/6 Nols kyrka kl 8, 
Morgonbön med frukost. 
Tisd 14/6, Onsdag 15/6 och 
Torsdag 16/6. Starrkärrs 
församlingshem kl 10-14, 
Öppet hus! Lättlunch till 
låga priser! Nyhet för i år: 
Hemlig gäst varje dag ca 
12.30! Sönd 19/6, Heliga 
trefaldighets dag. Starr-
kärrs kyrka kl 10.00 Mässa 
Nordblom. Älvängens kyrka 
kl 19, Gudstjänst-musikkafé 
Nordblom. Tisd 21/6 Nols 
kyrka kl 8, Morgonbön med 
frukost. Terminens sista 
morgonbön.

Guntorps missionskyrka
Onsd 15/6 kl 18.30, Äventy-
rarScout & UtmanarScout 
Sommar vid en sjö. Torsd 
16/6 kl 18.30, Camp in 
Camp träff  för ledare, för-
äldrar och tonåringar.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 19/6 kl 
10, Gudstjänst Broman. 
Hålanda sönd 19/6 kl 12, 

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

PredikoturerDöda

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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Våran lilla Prinsessa

Frida Lysholm
* 14/5 2006
† 7/6 2011

har i dag stilla insomnat.

MAMMA och PAPPA
Storebror

Du somnade stilla
Nu sjukdom och oro
ej mer gör Dig illa

Skön blir vilan som
friden ger

Gott att veta, Du lider
ej mer

Begravningsgudstjänsten äger rum onsdagen 22 juni
kl. 14.00 i Starrkärrs kyrka. Efter akten inbjudes till

minnesstund i Starrkärrs bygdegård. Svar om
deltagande till Ale Begravningsbyrå tel.

0303-33 33 99 senast måndagen 20 juni. Lika
välkommet som blommor är en gåva till

Barncancerfonden tel. 020-90 20 90.
Sommarfin klädsel.
   __________________

Ett varmt tack till Personalen i Hemsjukvården för
kärleksfull omvårdnad.

Elis Gustafsson, Skår har 
avlidit. Född 1921 och efterläm-
nar makan Anna som närmast 
sörjande.

Frida Lysholm, Älvängen har 
avlidit. Född 2006 och efterläm-
nar mamma, pappa, storebror, 
mormor och morfar samt 
farmor och farfar som närmast 
sörjande.

Ada Lundberg, Guntorp 
har avlidit. Född 1932 och 
efterlämnar sönerna Kennet 
och Tommy med familjer som 
närmast sörjande.

Maj-Britt Andersson, Alafors 
har avlidit. Född 1924 och 
efterlämnar sönerna Ronny 
och Lennart med familjer som 
närmast sörjande.

Isabel Ambjörnsson, Alafors 
har avlidit. Född 2008 och 
efterlämnar mamma, pappa, 
storasyster, morfar, samt 
farmor och farfar som närmast 
sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar

Jordfästningar

Min älskade Make

Elis Gustafsson
* 8/11 1921

har i dag efter en tids
sjukdom lämnat mig och
övrig släkt och vänner i
djup sorg och saknad

Skår
4 juni 2011

ANNA

Vår blick mot helga
berget går,

där, Jesus, du förklarad
står

i glans så ren
som solens sken
och pris av Fadern får.
Med fäderna från

löftets tid
du talar om din död,

din strid,
då du ditt kall
fullborda skall
och oss förvärva frid.
Du styrker här de

dinas tro
med försmak av en

salig ro,
en helgad fröjd
från himlens höjd,
där dina frälsta bo.

Sv.ps. 165:1

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen

30 juni kl. 11.00 i
Skepplanda kyrka. Efter
gravsättningen inbjudes

till minnesstund i
församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå tel.

0303-33 33 99 senast
tisdagen 28 juni. Lika

välkommet som blommor
är en gåva till Cancer-

fonden tel. 020-59 59 59.

Vår Kära

Maj-Britt
Andersson

* 24 maj 1924

har i dag lämnat oss
i sorg och saknad.

Alafors
1 juni 2011

RONNY och GUNNEL
Gunilla och Jan-Erik

Ann-Sofie och Andreas
Alice

LENNART och NOK
Släkt och vänner

Far har räckt ut handen
Mor har fattat den
På den andra stranden
Mötas de igen

Tack lilla Mor för åren
som gått

Tack för all kärlek och
omsorg vi fått

Tack för all ömhet och
vänlighet stor

Tack för allt, vår
älskade Mor

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdag 29 juni

kl. 13.00 i Starrkärrs
kyrka. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
måndag 27 juni.

Lika välkommet som
blommor är en gåva till

Hjärt-Lungfonden
tel. 0200-88 24 00.

Mässa Broman. S.t Peder 
sönd 19/6 kl 17, Musikguds-
tjänst Skredsvik. Ale-Skövde 
sönd 19/6 kl 12, Mässa 
Skredsvik. Tunge sönd 19/6, 
se ovanstående.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Westergaard. Onsd kl 18:30, 
Mässa, Nordblom. Lörd kl 
10, Högmässa, Kristensson.

Nödinge församling
Torsd 16/6 kl 19, Surte kyrka 
Sommarmusik, Jag väntar vid 
min mila - Dan Andersson på 
vårt vis, mingelfi ka efteråt. 
19/6, Heliga Trefaldighets 
dag. Kl 11, Surte kyrka 
Gudstjänst H Hultén. Kl 
15, Bohus Servicehus Mässa 
H Hultén. Kl 17, Nödinge 
kyrka Gudstjänst H Hultén. 
Torsd 23/6 19, Surte kyrka 
Sommarmusik H Hultén In-
terband, Mingelfi ka efteråt.

Älvängens missionskyrka
Sönd 19/6 kl 11, Gudstjänst. 
Predikan och sång: Malte 
Jansson

Filadelfi aförsamlingen - 
Bohus Pingstkyrkan
Onsd 15/6 kl 19, Tillsam-
mans med sång och bön. 
Sönd 19/6 kl 11, Gudstjänst, 
Leif Karlsson sång. Onsd 
22/6 kl 19, Tillsammans med 
sång och bön. Sönd 26/6 kl 
15, Tillsammans med Elim 
i Ryd. 
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Vårt älskade Barnbarn
Syskonbarn och Kusin

Frida Lysholm
* 14 maj 2006

har i dag lämnat oss

Älvängen
7 juni 2011

MORMOR  MORFAR
NIKLAS  ANNELIE

Filiph, Daniel, Melvin
CAMILLA  ERNÖ

Robin, Linnea

Från smärta och oro Du 
somnade bort

Vi stod vid Din sida så 
hjälplösa blott

Låt oss minnas de 
soliga dagar

Då sorg och smärta   
oss fjärran var

Låt oss minnas de 
glädjedagar

Då vi tillsammans var

Vår lilla solstråle

Isabel
Ambjörnsson
har idag lämnat oss

MORFAR
David med familj

Du kommer alltid att
ha en plats i våra

hjärtan

har lämnat oss

Vår kära Solstråle

Frida
har lämnat oss

Vi saknar Dig!
Sov gott lilla Gumman

Barn och Personal Hövägens förskola

Vivan Sörensen. I Starr-
kärrs kapell hölls onsdagen 
8 juni begravningsakt för 
Vivan Sörensen, Älvängen. 
Offi ciant var Stina-Kajsa 
Melin.

Orvo Kälkäinen. I Starr-
kärrs kyrka hölls torsdagen 
9 juni begravningsgudstjänst 
för Orvo Kälkäinen, Nol. 
Offi ciant var komminister 
Mikael Nordblom.

Inga-Lill Åström. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 10 
juni begravningsgudstjänst 
för Inga-Lill Åström, Nol. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Björn Nilsson.

RÖDA KORSET
KAN HJÄLPA.
MED DIN HJÄLP.
Ring 020 - 213 213



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

Presentkort - Resor köpes
Fritidsresor, Solresor, Apollo, 
Ving, Ticket eller Resia. Alla 
valörer av intresse. Ring:
tel. 0735-11 01 04

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)
Färg TV. 42cm bred bildruta. 
32cm hög bildruta. Bra bild. 
300:-
Tel. 0303-74 03 10
el. 0702-68 59 22

Mycket söta kattungar. 
Tre hanar en hona. Rödvit, svart-
vit, svart. Leveransklara. Endast 
till djurvänner. 
Tel. 0303 74 31 11

Dubbelsäng med nattygsbord
Pris: 2500:-
tel. 0707-57 50 69

Honungsslunga, handdriven.
tel. 0735-86 82 33

Renrasiga SHIH-TZU valpar. 
Till salu, uppväxta i hemmiljö. 
Lödöse
tel. 0703-72 47 81

UTHYRES

Husbil uthyres Elnagh Joxy 36 
-02. Halvintegrerad, dubbelsäng 
bak, bäddbar soffgrupp. Cykel-
ställ, dusch & toa. Stort garage. 
Ugn, 3 lågigt gasolkök. Porslin 4 

pers. Deposition 2000 :- fås till-
baka vid inlämnande av hel och 
rengjord, tömda tankar, upptan-
kad husbil. Hyra 5000:- /vecka, 
fria mil.
tel. 0733-37 35 01

2:a i Surte, andrahandskontr.
Centr bel nära hpl/affärer. Ute-
plats i skyddat västerläge, golv-
värme, diskm. Carport finns 
(230/mån). Hyra 5982,- ex hush-
el/carport. Uth fr 1/9 tills vidare. 
Djur & rökfri. Ref erfordras.
tel. 031-98 02 26
el. 0703-04 72 26
eliza.nolfalk@telia.com

Nybyggt 2-våningshus, en lgh 
3rok, en lgh 2rok i Alafors. Stor 
tomt med fin utsikt nära sjö. 
Uthyres omgående.
tel. 0735-86 82 33

Lägenhet i Älvängen på 112 kvm 
i 2 familjshus uthyres till rök-
fritt par eller mindre familj med 
ordnad ekonomi. Lägenheten 
har en öppen planlösning, två 
sovrum, kök samt vardagsrum. 
generös uteplats med stenbe-

läggning och vattenfontän. Ring 
Jim vid förfrågan eller för vis-
ning:
tel. 0709-73 49 90

SÖKES

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

Sökes garage/lokal ca 25kvm. 
Renovering av möbler / ej sprut-
lack.
tel. 0738-70 27 96

ÖVRIGT

Livsstilsmässa den 13-14 aug.
Backamo Lägerplats, Ljungskile
Lörd. 10-23. Sönd. 10-16.
Läs mer på
 www.andhämtning.nu 

Global jord-healing varje full-
måne kl. 20.00-20.30.
15/6, 15/7, 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. Virussa-
nering, uppkoppling till inter-
net,
installation av programvara,
seg dator eller totalkrasch,
ominstallation, utbildning,
optimering av hårddisk.
tel. 076-245 33 44 Tomas
www.datatomas.se

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

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

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

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

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
Dräneringar. Trädfällning, 
Beskärning av Träd o Buskar.
Nyanläggning och Höststäd av 
Er Trädgård.
tel. 0768-81 60 10

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

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

Hjälp med att bygga? Byte till 
energieffektivare fönster. 
Glöm heller inte att du kan 

spara pengar genom att till-
läggsisolera ditt hus. Vi utför 
även köksmonteringar, lägen-
hetsrenoveringar, golvläggning, 
altanbyggen och pooldäck, 
friggebodar&förråd, garage 
eller carportar. ROT-avdrag 50% 
på arbetskostnaden. Moms-
registrerad 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, 
företag eller privat. Beställ som 
engångsputs eller löpande års-
abonnering.  Lång erfarenhet, 
F-skatt.
tel. 0735-83 09 53 Uno

Valpkurs. Veterinär värk-
stan erbjuder i samarbete med 
Hundkonsult i Väst, valpkurs för 
valpar från 3 månaders ålder. 
Start under försommaren. Fåtal 
platser kvar. Boka även plats 
för höstens kurser: Grund-, fort-
sättnings-, tävlings- kurser, 
privat träning. Kurserna bedrivs 
på inhägnat område, agility-
bana finns. Vi erbjuder även 
problemshundskonsultationer. 
Ex hundaggressivitet, problem 
med att lämnas ensam hemma 
mm. Utbildad instruktör. Mång-
årig erfarenhet.
www.veterinarvarkstan.se
tel. 0735-00 70 78

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

Bli sommarfin hos MM's 
naglar i Alafors!
• Naglar
• Ansiktsbehandligar
• Vaxning
Se hemsida, mmsnaglar.se
tel. 0707-43 43 09
Även presentkort

Sommarens snyggaste naglar 
gör du i Nödinge hos Kikkis 
Naglar. Bra pris!
tel. 0736-81 48 26

Allt inom trädfällning och 
undanröjning. Stort som smått.
Låga priser.
F-skatt & försäkring.
tel. 0765-76 17 29

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

Alekuriren, Göteborgsv 94
446 33 Älvängen

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

övriga 
tjänster

övriga 
tjännnssstttteeeerrrrrr
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Vår pigga solstråle
Alicia Wahlström
fyller 4 år den 17 juni

Många grattiskramar från
Mamma, Pappa, Alexander, 

Mormor och Morfar

Hjärtligt grattis på era 
födelsedagar önskar 
Mamma o Svärmor

i Norrköping

Grattis
Tobias Ryden

på 15 årsdagen 2/7
önskar

Mormor, Morfar, Anders

Grattis
Olivia

på din 1-årsdag den 17 juni
Kramar från

Mormor & Morfar

Födda

Jasmine blev storasyster
 11 maj. Välkommen

Emileo
Vi älskar er

Pussar och kramar
Magnus & Åsa Lindgren

Vår lilla snuttgurka
Ebba

föddes 30/3-11 på 
Mölndals BB. 

Tack Veronica & Markus 
för vårt underbara 

lilla barnbarn.
Christina & Ove Eliasson

Hjärtligt tack för all upp-
vaktning på min 70 årsdag.

Kenneth Andersson, Alafors

Ett stort tack till alla våra 
sponsorer: Eka, Team Spor-
tia, Lilla salongen, Bohus 
diversehandel, Göteborgs 
kex och föräldrar som 
hjälpte oss att fira fritids-
hemmets dag 10/5.
Barn och personal på Bohus fritidshem

Stort tack till den person 
som lämnade in min kamera 
till ica kvantum Nödinge.

Kram från tacksam

Tack

Veckans ros 
Veckans ros vill jag ge mina 
flickor Carina och Susanne 
med fam. För att de ordnade 
en så fin fest för mig på min 
födelsedag.

Mamma Maj

Till Stig & Majsan, PRO 
Ale Norra. För ett trevligt 
bemötande på vår hem-
liga resa. Stort tack för en 
underbar dag.

"Vi på caféet"

Till den ärliga person som lämnade in min plånbok på Sta-
toil som jag glömde på toaletten to 9 juni. Hoppas du själv 
belönas med samma ärlighet i framtiden. Tack även ni på 
Statoil som tog er besväret att leta upp mig.

"Tacksam statiolbesökare"

Till Stig o Maj-Britt för den 
trevliga resan till Skåne som 
ni ordnade fint för oss.

Mycket nöjda PRO-are

Till världens bästa söndags-
bud på Nödingefilialen!
Som hjälpte mig när jag var 
sen i söndags den 5/6.

MVH, Titti!!!

Till Dr. Kerstin Alerås och hela hennes team, speciellt psy-
koterapeuten Anette på Bohuspraktiken. Med tillgänglig-
het, skicklighet och empati visar Ni hur en vårdcentral skall 
fungera, när den är som bäst!

"Tacksam Patient"

X:tra arbete
Finnes: Medelålders 
ansvarsfull kvinna som 
söker ett x:tra arbete varan-
nan helg. Kan även arbeta 
kvällstid varannan vecka. 
Om intresse finns, så maila 
mig!

xtraarbete@hotmail.com

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Gunnel Larsson

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

Gösta Hessfelt

alekuriren  |   nummer 23  |   vecka 24  |   2011GRATTIS26

HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT

��

p
y

SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

4 7 1 5
8 4 3

8 2 9 7 1

9 1 6 8 3
9

6 5 3 4 1 9

1 3 6 7 9
8 9 6 3 2 7

4 2 8 5 1
5 6

5 9 6 4 8

6 1 8 9
4 5 2

9 4

4 6
1 3 5 2
5 6 9

Stor fräsch FRUKOSTBUFFE inkl. gröt

mån-fred 7.30-10.30, lör 8.00-10.30
45:-

2011  |   vecka 24  |   nummer 23  |   alekuriren 27PYSSEL



MEDTAG ANNONS, TOTALT VÄRDE 1900:-, T O M 31/7 2011

VI BJUDER DIG PÅ
TVÅ MÅNADERS 

FRI TRÄNING 
Vid tecknande av 12 månaders

autogiroavtal.

    DESSUTOM FÅR DU
TVÅ TILLFÄLLEN MED EN AV 
VÅRA PERSONLIGA TRÄNARE! 

FRI TRÄNING 
I SOMMAR!
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